التقرير ال�سنوي 2013

إيـحـــاء
الــتـــغـيـيـــر

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 17 735 111 :
رقم ال�سجل التجاري
10999

ر�أ�س املال امل�صرح به

� 200.000.000سهم بقيمة  100فل�س لل�سهم:
 20.000.000دينار بحريني

ر�أ�س املال املدفوع

� 133.116.860سهم ًا بقيمة  100فل�س لل�سهم:
 13.311.686دينار ًا بحريني ًا

مدققو احل�سابات
�أرن�ست �أند يونغ

�سكرتري جمل�س الإدارة
ال�سيّد جاد خميرب

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

ال�سيّد عبداهلل ح�سن بوهندي  -رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيّد عبداهلل حممد جمعة  -نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيّدة منى يو�سف امل�ؤيد
ال�سيّد حممد فاروق امل�ؤيد
ال�سيّد جهاد يو�سف �أمني
ال�سيّد ر�ضا عبداهلل فرج
ال�سيّد �شوقي علي فخرو
ال�سيّد �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
�إت�ش �أ�س بي �سي ال�شرق الأو�سط
بي ام اي بنك �ش.م.ب
بي �أن بي باريبا

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد �آل خليفة

ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

جاللة امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة
ملك مملكة البحرين

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س وزراء مملكة البحرين

تركيز إقليمي
مع امتداد
عالمي

يقع املقر الرئي�سي ل�شركة بي �أم �أم �آي يف مملكة
البحرين ،وميتد ن�شاطها العاملي ليغطي ثالث قارات،
ويتنوع لي�شمل مبيعات التجزئة والتوزيع واخلدمات
التعاقدية وتزويد املجموعات ،مدعومة يف ذلك بقدرات
لوج�ستية متكاملة وعاملية امل�ستوى.
وبتاريخ طويل على مدى � 130سنة وازدهار من العمل
العاملي املتوا�صل يف منطقة اخلليج العربي ،تتخ�ص�ص
املجموعة يف مبيعات اجلملة والتوزيع وبيع التجزئة يف
املواد الغذائية وامل�شروبات ،ومتثل جمموعة كربى من
ال�شركات العاملية ذات ال�سمعة واملاركات ال�شهرية يف
املنتجات املنزلية.
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كما ت�ضطلع املجموعة بدور عاملي نام يف تقدمي خدمات
التوريد والإدارة املتكاملة للمرافق واللوج�ستيات
لقاعدة عمالء وا�سعة .واملجموعة مدرجة يف بور�صة
البحرين البحرين للأوراق املالية ،وهي �إحدى �أ�سرع
ال�شركات منو ًا يف القطاع الذي تعمل فيه ،وتقرتب قيمة
مبيعاتها ال�سنوية من  300مليون دوالر �أمريكي.
وتتبع املجموعة يف �أعمالها منهج ًا يقوم على اجلودة يف
الأداء والرتكيز على خدمة العمالء مع تطبيق املعايري
الدولية و�أف�ضل املمار�سات العاملية.

مهمتنا

نفوز بثقة الزبائن من خالل تقدمي
خدمات متميزة.

رسالتنا

�شركة عاملية تلهم ن�شاطاتها
املختلفة لتحقيق نتائج مبهرة.

قيمنا

نق ّيم ال�صدق واالمتياز والإجناز
والتقدير وروح الفريق.

ال�صدق

الثقة واالنفتاح والعدل والأخالق يف كل �أمور حياتنا.

التم ّيز

التح�سني امل�ستمر يف الكادر الب�شري والأنظمة بهدف تطوير الأداء.

الإجناز

ال�شعور بالفخر وامل�س�ؤولية لتحقيق الأهداف ال�شخ�صية واملهنية.

االمتنان

تقدير �إجنازات الأ�شخا�ص واحل�صول على هذا التقدير.

روح الفريق

الإميان بقوة عمل الفريق بقلب واحد.
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2013

اإلنـجــــازات
بالأرقام

130

�سنة

الذكرى الـ  130لت�أ�سي�س جمموعة
بي �إم �إم �آي

> 50

عدد العالمات التجارية الرائدة التي
منثلها مما يجعلنا يف �صدارة موزعي
امل�شروبات يف مملكة البحرين

30

> 29

جن�سية

عالمة ل�سلع جتارية منثلها يف
البحرين وقطر

خمتلفة ت�ساهم يف تقدمي نتائج رائعة

الإيرادات ح�سب املنطقة (مليون دينار بحريني)

البحرين
63.503

98
مليون

دول اخلليج الأخرى
17.908
�إفريقيا
16.846

املوظفني ح�سب الدولة

716

500

398

البحرين اجلابون ال�سودان
�إيـحـاء الـتغـييـر
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356

41

31

23

16

غانا

جنوب
ال�سودان

مايل

جيبوتي

قطر

2

2

الواليات العراق
املتحدة

م�ستويات اخلدمة

غرب �إفريقيا
اال�ستفادة من فر�ص جديدة ل�شركة
حتديد امل�صادر والتوريدات جلوبال
�سور�سينج �آند �سبالي العاملية يف غينيا
وبوركينا فا�سو.

ال�سودان
مت جتديد العقود مع احلكومة وامل�ؤ�س�سات
الغري حكومية (جي �إ�س �إ�س)باال�ضافة
�إلى اال�ستحواذ على عقود جديدة .نقل
املقر الرئي�سي جلنوب ال�سودان.

�شرق �إفريقيا
احتمالية تعاقدات قوية يف �شرق �إفريقيا
جتعل جي �إ�س �إ�س تعمل على توفري
الفر�صة لتواجد جي �إ�س �إ�س يف تنزانيا
بالإ�ضافة �إلى عملياتها يف كينيا.

جيبوتي
تطوير جماالت �أعمال ا�ضافية من
خالل توفري الدعم اللوج�ستي لت�سليم
املعدات الثقيلة.
رفع كفاءة امل�ستودعات من خالل تطبيق
�أنظمة تكنولوجيا املعلومات للمجموعة.

البحرين
حتقيق نظام الإدارة املتكامل� .إن�شاء
غرفة مراقبة مركزية لتعزيز الأمن
الت�شغيلي� .إن�شاء بنية حتتية وا�سعة
للمجموعة لتقنية املعلومات.

منطقة اخلليج العربي
خدمات عقود قوية وا�ستمرارية توريد
املبيعات يف قطر والبحرين مع الرتكيز
على تطوير قاعدة �أو�سع للعمالء.
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المؤشرات
المالية
�صايف الأرباح (مباليني الدنانري)

9.022 9.092 6.641 8.610 10.076
2013

2011

2012

2009

2010

الإيرادات (مباليني الدنانري)

حقوق امل�ساهمني (مباليني الدنانري)

95
90
85
80
75

55
50
45
40
35

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

87.183

84.777

87.307

91.728

98.258

44.631

47.717

47.595

49.834

53.626

العائد على حقوق امل�ساهمني ()٪

�إيرادات ال�سهم (فل�س)

21
19
17
15
13

90
80
70
60
50

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

20

19

14

17

19

87

73

53

69

80
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امل�ؤ�شرات املالية

بالدينار البحريني ،با�ستثناء ما ورد على خالف ذلك

2013

2012

2011

2010

2009

�صناديق امل�ساهمني

53.626.402

49.834.374

47.595.743

47.717.313

44.631.188

جمموع املطلوبات

22.208.746

15.443.190

15.255.545

13.203.251

12.798.349

املبيعات

98.258.635

91.728.475

87.307.067

84.777.999

87.183.154

النفقات العامة

18.495.601

18.866.667

17.279.462

15.084.085

15.418.386

�صايف الربح

10.076.787

8.610.982

6.641.980

9.092.327

9.022.019

الن�صيب الأ�سا�سي لل�سهم (بالفل�س)

80

69

53

73

87

تغطية �أرباح الأ�سهم

1.6

1٫4

1.1

1٫5

1٫7

العائد على املوجودات ()%

%13

%13

%10

%15

%16

املبيعات/النفقات العامة ()%

%19

%21

%20

%18

%18

الدين/حقوق امل�ساهمني ()%

%41

%31

%32

%28

% 29

املبيعات�/صايف الدخل ()%

%10

%9

%8

%11

%10

املبيعات خارج البحرين ()%

%35

%38

%42

%41

%43

املوظفون (العدد يف نهاية ال�سنة)

2.085

1.911

1٫787

2٫011

1٫653

بيانات ت�ست�شرف امل�ستقبل
بع�ض البيانات يف هذا العر�ض تتعلق بامل�ستقبل ،مبا يف ذلك بيانات ت�ست�شرف امل�ستقبل وتتعلق مبوقف جمموعة بي �أم �أم �آي املايل وا�سرتاتيجيتها.
وت�شمل هذه البيانات املخاطر املعروفة وغري املعروفة ،والظروف التي يكتنفها انعدام اليقني واالفرتا�ضات وعوامل مهمة �أخرى ميكن �أن جتعل
النتائج احلالية ملجموعة بي �أم �أم �آي �أو �أدائها �أو �إجنازاتها خمتلفة اختالف ًا جوهري ًا عن النتائج امل�ستقبلية �أو الأداء �أو الإجنازات املذكورة �صراحة
�أو �ضمن ًا يف هذه البيانات .وال تعطي جمموعة بي �أم �أم �آي �أو �أي �شخ�ص �آخر �أي عر�ض �أو توكيد �أو �ضمان ب�أن الوقائع املذكورة �صراحة �أو �ضمن ًا يف
�أية بيانات ت�ست�شرف امل�ستقبل يف هذه الوثيقة �ستحدث بالفعل ونحذر من االعتماد غري املربر على مثل هذه البيانات التي ت�ست�شرف امل�ستقبل .ومع
مراعاة اخل�ضوع لأية التزامات م�ستمرة مبوجب القانون الواجب التطبيق �أو �أية قواعد لإدراج �أ�سهم ال�شركات يف بور�صة البحرين للأوراق املالية،
تنفي جمموعة بي �أم �أم �آي التزام �أو تعهد بن�شر �أي حتديث �أو تعديل لأية بيانات ت�ست�شرف امل�ستقبل يف هذه الوثيقة مما من �ش�أنه �أن يعك�س �أي
تغيري يف التوقعات التي تتعلق بهذه البيانات �أو �أي تغيري يف الأحداث �أو الأو�ضاع �أو الظروف التي تقوم على �أ�سا�سها هذه البيانات.
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أعضاء
مجلس اإلدارة
ال�س ّيد عبداهلل ح�سن
بوهندي

ال�س ّيد عبداهلل حممد
جمعة

ال�س ّيدة منى يو�سف
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 حممد فاروق
امل�ؤيد

ال�س ّيد �سهيل حاجي

رئي�س جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

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

ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

أعضاء
اإلدارة التنفيذية
ال�س ّيد جوردون بويل

ال�س ّيد عمار عقيل

ال�س ّيد مايك �إي�ستوود

ال�س ّيد روبرت �سميث

الرئي�س املايل
ونائب الرئي�س التنفيذي  -وظائف
الدعم

الرئي�س والرئي�س التنفيذي

نائب الرئي�س التنفيذي – خدمات
العقود والتوريد

نائب الرئي�س التنفيذي -
امل�شروبات ،بيادر والتجارة
الإلكرتونية

جلنة املكاف�آت والرت�شيح
ال�س ّيد عبداهلل ح�سن بوهندي

جلنة التدقيق
ال�س ّيد عبد اهلل حممد جمعة

ال�س ّيد �شوقي علي فخرو

ال�س ّيد ر�ضا عبداهلل فرج
ال�س ّيد حممد فاروق امل�ؤيد

الرئي�س

نائب الرئي�س

ال�س ّيد جهاد يو�سف �أمني
ال�س ّيدة منى يو�سف امل�ؤيد

الرئي�س

ع�ضو

اللجنة التنفيذية
ال�س ّيد �شوقي علي فخرو

جلنة اال�ستثمار
ال�س ّيد عبد اهلل ح�سن بوهندي

ال�س ّيدة منى يو�سف امل�ؤيد
ال�س ّيد جهاد يو�سف �أمني

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

الرئي�س
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الرئي�س

تقرير
رئيس مجلس اإلدارة

ي�سعدين �أن �أقدم بالنيابة عن جمل�س �إدارة جمموعة بي �إم �إم �آي،
التقرير ال�سنوي للمجموعة وبياناتها املالية املوحدة للعام املنتهي
يف  ٣١دي�سمرب .٢٠١٣

وجتدر الإ�شارة �إلى �أن هذه الإجنازات تعود ب�شكل كبري �إلى طموحات
جمل�س �إدارة املجموعة والتزامه جتاه نتائج م�ستدامة وثابتة حتظى
بر�ضا م�ساهمينا.

يف عام  ،٢٠١٣وبعد م ُِ�ضيِّ  ١٣٠عام ًا على بدء عملياتنا� ،أ�ستطيع القول
بكل ثقة �أننا مررنا بعام ا�ستثنائي �شهد العديد من النجاحات .وقد
بلغ �صايف �أرباحنا لهذا العام  ١٠ماليني دينار بحريني مما يتجاوز ما
�سجلناه يف العام املا�ضي بفارق كبري وقدره مليون ون�صف املليون دينار
بحريني.

وقد مثل عام  ٢٠١٣حمط ًة للتغيري بالن�سبة لبي �إم �إم �آي ،فقد قامت
املجموعة ب�إعادة النظر يف ا�سرتاتيجتها حتت �إ�شراف ودعم جمل�س
الإدارة ،و تقوم ا�سرتاتيجيتنا اجلديدة على ثالثة مبادئ وهي "املوارد
الب�شرية ،منهجة العمليات ،وثقافة الأداء" ،مما �سيدفعنا �إلى مراحل
جديدة من النجاح والتطور .وعندما يتم االنتهاء من تنفيذ هذه
اال�سرتاتيجية� ،سوف تكون املجموعة جاهزة لإعادة النظر يف �أولوياتها
لالنطالق يف رحلة مليئة بالتحديات اجلديدة.

وبالرغم من املناخ ال�سيا�سي امل�ضطرب والتحديات االقت�صادية
واالجتماعية التي ت�شهدها منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
ي�سعدين القول ب�أن جميع �شركات جمموعة بي �إم �إم �آي قد حققت ما
كان متوقع ًا منها .ومع التطور التدريجي التي ت�شهده معدالت النمو يف
هذه املنطقة ،ف�إن املجموعة م�ستمرة يف البحث عن فر�ص تطور جديدة
للم�ستقبل بينما توا�صل اتخاذ الإجراءات االحتياطية لتفادي خمتلف
املخاطر التي تهدد منوها.

بالنيابة عن جمل�س الإدارة� ،أود �أن �أعرب عن خال�ص امتناين �إلى
ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى ،و�صاحب ال�سمو امللكي رئي�س
الوزراء املوقر ،و�صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد الأمني ،لدورهم
الرائد ،ور�ؤيتهم الثاقبة وت�شجيعهم للقطاع اخلا�ص يف اململكة .و�أوجه
�شكر ًا خا�ص ًا �أي�ض ًا جلميع الهيئات احلكومية والوزارات ،وعلى الأخ�ص
م�صرف البحرين املركزي وبور�صة البحرين للأوراق املالية ووزارة
ال�صناعة والتجارة لتوجيههم ودعمهم امل�ستمر .و�أنتهز هذه الفر�صة
�أي�ض ًا للتعبري عن تقديري للثقة املتوا�صلة التي نحظى بها من قبل
امل�ساهمني ،والعمالء ،و�شركاء الأعمال ،والتفاين واملهنية التي تتمتع
بهما �إدارتنا وفريق العمل� ،إذ ا�ستطاعوا التغلب على �أكرب التحديات
وحققوا عام ًا �آخر ًا مكل ًال بالنجاح.

وبالنظر �إلى الإجنازات التي حققناها يف عام  ،٢٠١٣ف�إنه من املهم
�أن نلقي ال�ضوء على ا�سرتاتيجية تنويع �أعمالنا خارج البحرين وبع�ض
نتائجها التي �أدت �إلى دخول املجموعة �إلى العراق و ا�ستحواذها
على عدد من ال�شركات يف �أفريقيا ،اثنتان منها يف ال�سودان وجنوب
ال�سودان ،بالإ�ضافة �إلى �شركة خدمات لوج�ستية يف الغابون� .أما يف
البحرين ،فينعك�س توجه املجموعة للتو�سع وحتقيق النمو ال�سليم من
خالل تو�سع �أ�سواق الأ�سرة و�شراء برج بي �إم �إم �آي (برج �أداك�س �سابقاً)
وغريها من �أعمال تطوير البنية التحتية لل�شركة وخمتلف نظم العمل
عبداهلل ح�سن بوهندي
فيها .
رئي�س جمل�س الإدارة

�إيـحـاء الـتغـييـر
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فـي عام ،٢٠١٣
وبعد ُم ِ
ي ١٣٠
ض ِّ
عامًا على بدء
عملياتنا ،أستطيع
القول بكل ثقة
أننا مررنا بعام
استثنائي شهد
العديد من
النجاحات.

98.258
مليون دينار بحريني

�إجمايل �إيرادات املبيعات يف العام 2013
بزيادة ملحوظة عن  91٫728مليون يف العام 2012

بي �إم �إم �آي التقرير ال�سنوي 2013
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تقرير
الرئيس التنفيذي

بعد م�ضي  ١٣٠عام ًا على بدء عملياتنا ،ها نحن يف جمموعة بي �إم
�إم �آي نحقق عام ًا �آخر ًا من النجاحات والإجنازات التي عادت باخلري
الوفري على م�ساهمينا ،مما يعزز التزامنا جتاههم وجتاه جمتمعنا.
وقد ح�صدنا يف هذا العام ثمار العديد من املهام التي التزمنا بها
م�سبقاً ،وعلى ر�أ�سها مراجعة ا�سرتاتيجيتنا ،الأمر الذي �شكّل نقطة
حتول بالن�سبة للمجموعة .وب�إ�شراف ودعم جمل�س الإدارة ،قمنا ب�إعداد
خطة ا�سرتاتيجية مطورة ترتكزعلى مواردنا الب�شرية ،ومنهجة عملياتنا
وتر�سيخ ثقافة الأداء �أ�سفرت عن نتائج مالية مذهلة لهذا العام.

وبغر�ض تطوير وحت�سني جميع جوانب عملياتنا ،فقد قامت بي �إم �إم
�آي يف العام املا�ضي با�ستثمارات مهمة يف البنى التحتية والنظم ،كما
قمنا بتطوير مركز املراقبة وتقنية املعلومات ،وهو م�شروع �أ�سا�سي
يُعنى بتطوير العمليات ،زيادة ن�سبة الفعالية ،وجمع التقارير وتن�سيقها
والتخطيط للعمليات ومتابعتها ب�شكل �أكرث فعالية.

واجلدير بالذكر �أننا خالل عام � ٢٠١٣أكدنا على دعمنا للمجتمع املحلي
عرب موا�صلة م�سرية النجاح الذي حققه برنامج امل�س�ؤولية االجتماعية
“فكر حملياً” والذي يهدف �إلى دعم التوظيف والتعليم ،وامل�ساهمة يف
وف�ض ًال عن  ١٣٠عام ًا من خو�ض غمار التجارة حول العامل ،فقد �أ�ضافت منو املجتمع يف البحرين وخارجها.
املجموعة �إجناز ًا جديد ًا ي�ضاف لتاريخها احلافل .و�إننا ن�ؤكد مل�ساهمينا
�أن بي �إم �إم �آي حتظى ب�سجل حافل بالنجاحات ،وب�أنها يف البحرين
على �ضوء الإجنازات والنجاحات التي حققناها يف العام املا�ضي،
– مقرها الرئي�سي – تعمل على تو�سيع نطاق �أعمالها ،كما هو ظاهر ميكننا الآن النظر للم�ستقبل والبناء على خطتنا اال�سرتاتيجية املطورة
يف  .٢٠١٤ويف طريقنا نحو امل�ستقبل� ،أنا على ثقة تامة من قدرتنا على
يف النمو املت�صاعد لأ�سواق الأ�سرة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد �شهدت
التغلب على التحديات وال�صعوبات والو�صول �إلى م�ستقبل م�شرق ي�سوده
املجموعة منو ًا مهم ًا خارج حدود مملكة البحرين �شمل دول اخلليج،
االزدهار.
وال�شرق الأو�سط ،و�أفريقيا.
ويف اخلتام� ،أنتهز هذه الفر�صة لأتقدم بال�شكر اجلزيل ملجل�س الإدارة
يف عام  ،٢٠١٣ر�أت بي �إم �إم �آي يف �أفريقيا �أر�ضي ًة خ�صبة لتطوير
على دورهم الرائد وثقتهم بنا ،كما �أ�شكر فريق عمل بي �إم �إم �آي
املجموعة ب�شكل كبري ،ولذلك فقد قمنا ب�شراء حقوق ا�ستثمار �أر�ض
و�شراء قاعدة لوج�ستية لتطوير �أعمالنا يف الغابون ،كما عمدنا �إلى �شراء لتفانيهم والتزامهم و�شغفهم نحو حتقيق التغيري يف امل�ستقبل.
�شركتني يف ال�سودان وجنوب ال�سودان بالإ�ضافة �إلى ربحنا العديد من
املناق�صات والعقود بعد مناف�سة �شديدة خ�ضناها مع م�ؤ�س�سات دولية
كبرية .ومن �ضمن هذه املناق�صات مناق�صة حكومية لـ  USAIDبقيمة
 ١٦مليون دوالر �أمريكي ،وذلك بغر�ض توفري املعونات �إلى بعثة الواليات جوردون بويل
الرئي�س التنفيذي
املتحدة يف جوبا ،جنوب ال�سودان .عالوة على ذلك ،فقد قمنا بتجديد
معظم عقودنا يف املنطقة مما يدل على ما نقدمه من م�ستوى عال من
اخلدمات.

�إيـحـاء الـتغـييـر
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قمنا بإعداد
خطة استراتيجية
مطورة ترتكزعلى
مواردنا البشرية،
ومنهجة عملياتنا
وترسيخ ثقافة
األداء أسفرت
عن نتائج مالية
مذهلة لهذا
العام.

بي �إم �إم �آي التقرير ال�سنوي 2013
15

البحرين
1939

�التغيري
إيـحـاءرا�ؤليــتتـغن ــييـاـر
16
16

البيانات المالية

2013

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني �إلى ال�سادة امل�ساهمني
18

القائمة املوحدة للمركز املايل
19

القائمة املوحدة للدخل
20

القائمة املوحدة للدخل ال�شامل
21

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية
22

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق
24

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة
26

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى السادة مساهمي بي إم إم آي ش.م.ب.

تقرير حول القوائم املالية املوحدة

لقد قمنا بتدقيق �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملرفقة ل�شركة بي �إم
�إم �آي �ش.م.ب�«( .ل�شركة») و�شركاتها �لتابعة («�ملجموعة»)
و�لتي ت�شمل �لقائمة �ملوحدة للمركز �ملايل كما يف  31دي�شمرب
 ،2013و�لقو�ئم �ملوحدة للدخل و�لدخل �ل�شامل و�لتدفقات
�لنقدية و�لتغري�ت يف �حلقوق لل�شنة �ملنتهية يف ذلك �لتاريخ،
وملخ�ش لأهم �ل�شيا�شات �ملحا�شبية و�ملعلومات �لإي�شاحية
�لأخرى.
م�سئولية جمل�س الإدارة عن القوائم املالية املوحدة
�إن جمل�ش �لإد�رة هو �مل�شئول عن �لإعد�د و�لعر�ش �لعادل
لهذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة وفقا للمعايري �لدولية لإعد�د
�لتقارير �ملالية ،وعن نظم �لرقابة �لد�خلية �لتي ير�ها جمل�ش
�لإد�رة �شرورية لإعد�د قو�ئم مالية موحدة خالية من �لأخطاء
�جلوهرية� ،شو�ء ناجتة عن �أية جتاوز�ت �أو �أخطاء.
م�سئولية مدققي احل�سابات
�إن م�شئوليتنا هي �إبد�ء �لر�أي حول هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة
��شتناد ً� �إلى �أعمال �لتدقيق �لتي قمنا بها .لقد متت �أعمال
�لتدقيق �لتي قمنا بها وفق ًا ملعايري �لتدقيق �لدولية �لتي تتطلب
منا �لإلتز�م بالأخالقيات �ملهنية ذ�ت �لعالقة وتخطيط وتنفيذ
�أعمال �لتدقيق للح�شول على تاأكيد�ت معقولة باأن �لقو�ئم
�ملالية �ملوحدة خالية من �أية �أخطاء جوهرية.
ت�شمل �أعمال �لتدقيق �لقيام باإجر�ء�ت للح�شول على �أدلة
تدقيق موؤيدة للمبالغ و�لإي�شاحات �ملف�شح عنها يف �لقو�ئم
�ملالية �ملوحدة� .إن �ختيار �لإجر�ء�ت �ملنا�شبة يعتمد على
تقدير�تنا �ملهنية ،مبا يف ذلك تقييم خماطر �لأخطاء
�جلوهرية يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة� ،شو�ء ناجتة عن جتاوز�ت
�أو �أخطاء .وعند تقييم هذه �ملخاطر يتم �لأخذ يف �لإعتبار
نظم �لرقابة �لد�خلية �ملعنية باإعد�د وعر�ش �لقو�ئم �ملالية
�ملوحدة ب�شورة عادلة و�لتي متكننا من ت�شميم �إجر�ء�ت
تدقيق منا�شبة يف ظل �لأو�شاع �لقائمة ،ولكن لي�ش لغر�ش
�إبد�ء ر�أي مهني حول فعالية نظام �لرقابة �لد�خلية لل�شركة.
كما تت�شمن �أعمال �لتدقيق تقييم مدى مالئمة �ل�شيا�شات
�ملحا�شبية �ملتبعة ومدى معقولية �لتقدير�ت �ملحا�شبية �لتي
�أجر�ها جمل�ش �لإد�رة وكذلك تقييم �لعر�ش �لعام للقو�ئم
�ملالية �ملوحدة.
�إيـحـاء الـتغـييـر
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وباإعتقادنا �إن �أدلة �لتدقيق �لتي ح�شلنا عليها كافية ومالئمة
لتمكيننا من �إبد�ء ر�أي تدقيق حول هذه �لقو�ئم.
الراأي
يف ر�أينا �إن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة تعرب ب�شورة عادلة ،من
كافة �لنو�حي �جلوهرية ،عن �ملركز �ملايل للمجموعة كما يف
 31دي�شمرب  2013وعن �أد�ئها �ملايل وتدفقاتها �لنقدية لل�شنة
�ملنتهية يف ذلك �لتاريخ وفق ًا للمعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير
�ملالية.

تقرير حول املتطلبات التنظيمية الأخرى

وفق ًا ملتطلبات قانون �ل�شركات �لتجارية �لبحريني ،نفيد باأن:
�أ) �ل�شركة حتتفظ ب�شجالت حما�شبية منتظمة و�أن
�لقو�ئم �ملالية �ملوحدة تتفق مـع تلك �ل�شجالت؛ و
ب) �ملعلومات �ملالية �لو�ردة يف تقرير جمل�ش �لإد�رة
تتفق مع �لقو�ئـم �ملاليـة �ملوحدة.

وح�شب علمنا �أنه مل تقع خالل �ل�شنة �ملنتهية يف  31دي�شمرب
� 2013أية خمالفات لأحكام قانون �ل�شركات �لتجارية
�لبحريني �أو �لدليل �لإر�شادي مل�شرف �لبحرين �ملركزي
(�لأحكام �لنافذة من �ملجلد رقم  )6وتوجيهات م�شرف
�لبحرين �ملركزي و�لقو�نني و�لقر�ر�ت �ملتعلقة بها وقو�عد
و�إجر�ء�ت بور�شة �لبحرين �أو لأحكام عقد �لتاأ�شي�ش و�لنظام
�لأ�شا�شي لل�شركة على وجه قد يوؤثر ب�شكل جوهري �شلب ًا على
ن�صاط ال�صركة اأو مركزها املايل .وقد ح�صلنا من الإدارة على
جميع �ملعلومات و�لإي�شاحات �لتي ر�أيناها �شرورية لأغر��ش
تدقيقنا.

 16فرباير 2014
املنامة ،مملكة البحرين

القائمة الموحدة
للمركز المالي
كما يف  31دي�شمرب 2013

املوجودات
موجودات غري متداولة
عقار� ،آلت ومعد�ت
��شتثمار�ت عقارية
�ل�شهرة
��شتثمار�ت يف �شركة زميلة و�شركات خا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة
��شتثمار�ت

2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

5
6
7
8
9

موجودات متداولة
خمزون
ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى
نقد و�أر�شدة لدى �لبنوك وود�ئع ق�شرية �لأجل

11.537.947
10.624.104
419.528
12.869.910
11.799.126
47.250.615

7.626.968
419.528
6.703.157
12.530.930
27.280.583

11
12
13

9.026.041
19.397.772
160.720
28.584.533
75.835.148

8.471.231
17.731.124
12.188.453
38.390.808
65.671.391

14
15
17

13.311.686
()3.054.554
9.936.998
33.432.272
53.626.402

13.311.686
()3.054.554
8.120.401
31.456.841
49.834.374

53.626.402

393.827
50.228.201

18
19

307.966
1.327.200
1.635.166

1.179.714
1.179.714

20
13

16.871.370
3.513.529
188.681
20.573.580
22.208.746
75.835.148

14.156.274
107.202
14.263.476
15.443.190
65.671.391

جمموع املوجودات
احلقوق واملطلوبات
احلقوق
ر�أ�ش �ملال
�أ�شهم خز�نة
�حتياطيات �أخرى
�أرباح مبقاة
احلقوق العائدة اإلى حاملي اأ�شهم ال�شركة الأم
حقوق غري م�شيطرة
جمموع احلقوق
مطلوبات
مطلوبات غري متداولة
ذمم د�ئنة طويلة �لأجل
مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني
مطلوبات متداولة
ذمم جتارية د�ئنة وذمم �أخرى
�شحوبات على �ملك�شوف من �لبنك
�شريبة دخل م�شتحقة �لدفع

�إي�شاح

جمموع املطلوبات
جمموع احلقوق واملطلوبات

مت �عتماد �إ�شد�ر �لقو�ئم �ملالية بناء ً� على قر�ر جمل�ش �لإد�رة �ل�شادر بتاريخ  16فرب�ير  2014و وقعها نيابة عنهم كل من:
عبداهلل ح�شن بوهندي
رئي�ش جمل�ش �لإد�رة

عبداهلل حممد جمعة
نائب رئي�ش جمل�ش �لإد�رة

ت�شكل �لإي�شاحات �ملرفقة من � 1إلى  33جزء ً� من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.
بي �إم �إم �آي التقرير ال�سنوي 2013
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القائمة الموحدة
للدخل
لل�شنة �ملنتهية يف  31دي�شمرب 2013

2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

�ملبيعات
تكلفة �ملبيعات
اإجمايل الربح

28
28

98.258.635
()71.929.608
26.329.027

91.728.475
()67.009.677
24.718.798

دخل ت�شغيلي �آخر
م�شروفات �لبيع و�لتوزيع
م�شروفات عامة و�إد�رية
الربح من العمليات

22

747.268
()8.553.101
()9.942.500
8.580.694

681.192
()8.377.531
()10.489.136
6.533.323

ح�شة �ملجموعة من نتائج �شركات خا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة
دخل �ل�شتثمار
مك�شب من ��شتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر
الربح قبل ال�شرائب

8
23

1.431.587
558.901
80.076
10.651.258

1.418.927
621.596
219.018
8.792.864

م�شروف �لدخل �ل�شريبي
الربح لل�شنة
�لعائد �إلى:
حاملي �أ�شهم �ل�شركة �لأم
حقوق غري م�شيطرة

24
21

()574.471
10.076.787

()181.882
8.610.982

10.076.787
10.076.787

8.589.263
21.719
8.610.982

�لن�شيب �لأ�شا�شي و�ملخ�ش�ش لل�شهم يف �لأرباح (فل�ش)

25

80

69

�إي�شاح

عبداهلل ح�شن بوهندي
رئي�ش جمل�ش �لإد�رة

عبداهلل حممد جمعة
نائب رئي�ش جمل�ش �لإد�رة

ت�شكل �لإي�شاحات �ملرفقة من � 1إلى  33جزء ً� من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.
�إيـحـاء الـتغـييـر
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القائمة الموحدة
للدخل الشامل
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

الربح لل�سنة

2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

10.076.787

8.610.982

الدخل ال�شامل الآخر
الدخل ال�شامل الآخر الذي ميكن �إعادة ت�صنيفة �إلى القائمة املوحدة للدخل يف الفرتات الالحقة:
�صايف التغريات يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات امل�صنفة
بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر
حتويل (اخل�سارة)  /املك�سب من بيع ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر �إلى
الأرباح املبقاة
الدخل ال�شامل الآخر الذي ميكن �إعادة ت�صنيفة �إلى القائمة املوحدة للدخل يف الفرتات الالحقة
الدخل ال�شامل الآخر الذي ميكن �إعادة ت�صنيفة �إلى القائمة املوحدة للدخل يف الفرتات الالحقة:
فروق ال�صرف الناجتة من حتويل العمليات الأجنبية
الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة
جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة

1.723.128

41.873

()1.280.153
442.975

950
42.823

()406.531
36.444
10.113.231

42.823
8.653.805

العائد �إلى:
حاملي �أ�سهم ال�شركة الأم
حقوق غري م�سيطرة

10.113.231
-

8.632.086
21.719

10.113.231

8.653.805

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  33جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
بي �إم �إم �آي التقرير ال�سنوي 2013
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القائمة الموحدة
للتدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

الأن�شطة الت�شغيلية
الربح قبل ال�ضرائب
تعديالت للبنود التالية:
ح�صة املجموعة من نتائج �شركات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
ا�ستهالك
دخل اال�ستثمار
خم�ص�ص �إ�ضمحالل الذمم التجارية املدينة
خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
خم�ص�ص ملخزون منتهي ال�صالحية وبطيء احلركة
تغريات يف القيمة العادلة ال�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر
مك�سب من ا�ستبعاد عقار� ،آالت ومعدات
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
�ضريبة دخل مدفوعة
مكاف�آت نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
�صايف التغري يف مبالغ مدفوعة مقدم ًا مقابل مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني

�إي�ضاح

5
23
12
19
11

19

مكاف�أة مدفوعة لأع�ضاء جمل�س الإدارة
تربعات مدفوعة للم�ؤ�س�سات خريية
�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ا�ستثمارات عقارية
�شراء عقار� ،آالت ومعدات
ا�ستثمار �إ�ضايف يف �شركة زميلة
�شراء �إ�ستثمارات
متح�صالت من ا�ستبعاد �إ�ستثمارات
�أرباح �أ�سهم م�ستلمة من �شركات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
مدفوعات من �أجل �إقتناء حقوق غري م�سيطرة
�أرباح �أ�سهم م�ستلمة
دخل ا�ستثمار م�ستلم
متح�صالت من ا�ستبعاد عقارات و�آالت ومعدات
قر�ض ل�شركة خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
ا�سرتداد ا�ستثمارات
�صايف التدفقات النقدية (امل�ستخدمة يف) /من الأن�شطة اال�ستثمارية

6
5

8

2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

10.651.258

8.792.864

()1.431.587
1.288.395
()558.901
236.481
403.897
94.430
()80.076
10.603.897

()1.418.927
1.133.318
()621.596
140.099
326.713
333.677
()219.018
()6.818
8.460.312

()649.240
()3.335.868
2.178.516
8.797.305
()492.992
()365.771
109.360

39.689
()2.520.068
195.620
6.175.553
()176.075
()143.800
()224.600

()125.000
()171.785
7.751.117

()125.000
()75.000
5.431.078

()10.624.104
()5.235.067
()4.250.000
()2.205.793
3.362.187
1.267.334
()282.630
217.432
122.669
16.094
()2.500
()17.614.378

()862.763
()1.269.444
585.981
1.194.641
689.938
7.660
222.058
568.071

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  33جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
�إيـحـاء الـتغـييـر
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القائمة الموحدة
للتدفقات النقدية تتمة
لل�شنة �ملنتهية يف  31دي�شمرب 2013

�إي�شاح
الأن�شطة التمويلية
�أرباح �أ�شهم مدفوعة حلاملي �أ�شهم �ل�شركة �لأم
متويل من قر�ش ق�شري �لأجل
�شد�د قر�ش ق�شري �لأجل
ذمم د�ئنة طويلة �لأجل
�شايف �لنقد �مل�شتخدم يف �لأن�شطة �لتمويلية
�شايف النق�ص يف النقد وما يف حكمه
�شايف فروق �شرف عمالت �أجنبية
�لنقد وما يف حكمه يف  1يناير
النقد وما يف حكمه يف  31دي�شمرب

13

2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

()5.968.593
1.050.000
()1.050.000
677.524
()5.291.069
()15.154.330

()6.325.065
()6.325.065
()325.916

()386.932
12.188.453
()3.352.809

20.932
12.493.437
12.188.453

بنود غري نقدية:
 دخل �لفو�ئد �لبالغ  218.800دينار بحريني ( 73.177 :2012دينار ً� بحرينياً) �مل�شتحق �لدفع ولكن مل يحن موعد��شتحقاقه بعد مت خ�شمه من �لتغري يف �لذمم �لتجارية �ملدينة و�لذمم �لأخرى.
 بلغ �لتغري يف �أرباح �لأ�شهم �لتي مل يطالب بها بعد و�ملتعلقة بال�شنو�ت �ل�شابقة  292.022دينار بحريني (64.450 :2012دينار بحريني) ومت خ�شمها من �لتغري يف �لذمم �لتجارية �لد�ئنة و�لذمم �لأخرى.
 خالل �ل�شنة ،مت حتويل مبلغ وقدره  1.750.000دينار بحرين ( :2012ل �شيء) من مبلغ م�شتحقة من �شركة زميلة �إلى��شتثمار�ت يف �شركة زميلة و�شركات خا�شة ل�شيطرة م�شرتكة ومت تعديلها �شمن «��شتثمار �إ�شايف يف �شركة زميلة» و»ذمم
جتارية مدينة وذمم �أخرى».
 خالل �ل�شنة �ملنتهية يف  31دي�شمرب  ،2012مت تعديل مبلغ وقدره  57.840دينار ً� بحريني ًا يتعلق بتربعات غري مدفوعةللموؤ�ش�شات �خلريية �شمن ذمم جتارية د�ئنة وذذم �أخرى.

ت�شكل �لإي�شاحات �ملرفقة من � 1إلى  33جزء ً� من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.
بي �إم �إم �آي التقرير ال�سنوي 2013
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القائمة الموحدة
للتغيرات في الحقوق
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

العائد �إلى حاملي �أ�سهم ال�شركة الأم
احتياطيات
�أخرى
(�إي�ضاح )17
دينار بحريني

�أرباح
مبقاة
دينار بحريني

املجموع
دينار بحريني

8.120.401 )3.054.554( 13.311.686
36.444
-

31.456.841
10.076.787
-

49.834.374
10.076.787
36.444

ر�أ�س املال
ال�صادر
�إي�ضاح دينار بحريني
كما يف  1يناير 2013
الربح لل�سنة
دخل �شامل �آخر
خ�سارة من بيع ا�ستثمارات مدرجة
بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل
الآخر
جمموع الدخل ال�شامل
16
�أرباح �أ�سهم نهائية ل�سنة 2012
16
�أرباح �أ�سهم مرحلية ل�سنة 2013
حمول �إلى االحتياطي العام
حمول �إلى احتياطي التربعات اخلريية
توزيعات جلمعية الأ�سرة اخلريية
�إقتناء حقوق غري م�سيطرة
مك�سب من �إقتناء حقوق غري م�سيطرة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013

-

�أ�سهم
خزانة
دينار بحريني

-

1.280.153

(- )1.280.153

حقوق غري
جمموع
م�سيطرة
احلقوق
دينار بحريني دينار بحريني
393.827
-

50.228.201
10.076.787
36.444

-

-

10.113.231
- 10.113.231
8.796.634 1.316.597
()3.756.370
(- )3.756.370( )3.756.370
()2.504.245
(- )2.504.245( )2.504.245
()500.000
500.000
()171.785
171.785
()171.785
()171.785
(- )171.785
()282.630( )282.630
(- )111.197
111.197
111.197
53.626.402
- 53.626.402 33.432.272 9.936.998 )3.054.554( 13.311.686

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

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  33جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
�إيـحـاء الـتغـييـر
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القائمة الموحدة
للتغيرات في الحقوق تتمة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

العائد �إلى حاملي �أ�سهم ال�شركة الأم
احتياطيات
�أخرى
(�إي�ضاح )17
دينار بحريني

�أرباح
مبقاة
دينار بحريني

املجموع
دينار بحريني

7.578.528 )3.054.554( 13.311.686
42.823
-

29.760.083
8.589.263
-

372.108 47.595.743
21.719 8.589.263
42.823

ر�أ�س املال
ال�صادر
�إي�ضاح دينار بحريني
كما يف  1يناير 2012
الربح لل�سنة
دخل �شامل �آخر
مك�سب من بيع ا�ستثمارات مدرجة
بالقيمة العادلة �ضمن
دخل �شامل �آخر
جمموع الدخل ال�شامل
16
�أرباح �أ�سهم نهائية ل�سنة 2011
�أرباح �أ�سهم مرحلية ل�سنة 2012
16
حمول �إلى االحتياطي العام
حمول �إلى احتياطي التربعات اخلريية
توزيعات جلمعية الأ�سرة اخلريية
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012

-

�أ�سهم
خزانة
دينار بحريني

-

()950

41.873
500.000
132.840
()132.840
8.120.401 )3.054.554( 13.311.686

950

-

8.590.213
()3.756.370
()2.504.245
()500.000
()132.840
31.456.841

21.719 8.632.086
(- )3.756.370
(- )2.504.245
(- )132.840
393.827 49.834.374

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

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  33جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
بي �إم �إم �آي التقرير ال�سنوي 2013
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حقوق غري
م�سيطرة
دينار بحريني

-

جمموع
احلقوق
دينار بحريني
47.967.851
8.610.982
42.823
8.653.805
()3.756.370
()2.504.245
()132.840
50.228.201

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة
كما يف  31دي�سمرب 2013

 .1معلومات عن ال�شركة
�شركة بي �إم �إم �آي �ش.م.ب«( .ال�شركة») هي �شركة م�ساهمة عامة� ،أ�سهمها مطروحة للتداول يف بور�صة البحرين  ،ت�أ�س�ست فـي
مملكة البحرين وم�سجلة لدى وزارة التجارة وال�صناعة حتت �سجل جتاري رقم � .10999إن املكتب الرئي�سي لل�شركة م�سجل حتت
�صندوق بريد � ،828سرتة ،مملكة البحرين.
�إن الأن�شطة الرئي�سية لل�شركة و�شركاتها التابعة (امل�شار �إليهم مع ًا “باملجموعة”) هي بيع الأغذية واملرطبات واملواد اال�ستهالكية
الأخرى باجلملة والتجزئة .كما تقوم املجموعة بتقدمي خدمات التوزيع وال�شحن .ترتكز عمليات املجموعة يف مملكة البحرين ودولة
قطر ودولة الإمارات العريبة املتحدة وجمهورية العراق وجيبوتي وجمهورية الغابون وجمهورية مايل وجمهورية جنوب ال�سودان
وجمهورية ال�سودان وجمهورية غانا.
مت �إعتماد �إ�صدار القوائم املالية املوحدة وفق ًا لقرار جمل�س الإدارة ال�صادر بتاريخ  16فرباير .2014
فيما يلي ال�شركات التابعة لل�شركة:

�شركة نادر للتجارة ذ.م.م.
�سوبر ماركت الأ�سرة ذ.م.م.

ن�سبة امللكية
2012 2013
%100 %100
%100 %100

بلد الت�أ�سي�س
مملكة البحرين
مملكة البحرين

بي �إم �إم �آي �سارل

%100 %100

جيبوتي

�شركة بيادر لإدارة املطاعم �ش�.ش.و.

%100 %100

�شركة فا�سترتاك للت�صدير �أل�.أل�.سي

- %100

�أر�ض العهد للتجارة العامة �آل�.آل�.سي.
جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي هولدنغ �ش�.ش.و.

- %100

مملكة البحرين
والية فلوريدا ،الواليات
املتحدة الأمريكية
جمهورية العراق
مملكة
البحرين

اال�ســم

%100 %100

الن�شاط الأ�سا�سي
�إدارة عدة وكاالت جتارية لل�سلع الإ�ستهالكية.
�إدارة �سوبر ماركت.
ن�شاط النقل اجلوي والتخزين والتوزيع والإ�سترياد
والت�صدير.
خدمات �إدارة فنادق و�شقق ومطاعم لل�سياح.
مل تبد�أ �أن�شطتها بعد
مل تبد�أ �أن�شطتها بعد
�شركة قاب�ضة ملجموعة من ال�شركات التجارية
وال�صناعية واخلدماتية.

لدى �شركة جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي هولدنغ �ش�.ش.و .ال�شركات التابعة التالية كما هو بتاريخ �إعداد التقارير املالية:
جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي �إي�ست هولدنغ �ش�.ش.و.

%100 %100

مملكة البحرين

�شركة قاب�ضة ملجموعة من ال�شركات التجارية
وال�صناعية واخلدماتية.

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

%100 %100

مملكة البحرين

�شركة قاب�ضة ملجموعة من ال�شركات التجارية
وال�صناعية واخلدماتية.

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

%100 %100

مملكة البحرين

�شركة قاب�ضة ملجموعة من ال�شركات التجارية
وال�صناعية واخلدماتية.

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

%100 %100

مملكة البحرين

�شركة قاب�ضة ملجموعة من ال�شركات التجارية
وال�صناعية واخلدماتية.

�إيـحـاء الـتغـييـر
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إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�شمرب 2013

 1معلومات عن ال�شركة (تتمة)
لدى جلوبل �شور�شنج �أند �شبالي �إي�شت هولدنغ �ش�.ش.و� .ل�شركة �لتابعة �لتالية كما هو بتاريخ �إعد�د �لتقارير �ملالية:
الإ�شـم

ن�شبة امللكية
2012
2013

بلد التاأ�شي�ص

�آو دي ��ش �شي �آو كاترينق جي يف

%100

%55

جمهورية �ل�شود�ن

جلوبل �شور�شنج �أند �شبالي �شريفي�ش�ش ليميتد

*%100

%55

جمهورية جنوب �ل�شود�ن

الن�ساط الأ�سا�سي
ن�صاط النقل اجلوي والتخزين والتوزيع والإ�صترياد
و�لت�شدير.
�شركة قاب�شة ملجموعة من �ل�شركات �لتجارية و�ل�شناعية
و�خلدماتية.

لدى جلوبل �شور�شنج �أند �شبالي �شاوث هولدنغ �ش�.ش.و� .ل�شركة �لتابعة �لتالية كما هو بتاريخ �إعد�د �لتقارير �ملالية:
جي �أ�ش �أ�ش غابون �أ�ش �أيه

%100

%100

�لغابون

ن�صاط النقل اجلوي والتخزين والتوزيع والإ�صترياد
و�لت�شدير.

لدى جلوبل �شور�شنج �أند �شبالي نورث هولدنغ �ش�.ش.و� .ل�شركة �لتابعة �لتالية كما هو بتاريخ �إعد�د �لتقارير �ملالية.
جي �أ�ش �أ�ش مايل �أ�ش �أيه

%100

%100

جمهورية مايل

ن�صاط النقل اجلوي والتخزين والتوزيع
و�لإ�شتري�د و�لت�شدير.

جمهورية غانا

ن�صاط النقل اجلوي والتخزين والتوزيع
و�لإ�شتري�د و�لت�شدير.

لدى جلوبل �شور�شنج �أند �شبالي وي�شت هولدنغ �ش�.ش.و� .ل�شركة �لتابعة �لتالية كما هو بتاريخ �إعد�د �لتقارير �ملالية:
�أنرتنا�شونال �شور�شنج �أند �شبالي ليميتد
– غانا
(�شابق ًا كومبا�ش غانا ليمتد)

%100

%100

* متثل ح�شة �مللكية �لفعلية.

�ل�شركات �لزميلة و�ل�شركات �خلا�شعة لل�شيطرة �مل�شرتكة من قبل �ملجموعة هي كالتايل:
ال�شــم  /العالقة
ا�شم ال�شركة الزميلة
�شركة بنادر للفنادق �ش.م.ب.

ن�شبة امللكية
2012
2013
%30.47 %30.47

��شــم �مل�شاريع �مل�شرتكة
�ل�شركة �لقطرية �لبحرينية �لعاملية ذ.م.م.
�شركة بي �أند بي للتوزيع ذ.م.م.
�شركة خدمات �ن�شكيب لل�شحن ذ.م.م.
ز�د للت�شويق و�لتوزيع ذ.م.م.

%50
%50
%50
%50

%50
%50
%50
%50

�شركة يو كيو �أل �شي ف�شيلتي منيجمنت ليميتد

%50

-

بلد التاأ�شي�ص
مملكة �لبحرين
دولة قطر
مملكة �لبحرين
مملكة �لبحرين
دولة قطر
دولة �لإمار�ت �لعربية
�ملتحدة

الن�ساط الأ�سا�سي
�لأعمال �لفندقية (�لفندق حتت �لإن�شاء)
�إد�رة عدة وكالت لل�شلع �ل�شتهالكية.
�إن�شاء وت�شغيل �ملخازن.
خدمات �ل�شحن.
�لتجارة باجلملة وتوزيع �ملو�د �لغذ�ئية و�ل�شلع �ملنزلية.
مل تبد�أ �أن�شطتها بعد

خالل �ل�شنة ،ز�دت ح�شة ملكية �ل�شركة يف �آو دي ��ش �شي �آو كاترينق جى يف � ،ل�شود�ن و جلوبل �شور�شنج �أند �شبالي �شريفي�شي�ش
كو .ليميتد .جنوب �ل�شود�ن من � %55إلى  %100عن طريق �قتناء حقوق غري م�شيطرة يف �ل�شركات �لتابعة� .إن تاريج �لقتناء �لفعلي
هو  1يناير � .2013إل �إن �لإجر�ء�ت �لقانونية �ملتعلقة بتحويل �مللكية هي قيد �لتنفيذ كما هو بتاريخ �إعد�د �لتقارير �ملالية .مت �إثبات
�ملك�شب �لناجت عن عملية �شر�ء حقوق غري م�شيطرة و�لبالغ  111.197دينار بحريني يف �لأرباح �ملبقاة.
بي �إم �إم �آي التقرير ال�سنوي 2013
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إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�شمرب 2013

 .2ملخ�ص لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية
اأ�ش�ص الإعداد
�أعدت �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة وفق ًا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية ،باإ�شتثناء �لإ�شتثمار�ت و�لإ�شتثمار�ت �لعقارية �لتي مت قيا�شها بالقيمة
�لعادلة.
بيان باللتزام
�أعدت �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة للمجموعة وفق ًا للمعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية �ل�شادرة من قبل جمل�ش معايري �ملحا�شبة
�لدويل وطبق ًا لقانون �ل�شركات �لتجارية �لبحريني و�ملتطلبات �لنافذة للدليل �لإر�شادي مل�شرف �لبحرين �ملركزي و�لقو�نني
و�لقر�ر�ت �ملتعلقة بها وقو�عد و�إجر�ء�ت بور�شة �لبحرين.
عملة العر�ص والعملة الرئي�شية
�أعدت �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة بالدينار �لبحريني ،و�لذي يعد �لعملة �لرئي�شية لعمليات �ملجموعة وعملة عر�ش �ملجموعة.
اأ�ش�ص التوحيد
ت�شتمل �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة على �لقو�ئم �ملالية لل�شركة و�شركاتها �لتابعة كما يف  31دي�شمرب  .2013تتحقق �ل�شيطرة عندما يكون
لدى �ملجموعة تعر�شات �أو حقوق على عو�ئد متغرية من خالل م�شاركتها مع �ل�شركة �مل�شتثمر فيها ولديها �لقدرة على �لتاأثري على
تلك �لعو�ئد من خالل �إ�شتخد�م �شلطتها على �ل�شركة �مل�شتثمر فيها .وبالأخ�ش ،ت�شيطر �ملجموعة على �ل�شركة �مل�شتثمر فيها فقط
�إذ� كان لدى �ملجموعة:
 �ل�شلطة على �ل�شركة �مل�شتثمر فيها (�أي �حلقوق �لقائمة �لتي متنحها �لقدرة �حلالية لتوجيه �لأن�شطة ذ�ت �ل�شلة لل�شركة�مل�شتثمر فيها)؛
 تعر�شات على �أو حقوق يف عو�ئد متغرية من خالل م�شاركتها مع �ل�شركة �مل�شتثمر فيها؛ و �لقدرة على �إ�شتخد�م �شلطتها على �ل�شركة �مل�شتثمر فيها للتاأثري على مقد�ر �لعو�ئد.عندما يكون لدى �ملجموعة حقوق �أقل من حقوق �لأغلبية �أو حقوق م�شابهة لل�شركة �مل�شتثمر فيها ،تاأخذ �ملجموعة يف �لعتبار جميع
�حلقائق و�لظروف ذ�ت �ل�شلة يف تقييم ما �إذ� كان لديها �ل�شلطة على �ل�شركة �مل�شتثمر فيها ،مبا يف ذلك:
 �لرتتيبات �لتعاقدية مع حاملي حقوق �لت�شويت �لآخرين لل�شركة �مل�شتثمر فيها؛ �حلقوق �لناجتة عن �لرتتيبات �لتعاقدية �لأخرى؛ و حقوق �لت�شويت للمجموعة وحقوق �لت�شويت �ملمكنة.تقوم �ملجموعة باإعادة تقييم ما �إذ� كان لديها �شيطرة على �ل�شركة �مل�شتثمر فيها �إذ� كانت �حلقائق و�لظروف ت�شري باأن هناك
تغري�ت على عن�شر �أو �أكرث من �لعنا�شر �لثالث .يبد�أ توحيد �ل�شركة �لتابعة عندما حت�شل �ملجموعة على �ل�شيطرة على �ل�شركة
�لتابعة ويتم �إيقاف �لتوحيد عندما تفقد �ملجموعة �ل�شيطرة على �ل�شركة �لتابعة .يتم ت�شمني موجود�ت ومطلوبات ودخل
وم�شروفات �ل�شركة �لتابعة �ملقتناة �أو �مل�شتبعدة خالل �ل�شنة يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة من تاريخ ح�شول �ملجموعة على �ل�شيطرة
لغاية تاريخ �إيقاف �ل�شيطرة على �ل�شركة �لتابعة.

�إيـحـاء الـتغـييـر
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إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�شمرب 2013

 2ملخ�ص لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية (تتمة)
اأ�ش�ص التوحيد (تتمة)
ين�شب �لربح �أو �خل�شارة وكل عن�شر من عنا�شر �لدخل �ل�شامل �لآخر �إلى حقوق حاملي �ل�شركة �لأم للمجموعة و�حلقوق غري
�مل�شيطرة ،حتى لو �إن �لنتائج توؤدي �إلى عجز يف ر�شيد �حلقوق غري �مل�شيطرة� .أينما ��شتلزم �لأمر ،يتم عمل تعديالت يف �ل�شيا�شات
�ملحا�شبية لل�شركات �لتابعة لتتما�شي مع �ل�شيا�شات �ملحا�شبية للمجموعة .مت ��شتبعاد �ملوجود�ت و�ملطلوبات و�حلقوق و�لدخل
و�مل�شروفات و�لتدفقات �لنقدية �ملتعلقة باملعامالت �لبينية بني �أع�شاء �ملجموعة بالكامل عند �لتوحيد.
يتم �حت�شاب �لتغيري يف ح�شة ملكية �ل�شركة �لتابعة ،دون تغيري يف �ل�شيطرة ،كمعاملة �أ�شهم حقوق� .إذ� فقدت �ملجموعة �ل�شيطرة
على �ل�شركة �لتابعة ،فاإنها تقوم مبا يلي:
-

��شتبعاد �ملوجود�ت (مت�شمنة �ل�شهرة) و�ملطلوبات لل�شركة �لتابعة؛
��شتبعاد �لقيمة �ملدرجة لأي حقوق غري م�شيطرة؛
��شتبعاد فروق �لتحويل �ملرت�كمة� ،مل�شجلة يف �لقائمة �ملوحدة للدخل �ل�شامل؛
�إثبات �لقيمة �لعادلة للمقابل �مل�شتلم؛
�إثبات �لقيمة �لعادلة لأي ��شتثمار حمتفظ به؛
�إثبات �لفائ�ش و�لعجز �ملدرج يف �لقائمة �ملوحدة للدخل؛
�إعادة ت�شنيف ح�شة �ل�شركة �لأم للبنود �ملثبتة م�شبق ًا �شمن �لقائمة �ملوحدة للدخل �ل�شامل �لآخر �إلى �لقائمة �ملوحدة
للدخل �أو �لأرباح �ملبقاة ،ح�شب مقت�شى �حلال ،حيث �شيكون مطلوب ًا �إذ� قامت �ملجموعة باإ�شتبعاد �ملوجود�ت و�ملطلوبات
ذ�ت �ل�شلة مبا�شرةً.

معايري وتف�سريات جديدة ومعدلة النافذة من  1يناير 2013
�إن �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �ملتبعة يف �إعد�د هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة مطابقة لتلك �مل�شتخدمة يف �ل�شنة �ملالية �ل�شابقة ،با�شتثناء
تلك �ملو�شحه �أدناه:
قامت �ملجموعة بتطبيق ،لأول مرة ،بع�ش �ملعايري و�لتعديالت خالل �ل�شنة .وتت�شمن هذه:
 �ملعيار �لدويل �ملتعلق بالتقارير �ملالية رقم � 10ملتعلق بالقو�ئم �ملالية �ملوحدة؛ �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم � 11ملتعلق بالرتتيبات �مل�شرتكة؛ معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم � 19ملتعلق مبز�يا �ملوظفني (�ملعدل يف �شنة )2011؛ �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم � 13ملتعلق بقيا�ش �لقيمة �لعادلة؛ و �لتعديالت �لتي �أدخلت على معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم � 1ملتعلق بعر�ش �لقو�ئم �ملالية.بالإ�شافة ملا هو مذكور �أعاله ،قامت �ملجموعة بتطبيق �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم � 12ملتعلق بالإف�شاح عن �حل�ش�ش
يف �ملوؤ�ش�شات �لأخرى بالإ�شافة �إلى �لإف�شاحات يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.
مت تو�شيح طبيعة وتاأثري كل معيار وتعديل جديد �أدناه:
�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم � 10ملتعلق بالقو�ئم �ملالية �ملوحدة ومعيار �ملحا�شبة �لدويل رقم � 27ملتعلق بالقو�ئم �ملالية
�ملنف�شلة
بي �إم �إم �آي التقرير ال�سنوي 2013
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إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�شمرب 2013

 2ملخ�ص لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية (تتمة)
�أ�ش�ش �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم  10منوذج موحد لل�شيطرة ينطبق على جميع �ملوؤ�ش�شات مبا يف ذلك �ل�شركات
ذ�ت �لأغر��ش �خلا�شة .ي�شتبدل �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم � 10لأجز�ء �ملوجودة م�شبق ًا يف معيار �ملحا�شبة �لدويل
رقم � 27ملتعلق بالقو�ئم �ملالية �ملوحدة و�ملنف�شلة �لتي تتعامل مع �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة وجلنة تف�شري�ت �ملعيار رقم � 12ملتعلق
ب�شركات ذ�ت �أغر��ش خا�شة .يغري �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم  10حتديد �ل�شيطرة مثل قيام �مل�شتثمر بال�شيطرة
على �ملوؤ�ش�شة �مل�شتثمر فيها عندما تكون معر�شة �أو لديها حقوق بعو�ئد متغرية من خالل م�شاركتها مع �ل�شركة �مل�شتثمر فيها ولديها
�لقدرة على �لتاأثري على �لعو�ئد من خالل �شالحيتها على �ملوؤ�ش�شة �مل�شتثمر بها .لتلبية تعريف �ل�شيطرة يف �ملعيار �لدويل لإعد�د
�لتقارير �ملالية رقم  ،10يجب ��شتيفاء كافة �ملعايري �لثالث مبا يف ذلك�( :أ) لدى �مل�شتثمر �ل�شلطة على �ل�شركة �مل�شتثمر فيها؛ (ب)
لدى �مل�شتثمر تعر�شات �أو حقوق على عو�ئد متغرية من خالل م�شاركته مع �ل�شركة �مل�شتثمر فيها؛ و(ج) لدى �مل�شتثمر �لقدرة على
�إ�شتخد�م �شلطته على �ل�شركة �مل�شتثمر فيها للتاأثري على مقد�ر �لعو�ئد .قامت �ملجموعة باإعادة تقييم �إ�شتثمار�تها مبوجب �ملعيار
�لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم  10ولحظت باأن �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم  10لي�ش له �أي تاأثري على �ل�شتثمار�ت
�ملحتفظ بها من قبل �ملجموعة.
�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم � 11ملتعلق بالرتتيبات �مل�شرتكة ومعيار �ملحا�شبة �لدويل رقم � 28ملتعلق بالإ�شتثمار يف
�ل�شركات �لزميلة و�مل�شاريع �مل�شرتكة
ي�شتبدل �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم  11معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم � 31ملتعلق باحل�ش�ش يف �مل�شاريع �مل�شرتكة وجلنة
تف�شري �ملعايري رقم � 13ملتعلق بال�شركات �خلا�شعة لل�شيطرة �مل�شرتكة – �مل�شاهمات غري �لنقدية من قبل �أ�شحاب �مل�شاريع .يلغي
�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم  11خيار ح�شاب �ل�شركات �خلا�شعة لل�شيطرة �مل�شرتكة باإ�شتخد�م �لتوحيد �لتنا�شبي.
بد ًل من ذلك ،يتم حما�شبة �ل�شركات �خلا�شعة لل�شيطرة �مل�شرتكة �لتي ��شتوفت تعريف �مل�شروع �مل�شرتك مبوجب �ملعيار �لدويل
لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم  11با�شتخد�م طريقة �حلقوق� .إن تطبيق هذ� �ملعيار �جلديد لي�ش له �أي تاأثري على �ملركز �ملايل �أو �لأد�ء
�ملايل للمجموعة.
�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم � 12ملتعلق بالإف�شاح عن �حل�ش�ش يف �ملوؤ�ش�شات �لأخرى
يحدد �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم  12متطلبات �لإف�شاحات �ملتعلقة بح�ش�ش �ملوؤ�ش�شة يف �ل�شركات �لتابعة و�لرتتيبات
�مل�شرتكة و�ل�شركات �لزميلة و�ل�شركات �ملهيكلة� .إن متطلبات �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم  12هي �أكرث �شمولية عن
متطلبات �لإف�شاح �ملوجودة م�شبق ًا لل�شركات �لتابعة .على �شبيل �ملثال ،عندما يكون لدى �ل�شركة �لتابعة حقوق �لأقلية يف �أغلبية
حقوق �لت�شويت .ل يوجد لدى �ملجموعة �شركات تابعة بحقوق غري م�شيطرة جوهرية ،ولي�ش لديها �شركات مهيكلة غري موحدة .مت
تقدمي �إف�شاحات �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم  12فيما يتعلق باإ�شتثمار�ت �ملجموعة يف �ل�شركات �لزميلة و�مل�شاريع
�مل�شرتكة يف �إي�شاح .8
�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم � 13ملتعلق بقيا�ش �لقيمة �لعادلة
�أ�ش�ش �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم � 13مل�شدر �لوحيد للتوجيه �شمن �إطار �ملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية
جلميع قيا�شات �لقيمة �لعادلة .ل يغري �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم � 13لإطار �لذي يجب فيه على �ملوؤ�ش�شة ��شتخد�م
�لقيمة �لعادلة ولكن يقدم �لتوجيهات ب�شاأن كيفية قيا�ش �لقيمة �لعادلة مبوجب �ملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية .يحدد �ملعيار
�لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم � 13لقيمة �لعادلة على �أنها �شعر �لتخارج .نتيجة لتوجيهات �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية
رقم  ،13قامت �ملجموعة باإعادة تقييم �شيا�شاتها لقيا�ش �لقيم �لعادلة .وبالأخ�ش ،تقييم مدخالتها مثل خماطر عدم �أد�ء قيا�ش
�لقيمة �لعادلة للمطلوبات .كما يتطلب �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم  13عمل �إف�شاحات �إ�شافية.
�إيـحـاء الـتغـييـر
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�إن تطبيق �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم  13مل يكن له �أي تاأثري جوهري على قيا�شات �لقيمة �لعادلة �لتي تقوم بها
�ملجموعة .حينما يتطلب عمل �إف�شاحات �إ�شافية ،فاأن يتم تقدميها يف �لإي�شاحات �لفردية �ملتعلقة باملوجود�ت �لتي مت حتديد
قيمها �لعادلة .مت تقدمي �لت�شل�شل �لهرمي للقيمة �لعادلة يف �إي�شاح .10
معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم �( 1ملعدل) �ملتعلق بعر�ش بنود �لدخل �ل�شامل �لآخر
تقدم �لتعديالت �لتي �أدخلت على معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم  1جتميع �لبنود �ملعرو�شة يف �لقائمة �ملوحدة �لدخل �ل�شامل �لآخر.
�شيتم عر�ش �لبنود �لتي ميكن �إعادة ت�شنيفها (�أو �إعادة تدويرها) �إلى �لقائمة �ملوحدة للدخل يف �مل�شتقبل (على �شبيل �ملثال ،فروق
�شرف �لعمالت �لأجنبية) ب�شورة منف�شلة ،عن تلك �لتي ل ميكن �إعادة ت�شنيفها مطلق ًا (على �شبيل �ملثال� ،إعادة تقييم �لأر��شي
و�ملباين)� .أثرت �لتعديالت على �لعر�ش فقط ،ومل يكن لها �أي تاأثري على �ملركز �ملايل �أو �لأد�ء للمجموعة.
معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم �( 1ملعدل) � -ملتعلق بتو�شيح متطلبات �حل�شول على معلومات �ملقارنة
تو�شح �لتعديالت �لتي �إدخلت على معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم � 1لفرق بني معلومات �ملقارنة �لإ�شافية �لختيارية و�حلد �لأدنى
ملعلومات �ملقارنة �ملطلوبة .يجب على �ملوؤ�ش�شة ت�شمني معلومات �ملقارنة يف �لإي�شاحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة عندما تقوم
ب�شكل �ختياري بتقدمي معلومات �ملقارنة �لتي تتجاوز �حلد �لأدنى �ملطلوب خالل فرتة �ملقارنة .تو�شح �لتعديالت باأن �لقائمة
�ملوحدة للمركز �ملايل �لفتتاحية ،يتم عر�شها نتيجة لإعادة بيان باأثر رجعي �أو �إعادة ت�شنيف �لبنود يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة ل
يتطلب باأن تكون مرفقة مبعلومات �ملقارنة يف �لإي�شاحات ذ�ت �ل�شلة� .أثرت �لتعديالت على �لعر�ش فقط ،ومل يكن لها �أي تاأثري
جوهري على �ملركز �ملايل �أو �لأد�ء �ملايل للمجموعة.
معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم �( 36ملعدل) �ملتعلق باإ�شمحالل �ملوجود�ت � -إف�شاحات �ملبلغ �لقابل لال�شرتد�د للموجود�ت غري �ملالية
هذه �لتعديالت تزيل �لآثار غري �ملرغوب بها للمعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم  13ب�شاأن �لإف�شاحات �ملطلوبة مبوجب معيار
�ملحا�شبة �لدويل رقم  .36بالإ�شافة �إلى ذلك ،تتطلب هذه �لتعديالت عمل �إف�شاحات عن �ملبالغ �لقابلة لالإ�شرتد�د للموجود�ت
�أو �لوحد�ت �ملنتجة للنقد �لتي مت �إثبات خ�شارة ��شمحالل لها �أو مت ��شرتجاعها خالل �ل�شنة .هذه �لتعديالت �إلز�مية باأثر رجعي
للفرت�ت �ل�شنوية �ملبتدئة يف �أو بعد  1يناير  2014مع �ل�شماح بالتطبيق �ملبكر� ،شريطة �إن يتم �أي�ش ًا تطبيق �ملعيار �لدويل للتقارير
�ملالية رقم  .13قامت �ملجموعة بتطبيق هذه �لتعديالت �لتي �أدخلت على معيار �ملحا�شبة �ملايل رقم  36يف �لفرتة �حلالية حيث
�أن �لإف�شاحات �ملعدلة و�لإ�شافية تقدم معلومات مفيدة بال�شكل �ملطلوب من قبل جمل�ش معايري �ملحا�شبة �لدويل .وفق ًا لذلك ،مت
�أخذ هذه �لتعديالت يف �لعتبار عند تقدمي �إف�شاحات عن �إ�شمحالل �ملوجود�ت غري �ملالية يف �إي�شاح رقم � .7شي�شتمر �أخذ هذه
�لتعديالت يف �لعتبار يف �لإف�شاحات �مل�شتقبلية.
مت تطبيق �لعديد من �ملعايري و�لتعديالت �جلديدة لأول مرة يف �شنة � .2013إل �أن ،لي�ش لها �أي تاأثري على �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة
للمجموعة.
عقارات واآلت ومعدات
تدرج �لعقار�ت و�لآلت و�ملعد�ت بالتكلفة ،بعد ح�شم �ل�شتهالك �ملرت�كم و�أي �إ�شمحالل يف �لقيمة .ل يتم ��شتهالك �لأر��شي
�ململوكة ملك حر ً� و�لأعمال �لر�أ�شمالية قيد �لتنفيذ.
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يتم ح�شاب �ل�شتهالك على �أ�شا�ش �لق�شط �لثابت بناء ً� على �لأعمار �لإنتاجية �ملتوقعة للعقار�ت و�لآلت و�ملعد�ت �لتالية:
مباين مملوكة ملك ًا حر ً�
مباين م�شتاأجرة
�آلت ومعد�ت
مركبات

� 20 – 5شـنة
� 20 –15شنة
� 10 –2شنو�ت
� 5شنو�ت

�لنفقات �ملتكبدة ل�شتبد�ل عن�شر �أ�شا�شي من �لعقار�ت و�لآلت و�ملعد�ت يتم ح�شابها كبند منف�شل وتتم ر�شملتها من ثم �شطب
�لقيمة �ملدرجة للعن�شر �لأ�شا�شي �مل�شتبدل .يتم ر�شملة �لنفقات �لالحقة �لأخرى فقط عند زيادة �ملنافع �لقت�شادية �مل�شتقبلية
للبند �ملتعلق بالعقار�ت و�لآلت و�ملعد�ت .يتم �إثبات جميع �لنفقات �لأخرى يف �لقائمة �ملوحدة للدخل كم�شروفات عند تكبدها.
يتم عمل مر�جعة للقيم �ملدرجة للعقار�ت و�لآلت و�ملعد�ت من حيث �لإ�شمحالل عندما يكون هناك �أحد�ث �أو تغري�ت يف �لظروف
ت�شري �إلى عدم �إمكانية �إ�شرتد�د �لقيمة �ملدرجة .يف حالة وجود �أي من هذه �ملوؤ�شر�ت وحيث تزيد �لقيم �ملدرجة على �ملبلغ �ملقدر
�لقابل لالإ�شرتد�د ،يتم �إظهار �ملوجود�ت باملبلغ �لقابل لالإ�شرتد�د و�لذي يعد �لأعلى من بني قيمتها �لعادلة ناق�ش ًا تكلفة �لبيع
و�لقيمة �مل�شتخدمة.
يتم ��شتبعاد بند من �لعقار�ت و�لآلت و�ملعد�ت عند �لبيع �أو عندما ل يتوقع �حل�شول على منافع �إقت�شادية من ��شتخد�مها �أو بيعها.
يتم �إثبات �أي مك�شب �أو خ�شارة ناجتة عن �إ�شتبعاد موجود (يتم �إحت�شابه على �إنه �لفرق بني �شايف متح�شالت �لبيع و�لقيمة �ملدرجة
للموجود) يف قائمة �لدخل �ملوحدة يف �ل�شنة �لتي مت فيها ��شتبعاد �ملوجود.
يتم مر�جعة �لقيمة �ملتبقية للموجود�ت و�لأعمار �لإنتاجية وطرق �لإ�شتهالك يف نهاية كل �شنة مالية ،ويتم تعديلها يف �مل�شتقبل �إذ�
تطلب �لأمر.
ال�شهرة
مت �إثبات �ل�شهرة عند �قتناء جلوبل �شور�شنج �أند �شبالي �ش�.ش.و.
يتم مبدئي ًا قيا�ش �ل�شهرة بالتكلفة ،و�لتي تعد �لزيادة لإجمايل �ملقابل �ملحول و�لقيمة �ملثبتة للحقوق غري �مل�شيطرة و�أي ح�شة
حمتفظ بها م�شبق ًا على �شايف �ملوجود�ت �ملقتناة �ملحددة و�ملطلوبات �ملفرت�شة.
بعد �لإثبات �ملبدئي ،يتم قيا�ش �ل�شهرة بالتكلفة بعد ح�شم �إي خ�شائر �إ�شمحالل مرت�كمة .لغر�ش فح�ش �ل�شمحالل ،يتم
تخ�شي�ش �ل�شهرة �ملقتناة من دمج �لأعمال من تاريخ �لقتناء لكل وحدة من �لوحد�ت �ملنتجة للنقد للمجموعة �لتي من �ملتوقع �أن
ت�شتفيد من �أعمال �لدمج ،بغ�ش �لنظر ما �إذ� كانت موجود�ت �أو مطلوبات �أخرى للملكية �مل�شرت�ة مت تخ�شي�شها لهذه �لوحد�ت.
�أينما ت�شكل �ل�شهرة جزء ً� من �لوحدة �ملنتجة للنقد وجزء ً� من �لعمليات �شمن �لوحدة �مل�شتبعدة ،فاإن �ل�شهرة �ملرتبطة بالعمليات
�مل�شتبعدة يتم ت�شمينها يف �لقيمة �ملدرجة للعمليات عند حتديد �ملك�شب �أو �خل�شارة للعمليات �مل�شتبعدة .يتم قيا�ش �ل�شهرة
�مل�شتبعدة يف هذه �حلالة على �أ�شا�ش �لقيمة �لن�شبية للعمليات �مل�شتبعدة وجزء من �لوحدة �ملنتجة للنقد �ملتبقية.
�إيـحـاء الـتغـييـر
32

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�شمرب 2013

 2ملخ�ص لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية (تتمة)
ا�شمحالل موجودات غري مالية
تقوم �ملجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل تقرير لتحديد ما �إذ� كان هناك دليل مو�شوعي يثبت �إ�شمحالل �ملوجود� .إذ� وجد مثل هذ�
�لدليل� ،أو عندما يتطلب عمل فح�ش �إ�شمحالل �شنوي للموجود ،تقوم �ملجموعة بعمل تقييم ملبلغ �ملوجود �لقابل لال�شرتد�د.
�إن �لقيمة �لقابلة لالإ�شرتد�د للموجود هي �لقيمة �لعادلة �لأعلى للموجود �أو �لوحدة �ملنتجة للنقد ناق�ش ًا تكلفة �لبيع وقيمتها
�مل�شتخدمة وهي حمددة للموجود �لفردي� ،إل �إذ� كان �ملوجود غري منتج للتدفقات �لنقدية و�لتي هي م�شتقلة �إلى حد بعيد عن تلك
�ملوجود�ت �لأخرى �أو جمموعة من �ملوجود�ت.
عندما تزيد �لقيمة �ملدرجة للموجود �أو �لوحدة �ملنتجة للنقد عن قيمها �لقابلة لالإ�شرتد�د ،فاإن �ملوجود يعترب م�شمحالً ،ويتم �إظهار
�ملوجود باملبلغ �لقابل لالإ�شرتد�د .عندما يتم تقييم �لقيمة �مل�شتخدمة للموجود ،فان �لتدفقات �لنقدية �مل�شتقبلية يتم تخفي�شها �إلى
قيمتها �حلالية با�شتخد�م معدل خ�شم ما قبل �ل�شريبة و�لذي يعك�ش �لتقييمات �حلالية لل�شوق للقيمة �لزمنية للنقود و�ملخاطر
�خلا�شة باملوجود .عند حتديد �لقيمة �لعادلة بعد خ�شم تكاليف �لبيع ،فاإنه يتم ��شتخد�م منوذج تقييم منا�شب .هذه �حل�شابات
يتم تاأيدها من قبل م�شاعفات �لتقدمي� ،أ�شعار �لأ�شهم �ملعلنة لل�شركات �لزميلة �ملتد�ولة �لعامة �أو موؤ�شر�ت �أخرى متاحة للقيمة
�لعادلة.
تعتمد �ملجموعة يف ح�شاب �إ�شمحاللها على ميز�نيات تف�شيلية و�حل�شابات �ملتوقعة ،و�لتي تعد ب�شكل منف�شل لكل وحدة منتجة
للنقد �لتي تخ�ش�ش كل �ملوجود�ت على حدة .هذه �مليز�نيات و�حل�شابات �ملتوقعة تغطي ب�شكل عام فرتة خم�ش �شنو�ت .للفرت�ت
�لأطول ،يح�شب معدل �لنمو طويل �لأجل ويطبق على �لتدفقات �لنقدية �مل�شتقبلية للم�شروع بعد �ل�شنة �خلام�شة.
يتم عمل تقييم يف تاريخ كل تقرير ،حول ما �إذ� كان هناك �أي موؤ�شر يثبت باأن خ�شائر �لإ�شمحالل �ملثبتة م�شبق ًا مل تعد موجودة
�أو قد مت تخفي�شها� .إذ� وجد مثل هذ� �ملوؤ�شر ،تقوم �ملجموعة بتقدير �ملبلغ �لقابل لالإ�شرتد�د للموجود .يتم ��شرتجاع خ�شارة
�لإ�شمحالل �ملثبتة م�شبق ًا فقط �إذ� كان هناك تغيري يف �لتقدير�ت �مل�شتخدمة لتحديد مبلغ �ملوجود�ت �لقابلة لالإ�شرتد�د منذ تاريخ
�إثبات �آخر خ�شارة �إ�شمحالل� .إن قيمة �ل�شرتجاع حمددة بحيث ل تتجاوز �لقيمة �ملدرجة للموجود قيمتها �لقابلة لالإ�شرتد�د،
ول تتجاوز �لقيمة �ملدرجة �لتي مت حتديدها ،بعد ح�شم �لإ�شتهالك كما لو مل يتم �إثبات خ�شارة �إ�شمحالل للموجود يف �ل�شنو�ت
�ل�شابقة .يتم �إثبات هذه �ل�شرتجاعات يف �لقائمة �ملوحدة للدخل �إل �إذ� كان �ملوجود مدرج باملبلغ �ملعاد تقييمه ،يف هذ� �حلالة يتم
معاملة �ل�شرتجاعات كزيادة يف �إعادة �لتقييم.
كما يتم تطبيق �ملعايري �لتالية عند تقييم �إ�شمحالل �ملوجود�ت �ملحددة:
ال�سهرة
يتم فح�ش �ل�شهرة لالإ�شمحالل �شنوي ًا (كما يف  31دي�شمرب) و�إذ� وجدت موؤ�شر�ت ت�شري باأن �لقيمة �ملدرجة ميكن �أن تكون
م�شمحلة.
يتم حتديد �ل�شمحالل عن طريق تقييم �ملبلغ �لقابل لالإ�شرتد�د للوحدة �ملنتجة للنقد (�أو جمموعة وحد�ت منتجة للنقد) �لتي
تتعلق بها �ل�شهرة� .إذ� كانت �لقيمة �لقابلة لالإ�شرتد�د للوحدة �ملنتجة للنقد (�أو جمموعة وحد�ت منتجة للنقد) �أدنى من �لقيمة
�ملدرجة للوحدة فاإنه يتم �إثبات خ�شارة ��شمحالل مبا�شر ًة يف قائمة �لدخل �ملوحدة .ل ميكن ��شرتجاع خ�شائر �ل�شمحالل �ملتعلقة
بال�شهرة يف �لفرت�ت �مل�شتقبلية.
بي �إم �إم �آي التقرير ال�سنوي 2013
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اإ�شتثمارات عقارية
يتم ت�شنيف �لعقار�ت �ملحتفظ بها لغر�ش �لإيجار �أو لال�شتفادة من �لزيادة يف قيمتها �أو لكليهما كاإ�شتثمار�ت عقارية .يتم قيا�ش
�لإ�شتثمار�ت �لعقارية مبدئي ًا بالتكلفة مت�شمنة تكاليف �ملعاملة .تت�شمن �لقيمة �ملدرجة تكلفة ��شتبد�ل جزءٍ من �لإ�شتثمار �لعقاري
�لقائم يف �لوقت �لذي مت فيه تكبد �لتكلفة �إذ� مت ��شتيفاء معايري �لإثبات وي�شتثنى تكاليف �خلدمات �ليومية من �لإ�شتثمار �لعقاري.
بعد �لإثبات �ملبدئي ،تدرج �لإ�شتثمار�ت �لعقارية بالقيمة �لعادلة �لتي تعك�ش �أو�شاع �ل�شوق يف تاريخ �إعد�د �لتقارير �ملالية .يتم
ت�شمني �ملكا�شب �أو �خل�شائر �لناجتة من �لتغري�ت يف �لقيم �لعادلة لالإ�شتثمار�ت �لعقارية يف �لقائمة �ملوحدة للدخل يف �لفرتة �لتي
تنتج فيها.
يتم �إ�شتبعاد �لإ�شتثمار�ت �لعقارية عندما يتم بيعها �أو عندما يتم �شحب �لإ�شتثمار�ت �لعقارية ب�شورة نهائية من �ل�شتخد�م ول
يتوقع �حل�شول على منافع �قت�شادية م�شتقبلية من �إ�شتبعادها .يتم �إثبات �لفرق بني �شايف متح�شالت �لإ�شتبعاد و�لقيمة �ملدرجة
للموجود يف �لقائمة �ملوحدة للدخل يف فرتة �لإ�شتبعاد.
يتم عمل �لتحويالت �إلى �أو من �ل�شتثمار�ت �لعقارية فقط �إذ� كان هناك تغيري يف �ل�شتخد�م .بالن�شبة للتحويل من �إ�شتثمار�ت
عقارية �إلى عقار مت �شغله من قبل �ملالك ،تعترب �لتكلفة للمحا�شبة �لالحقة هي �لقيمة �لعادلة كما يف تاريخ �لتغري يف �ل�شتخد�م.
�إذ� �أ�شبح �لعقار �لذي ي�شغله �ملالك �إ�شتثمار عقاري ،تقوم �ملجموعة باإحت�شاب هذ� �لعقار وفق ًا لل�شيا�شة �ملتبعة للعقار�ت و �لآلت
و �ملعد�ت حتى تاريخ تغيري �لإ�شتخد�م.
اإ�شتثمارات يف �شركة زميلة وم�شاريع م�شرتكة
�إن �ل�شركة �لزميلة هي موؤ�ش�شة لدى �ل�شركة نفوذ موؤثر عليها� .إن �لنفوذ �ملوؤثر هي �لقدرة على �مل�شاركة يف �تخاذ �لقر�ر�ت فيما
يتعلق بال�شيا�شات �ملالية و�لت�شغيلية لل�شركة �مل�شتثمر فيها ،ولكن لي�شت �ل�شيطرة �أو �ل�شيطرة �مل�شرتكة على تلك �ل�شيا�شات.
�مل�شروع �مل�شرتك هو نوع من �أنو�ع �لرتتيبات �مل�شرتكة �لتي مبوجبها يح�شل �لأطر�ف �لذين ميتلكون �ل�شيطرة �مل�شرتكة يف �لرتتيب
�حلق يف �شايف موجود�ت �مل�شروع �مل�شرتك� .مل�شروع �مل�شرتك هو �تفاق تعاقدي لتقا�شم �ل�شيطرة على �لرتتيب ،و�لتي تكون موجودة
فقط عندما يتطلب �تخاذ �لقر�ر�ت ب�شاأن �لأن�شطة ذ�ت �ل�شلة باحل�شول على �ملو�فقة بالإجماع من �لأطر�ف �ملتقا�شمة لل�شيطرة.
�إن �لعتبار�ت �لتي يتم عملها يف حتديد �لنفوذ �ملوؤثر �أو �ل�شيطرة �مل�شرتكة هي مماثلة لتلك �لتي تعد �شرورية لتحديد مدى
�ل�شيطرة على �ل�شركات �لتابعة.
يتم ح�شاب �إ�شتثمار�ت �ملجموعة يف �شركتها �لزميلة و�مل�شاريع �مل�شرتكة مبوجب طريقة �حلقوق.
مبوجب طريقة �حلقوق ،يتم �إثبات �ل�شتثمار يف �ل�شركة �لزميلة و�مل�شروع �مل�شرتك مبدئي ًا بالتكلفة .يتم تعديل �لقيمة �ملدرجة
لالإ�شتثمار لإثبات �لتغري�ت يف ح�شة �ملجموعة من �شايف موجود�ت �ل�شركة �لزميلة �أو �مل�شروع �مل�شرتك منذ تاريخ �لقتناء.
يتم ت�شمني �ل�شهرة �ملتعلقة بال�شركة �لزميلة �أو �مل�شروع �مل�شرتك يف �لقيمة �ملدرجة لال�شتثمار وهي غري مطفاأة ول يتم فح�شها
لال�شمحالل.
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تعك�ش �لقائمة �ملوحدة للدخل ح�شة �ملجموعة يف نتائج عمليات �ل�شركة �لزميلة �أو �مل�شروع �مل�شرتك .يتم عر�ش �أي تغري يف �لدخل
�ل�شامل �لآخر لل�شركة �مل�شتثمر فيها كجزء من �لقائمة �ملوحدة للدخل �ل�شامل للمجموعة .بالإ�شافة �إلى ذلك� ،أينما وجدت تغيري�ت
قد �أثبتت مبا�شر ًة يف حقوق �ل�شركة �لزميلة �أو �مل�شروع �مل�شرتك ،تقوم �ملجموعة باإثبات ح�شتها يف هذه �لتغيري�ت وتف�شح عن
هذ�� ،إذ� ��شتلزم �لأمر يف �لقائمة �ملوحدة للتغري�ت يف �حلقوق .يتم ��شتبعاد �ملكا�شب �أو �خل�شائر �لغري حمققة من �ملعامالت بني
�ملجموعة و�شركتها �لزميلة �أو �مل�شروع �مل�شرتك �إلى حد ح�شة �ملجموعة يف �ل�شركة �لزميلة �أو �مل�شروع �مل�شرتك.
يتم �إظهار �إجمايل ح�شة �ملجموعة يف نتائج �ل�شركة �لزميلة �أو �مل�شروع �مل�شرتك يف مقدمة �لقائمة �ملوحدة للدخل خارج �لربح
�لت�شغيلي ومتثل �لنتائج بعد �ل�شريبة و�حلقوق �لغري �مل�شيطرة يف �ل�شركات �لتابعة لل�شركة �لزميلة �أو �مل�شروع �مل�شرتك.
يتم �إعد�د �لقو�ئم �ملالية لل�شركة �لزميلة �أو �مل�شروع �مل�شرتك يف نف�ش �لفرتة �ملالية للمجموعة� .أينما ��شتلزم �لأمر ،يتم عمل
تعديالت يف �ل�شيا�شات �ملحا�شبية لتتما�شي مع �شيا�شات �ملجموعة.
بعد تطبيق طريقة �حلقوق ،تقوم �ملجموعة بتحديد ما �إذ� كان �شروري ًا �إثبات خ�شارة ��شمحالل �إ�شافية حل�شة ��شتثمار�ت
�ملجموعة يف �شركتها �لزميلة �أو �مل�شروع �مل�شرتك .تقوم �ملجموعة بتاريخ �إعد�د كل تقرير ،بتحديد ما �إذ� كان هناك دليل مو�شوعي
يثبت ��شمحالل �لإ�شتثمار يف �ل�شركة �لزميلة �أو �مل�شروع �مل�شرتك .ففي هذه �حلالة تقوم �ملجموعة باإحت�شاب قيمة �ل�شمحالل
و�لتي تعد �لفرق بني �لقيمة �لقابلة لال�شرتد�د لل�شركة �لزميلة �أو �مل�شروع �مل�شرتك وقيمتها �ملدرجة من ثم �إثبات �خل�شارة «كح�شة
�ملجموعة من نتائج �ل�شركة �لزميلة �أو �مل�شروع �مل�شرتك» يف �لقائمة �ملوحدة للدخل.
عند فقد�ن نفوذ موؤثر على �ل�شركة �لزميلة �أو �مل�شروع �مل�شرتك تقي�ش وتثبت �ملجموعة �أي ��شثتمار حمتفظ به بقيمته �لعادلة .يتم
�إثبات �أي فرق بني �لقيمة �ملدرجة لل�شركة �لزميلة �أو �مل�شروع �مل�شرتك عند فقد�ن �لنفوذ �ملوؤثر و�لقيمة �لعادلة لالإ�شتثمار �ملحتفظ
به و�ملتح�شالت من �لإ�شتبعاد يف �لقائمة �ملوحدة للدخل.
ت�شنيف املتداول مقابل غري املتداول
تعر�ش �ملجموعة �ملوجود�ت و�ملطلوبات يف �لقائمة �ملوحدة للمركز �ملايل على �أ�شا�ش �لت�شنيف �ملتد�ول وغري �ملتد�ول .يعترب
�ملوجود متد�و ًل عندما:
 يتوقع حتقيقه �أو ينوى بيعه �أو ��شتهالكه يف �لدورة �لت�شغيلية �لعتيادية؛ يحتفظ به ب�شورة ��شا�شية لغر�ش �ملتاجرة؛ يتوقع حتقيقه خالل �أثنى ع�شر �شهر ً� بعد فرتة �إعد�د �لتقارير؛ و �لنقد وما يف حكمه �إل �إذ� كان مقيد من �إن يتم ��شتبد�له �أو ��شتخد�مه لت�شوية مطلوب ملدة �أثنى ع�شر �شهر ً� على �لأقل بعدفرتة �إعد�د �لتقارير.
يتم ت�شنيف جميع �ملوجود�ت �لأخرى على �أنها غري متد�ولة.
يعترب �ملطلوب متد�و ًل عندما:
 يتوقع ت�شويته يف �لدورة �لت�شغيلية لعتيادية؛ يحتفظ به ب�شورة ��شا�شية لغر�ش �ملتاجرة؛ عندما يكون م�شتحق �ل�شد�د خالل �أثنى ع�شر �شهر ً� بعد فرتة �إعد�د �لتقارير؛ و لي�س هناك حق غري م�صروط لتاأجيل ت�صوية املطلوب ملدة اأثنى ع�صر �صهر ًا على الأقل بعد فرتة اإعداد التقارير.بي �إم �إم �آي التقرير ال�سنوي 2013
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ت�شنف �ملجموعة جميع �ملطلوبات �لأخرى على �أنها غري متد�ولة.
املخزون
يـدرج �ملخزون بالتكلفة �أو �شايف �لقيمة �ملتوقع حتقيقها� ،أيهما �أقل .متثل �لتكاليف تلك �مل�شروفات �ملتكبدة لكل منتج حتى و�شوله
�إلى موقعه و�شكله �حلاليني وحتدد على �أ�شا�ش �لو�رد �أولً� ،ل�شادر �أولً.
�إن �شايف �لقيمة �ملتوقع حتقيقها هو �شعر �لبيع �ملقدر �شمن �لأعمال �لإعتيادية ،حم�شوم ًا منها �لتكاليف �ملقدرة لالإمتام و�لتكاليف
�ملقدرة �ل�شرورية حلدوث �لبيع.
النقد وما يف حكمه
لغر�ش قائمة �لتدفقات �لنقدية �ملوحدة ،ي�شمل �لنقد وما يف حكمه على نقد يف �ل�شندوق و�أر�شدة لدى �لبنوك وود�ئع ق�شرية
�لأجل بتو�ريخ �إ�شتحقاق �أ�شلية لفرتة ثالثة �أ�شهر �أو �أقل حم�شوم ًا منه ًا ح�شابات �ل�شحب على �ملك�شوف �لقائمة.
الأدوات املالية – الإثبات املبدئي والقيا�ص الالحق
�لأد�ة �ملالية هي �أي عقد ين�شاأ عنه موجود مايل ل�شركة و�حدة ومطلوب مايل �أو �أد�ة �أ�شهم حقوق ملكية ل�شركة �أخرى.
املوجودات املالية
�لإثبات �ملبدئي و�لقيا�ش �لالحق
يتم �إثبات �ملوجود�ت �ملالية عندما ت�شبح �شركات �ملجموعة طرف ًا يف �ملخ�ش�شات �لتعاقدية لالأد�ة.
تت�شمن �ملوجود�ت �ملالية للمجموعة على �إ�شتثمار�ت وجزء معني من �لذمم �لتجارية �ملدينة و�لذمم �لأخرى ونقد و�أر�شدة لدى
�لبنوك وود�ئع ق�شرية �لأجل.
تثبت جميع �مل�شرتيات �أو �ملبيعات �ملنتظمة للموجود�ت �أو ت�شتبعد على �أ�شا�ش تاريخ �ملتاجرة� .مل�شرتيات �أو �ملبيعات �ملنتظمة هي
�مل�شرتيات �أو �ملبيعات للموجود�ت �ملالية �لتي تتطلب ت�شليم �ملوجود�ت �شمن فرتة زمنية حمددة يف �لأنظمة �أو �ملو�ثيق يف �ل�شوق.
قامت �ملجموعة بالتطبيق �ملبكر للمعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �مللية رقم � 9ملتعلق بالأدو�ت �ملالية� :لت�شنيف و�لقيا�ش� ،عتبار ً� من
 1يناير  .2011لحق ًا لتطبيق هذ� �ملعيار قامت �ملجموعة بت�شنيف موجود�تها �ملالية يف �لفئات �لتالية :تلك �ملقا�شة بالتكلفة �ملطفاأة
�أو تلك �ملقا�شة بالقيمة �لعادلة .يعتمد هذ� �لت�شنيف على �خل�شائ�ش �لتعاقدية للموجود�ت ومنوذج �لأعمال �ملطبق لإد�رتها.
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 2ملخ�ص لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية (تتمة)
القيا�ص الالحق
جميع �ملوجود�ت �ملالية يتم قيا�شها لحق ًا بالكامل �أما بالتكلفة �ملطفاأة �أو بالقيمة �لعادلة ،بنا ًء على ت�شنيف �ملوجود�ت �ملالية
كما يلي:
املوجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطفاأة
يتم ت�شنيف �ملوجود�ت �ملالية كمدرجة «بالتكلفة �ملطفاأة» فقط �إذ� مت ��شتيفاء كال من �ملعايري �لتالية:
 �ملوجود حمتفظ به �شمن وحدة �لأعمال �لتي تهدف �إلى �لحتفاظ باملوجود�ت بغر�ش حت�شيل �لتدفقات �لنقدية�لتعاقدية ،و
 ال�صروط التعاقدية للأداة متنح احلق يف تواريخ حمددة للتدفقات النقدية التي ت�صكل دفعات منفردة للمبلغ الأ�صا�صيو�لفائدة على �ملبلغ �لأ�شا�شي �لقائم.
يتم مبدئي ًا قيا�ش �ملوجود�ت �ملالية �لتي ت�شتويف هذه �ملعايري بالقيمة �لعادلة م�شاف ًا �إليها تكاليف �ملعامالت �لتي تن�شب مبا�شر ًة �إلى
�قتناء �ملوجود�ت �ملالية .يتم لحق ًا قيا�شها بالتكلفة �ملطفاأة با�شتخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية بعد ح�شم �أي ��شمحالل.
مل تقم �ملجموعة بت�شنيف �أية �أدو�ت دين بالتكلفة �ملطفاأة.
املوجودات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة
�ملوجود�ت �ملالية �مل�شنفة كمدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و �خل�شائر
ت�شنف �ل�شتثمار�ت يف �أدو�ت �أ�شهم حقوق �مللكية كموجود�ت مالية مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لرباح و �خل�شائر ،ما مل ت�شنف
�ملجموعة �لإ�شتثمار �ملحتفظ به لغري غر�ش �ملتاجرة كمدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر عند �لإثبات �ملبدئي.
�أدو�ت �لدين �لتي ل تلبي معايري �لتكلفة �ملطفاأة تقا�ش كموجود�ت مالية م�شنفة كمدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و �خل�شائر.
بالإ�شافة لذلك� ،أدو�ت �لدين �لتي تلبي معايري �لتكلفة �ملطفاأة ولكنها م�شنفة كموجود�ت مالية مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن
�لأرباح و�خل�شائر تقا�ش بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح �أو �خل�شائر .ميكن ت�شنيف �أد�ة �لدين كمدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن
�لأرباح و�خل�شائر عند �لإثبات �ملبدئي �إذ� كان هذ� �لت�شنيف يزيل �أو يخف�ش ب�شورة جوهرية �لتعار�ش يف �لقيا�ش �أو �لإثبات �لذي
ينتج عن قيا�ش �ملوجود�ت �أو �ملطلوبات �أو يثبت �ملكا�شب �أو �خل�شائر على �أ�شا�ش خمتلف .قامت �ملجموعة بت�شنيف �أدو�ت �لدين
كموجود�ت مالية مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر .
يعاد ت�شنيف �أدو�ت �لدين من مقا�شة بالتكلفة �ملطفاأة �لى موجود�ت مالية مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر
عندما يتغري منوذج �لعمل بحيث مل تعد معايري �لقيا�ش بالتكلفة �ملطفاأة حمققة .ول ي�شمح باإعادة ت�شنيف �أدو�ت �لدين �مل�شنفة
كموجود�ت مالية مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر عند �لإثبات �ملبدئي.
�ملوجود�ت �ملالية �ملدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لرباح و �خل�شائر تقا�ش بالقيمة �لعادلة يف نهاية كل فرتة �إعد�د تقرير ،و�أية
مكا�شب �أو خ�شائر تنتج من �إعادة �لقيا�ش تثبت يف �لقائمة �ملوحدة للدخل.
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 2ملخ�ص لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية (تتمة)
يتم ت�شمني دخل �لفو�ئد من �أدو�ت �لدين �مل�شنفة كمدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لرباح و �خل�شائر يف �لقائمة �ملوحدة للدخل.
يتم �إثبات دخل �أرباح �لأ�شهم من �إ�شتثمار�ت يف �أدو�ت �أ�شهم حقوق �مللكية �مل�شنفة كمدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لرباح يف �لقائمة
�ملوحدة للدخل عندما يحق للمجموعة ��شتالم مدفوعات �أرباح �لأ�شهم وفق ًا ملعيار �ملحا�شبة �لدويل رقم � 18ملتعلق بالإير�د�ت.
املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة �سمن دخل �سامل اآخر
عند �لإثبات �ملبدئي ،ميكن للمجموعة عمل �إختيار غري قابل للنق�ش (على �أ�شا�ش كل �أد�ة على حدة) لت�شنيف �لإ�شتثمار�ت يف
�أدو�ت �أ�شهم حقوق �مللكية كموجود�ت مالية مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر .ل ي�شمح بت�شنيف �ملوجود�ت
�ملالية كمدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر �إذ� كان �إ�شتثمار �أ�شهم حقوق �مللكية حمتفظ به لغر�ش �ملتاجرة.
يحتفظ باملوجود �ملايل لغر�ش �ملتاجرة �إذ�:
 مت �إقتنائه ب�شكل رئي�شي لغر�ش بيعه على �ملدى �لقريب �أو عند �لإثبات �ملبدئي يكون جزء ً� من �ملحفظة لالأدو�ت �ملالية �ملعينة �لتي تديرها �ملجموعة ويكون فيها دليل على �لنمط�لفعلي �لأخري لتحقيق �لربح ق�شري �لأجل �أو
 يكون م�صتق ًا غري م�صنف وفعال كاأداة حتوط اأو �صمان مايل.يتم مبدئي ًا قيا�ش �لإ�شتثمار�ت يف �أدو�ت �أ�شهم حقوق �مللكية �ملدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر بالقيمة �لعادلة
م�شاف ًا �إليها تكاليف �ملعامالت .ويتم لحقاً ،قيا�شها بالقيمة �لعادلة مع �إثبات �ملكا�شب و�خل�شائر �لناجتة من �لتغري�ت يف �لقيمة
�لعادلة يف �لدخل �ل�شامل �لآخر ويح�شب تر�كمي ًا يف �حتياطي �إعادة تقييم �لإ�شتثمار�ت .لن يتم �إعادة ت�شنيف �ملكا�شب �أو �خل�شائر
�ملرت�كمة يف �لقائمة �ملوحدة للدخل عند �إ�شتبعاد �لإ�شتثمار�ت.
قامت �ملجموعة بتخ�شي�ش معظم �إ�شتثمار�تها يف �أدو�ت �أ�شهم حقوق �مللكية كمدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر
عند �لتطبيق �ملبدئي للمعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم  ،9حيث يعتقد �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة باأن هذ� �لعر�ش جمدي ًا �أكرث
لالإ�شتثمار�ت �لإ�شرت�تيجية �ملتو�شطة �أو �لطويلة �لآجل ،عو�ش ًا عن �إظهار �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة مبا�شر ًة يف �لقائمة �ملوحدة
للدخل.
يتم �إثبات �أرباح �لأ�شهم من هذه �لإ�شتثمار�ت يف �أدو�ت �أ�شهم حقوق �مللكية بالقائمة �ملوحدة للدخل عندما يحق للمجموعة ��شتالم
مدفوعات �أرباح �لأ�شهم وفق ًا ملعيار �ملحا�شبة �لدويل رقم � 18ملتعلق بالإير�د�ت� ،إل �إذ� كانت ت�شرتد �رباح �لأ�شهم بو�شوح جزء من
تكلفة �لإ�شتثمار.
قرو�س وذمم مدينة
هذه �لفئة هي �أكرث �شلة للمجموعة� ،لقرو�ش و�لذمم �ملدينة هي موجود�ت مالية غري م�شتقة �لتي لديها مدفوعات ثابتة �أو قابلة
للتحديد ول يتم تد�ولها يف �ل�شوق �لن�شطة .بعد �لقيا�ش �ملبدئي ،يتم لحق ًا قيا�ش هذه �ملوجود�ت �ملالية بالتكلفة �ملطفاأة باإ�شتخد�م
طريقة معدل �لفائدة �لفعلي بعد ح�شم �ل�شمحالل .يتم �حت�شاب �لتكلفة �ملطفاأة بالأخذ يف �لإعتبار �أية خ�شومات �أو عالو�ت من
�لإقتناء و�لر�شوم �أو �لتكاليف �لتي تعترب جز�أ ل يتجز�أ من معدل �لفائدة �لفعلي .يتم �إثبات �ملكا�شب و�خل�شائر يف قائمة �لدخل
�ملوحدة عندما يتم �إ�شتبعاد �أو �إ�شمحالل �لقرو�ش �أو �لذمم �ملدينة ،وكذلك من خالل عملية �لإطفاء .يتم �شطب �لديون �ملعدومة
من �لقائمة �ملوحدة للدخل عندما يتم حتديدها.
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اإ�شتبعاد املوجودات املالية
يتم �إ�شتبعاد �ملوجود �ملايل (�أو �أي جزء من �ملوجود �ملايل �أو جزء من جمموعة من موجود�ت مالية م�شابهة) عند:
 �نق�شاء �حلق يف �إ�شتالم �لتدفقات �لنقدية من موجود؛ �أو قيام �ملجموعة بنقل حقوقها يف ��شتالم �لتدفقات �لنقدية من موجود �أو تعهدت بدفعها بالكامل دون تاأخري جوهري �إلىطرف ثالث مبوجب ترتيب �شد�د؛ و�شو�ءً�( :أ) قامت �ملجموعة بنقل جميع �ملخاطر و�ملكافاآت �جلوهرية �ملتعلقة باملوجود،
�أو (ب) عندما مل يتم نقل �أو �إبقاء جميع �ملخاطر و�ملكافاآت �جلوهرية للموجود ولكنها قامت بنقل �ل�شيطرة على �ملوجود.
عند �إ�شتبعاد �ملوجود �ملايل �ملقا�ش بالتكلفة �ملطفاأة ،يتم �إثبات �لفرق بني �ملبلغ �ملدرج للموجود و�ملبلغ �ملقابل �مل�شتلم و�ملتوجب
��شتالمه يف �لقائمة �ملوحدة للدخل.
عند ��شتبعاد �ملوجود �ملايل �مل�شنف كمدرج بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر ،ل يتم �إعادة ت�شنيف �ملك�شب �أو �خل�شارة
�ملرت�كمة م�شبق ًا يف �إحتياطي �إعادة تقييم �لإ�شتثمار�ت �إلى �لقائمة �ملوحدة للدخل ،ولكن يعاد ت�شنيفه �إلى �لأرباح �ملبقاة.
اإ�شمحالل املوجودات املالية
يتم تقييم �ملوجود�ت �ملقا�شة بالتكلفة �ملطفاأة لالإ�شمحالل يف نهاية كل فرتة �إعد�د تقارير مالية .تعترب �ملوجود�ت �ملالية م�شمحلة
�إذ� كان هناك دليل مو�شوعي ،نتيجة حلدث �أو �أكرث قد مت حدوثه بعد �لإثبات �ملبدئي للموجود�ت �ملالية ،وتاأثرت �لتدفقات �لنقدية
�مل�شتقبلية �ملتوقعة للموجود �ملايل.
من �ملمكن �إن يت�شمن دليل �ل�شمحالل على:
 �ل�شعوبة �ملالية �جلوهرية للم�شدر �أو �لطرف �لآخر؛ �أو خرق للعقد ،كفو�ت مو�عيد دفع �لفائدة �أو �ملبالغ �لأ�شلية ؛�أو من �ملحتمل تعر�ش �ملقرت�ش �إلى �إفال�ش �أو �إعادة تنظيم مايل؛ �أو عدم وجود �ل�شوق �لن�شط لذلك �ملوجود �ملايل نتيجة لل�شعوبات �ملالية.املطلوبات املالية
�لإثبات �ملبدئي و�لقيا�ش �لالحق
يتم ت�شنيف �ملطلوبات �ملالية �لتي تدخل �شمن نطاق �ملعيار �لدويل لعد�د �لتقارير �ملالية رقم  9كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة
�لعادلة وت�شمل �ملطلوبات �ملالية للمجموعة على ذمم د�ئنة طويلة �لأجل وجزء معني من �لذمم �لد�ئنة و�لذمم �لأخرى و�شحوبات
على �ملك�شوف.
القيا�ص الالحق
�ملطلوبات �ملالية �لتي تدخل �شمن نطاق �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم  9تقا�ش �أما بالتكلفة �ملطفاأة با�شتخد�م طريقة
معدل �لفائدة �لفعلي �أو بالقيمة �لعادلة �شمن �لرباح و �خل�شائر.
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القرو�س والقرتا�سات
هذه �لفئة هي �أكرث �شلة للمجموعة ،بعد �لإثبات �ملبدئي ،يتم لحق ًا قيا�ش �لقرو�ش و�لإقرت��شات �لتي ت�شتحق عليها فو�ئد بالتكلفة
�ملطفاأة باإ�شتخد�م طريقة معدل �لفائدة �لفعلي .يتم �إثبات �ملكا�شب و�خل�شائر يف �لقائمة �ملوحدة للدخل عندما يتم ��شتبعاد
�ملطلوبات ،وكذلك من خالل عملية �لإطفاء با�شتخد�م طريقة معدل �لفائدة �لفعلي.
ذمم جتارية دائنة وذمم اأخرى
يتم لحق ًا قيا�ش �ملطلوبات للذمم �لتجارية �لد�ئنة و�لذمم �لأخرى بالتكلفة ،و�لتي تعد �لقيمة �لعادلة للمقابل �ملتوجب دفعه يف
�مل�شتقبل للب�شائع �أو �خلدمات �مل�شتلمة� ،شو�ء متت مطالبة �ملجموعة بها من قبل �ملوردين �أو مل تتم.
ا�شتبعاد املطلوبات املالية
يتم ��شتبعاد �ملطلوبات �ملالية عندما يكون �للتز�م مبوجب �ملطلوب مت �إخالئه �أو �إلغائه �أو �نتهاء مدته .عندما يتم ��شتبد�ل مطلوب
مايل حايل باآخر من نف�س املقرت�س ب�صروط خمتلفة جوهري ًا اأو عندما يتم تعديل مطلوب حايل ب�صكل جوهري ،فاإن هذا ال�صتبدال
�أو �لتعديل يعترب مبثابة ��شتبعاد للمطلوب �لأ�شلي ويتم �إثبات مطلوب جديد ،ويتم �إثبات فروق �ملبالغ �ملدرجة �ملعنية يف �لقائمة
�ملوحدة للدخل.
مقا�شة الأدوات املالية
تتم مقا�شة �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية و�إظهار �شايف �ملبلغ يف �لقائمة �ملوحدة للمركز �ملايل فقط �إذ� كان هناك حق قانوين قابل
للتنفيذ ملقا�شة �ملبالغ و حيث تنوي �ملجموعة �لت�شوية على �أ�شا�ش �شايف �ملبلغ �أو بيع �ملوجود�ت و�شد�د �ملطلوبات يف �لوقت ذ�ته.
تكلفة اإطفاء الأدوات املالية
طريقة �لفائدة �لفعلية هي طريقة حما�شبة �لتكلفة �ملطفاأة لأد�ة �لدين وتخ�شي�ش دخل �لفو�ئد خالل �لفرتة �ملتعلقة بذلك .ومعدل
الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يخ�صم بدقة املبالغ امل�صتلمة النقدية التقديرية (وي�صمل كافة الر�صوم والنقاط املدفوعة اأو امل�صتلمة
التي ت�صكل جز ًء ل يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي ،تكاليف املعاملة والأق�صاط واخل�صومات الأخرى) خلل العمر املتوقع لأداة
�لدين� ،أو ،حيثما يكون منا�شباً ،مدة �أق�شر ،ل�شايف �ملبلغ �ملدرج عند �لإثبات �ملبدئي.
قيا�ص القيمة العادلة
�لقيمة �لعادلة هو �ل�شعر �لذي �شيتم ��شتالمه لبيع موجود �أو �لذي يتم دفعه لتحويل مطلوب يف معاملة منظمة بني م�شاركي �ل�شوق
يف تاريخ �لقيا�ش .وي�شتند قيا�ش �لقيمة �لعادلة على �فرت��ش باأن معاملة بيع �ملوجود �أو حتويل �ملطلوب حتدث �إما:
 يف �ل�شوق �لرئي�شي للموجود �أو �ملطلوب� ،أو يف �ل�شوق �لأكرث فائدة للموجود �أو �ملطلوب يف حال غياب �ل�شوق �لرئي�شييجب �إن يكون �ل�شوق �لرئي�شي �أو �ل�شوق �لأكرث فائدة متاح �لتعامل فيه للمجموعة.
يتم قيا�ش �لقيمة �لعادلة للموجود �أو �ملطلوب با�شتخد�م �لفرت��شات �لتي �شي�شتخدمها �مل�شاركني يف �ل�شوق عند ت�شعري �ملوجود �أو
�ملطلوب ،على �فرت��ش باأن م�شاركي �ل�شوق يعملون باأف�شل م�شاحلهم �لقت�شادية.
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ياأخذ قيا�ش �لقيمة �لعادلة للموجود�ت غري �ملالية بعني �لعتبار قدرة م�شاركي �ل�شوق على �إدر�ر منافع �قت�شادية عن طريق
��شتخد�م �ملوجود�ت باأعلى و�أف�شل ��شتخد�ماتها �أو عن طريق بيعها �إلى م�شارك �آخر يف �ل�شوق �لذي �شي�شتخدم �ملوجود�ت باأعلى
و�أف�شل ��شتخد�ماتها.
ت�شتخدم �ملجموعة تقنيات �لتقييم �ملنا�شبة ح�شب �لظروف و�لتي تتوفر لها معلومات كافية لقيا�ش �لقيمة �لعادلة ،و�لذي يزيد �حلد
�لق�شى ل�شتخد�م �ملدخالت ذ�ت �ل�شلة �لتي ميكن مالحظتها ويحد من ��شتخد�م �ملدخالت �لتي ل ميكن مالحظتها.
يتم ت�شنيف جميع �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لتي تقا�ش �أو يتم �لإف�شاح عن قيمها �لعادلة يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �شمن �لت�شل�شل
�لهرمي للقيمة �لعادلة ،بنا ًء على �أدنى م�شتوى ملدخالتها ذ�ت �لتاأثري �جلوهري على قيا�ش قيمتها �لعادلة ككل:
 �مل�شتوى � - 1لأ�شعار �ملعلنة (غري �ملعدلة) يف �لأ�شو�ق �لن�شطة للموجود�ت �ملماثلة �أو �ملطلوبات �ملماثلة؛ �مل�شتوى  – 2تقنيات �لتقييم لأدنى م�شتوى و�لتي ميكن مالحظة مدخالتها ذ�ت �لتاأثري �جلوهري على قيا�ش �لقيمة�لعادلة �مل�شجلة �أما ب�شورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة؛ و
 �مل�شتوى  - 3تقنيات �لتقييم لأدنى م�شتوى و�لتي ل ميكن مالحظة مدخالتها ذ�ت �لتاأثري �جلوهري على قيا�ش �لقيمة�لعادلة.
بالن�شبة للموجود�ت و�ملطلوبات �ملثبتة يف �لقو�ئم �ملالية على �أ�شا�ش متكرر ،حتدد �ملجموعة ما �إذ� كانت قد حدثت حتويالت فيما
بني �مل�شتويات يف �لت�شل�شل �لهرمي من خالل �إعادة تقييم ت�شنيفها ��( -شتناد� �إلى �أدنى م�شتوى ملدخالتها ذ�ت �لتاأثري �جلوهري
على قيا�ش قيمتها �لعادلة ككل) يف نهاية كل فرتة مالية.
تقوم �إد�رة �ملجموعة باملناق�شة مع جمل�ش �لإد�رة بتحديد �ل�شيا�شات و�لإجر�ء�ت لكال من قيا�ش �لقيمة �لعادلة �ملتكررة :،مثل
�لإ�شتثمارت �لعقارية و�لإ�شتثمار�ت غري �مل�شعرة ،ووللقيا�شات غري �ملتكررة :مثل �ملوجود�ت �ملحتفظ بها لغر�ش �لتوزيع من
�لعمليات �ملوقوفة.
يتم �إ�شر�ك �ملثمنني �خلارجيني لتقييم �ملوجود�ت �لهامة مثل �لإ�شتثمار�ت �لعقارية و�لإ�شتثمار�ت و�ملطلوبات �جلوهرية و�ملقابل
�ملحتمل :يقرر �إ�شر�ك �ملثمنني �خلارجيني �شنويا من قبل �لإد�رة بعد �ملناق�شة مع جمل�ش �لإد�رة .تت�شمن معايري �لختيار على
معرفتهم بال�شوق و�ل�شمعة و�ل�شتقاللية و�لتم�شك باملعايري �ملهنية.
لغر�ش �لإف�شاح عن �لقيمة �لعادلة ،قامت �ملجموعة بتحديد فئات �ملوجود�ت و�ملطلوبات على �أ�شا�ش طبيعة وخ�شائ�ش وخماطر
�ملوجود�ت �أو �ملطلوبات وم�شتوى �لت�شل�شل �لهرمي للقيمة �لعادلة كما هو مو�شح �أعاله.
اأ�شهم خزانة
يتم خ�شم �أ�شهم حقوق �مللكية �لتي يتم �إعادة �شر�ئها (�أ�شهم خز�نة) من �حلقوق .ل يتم �إثبات �أي مك�شب �أو خ�شارة يف �لقائمة
�ملوحدة �لدخل من �شر�ء �أو بيع �أو �إ�شد�ر �أو �إلغاء �أ�شهم حقوق �مللكية �خلا�شة باملجموعة.
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مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني
تقوم �ملجموعة بعمل ��شرت�كات للنظم �حلكومية �ملعنية ملوظفيها �ملو�طنني حت�شب كن�شبة من رو�تب �ملوظفني� .إن �لتز�مات
�ملجموعة تكون حم�شورة يف نطاق �ملبالغ �مل�شاهم بها يف هذه �لنظم و�لتي حت�شب كم�شروفات عند تكبدها.
كما تقدم �ملجموعة مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني �لأجانب ،و�لتي ت�شتحق بناء ً� على رو�تب �ملوظفني عند �إنهاء �لتوظيف وعدد
�شنو�ت �خلدمة .يتم �إحت�شاب �لتكاليف �ملتوقعة لهذه �ملكافاآت على مدى فرتة �لتوظيف.
عقود الإيجار
حتديد ما �إذ� كان �لرتتيب ،هو عقد �إيجار يعتمد على �لق�شد من �لرتتيب يف بد�ية �لتاريخ :يتم حتديد �إذ� كان تنفيذ �لرتتيب
يعتمد على ��شتخد�م موجود �أو موجود�ت حمددة �أو ينقل �لرتتيب حق ��شتخد�م �ملوجود �إذ� مل يكن ذلك �حلق غري حمدد �شر�حة
يف �لرتتيب.
يعترب تاريخ �لبدء هو  1يناير  2005للرتتيبات �ملربمة قبل  1يناير  2005وفق ًا ملتطلبات جلنة تف�شري�ت �لتقارير �ملالية �لدولية
رقم .4
املجموعة كم�ستاأجر
يتم ت�شنيف عقود �لتاأجري �لت�شغيلية عندما يحتفظ �ملوؤجر بجميع �ملخاطر و�ملنافع �لرئي�شية مللكية �ملوجود .يتم �إثبات مدفوعات
عقد �لتاأجري �لت�شغيلي كم�شروفات �شمن �لقائمة �ملوحدة للدخل على �أ�شا�ش �لق�شط �لثابت على مدى فرتة �لتاأجري.
املجموعة كموؤجر
ت�شنف عقود �لتاأجري �لتي حتتفظ فيها �ملجموعة بجميع �ملخاطر و�ملنافع �لرئي�شية مللكية �ملوجود كعقود تاأجري ت�شغيلية .ت�شاف
�لتكاليف �ملبا�شرة �ملبدئية �ملتكبدة يف �لتفاو�ش ب�شاأن عقود �لتاأجري �لت�شغيلية �إلى �لقيمة �ملدرجة للموجود �ملوؤجر ويتم �إثباتها على
مدى فرتة عقد �لإيجار بنا ًء على نف�ش �لأ�شا�ش كدخل �لتاأجري.
اإثبات الإيراد
يتم �إثبات �لإير�د �إلى �حلد �لذي من �ملحتمل �أن تتدفق �ملنافع �لإقت�شادية �إلى �ملجموعة و�إمكان قيا�ش مبالغ �لإير�د�ت مبوثوقية.
يتم قيا�ش �لإير�د بالقيمة �لعادلة للمقابل �مل�شتلم ،باإ�شتثناء �خل�شومات و�لإ�شرتد�د�ت و�ل�شر�ئب على �ملبيعات �لأخرى �أو �لر�شوم.
تقيم �ملجموعة ترتيبات �إير�د�تها مقابل معايري حمددة من �أجل حتديد ما �إذ� كانت تعمل كرب �ملال �أو وكيل .لقد ��شتنتجت
�ملجموعة باأنها تعمل كرب �ملال يف جميع ترتيبات �إير�د�تها .يجب �إ�شتيفاء معايري �لإثبات �لتالية قبل �إثبات �لإير�د:
بيع الب�سائع
يتم �إثبات �لإير�د من بيع �لب�شائع عندما تنتقل �ملخاطر �لهامة و�لعائدة �إلى ملكية �لب�شائع �إلى �مل�شرتي ،عادة عند ت�شليم �لب�شائع.
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تقدمي اخلدمات
يتم �إثبات �لإير�د من تقدمي �خلدمات عندما ميكن تقدير نتائج �ملعاملة بو�قعية ،بالرجوع �إلى مرحلة �إمتام �ملعاملة بتاريخ �إعد�د
�لتقارير �ملالية.
دخل الإيجار
يتم �حت�شاب دخل �لإيجار �لناجت من �لعقود �لت�شغيلية على �أ�شا�ش �لق�شط �لثابت على مدى فرتة �لتاأجري.
دخل الفوائد
يتم �إثبات دخل �لفو�ئد باإ�شتخد�م طريقة معدل �لفائدة �لفعلي.
اأرباح الأ�سهم
يتم �إثبات �إير�د �أرباح �لأ�شهم عندما يثبت حق �ملجموعة يف ��شتالم �أرباحها.
اإيرادات اأخرى
يتم �إثبات �لإير�د�ت �لأخرى على �أ�شا�ش مبد�أ �لأ�شتحقاق عندما يتم حتقيق �لدخل.
ال�شرائب
ل توجد �شريبة على دخل �ل�شركات يف مملكة �لبحرين ودولة قطر .يتم �إحت�شاب �ل�شر�ئب على �ل�شركات �لتابعة �لأجنبية
وفق ًا لالأنظمة �ل�شريبية للجمهورية �لعر�قية وجمهورية �ل�شود�ن وجمهورية جنوب �ل�شود�ن وجمهورية �لغابون وجمهورية مايل
وجمهورية غانا.
ي�شتمل �لدخل �ل�شريبي يف �لقائمة �ملوحدة للدخل لل�شنة على �ل�شريبة �حلالية و�ل�شريبة �ملوؤجلة .يتم �إثبات �شريبة �لدخل يف
�لقائمة �ملوحدة للدخل �إل �إذ� كانت تتعلق بالبنود �ملثبتة مبا�شر ًة يف �حلقوق ،يف تلك �حلالة تثبت يف �حلقوق.
�سريبة الدخل احلالية
يتم قيا�ش �شريبة �لدخل �حلالية للموجود�ت و�ملطلوبات �ملتد�ولة للفرت�ت �حلالية و�ل�شابقة باملبالغ �ملتوقع �إ�شرتد�دها �أو دفعها
ل�شلطات �ل�شر�ئب� .إن معدلت �ل�شر�ئب و�لقو�نني �ل�شريبية �مل�شتخدمة حل�شاب �ملبالغ هي تلك �ملطبقة �أو �ملطبقة ب�شورة �أ�شا�شية
بتاريخ �إعد�د �لتقارير �ملالية يف �لدول �لتي تعمل فيها �ملجموعة ويتم حتقيق دخل خا�شع لل�شر�ئب.
�شريبة �لدخل �حلالية �ملتعلقة بالبنود �ملثبتة يف �لقائمة �ملوحدة للدخل �ل�شامل يتم �إثباتها يف �لقائمة �ملوحدة للدخل �ل�شامل
ولي�ش يف �لقائمة �ملوحدة للدخل .تقوم �لإد�رة بعمل تقييم ب�شورة دورية للمر�كز �ملتخذة يف �إقر�ر�ت �لعو�ئد �ل�شريبية فيما يتعلق
باحلالت �لتي مت فيها تطبيق �لأنظمة �ل�شريبية و�لتي تخ�شع لتف�شري ويتم عمل خم�ش�شات لها عند �حلاجة.
�سريبة الدخل املوؤجل
يتم �حت�شاب �لدخل �ل�شريبي �ملوؤجل ،با�شتخد�م طريقة �ملطلوبات جلميع �لفروق �ملوؤقتة يف تاريخ �إعد�د �لتقارير �ملالية بني �لوعاء
�ل�شريبي للموجود�ت و�ملطلوبات وقيمتها �ملدرجة لأغر��ش �إعد�د �لتقارير �ملالية.
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يتم �إثبات �ملطلوبات �ل�شريبية �ملوؤجلة جلميع �لفروق �ل�شريبية �ملوؤقتة ،باإ�شتثناء:
 حينما ينتج �ملطلوب �ل�شريبي �ملوؤجل من �لإثبات �ملبدئي لل�شهرة �أو �ملوجود �أو �ملطلوب يف معاملة لي�شت دمج �لأعمال و،يف وقت �ملعاملة مل توؤثر على �لربح �ملحا�شبي �أو �لربح �أو �خل�شارة �خلا�شعة لل�شريبة؛ و
 فيما يتعلق بالفروق �ل�شريبية �ملوؤقتة �ملرتبطة بالإ�شتثمار�ت يف �ل�شركات �لتابعة و�ل�شركات �لزميلة و�حل�ش�ش يف�مل�شاريع �مل�شرتكة ،حينما ل ميكن �ل�شيطرة على توقيت عك�ش �لفروق �ملوؤقتة ومن �ملحتمل باأنه ل ميكن عك�ش �لفروق
�ملوؤقتة يف �مل�شتقبل �لقريب.
يتم �إثبات �ملوجود�ت �ل�شريبية �ملوؤجلة جلميع �لفروق �ملوؤقتة �لقابلة للخ�شم و�لإعفاء�ت �ل�شريبية غري �مل�شتخدمة �ملرحلة و�خل�شائر
�ل�شريبية غري �مل�شتخدمة� ،إلى �حلد �لذي من �ملحتمل يكون فيه �لربح �خلا�شع لل�شريبة متاح مقابل �لفروق �ملوؤقتة �لقابلة للخ�شم،
وميكن �إ�شتخد�م �لإعفاء�ت �ل�شريبية غري �مل�شتخدمة �ملرحلة و�خل�شائر �ل�شريبية غري �مل�شتخدمة ،با�شتثناء ما يلي:
 حينما ينتج �ملوجود �ل�شريبي �ملوؤجل �ملتعلق بالفروق �ملوؤقتة �لقابلة للخ�شم من �لإثبات �ملبدئي للموجود �أو �ملطلوب يفمعاملة لي�شت دمج �لأعمال و ،يف وقت �ملعاملة مل توؤثر على �لربح �ملحا�شبي �أو �لربح �أو �خل�شارة �خلا�شعة لل�شريبة؛ و
 فيما يتعلق بالفروق �ملوؤقتة �لقابلة للخ�شم �ملرتبطة بالإ�شتثمار�ت يف �ل�شركات �لتابعة و�ل�شركات �لزميلة و�حل�ش�ش يف�مل�شاريع �مل�شرتكة ،يتم �إثبات �ملوجود�ت �ل�شريبية �ملوؤجلة فقط �إلى �حلد �لذي من �ملحتمل فيه �شيتم عك�ش �لفروق �ملوؤقتة
يف �مل�شتقبل �لقريب وميكن �إ�شتخد�م �لربح �خلا�شع لل�شريبة �ملتاح مقابل �لفروق �ملوؤقتة.
يتم مر�جعة �لقيمة �ملدرجة للموجود�ت �ل�شريبية �ملوؤجلة يف تاريخ كل تقرير وتخف�ش �إلى �حلد �لذي مل يعد من �ملحتمل فيه
�ل�شماح با�شتخد�م �لربح �خلا�شع لل�شريبة �ملتاح جلميع �أو جزء من �ملوجود�ت �ل�شريبية �ملوؤجلة .يتم �إعادة تقييم �ملوجود�ت
�ل�شريبية �ملوؤجلة غري �ملثبتة يف تاريخ كل تقرير ويتم �إثباتها �إلى �حلد �لذي ي�شبح فيه من �ملحتمل باأن ت�شمح فيه �ل�شريبة
�مل�شتقبلية باإ�شرتد�د �ل�شريبة �ملوؤجلة.
يتم قيا�ش �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ل�شريبية �ملوؤجلة على �أ�شا�ش معدلت �ل�شريبة �ملتوقع تطبيقها يف �ل�شنة عند حتقيق �ملوجود �أو
ت�شوية �ملطلوب ،على �أ�شا�ش معدلت �ل�شريبة ( و�لقو�نني �ل�شريبية) �ملعمول بها �أو مت �إ�شد�رها ب�شكل جوهري يف تاريخ �إعد�د
�لتقارير �ملالية .
يتم �إثبات �لبنود �ملتعلقة بال�شريبة �ملوؤجلة �ملثبتة خارج �لأرباح �أو �خل�شائر خارج �لأرباح �أو �خل�شائر .يتم �إثبات بنود �ل�شريبة
�ملوؤجلة �ملرتبطة مع �لعاملة �ملعنية �أما يف �لقائمة �ملوحدة للدخل �ل�شامل �أو مبا�شر ًة يف �لقائمة �ملوحدة للتغري�ت يف �حلقوق.
يتم مقا�شة �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ل�شريبية �ملوؤجلة �إذ� كان هناك حق قانوين ملقا�شة �ملوجود�ت �ل�شريبية �حلالية مقابل �شريبة
�لدخل �حلالية للمطلوبات و�ل�شر�ئب �ملوؤجلة �ملتعلقة بنف�ش �ملوؤ�ش�شة �خلا�شعة لل�شريبة ونف�ش �ل�شلطة �ل�شريبية.
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 2ملخ�ص لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية (تتمة)
خم�ش�شات
يتم �إثبات �ملخ�ش�شات عند وجود �لتز�م (قانوين �أو متوقع) على �ملجموعة ناجت عن حدث �شابق ،ومن �ملحتمل �أن يتطلب وجود
تدفق خارجي للمو�رد ي�شمل �ملنافع �لإقت�شادية لت�شوية هذه �لإلتز�مات وميكن عمل تقدير موثوق ملبالغ هذه �لإلتز�مات .حيثما
تتوقع �ملجموعة �إ�شرتد�د بع�ش �أو جميع �ملخ�ش�شات ،على �شبيل �ملثال مبوجب عقد تاأمني ،يتم �إثبات �لت�شويات كموجود منف�شل
ولكن فقط عندما تكون �لت�شويات �شبه موؤكدة .يتم عر�ش �مل�شروفات �ملتعلقة باأي خم�ش�شات يف قائمة �لدخل �ملوحدة بعد ح�شم
�أي ت�شويات� .إذ� كان تاأثري �لقيمة �لزمنية لالأمو�ل جوهري ،فاأنه يتم خ�شم �ملخ�ش�شات باإ�شتخد�م معدلت خ�شم حالية �لتي
تعك�ش� ،أينما هو منا�شب� ،ملخاطر �ملحددة للمطلوبات� .أينما ي�شتخدم �خل�شم ،فاأن �لزيادة يف �ملخ�ش�ش نتيجة ملرور �لزمن يتم
�إثباته كتكلفة متويل.
اأرباح اأ�شهم نقدية حلاملي اأ�شهم ال�شركة الأم
تقوم �ملجموعة باإثبات �ملطلوب لعمل توزيعات نقدية حلاملي �أ�شهم �ل�شركة عندما ي�شرح بالتوزيع و�لتوزيع مل يعد بقر�ر من
�ل�شركة .وفق ًا لقانون �ل�شركات �لتجارية �لبحريني ،ي�شرح بالتوزيع عندما يتم �ملو�فقة عليه من قبل �مل�شاهمني يف �جتماع �جلمعية
�لعمومية .ويتم �إثبات مبلغ مماثل مبا�شر ًة يف �حلقوق.
العمالت الأجنبية
يتم عر�ش �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة للمجموعة بالدينار �لبحريني و�لذي يعد �لعملة �لرئي�شية لعمليات �ل�شركة .وهي �لعملة �لرئي�شية
من �لبيئة �لإقت�شادية �لتي تعمل بها �ملجموعة .تقوم كل وحدة �شمن �ملجموعة بتحديد عملة عملياتها �لرئي�شية ويتم قيا�ش �لبنود
�ملت�شمنة يف �لقو�ئم �ملالية لكل وحدة باإ�شتخد�م تلك �لعملة .يتم ت�شجيل �ملعامالت بالعمالت �لأجنبية بالعملة �مل�شتخدمة باأ�شعار
�ل�شرف �ل�شائدة بتاريخ �ملعاملة.
املعامالت والأر�سدة
يتم مبدئي ًا ت�شجيل �ملعامالت بالعمالت �لأجنبية باأ�شعار �لعملة �لرئي�شية �ملعنية بهم �ل�شائدة بالتاريخ �ملوؤهل لالإثبات.
يعاد حتويل �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لنقدية �ملعرو�شة بالعمالت �لأجنبية باإ�شتخد�م �أ�شعار �شرف �لعملة �لرئي�شية �ل�شائدة بتاريخ
�أعد�د �لتقارير �ملالية.
ترحل جميع �لفروق �لناجتة عن �لت�شوية �أو حتويل �لبنود �لنقدية �إلى �لقائمة �ملوحدة للدخل.
�إن �لبنود غري �لنقدية �ملقا�شة بالتكلفة �لتاريخية بالعمالت �لأجنبية يتم حتويلها باأ�شعار �ل�شرف �ل�شائدة بتاريخ �ملعامالت
�ملبدئية .يتم حتويل �لبنود غري �لنقدية �ملقا�شة بالقيمة �لعادلة بالعمالت �لأجنبية باإ�شتخد�م �أ�شعار �ل�شرف �ل�شائدة بالتاريخ
�لذي مت فيه حتديد �لقيمة �لعادلة .يتم معاملة �لربح �أو �خل�شارة �لناجتة من �إعادة حتويل �لبنود غري �لنقدية مت�شي ًا مع �إثبات
�لربح �أو �خل�شارة �لناجتة من �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة لهذ� �لبند (�أي فروق �لتحويل على �لبنود �لتي يتم �إثبات مك�شب �أو خ�شارة
قيمها �لعادلة يف �لقائمة �ملوحدة للدخل �ل�شامل �أو �لقائمة �ملوحدة للدخل كما يتم �إثباتها يف �لقائمة �ملوحدة للدخل �أو �لقائمة
�ملوحدة للدخل �ل�شامل على �لتو�يل).
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 2ملخ�ص لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية (تتمة)
�سركات املجموعة
عند �لتوحيد ،يتم حتويل موجود�ت ومطلوبات �لوحد�ت �لأجنبية �إلى �لدينار �لبحريني باأ�شعار �ل�شرف �ل�شائدة بتاريخ �إعد�د
�لتقارير �ملالية ويتم حتويل بنود قائمة دخلها على �أ�شا�ش متو�شط �أ�شعار �ل�شرف لل�شنة .يتم �إثبات فروق �ل�شرف �لناجتة من
�لتحويل عند �لتوحيد يف �لقائمة �ملوحدة للدخل �ل�شامل .عند ��شتبعاد وحدة �أجنبية ،يتم �إثبات بند �لقائمة �ملوحدة للدخل �ل�شامل
�ملتعلقة بتلك �لوحدة �لأجنبية يف �لقائمة �ملوحدة للدخل.

 .3الآراء والتقديرات املحا�شبية الهامة
�إن �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة للمجموعة يتطلب من �لإد�رة عمل �آر�ء وتقدير�ت وفر�شيات قد توؤثر على �ملبالغ �ملدرجة لالإير�د�ت
و�مل�شروفات و�ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية و�لإف�شاح عن �لإلتز�مات �ملحتملة ،بتاريخ تقدمي �لتقارير .ومع ذلك ،عدم �لتيقن ب�شاأن
هذه �لفر�شيات و�لتقدير�ت ميكن �أن يوؤدي �إلى نتائج قد تتطلب عمل تعديل جوهري للمبالغ �ملدرجة للموجود�ت و�ملطلوبات �لتي
تتاأثر يف �لفرت�ت �مل�شتقبلية.
الآراء
ت�سنيف ال�ستثمارات
عند �إقتناء �ملوجود�ت �ملالية تقرر �لإد�رة ما �إذ� يتوجب ت�شنيفها «كمدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر» �أو «مدرجة
بالتكلفة مطفاأة» �أو «مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر».
ت�سنيف العقارات
يتم ت�شنيف �لعقار�ت �لتي مت �شر�ئها بنية حتقيق دخل �إيجار �أو لال�شتفادة من �لزيادة �لر�أ�شمالية يف قيمتها �أو لكليهما كا�شتثمار�ت
عقارية.
قامت �ملجموعة بتحديد باأن قطع �لأر��شي و�ملبنى يجب ت�شنيفها كجز من �لإ�شتثمار�ت �لعقارية.
عقود التاأجري الت�سغيلية – املجموعة هي املوؤجر
لقد دخلت املجموعة يف عقود تاأجري عقارات جتارية على حمفظة ا�صتثماراتها العقارية .حددت املجموعة بنا ًء على تقييم ال�صروط
و�لبنود �لو�ردة يف �لرتتيبات ،باأنها حتتفظ بجميع �ملخاطر و�ملنافع �لرئي�شة مللكية هذه �لعقار�ت لذ� مت �إدر�جها كعقود تاأجري
ت�شغيلية.
التقديرات
�إن �لفر�شيات �لأ�شا�شية �ملتعلقة بامل�شتقبل و�مل�شادر �لأ�شا�شية �لأخرى للتقدير�ت غري �ملوؤكدة بتاريخ �إعد�د كل تقرير  ،و�لتي لديها
خماطر هامة لتكون �شبب ًا لتعديل جوهري للقيم �ملدرجة للموجود�ت و�ملطلوبات خالل �ل�شنة �ملالية �لقادمة ،مو�شحة �أدناه .تعتمد
�ملجموعة يف فر�شياتها وتقدير�تها على معايري متوفرة عند �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة .قد تتغري �لظروف و�لفر�شيات ب�شاأن
�لتطور�ت �مل�شتقبلية ح�شب تغري�ت �أو ظروف �ل�شوق �خلارجة عن �شيطرة �ملجموعة.
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 3امل�شادر الرئي�شية للتقديرات غري املوؤكدة (تتمة)
ا�سمحالل العقارات والآلت واملعدات وال�سهرة
تقوم �ملجموعة بعمل تقييم يف تاريخ �إعد�د كل تقرير لتحديد ما �إذ� كان هناك دليل مو�شوعي يثبت ��شمحالل موجود� .إذ� وجد مثل
هذ� �لدليل� ،أو عندما يتطلب عمل فح�ش ��شمحالل �شنوي للموجود ،تقوم �ملجموعة بعمل تقييم ملبلغ �ملوجود �لقابل لال�شرتد�د.
�إن �لقيمة �لقابلة لالإ�شرتد�د للموجود هي �لقيمة �لأعلى للموجود ناق�ش ًا تكلفة �لبيع وقيمتها �مل�شتخدمة وهي حمددة للموجود
�لفردي� ،إل �إذ� كان �ملوجود غري منتج للتدفقات �لنقدية و�لتي هي م�شتقلة �إلى حد بعيد عن تلك �ملوجود�ت �لأخرى �أو جمموعة
من �ملوجود�ت .عندما تزيد �لقيمة �ملدرجة للموجود عن قيمتها �لقابلة لال�شرتد�د ،فاإن �ملوجود يعترب م�شمحالُ ،ويتم �إظهار
�ملوجود باملبلغ �لقابل لال�شرتد�د .عندما يتم تقييم �لقيمة �مل�شتخدمة للموجود ،فان �لتدفقات �لنقدية �مل�شتقبلية يتم تخفي�شها �إلى
قيمتها �حلالية با�شتخد�م معدل خ�شم و�لذي يعك�ش �لتقييمات �حلالية لل�شوق للقيمة �لزمنية لالأمو�ل و�ملخاطر �خلا�شة باملوجود.
ل يعتقد �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة باأن هناك �أي ��شمحالل يف �لعقار�ت و�لآلت و�ملعد�ت كما يف  31دي�شمرب  .2013مت �لإف�شاح
بالتف�شيل عن حتليل �ل�شمحالل �ملتعلق بال�شهرة يف �إي�شاح .7
الأعمار الإنتاجية للعقارات والآلت واملعدات
حتدد �إد�رة �ملجموعة �لأعمار �لإنتاجية �ملقدرة لعقار�تها و�آلتها ومعد�تها حل�شاب �ل�شتهالك .يتم حتديد هذ� �لتقدير بعد �لأخذ
يف �لعتبار �ملدة �ملتوقع فيها ��شتخد�م �ملوجود وطبيعة �لتاآكل و�لتقادم �لتجاري .تقوم �لإد�رة على �أ�شا�ش �شنوي مبر�جعة �لقيمة
�ملتبقية و�لأعمار �لإنتاجية ويتم تعديل خم�ش�ش �ل�شتهالك �مل�شتقبلي عندما تعتقد �لإد�رة باأن �لأعمار �لإنتاجية تختلف عن
�لتقدير�ت �ل�شابقة.
اإ�سمحالل اإ�ستثمارات يف �سركة زميلة اأو م�ساريع م�سرتكة
تقوم �لإد�رة بتحديد ما �إذ� كان �شروري ًا �إثبات خ�شارة ��شمحالل �إ�شافية على �إ�شتثمار�ت �ملجموعة يف �شركتها �لزميلة �أو �مل�شروع
��مل�شرتك .تقوم �ملجموعة بتاريخ �إعد�د كل تقرير ،بتحديد ما �إذ� كان هناك دليل مو�شوعي يثبت ��شمحالل �لإ�شتثمار يف �ل�شركة
�لزميلة �أو �مل�شروع �مل�شرتك .ففي هذه �حلالة تقوم �ملجموعة باإحت�شاب قيمة �ل�شمحالل و�لتي تعد �لفرق بني �لقيمة �لقابلة
لال�شرتد�د لل�شركة �لزميلة �أو �مل�شروع �مل�شرتك وقيمتها �ملدرجة و�إثبات �ملبلغ يف �لقائمة �ملوحدة للدخل .قام �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة
بتقييم �ل�شمحالل ويعتقدون باأن ل يوجد هناك �أي ��شمحالل يف �لإ�شتثمار�ت يف �ل�شركات �لزميلة يف �مل�شاريع �مل�شرتكة كما يف
 31دي�شمرب .2013
القيمة العادلة لالإ�ستثمارات العقارية
ت�شتمل �ل�شتثمار�ت �لعقارية على قطع �لأر��شي ومبني(ب�شورة �أ�شا�شية �ملكاتب �لتجارية) �لتي ل يتم �شغلها من قبل �ملجموعة
ب�شورة جوهرية� ،أو ��شتخد�مها يف عمليات �ملجموعة ،ولكن يتم �لإحتفاظ بها ب�شورة رئي�شية لغر�ش �كت�شاب دخل �إيجار�ت
و�ل�شتفادة من �لرتفاع يف قيمتها .يتم حتديد �لقيمة �لعادلة لالإ�شتثمار�ت �لعقارية من قبل خرب�ء تثمني عقار�ت م�شتقلني
باإ�شتخد�م تقنيات �لتقييم �ملثبتة� .إن �أف�شل دليل للقيمة �لعادلة هي �لأ�شعار �حلالية يف �ل�شوق �لن�شطة لعقار�ت م�شابهة.
تقييم اإ�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية غري امل�سعرة
تقوم �لإد�رة با�شتخد�م �أف�شل �لتقدير�ت يف حتديد �لقيم �لعادلة لال�شتثمار�ت يف �أ�شهم حقوق �مللكية �خلا�شة غري �مل�شعرة
بالرجوع اإلى اأحدث املعاملت دون �صروط تف�صيلية مت�صمنة اأطراف اأخرى .ومع ذلك ،فاإن املبلغ الفعلي الذي �صيتحقق من
�ملعامالت �مل�شتقبلية قد يختلف عن �لتقدير �حلايل للقيمة �لعادلة ،وذلك لقلة �لتاأكيد�ت �لناجتة عن طبيعة تقييمات �ل�شتثمار�ت
يف �أ�شهم حقوق �مللكية �خلا�شة غري �مل�شعرة.
بي �إم �إم �آي التقرير ال�سنوي 2013
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 3امل�شادر الرئي�شية للتقديرات غري املوؤكدة (تتمة)
خم�س�س اإ�سمحالل خمزون بطيء احلركة ومنتهي ال�سالحية
يـدرج �ملخزون بالتكلفة �أو �شايف �لقيمة �ملتوقع حتقيقها� ،أيهما �أقل .عندما ي�شبح �ملخزون قدمي ًا �أو متقادماً ،يتم عمل تقدير
ل�شايف �لقيمة �ملتوقع حتقيقها .يتم عمل هذ� �لتقدير ب�شكل فردي على �ملبالغ �لهامة� .أما �ملبالغ �لغري هامة ب�شكل فردي ولكنها
قدمية �أو متقادمة ،فيتم تقييمها ب�شكل جماعي ويطبق �ملخ�ش�ش وفق ًا لنوع �ملخزون و�لدرجة �لعمرية �أو �نتهاء �ل�شالحية ،بناء ً�
على �أ�شعار �لبيع �لتاريخية.
بلغ �إجمايل �ملخزون (باإ�شتثناء ب�شائع قيد �لتح�شيل) مبلغ وقدره  9.405.384دينار بحريني ( 8.378.070 :2012دينار
بحريني) وخم�ش�شات �ملخزون �ملنتهي �شالحيته �أو �لبطيء �حلركة مبلغ وقدره  508.931دينار بحريني (614.092 :2012
دينار بحريني) يف تاريخ �إعد�د �لتقارير �ملالية� .شوف يتم �إثبات �أي فرق بني �ملبالغ �لفعلية �ملحققة يف �لفرت�ت �مل�شتقبلية و�ملبالغ
�ملتوقعة يف �لقائمة �ملوحدة للدخل.
ا�سمحالل الذمم املدينة
يتم عمل تقدير ملبالغ �لذمم �لتجارية �ملدينة �لقابلة للتح�شيل عندما يكون حت�شيل �ملبالغ بالكامل غري حمتمل .يتم عمل هذ�
�لتقدير على �شكل فردي على �ملبالغ �لهامة� .إما �ملبالغ �لغري هامة ب�شكل فردي ،و�لتي فات مو�عيد ��شتحقاقها ،يتم تقييمها ب�شكل
جماعي ويتم عمل خم�ش�ش وفق ًا ملدة فو�ت مو�عيد �ل�شتحقاق على �أ�شا�ش معدلت �ل�شرتد�د�ت �لتاريخية.
بلغ �إجمايل �لذمم �لتجارية �ملدينة  14.512.628دينار بحريني ( 12.508.203 :2012دينار بحريني) وبلغ خم�ش�ش
�لإ�شمحالل  799.328دينار بحريني ( 575.588 :2012دينار بحريني) كما يف تاريخ �إعد�د �لتقارير �ملالية و�شوف يتم �إثبات �أي
فرق بني �ملبالغ �لفعلية �ملح�شلة يف �لفرت�ت �مل�شتقبلية و�ملبالغ �ملتوقعة يف �لقائمة �ملوحدة للدخل.
ال�شرائب
توجد حالت عدم تاأكد فيما يتعلق بتف�شري �أنظمة �ل�شر�ئب �ملعقدة � ،لتغري�ت يف قو�نني �ل�شر�ئب و�ملبلغ و�لتوقيت للدخل �مل�شتقبلي
�خلا�شع لل�شر�ئب .ونظر ً� للنطاق �لو��شع لعالقات �لعمل �لدولية و�لطبيعة طويلة �لأجل وتعقيد�ت �لإتفاقيات �حلالية� ،لفروقات
�لناجمة بني �لنتائج �لفعلية و�لفر�شيات �ملقدمة� ،لتغري�ت �مل�شتقبلية ملثل هذه �لفر�شيات ،قد تلزم تعديالت م�شتقبلية لدخل
�ل�شر�ئب و�مل�شروفات �مل�شجلة .ت�شع �ملجموعة �ملخ�ش�شات ،بنا ًء على �لتقدير�ت �ملعقولة ،للنتائج �ملحتملة للتدقيق من قبل
�ل�شلطات �ل�شريبية للدول �ملعنية �لتي تعمل بها .يعتمد مبلغ هذه �ملخ�ش�شات على عو�مل خمتلفة ،مثل خربة �لتدقيق �ل�شريبية
�ل�شابقة و�لتف�شري�ت �ملختلفة لالأنظمة �ل�شريبية من قبل �ل�شركة �ملعر�شة لل�شريبة و �ل�شلطة �ل�شريبية �مل�شئولة.

 .4التغريات امل�شتقبلية يف ال�شيا�شات املحا�شبية
فيما يلي �ملعايري �ل�شادرة ولكنها غري �إلز�مية بعد حتى تاريخ �إ�شد�ر �لقو�ئم �ملالية للمجموعة وهي مدرجة �أدناه� .إن هذه �لقائمة
هي للمعايري و�لتف�شري�ت �ل�شادرة ،و�لتي تتوقع �ملجموعة باأنها �شتكون ب�شكل معقول قابلة للتطبيق بتاريخ م�شتقبلي .تنوي �ملجموعة
تطبيق هذه �ملعايري عندما ت�شبح �إلز�مية.
�ملوؤ�ش�شات �لإ�شتثمارية (�لتعديالت �لتي �أدخلت على �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 10ورقم  12ومعيار �ملحا�شبة �لدويل
رقم )27
�إيـحـاء الـتغـييـر
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 4التغريات امل�شتقبلية يف ال�شيا�شات املحا�شبية (تتمة)
هذه �لتعديالت �شت�شبح �إلز�مية يف �لفرت�ت �ل�شنوية �ملبتدئة يف �أو بعد  1يناير  ،2014وتقدم �إعفاء ملتطلبات �لتوحيد للموؤ�ش�شات
�لتي ت�شتويف تعريف �ملوؤ�ش�شة �لإ�شتثمارية مبوجب �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم  .10يتطلب �لإعفاء من �لتوحيد من
�ملوؤ�ش�شات �لإ�شتثمارية �حت�شاب �ل�شركات �لتابعة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح �أو �خل�شائر .ل يتوقع باأن هذ� �لتعديل �شيكون ذ�ت
�شلة باملجموعة ،مبا �أنه ل يوجد لدى �ملجموعة �أية موؤ�ش�شات موؤهلة لتكون موؤ�ش�شة �إ�شتثمارية مبوجب �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير
�ملالية رقم .10
�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية � 32ملتعلق مبقا�شة �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية� -إدخال تعديالت على معيار �ملحا�شبة
�لدويل رقم 32
تو�شح هذه �لتعديالت معنى «باأن لديها حالي ًا �حلق �لقانوين �لنافذ للمقا�شة» .ومعايري �آليات �شد�د �إجمالية غري متز�منة من غرفة
�ملقا�شة لكي تكون موؤهلة للمقا�شة .و�شت�شبح هذه �لتعديالت �إلز�مية يف �لفرت�ت �ل�شنوية �ملبتدئة يف �أو بعد  1يناير  .2014ل يتوقع
باأن هذه �لتعديالت �شتكون ذ�ت �شلة باملجموعة.
تف�شري جلنة تف�شري�ت �ملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم � 21ملتعلق بفر�ش �شر�ئب
يو�شح تف�شري جلنة تف�شري�ت �ملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم  21باأن �ملوؤ�ش�شة تقوم باإثبات مطلوب لفر�ش �شريبة عندما
ينتج عن �لأن�شطة مدفوعات ،كما مت حتديدها من قبل �لت�شريعات ذ�ت �ل�شلة ،حتدث .بالن�شبة لل�شريبة �لتي تنتج عند �لو�شول
�إلى �حلد �لأدنى ،يو�شح �لتف�شري باأنه ل ينبغي توقع �أي مطلوب قبل �لتو�شل �إلى �حلد �لأدنى �ملحدد .تف�شري جلنة تف�شري�ت �ملعايري
�لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم � 21شي�شبح �إلز�مي ًا يف �لفرت�ت �ل�شنوية �ملبتدئة يف �أو بعد  1يناير  .2014ل تتوقع �ملجموعة
باأن تف�شري جلنة تف�شري�ت �ملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم � 21شيكون لها �أي تاأثري مايل على �لقو�ئم �ملالية �مل�شتقبلية.
معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم  39املتعلق با�صتبدال امل�صتقات املالية وا�صتمرار حما�صبة التحوط  -اإدخال تعديلت على معيار املحا�صبة
�لدويل رقم 39
هذه التعديلت تقدم اإعفاء لإيقاف حما�صبة التحوط عند ا�صتبدال امل�صتقات امل�صنفة كاأدوات حتوط تفي مبعايري معينة� .صت�صبح
هذه �لتعديالت �إلز�مية يف �لفرت�ت �ل�شنوية �ملبتدئة يف �أو بعد  1يناير  .2014ل يوجد لدى �ملجموعة �أية م�شتقات مالية وبالتايل،
فاأن هذه �لتعديالت �شوف لن يكون لها �أي تاأثري على �ملركز �ملايل �أو �لأد�ء �ملايل للمجموعة.
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 .5عقارات و�آالت ومعدات
�أرا�ضي مملوكة مباين مملوكة
ملك ًا حر ًا
ملك ًا حر ًا
دينار بحريني دينار بحريني

�آالت
ومعدات
دينار بحريني

مركبات
دينار بحريني

�أعمال
قيد التنفيذ
دينار بحريني

املجموع
دينار بحريني

التكلفة:
يف  1يناير 2013

3.242.444

5.036.230

6.860.017

1.630.924

714.770

17.484.385

�إ�ضافات

-

429.570

2.600.755

213.933

1990.809

5.235.067

ا�ستبعادات ومبالغ م�شطوبة

-

()5.340

()608.784

()12.645

-

()626.769

تعديل �صرف العمالت

-

3.830

()17.661

()9.969

-

()23.800

1.534.832

-

-

(- )1.534.832

6.999.122

8.834.327

1.822.243

حتويالت
3.242.444

يف  31دي�سمرب 2013

1.170.747

22.068.883

اال�ستهالك:
يف  1يناير 2013

-

3.338.974

5.196.962

1.321.481

-

9.857.417

املخ�ص�ص خالل ال�سنة

-

220.939

906.682

160.774

-

1.288.395

متعلقة باال�ستبعادات واملبالغ امل�شطوبة

-

-

()599.023

()11.652

-

()610.675

تعديل �صرف العمالت

-

3.190

()4.241

()3.150

-

()4.201

يف  31دي�سمرب 2013

-

3.563.103

5.500.380

1.467.453

-

10.530.936

�صايف القيم املدرجة :يف  31دي�سمرب 2013

3.242.444

354.790 3.333.947 3.436.019

11.537.947 1.170.747

�أرا�ضي مملوكة
ملك ًا حر ًا
دينار بحريني

مباين مملوكة
ملك ًا حر ًا
دينار بحريني

�آالت
ومعدات
دينار بحريني

مركبات
دينار بحريني

�أعمال
قيد التنفيذ
دينار بحريني

املجموع
دينار بحريني

التكلفة:
يف  1يناير 2012
�إ�ضافات
ا�ستبعادات
تعديل �صرف العمالت

3.242.444
-

5.036.230
-

6.755.325
187.109
()57.947
()24.470

1.625.489
113.670
()107.066
()1.169

152.786
561.984
-

16.812.274
862.763
()165.013
()25.639

يف  31دي�سمرب 2012

3.242.444

5.036.230

6.860.017

1.630.924

714.770

17.484.385

اال�ستهالك:
يف  1يناير 2012
املخ�ص�ص خالل ال�سنة
متعلقة بالإ�ستبعادات
تعديل �صرف العمالت
يف  31دي�سمرب 2012
�صايف القيم املدرجة :يف  31دي�سمرب 2012

3.242.444

�إيـحـاء الـتغـييـر
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3.061.723
277.251
3.338.974
1.697.256

4.549.892
712.097
()57.773
()7.254
5.196.962
1.663.055

1.281.362
143.970
()106.398
2.547
1.321.481
309.443

714.770

8.892.977
1.133.318
()164.171
()4.707
9.857.417
7.626.968
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 5عقارات واآلت ومعدات (تتمة)
مت تخ�شي�ش تكلفة �ل�شتهالك يف �لقائمة �ملوحدة للدخل كما يلي:
2013

2012

دينار بحريني

دينار بحريني

تكلفة �ملبيعات (�ي�شاح)21

98.362

45.868

م�شروفات بيع وتوزيع

3.746

5.044

م�شاريف عامة و�د�رية

1.186.287
1.288.395

1.082.406
1.133.318

 .6ا�شتثمارات عقارية
ت�شتمل �ل�شتثمار�ت �لعقارية للمجموعة على قطع �لأر��شي و�ملبنى (ب�شورة �أ�شا�شية �ملكاتب �لتجارية) �ملوجودة يف مملكة �لبحرين
و�ملحتفظ بها لأغر��ش �لرتفاع يف قيمتها ودخل �لإيجار�ت �أو كليهما.

م�شرتاة خالل ال�شنة وكما يف  31دي�شمرب 2013

�أر��شي
دينار بحريني

مبنى
دينار بحريني

�ملجموع
دينار بحريني

2.330.104

8.294.000

10.624.104

مت حتديد �لقيم �لعادلة لالإ�شتثمار�ت �لعقارية �ملحتفظ بها �أعاله من قبل جلنة �لإ�شتثمار بنا ًء على �لتقييمات �لتي مت عملها من
قبل مثمن م�شتقل� .ملثمنني هم من �شركات متخ�ش�شة يف تقييم مثل هذه �لأنو�ع من �لإ�شتثمار�ت �لعقارية ولديهم خربة حديثة يف
موقع وفئة �لعقار �لذي يتم تقييمه .مت �عتماد �لتقييمات بنا ًء على قيم �ل�شوق �ملفتوحة و�لتي متثل �أ�شعار �لعقار�ت �لتي ميكن تبادلها
بني اأطراف ملمة بتفا�صيل املعاملة من م�صرتين وبائعني دون �صروط تف�صيلية .تعتقد الإدارة باأنه ل يوجد اأي تغيري يف القيمة العادلة
لالأ�شتثمار�ت �لعقارية كما يف  31دي�شمرب  2013حيث مت �شر�وؤها موؤخر ً�.

دخل �لإيجار �ملحقق من �لإ�شتثمار�ت �لعقارية

2013
دينار بحريني

2013
دينار بحريني

48.000

-

ل يوجد لدى �ملجموعة قيود على �لت�شرف يف �إ�شتثمار�تها �لعقارية ول توجد �إلتز�مات تعاقدية �إما ب�شر�ء �أو بناء �أو تطوير
�لإ�شتثمار�ت �لعقارية �أو �إ�شالح �أو �شيانة وحت�شني �لإ�شتثمار�ت �لعقارية.
مل تتكبد �ملجموعة �أي تكاليف مبا�شر ًة جوهرية فيما يتعلق بالإ�شتثمار�ت �لعقارية خالل �ل�شنة.
مت تقدمي �لت�شل�شل �لهرمي للقيمة �لعادلة لالإ�شتثمار�ت �لعقارية يف �إي�شاح .10
بي �إم �إم �آي التقرير ال�سنوي 2013
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 .7ال�شهرة
يتم تخ�شي�ش �ل�شهرة �ملقتناة من خالل دمج �أعمال جلوبل �شور�شنج �أند �شبالي هولدجن �ش�.ش.و (جي �إ�ش �إ�ش) و�لتي ت�شكل �أي�ش ًا
�لعمليات �لتجارية.

جلوبل �شور�شنج �أند �شبالي هولدجن �ش�.ش.و( .جي �إ�ش �إ�ش)

2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

419.528

419.528

فح�ص ا�شمحالل ال�شهرة
يحدد �ملبلغ �لقابل لالإ�شرتد�د جللوبال �شور�شنج �أند �شبالي هولدجن �ش�.ش.و .بنا ًء على عملية ح�شابية باإ�شتخد�م توقعات �لتدفقات
�لنقدية من �مليز�نيات �ملالية �ملعتمدة من قبل �لإد�رة �لعليا �لتي تغطي �لفرتة لغاية  .2015مت حتديث �لتدفقات �لنقدية �ملتوقعة
لتعك�ش �لأ�شو�ق �جلديدة �لتي ت�شتهدفها �ملجموعة للعمل� ،لزيادة يف �لطلب على �ملنتجات و�خلدمات .مت مر�عاة �لنمو بنا ًء على �لعمل
�جلاري ت�شغيله حالي ًا ،يف �ملناطق �جلغر�فية �لتي وجدت �أنها �إ�شرت�تيجية بالن�شبة للمناطق �جلغر�فية� ،لأعمال و�لفر�ش �حلالية.
ونظر ً� للتنوع يف قطاعات �لأعمال �لتي تديرها �ملجموعة ،تتوقع �ملجموعة حتقيق معدل منو يف �لقطاعات �لتي تعمل بها جلوبل
�شور�شنج �أند �شبالي هولدجن �ش�.ش.و .ونتيجة للتحاليل �ملحدثة ،فاإن �لإد�رة مل تقم بتحديد �أي �إ�شمحالل للوحدة �ملنتجة للنقد.
الفر�سيات الرئي�سية امل�ستخدمة يف ح�ساب القيمة امل�ستخدمة
�إن ح�شاب �لقيمة �مل�شتخدمة �أكرث ح�شا�شية لالفرت��شات �لتالية:
– �إجمايل �لهام�ش؛
– معدلت �خل�شم؛
– �حل�شة يف �ل�شوق خالل فرتة �ملو�زنة؛ و
– معدلت �لنمو �مل�شتخدمة لتقدير �لتدفقات �لنقدية بعد فرتة �ملو�زنة.
�إجمايل �لهام�ش – يحت�شب �إجمايل �لهام�ش على �أ�شا�ش متو�شط �لقيمة �ملحققة يف �ل�شنتني �للتني �شبقتا بد�ية فرتة �ملو�زنة .يتم
زيادتها خالل فرتة �ملو�زنة لتح�شني �لكفاءة �ملتوقعة وزيادة يف �لأ�شعار من �لعمالء.
معدلت �خل�شم – ��شتخدمت �لإد�رة مرجح متو�شط �لتكلفة ملعدل ر�أ�ش �ملال �لتي تعك�ش معدلت تقييم �ل�شوق �حلالية للمخاطر
�ملحددة ملجموعة من �لوحد�ت �ملنتجة للنقد وت�شمل موؤ�شر�ت تكلفة �ملعي�شة � ،لبيئة �لإقت�شادية للدول �لتي تعمل بها � /ملقرتح �لعمل
بها ون�شب �لديون �إلى �حلقوق.
فر�شيات ح�شة �ل�شوق – .تتوقع �لإد�رة �أن تزد�د ح�شة �ملجموعة يف �لوحد�ت �ملنتجة للنقد من خالل تقدمي منتجات عالية �جلودة
و من ٍّو يف �لعمليات خالل �لفرتة.
معدلت �لنمو �ملتوقعة � -إن �ملعدلت هي على �أ�شا�ش بحوث �لقطاع �ملعلنة.
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 7ال�شهرة (تتمة)
ح�سا�سية التغريات يف الفر�سيات
فيما يتعلق بتقييم �لقيمة �مل�شتخدمة ،تعتقد �لإد�رة باأنه ل توجد تغري�ت حمتملة ممكنة يف �أي من �لفر�شيات �لرئي�شية �ملذكورة
�أعاله �لتي قد توؤثر على �لقيمة �ملدرجة لتتجاوز ب�شكل جوهري قيمتها �لقابلة لالإ�شرتد�د.

 .8ا�شتثمار يف �شركة زميلة وم�شاريع م�شرتكة
2013

2012

�إي�شاح

دينار بحريني

دينار بحريني

��شتثمار يف �شركة زميلة

8.1

10.624.423

4.575.473

��شتثمار�ت يف م�شاريع م�شرتكة

8.2

2.245.487
12.869.910

2.127.684
6.703.157

 8.1ا�شتثمار يف �شركة زميلة
لدى �ملجموعة ح�شة بن�شبة  )%30.47 :2012( %30.47يف �شركة بنادر للفنادق �ش.م.ب ،.وهي �شركة مدرجة موؤ�ش�شة يف مملكة
�لبحرين وتعمل حالي ًا يف �إن�شاء �لفنادق .لدى �ملجموعة نفوذ موؤثر حيث �أنها متتلك ح�شة تبلغ �أكرث من  %20من �أ�شهم �شركة بنادر
للفنادق �ش.م.ب.
خالل �ل�شنة ،قامت �ملجموعة بدفع مبلع وقدره  6مليون دينار بحريني ( :2012ل �شيء) كمبالغ مدفوعة مقدم ًا لالكتتاب يف �لأ�شهم
�ملمتازة �لقابلة للتحويل وغري �ملرت�كمة وغري م�شاركة ل�شركة بنادر للفنادق �ش.م.ب.
�شركة بنادر للفنادق �ش.م.ب .هي مدرجة يف بور�شة �لبحرين .بلغ �شعر �ل�شهم  50فل�ش كما يف  31دي�شمرب 59 :2012( 2013
فل�ش) ،بقيمة �شوقية �إجمالية لالإ�شتثمار قدرها  2.301مليون دينار بحريني ( 2.696 :2012مليون دينار بحريني).
2013

2012

دينار بحريني

دينار بحريني

يف  1يناير

4.575.473

4.619.390

��شتثمار �إ�شايف

6.000.000

-

ح�شة �ملجموعة من �لنتائج خالل �ل�شنة

48.950

()43.917

يف  31دي�شمرب

10.624.423

4.575.473

يلخ�ش �جلدول �لتايل �حلركة خالل �ل�شنة:

بي �إم �إم �آي التقرير ال�سنوي 2013
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 8ا�شتثمار يف �شركة زميلة وم�شاريع م�شرتكة (تتمة)
يو�شح �جلدول �لتايل ملخ�ش �ملعلومات �ملالية ل�شركة بنادر للفنادق �ش.م.ب.

ملخ�ش قائمة �ملركز �ملايل لل�شركة �لزميلة:
موجود�ت متد�ولة
موجود�ت غري متد�ولة
مطلوبات متد�ولة
مطلوبات غري متد�ولة
احلقوق
ن�شبة ح�شة ملكية �ملجموعة
القيمة املدرجة لالإ�شتثمار يف ال�شركة الزميلة يف  31دي�شمرب
��شتثمار �إ�شايف مت عمله لالكتتاب يف �لأ�شهم �ملمتازة يف �ل�شركة �لزميلة
�شايف القيمة املدرجة لال�شتثمار يف ال�شركة الزميلة يف  31دي�شمرب

ملخ�ش قائمة �لدخل �ل�شامل لل�شركة �لزميلة:
�لير�د�ت
دخل �آخر
م�شروفات عامة و�د�رية
م�شروفات �ل�شتهالك
الدخل( /اخل�شارة) لل�شنة
ن�شبة ح�شة ملكية �ملجموعة
ح�شة املجموعة من النتائج لل�شنة

2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

5.091.490
14.657.884
()586.351
()3.986.053
15.176.970
%30.47
4.624.423
6.000.000
10.624.423

3.055.844
18.570.384
()5.566.847
()1.043.060
15.016.321
%30.47
4.575.473
4.575.473

2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

3.582
339.058
()181.432
()558
160.650
%30.47
48.950

4.187
()147.956
()364
()144.133
%30.47
()43.917

�لنتائج وقائمة �ملركز �ملايل �ملحت�شبة يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة هي بنا ًء على �لقو�ئم �ملالية غري �ملدققة لل�شنة �ملنتهية
يف  31دي�شمرب � :2012( 2013لت�شعة �لأ�شهر �ملنتهية يف � 30شبتمرب  )2012لكونها �آخر �ملعلومات �ملتوفرة.
كما يف  31دي�شمرب  ،2013لدى �ل�شركة �لزميلة �إرتباطات نفقات ر�أ�شمالية فيما يتعلق بالأعمال �لر�أ�شمالية قيد �لتنفيذ مببلغ وقدره
 14.011.996دينار بحريني ( 13.644.389 :2012دينار بحريني).
 8.2اإ�شتثمار يف م�شاريع م�شرتكة

يف  1يناير
��شتثمار مت عمله خالل �ل�شنة
ح�شة �ملجموعة من �لنتائح خالل �ل�شنة
�أرباح �أ�شهم م�شتلمة خالل �ل�شنة
يف  31دي�شمرب

�إيـحـاء الـتغـييـر
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2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

2.127.684
2.500
1.382.637
()1.267.334
2.245.487

1.859.481
1.462.844
()1.194.641
2.127.684
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 8ا�شتثمار يف �شركة زميلة وم�شاريع م�شرتكة (تتمة)
يلخ�ش �جلدول �لتايل �ملعلومات �ملالية غري �ملدققة ل�شتثمارت �ملجموعة يف �مل�شاريع �مل�شرتكة:
2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

ملخ�ش قائمة �ملركز �ملايل للم�شاريع �مل�شرتكة
موجود�ت متد�ولة

8.029.444

7.068.224

موجود�ت غري متد�ولة

979.730

1.119.180

مطلوبات متد�ولة

()4.380.595

()3.243.968

مطلوبات غري متد�ولة

()137.606

()688.068

احلقوق
ن�شبة ح�شة ملكية �ملجموعة

4.490.973

4.255.368

%50

%50

القيمة املدرجة لالإ�شتثمار يف امل�شاريع امل�شرتكة يف  31دي�شمرب

2.245.487

2.127.684

2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

ملخ�ش قائمة �لدخل �ل�شامل للم�شاريع �مل�شرتكة
�لير�د�ت

8.169.902

8.256.789

تكلفة �ملبيعات

()3.331.101

()3.060.170

م�شروفات عامة و�د�رية

()682.269

()726.811

م�شروفات �لبيع و�لتوزيع

()1.211.187

()1.378.116

م�شروفات �ل�شتهالك

()180.071

()166.004

�لربح لل�شنة

2.765.274

2.925.688

ح�شة �ملجموعة يف �لربح لل�شنة

1.382.637

1.462.844

ل توجد لدى �مل�شاريع �مل�شرتكة �أية �لتز�مات حمتملة و�رتباطات ر�أ�شمالية جوهرية كما يف  31دي�شمرب  2013و 13دي�شمرب .2012
ل ميكن للم�شاريع �مل�شرتكة توزيع �رباحها حتى حت�شل على مو�فقة من كل من �ل�شركاء يف �مل�شاريع �مل�شرتكة.
�لنتائج وقائمة �ملركز �ملايل �ملحت�شبة يف هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة هي بنا ًء على �لقو�ئم �ملالية غري �ملدققة لل�شنة �ملنتهية
يف  31دي�شمرب .2013

بي �إم �إم �آي التقرير ال�سنوي 2013
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 .9ال�شتثمارات

مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر – ��شتثمار�ت م�شعرة
مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر – ��شتثمار�ت غري م�شعرة
مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح �أو �خل�شائر – ��شتثمار�ت م�شعرة
مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح �أو �خل�شائر – ��شتثمار�ت غري م�شعرة

2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

7.315.751
2.488.410
1.994.965
11.799.126

5.902.919
3.663.228
2.877.246
87.537
12.530.930

اإ�ستثمارات م�سعرة
يتم حتديد �لقيم �لعادلة لال�شتثمار�ت �مل�شعرة بالرجوع �إلى �أ�شعار �لعرو�ش �ملعلنة يف �ل�شوق �لن�شطة.
اإ�ستثمارات غري م�سعرة
مت تقدير �لقيم �لعادلة لال�شتثمار�ت غري �مل�شعرة باإ�شتخد�م �أ�شعار �لعطاء�ت �ملقدمة من قبل مدر�ء �ل�شناديق �ل�شتثمارية �أو
�إ�شتخد�م تقنيات تقييم �أخرى.
ر�جع �إي�شاح  29ل�شيا�شات و�أهد�ف �إد�رة �ملخاطر �ملالية فيما يتعلق مبحفظة �لإ�شتثمار�ت.
فيما يلي �حلركة يف �لتغري�ت �ملرت�كمة يف �لقيم �لعادلة �لناجتة من ��شتثمار�ت مدرجة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر:

يف  1يناير
�شايف مكا�شب غري حمققة �لناجتة من �لتقييم �لعادل
خ�شارة( /مك�شب) من بيع �إ�شتثمار�ت حموله �إلى �لأرباح �ملبقاة
يف  31دي�شمرب
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2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

()3.021.072
442.975
1.280.153
()1.297.944

()3.062.945
42.823
()950
()3.021.072
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 .10الت�شل�شل الهرمي للقيمة العادلة
يو�شح �جلدول �لتايل �لت�شل�شل �لهرمي لقيا�ش �لقيمة �لعادلة ملوجود�ت ومطلوبات �ملجموعة:
 31دي�شمرب 2013

تاريخ
�لتقييم

�ملوجود�ت �ملقا�شة بالقيمة �لعادلة:
��شتثمار�ت عقارية (�ي�شاح)6
 31دي�شمرب 2013
مبنى
 31دي�شمرب 2013
قطع �لأر��شي
�إ�شتثمار�ت (�ي�شاح)9
مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر
 31دي�شمرب 2013
 ��شتثمار�ت م�شعرة 31دي�شمرب 2013
 ��شتثمار�ت غري م�شعرةمدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح �أو �خل�شائر
 31دي�شمرب 2013
�� -شتثمار�ت م�شعرة

�أ�شعار م�شعرة يف
�أ�شو�ق ن�شطة
�مل�شتوى 1
دينار بحريني

قيا�ش �لقيمة �لعادلة با�شتخد�م
مدخالت ذ�ت تاأثري
مدخالت ذ�ت
تاأثري جوهري ميكن جوهري ل ميكن
مالحظتها �مل�شتوى  2مالحظتها �مل�شتوى 3
دينار بحريني
دينار بحريني

�ملجموع
دينار بحريني

-

-

2.330.104
8.294.000
10.624.104

2.330.104
8.294.000
10.624.104

7.315.751
-

-

2.488.410

7.315.751
2.488.410

1.994.965
9.310.716
9.310.716

-

2.488.410
13.112.514

1.994.965
11.799.126
22.423.230

املطلوبات املقا�شة بالقيمة العادلة :
ل يوجد مطلوبات مقا�شة بالقيمة �لعادلة كما يف  31دي�شمرب .2013
 31دي�شمرب 2012

تاريخ
�لتقييم

�ملوجود�ت �ملقا�شة بالقيمة �لعادلة :
��شتثمار�ت (�ي�شاح)9
مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر
 31دي�شمرب 2012
 ��شتثمار�ت م�شعرة 31دي�شمرب 2012
 ��شتثمار�ت غري م�شعرةمدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح �أو �خل�شائر
 31دي�شمرب 2012
 ��شتثمار�ت م�شعرة 31دي�شمرب 2012
�� -شتثمار�ت غري م�شعرة

�أ�شعار م�شعرة يف
�أ�شو�ق ن�شطة
�مل�شتوى 1
دينار بحريني

قيا�ش �لقيمة �لعادلة با�شتخد�م
مدخالت ذ�ت تاأثري
مدخالت ذ�ت
تاأثري جوهري ميكن جوهري ل ميكن
مالحظتها �مل�شتوى  2مالحظتها �مل�شتوى 3
دينار بحريني
دينار بحريني

�ملجموع
دينار بحريني

5.902.919
-

465.259

3.197.969

5.902.919
3.663.228

2.877.246
8.780.165

87.537
552.796

3.197.969

2.877.246
87.537
12.530.930

املطلوبات املقا�شة بالقيمة العادلة :
ل يوجد مطلوبات مقا�شة بالقيمة �لعادلة كما يف  31دي�شمرب .2012
خالل فرت�ت �إعد�د �لتقارير �ملالية �ملنتهية يف  31دي�شمرب  2013و 31دي�شمرب  ،2012مل تكن هناك حتويالت بني �مل�شتوى 1
و�مل�شتوى  2لقيا�شات �لقيمة �لعادلة ومل تكن هناك حتويالت �إلى �أو من �مل�شتوى  3لقيا�شات �لقيمة �لعادلة.
مت تقييم �شند�ت �أ�شهم حقوق �مللكية للم�شتوى  3على �أ�شا�ش ن�شبة �ل�شعر �إلى �لربحية و�شايف قيمة �ملوجود.ومت تقييم �ل�شتثمار�ت
�لعقارية على�أ�شا�ش �أ�شعار �ل�شوق �ملفتوحة ل�شتثمار�ت عقارية م�شابهة.
بي �إم �إم �آي التقرير ال�سنوي 2013
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إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�شمرب 2013

 10الت�شل�شل الهرمي للقيمة العادلة (تتمة)
ت�سوية قيا�سات القيمة العادلة لالأودات املالية �سمن امل�ستوى :3
لدى �ملجموعة ��شتثمار�ت عقارية وبع�ش �أ�شهم حقوق �مللكية غري �مل�شعرة �مل�شنفة كمدرجة بالقيمة �لعدلة �شمن �لدخل �ل�شامل
�لآخر و�مل�شنقة على �أنها م�شتوى � 3شمن �لت�شل�شل �لهرمي للقيمة �لعادلة :فيما يلي �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �ملالية
وغري �ملالية �ملرجة �شمن �مل�شتوى :3
يف  1يناير 2013
م�شرت�ة خالل �ل�شنة
تغري�ت يف �لقيمة �لعادلة
يف  31دي�شمرب 2013

موجود�ت
غري مالية
دينار بحريني
10.624.104
10.624.104

يف  1يناير 2012
��شافات
��شتبعاد�ت
�لتغري�ت يف �لقيم �لعادلة
يف  31دي�شمرب 2012

�ملوجود�ت
�ملالية��-شتثمار�ت
دينار بحريني
3.197.969
()709.559
2.488.410

�ملوجود�ت
�ملالية�� -شتثمار�ت
دينار بحريني
3.493.510
378.000
()571.337
()102.204
3.197.969

�ملجموع
دينار بحريني
3.197.969
10.624.104
()709.559
13.112.514
�ملجموع
دينار بحريني
3.493.510
378.000
()571.337
()102.204
3.197.969

 .11خمزون

ب�شاعة حمتفظ بها لغر�ش �لبيع
ب�شاعة قيد �لتح�شيل
خم�ش�ش �ملخزون �ملنتهي �شالحيته و�ملخزون بطئ �حلركة

2013
دينار بحريني
9.405.384
129.588
9.534.972
()508.931
9.026.041

2012
دينار بحريني
8.378.070
707.253
9.085.323
()614.092
8.471.231

فيما يلي �حلركة يف �ملخ�ش�ش �ملثبت يف �لقائمة �ملوحدة للمركز �ملايل:

يف  1يناير
�ملخ�ش�ش خالل �ل�شنة
مبالغ م�شطوبة خالل �ل�شنة
يف  31دي�شمرب
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2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

614.092
94.430
()199.591
508.931

379.490
333.677
()99.075
614.092

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�سمرب 2013

 .12ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى

ذمم جتارية مدينة « ،حم�سوم منها خم�ص�ص ا�ضمحالل مببلغ وقدره  799.328دينار بحريني
( 575.588 :2012دينار بحريني)»
مبالغ مدفوعة مقدم ًا للموردين
ذمم مدينة �أخرى
مبالغ م�ستحقة من �شركة زميلة (�إي�ضاح )26
مبالغ م�ستحقة من م�شاريع م�شرتكة (�إي�ضاح )26
مبالغ مدفوعة مقدم ًا

2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

13.713.300

11.932.615

3.041.661
1.891.341
551.449
200.021
19.397.772

2.327.811
1.179.915
1.738.356
498.719
53.708
17.731.124

تت�ضمن الذمم التجارية املدينة على مبلغ وقدره  127.517دينار بحريني ( 127.211 :2012دينار بحريني) م�ستحقة لأطراف
ذات عالقة (راجع �إي�ضاح .)26
فيما يلي بنود و�شروط املوجودات املالية املذكورة �أعاله:
 ال ت�ستحق �أية فائدة على الذمم التجارية املدينة ويتم ت�سويتها عاد ًة خالل � 30إلى  90يوماً. ال ت�ستحق �أية فائدة على الذمم املدينة الأخرى وترتاوح �شروط ت�سويتها بني �شهر واحد �إلى �ستة �أ�شهر. بالن�سبة لبنود و�شروط املتعلقة باملبالغ امل�ستحقة من امل�شاريع امل�شرتكة ،راجع �إي�ضاح .26كما يف  31دي�سمرب  ،2013مت �إ�ضمحالل ذمم جتارية مدينة بقيمة ا�سمية قدرها  799.328دينار بحريني ( 575.588 :2012دينار
بحريني) ومت عمل خم�ص�ص بالكامل لها .فيما يلي �أدناه التغريات يف خم�ص�ص �إ�ضمحالل الذمم التجارية املدينة:

يف  1يناير
املخ�ص�ص لل�سنة
امل�ستخدم خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب
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2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

575.588
236.481
()12.741
799.328

454.872
140.099
()19.383
575.588

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�شمرب 2013

 12ذمم جتارية مدينة وذمم اأخرى (تتمة)
فيما يلي �لتحليل �لزمني للذمم �لتجارية �ملدينة غري �مل�شمحلة كما يف  31دي�شمرب:

2013
2012

�ملجموع

مل يحن موعد
��شتحقاقها وغري
م�شمحلة

دينار بحريني

دينار بحريني

13.713.300
11.932.615

5.701.025
5.657.362

�أقل من
 30يوم ًا
دينار بحريني
3.766.285
2.745.534

فات موعد �إ�شتحقاقها ولكنها غري م�شمحلة
120-91
90-61
60-30
يوم ًا
يوم ًا
يوم ًا
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
1.997.493
1.752.951

834.708
435.055

1.167.870
203.353

�أكرث من
 120يوم ًا
دينار بحريني
245.919
1.138.360

 .13النقد وما يف حكمه

نقد لدى �لبنوك ويف �ل�شندوق
ود�ئع ق�شرية �لجل
نقد و�أر�شدة لدي �لبنوك وود�ئع ق�شرية �لأجل
�شحوبات على �ملك�شوف من �لبنك
�لنقد وما يف حكمه

2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

92.898
67.822
160.720
()3.513.529
()3.352.809

2.120.839
10.067.614
12.188.453
12.188.453

يكت�شب �لنقد لدى �لبنوك فائدة مبعدلت عائمة بناء ً� على معدلت �لود�ئع �ليومية للبنوك .يتم عمل �لود�ئع �لق�شرية �لأجل على فرت�ت
متفاوتة ترت�وح بني يوم و�حد �إلى ثالثة �أ�شهر� ،عتماد ً� على �لحتياجات �لنقدية �لفورية للمجموعة وتكت�شب فو�ئد مبعدلت �لود�ئع
ق�شرية �لجل ذ�ت �ل�شلة .بلغ معدل �لفائدة �لفعلي للود�ئع �لق�شرية �لأجل  %0.18كما يف  31دي�شمرب .)%2.5 :2012( 2013
�إن �لفائدة على �ل�شحوبات من �لبنك هي بنا ًء على �ملعدلت �لتجارية.

 .14راأ�ص املال ال�شادر
2013
دينار بحريني
�مل�شرح به:
� 200.000.000شهم بقيمة �إ�شمية قدرها  100فل�ش لل�شهم
�ل�شادر و�ملكتتب به و�ملدفوع بالكامل:
� 133.116.863شهم (� 133.116.863: 2012شهم) بقيمة �إ�شمية قدرها 100فل�ش لل�شهم
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2012
دينار بحريني

20.000.000

20.000.000

13.311.686

13.311.686

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�شمرب 2013

 14راأ�ص املال ال�شادر (تتمة)
فيما يلي �أ�شماء وجن�شيات �مل�شاهمني �لرئي�شيني وعدد �لأ�شهم �لذين ميتلكون فيها ن�شبة � %5أو �أكرث من �لأ�شهم �لقائمة:
2013

2012

�لإ�شم

�جلن�شية

�ل�شيد .ح�شني على يتيم

بحريني

9.262.652

جممع �لبحرين لالأ�شو�ق �حلرة �ش.م.ب.

بحرينية

8.325.921

%6.25

�شركة يو�شف خليل �ملوؤيد و�أولده �ش.م.ب( .مقفلة)

بحرينية

7.947.445

%5.97

7.947.445

بي �إم �إم �آي �ش.م.ب�(.أ�شهم خز�نة)

بحرينية

7.904.571

%5.94

7.904.571

%5.94

�ل�شيد يو�شف عبد�هلل �أمني

بحريني

7.617.265

%5.72

7.210.714

%5.42

عدد الإ�شهم

ن�شبة الإحتفاظ %

عدد �لإ�شهم

ن�شبة �لإحتفاظ %

%6.96

8.628.669

%6.48

8.317.268

%6.25
%5.97

لدى �ل�شركة فئة و�حدة فقط من �لأ�شهم وحاملي هذه �لأ�شهم لديهم حقوق مت�شاوية يف �لت�شويت.
جدول توزيع �لأ�شهم� ،لذي يو�شح �لعدد ون�شبة �ملالكني يف �لفئات �لتالية:
2013

2012

عدد
الأ�شهم

عدد
امل�شاهمني

 %من اإجمايل راأ�ص
املال القائم

عدد
�لأ�شهم

عدد
�مل�شاهمني

 %من �إجمايل
ر�أ�ش �ملال �لقائم

�أقل من %1

46.808.983

372

%35

46.576.811

386

%35

 %1لغاية �أقل من %5

45.250.026

21

%34

46.531.385

17

%35

 %5لغاية �أقل من %10

41.057.854

5

%31

40.008.667

5

%30

133.116.863

398

%100

133.116.863

408

%100

�لفئات
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إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�شمرب 2013

 14راأ�ص املال ال�شادر (تتمة)
فيما يلي تفا�شيل جن�شيات �مل�شاهمني ون�شبة �مللكية من �إجمايل ر�أ�ش �ملال �لقائم:
�جلن�شية
بحريني
كويتي
�إمار�تي
�أخرى
هندي
�شعودي
�أردين
بريطاين
�يرلندي
فلبيني
م�شري
بروناي
�أ�شرت�يل
�شوري
�أمريكي

2013
عدد
الأ�شهم
129.593.932
2.915.638
143.615
111.493
82.927
70.330
61.119
58.549
29.282
24.158
18.733
4.598
2.489
133.116.863

عدد
امل�شاهمني
361
5
2
3
10
10
1
1
1
1
1
1
1
398

 %من اإجمايل راأ�ص
املال القائم
%97.3535
%2.1903
%0.1079
%0.0838
%0.0623
%0.0528
%0.0459
%0.0440
%0.0220
%0.0181
%0.0141
%0.0035
%0.0019
%100

عدد
�لأ�شهم
127.978.285
3.615.255
177.883
82.927
760.965
61.119
29.282
24.158
2.489
354.006
30.494
133.116.863

2012
عدد
�مل�شاهمني
375
6
3
10
8
1
1
1
1
1
1
408

 %من �إجمايل ر�أ�ش
�ملال �لقائم
%96.1398
%2.7159
%0.1336
%0.0623
%0.5717
%0.0459
%0.0220
%0.0181
%0.0019
%0.2659
%0.0229
%100

فيما يلي تفا�شيل �إجمايل ح�شة �مللكية �ملحتفظ بها من قبل �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة :
ع�شو جمل�ش �لإد�رة
�ل�شيد عبد�هلل ح�شن بوهندي
�ل�شيد جهاد يو�شف �أمني
�ل�شيد �شوقي علي فخرو
�لآن�شة منى يو�شف �ملوؤيد
�ل�شيد عبد�هلل حممد جمعة
�ل�شيد حممد فارق يو�شف �ملوؤيد
�ل�شيد �شهيل حممد ح�شني حاجي
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 31دي�شمرب 2012

 31دي�شمرب 2013
عدد الإ�شهم

 %من راأ�ص املال القائم

عدد �لأ�شهم

 %من ر�أ�ش �ملال �لقائم

1.041.528
586.865
534.439
305.594
264.644
216.158
100.000
3.049.228

%0.782
%0.441
%0.401
%0.230
%0.199
%0.162
%0.075
%2.290

1.041.528
586.865
534.439
305.594
264.644
116.158
100.000
2.949.228

%0.782
%0.441
%0.401
%0.230
%0.199
%0.087
%0.075
%2.215

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�سمرب 2013

� .15أ�سهم خزانة
متثل �أ�سهم اخلزانة �شراء املجموعة لأ�سهمها .كما يف  31دي�سمرب  ،2013قامت املجموعة بالإحتفاظ بعدد � 7.904.571سهم (31
دي�سمرب � 7.904.571 : 2012سهم) ب�إجمايل قدره  3.054.554دينار بحريني ( 3.054.554 :2012دينار بحريني).
ي�سمح قانون ال�شركات التجارية البحريني لل�شركات باالحتفاظ بن�سبة  %10من �أ�سهمها ال�صادرة ك�أ�سهم خزانة.
2013

2012

عدد �أ�سهم اخلزانة

7.904.571

7.904.571

ن�سبة �أ�سهم اخلزانة من �إجمايل الأ�سهم ال�صادرة

%5.9

%5.9

تكلفة �أ�سهم اخلزانة (دينار بحريني� /سهم)

0.386

0.386

�سعر ال�سوق لأ�سهم اخلزانة (دينار بحريني� /سهم)

0.810

0.610

القيمة ال�سوقية لأ�سهم اخلزانة (دينار بحريني)

6.402.703

4.821.788

� .16أرباح ا�سهم مدفوعة ومو�صى بتوزيعها
اقرتح جمل�س الإدارة توزيع �إجمايل �أرباح �أ�سهم نقدية بواقع  50فل�س لل�سهم ،ب�إجمايل قدره 6.260.615دينار بحريني لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب  :2012( 2013بواقع  50فل�س لل�سهم ب�إجمايل قدره  6.260.615دينار بحريني ) والتي منها  20فل�س
لل�سهم ب�إجمايل قدره  2.504.245دينار بحريني ( 20 :2012فل�س لل�سهم ب�إجمايل قدره  2.504.245دينار بحريني) مت
دفعها ك�أرباح �أ�سهم مرحلية� .أرباح الأ�سهم النهائية املو�صى بتوزيعها تعادل  30فل�س لل�سهم ،ب�إجمايل قدره 3.756.370
دينار بحريني ( 30 :2012فل�س لل�سهم ب�إجمايل قدره  3.756.370دينار بحريني).
كما �أو�صى جمل�س الإدارة بتوزيع مكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة مببلغ وقدره  139.000دينار بحريني ( 125.000 :2012دينار
بحريني).
�ستخ�ضع التوزيعات املقرتحة و�أتعاب جلنة �أع�ضاء جمل�س الإدارة وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع
اجلمعية العمومية ال�سنوي.
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إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�سمرب 2013

 .17احتياطيات �أخرى
�إحتياطي
قانوين

�إحتياطي
التغريات املرتاكمة التربعات
يف القيمة العادلة اخلريية

دينار بحريني دينار بحريني

دينار بحريني

(- )3.021.072

�إحتياطي
عام

�إحتياطي
حتويل العمالت
الأجنبية
املجموع

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
4.500.000

()14.370

8.120.401

كما يف  1يناير 2013

6.655.843

-

-

()406.531

36.444

دخل (خ�سارة) �شاملة �أخرى

-

442.975

-

-

1.280.153

خ�سارة من بيع �إ�ستثمارات مدرجة بالقيمة
العادلة �ضمن
الدخل ال�شامل الآخر

-

1.280.153

-

-

500.000

حمول �إلى الإحتياطي العام

-

-

-

500.000

171.785

حمول �إلى �إحتياطي التربعات اخلريية

-

-

171.785

-

-

()171.785

توزيعات جلمعية الأ�سرة اخلريية («ب»)

-

-

()171.785

-

-

كما يف  31دي�سمرب 2013

- )1.297.944( 6.655.843

�إحتياطي
التغريات املرتاكمة التربعات
�إحتياطي قانوين يف القيمة العادلة اخلريية
دينار بحريني دينار بحريني

دينار بحريني

�إحتياطي
عام

�إحتياطي حتويل
العمالتالأجنبية املجموع

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

كما يف  1يناير 2012

6.655.843

دخل �شامل �آخر

-

42.823

مك�سب من بيع �إ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
�ضمن
الدخل ال�شامل الآخر

-

()950

-

حمول �إلى الإحتياطي العام

-

-

-

500.000

حمول �إلى �إحتياطي التربعات اخلريية

-

-

132.840

-

-

توزيعات جلمعية الأ�سرة اخلريية («ب»)

-

-

()132.840

-

-

()132.840

كما يف  31دي�سمرب 2012

6.655.843

(- )3.021.072

4.500.000

()14.370

8.120.401

�إيـحـاء الـتغـييـر
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(- )3.062.945

9.936.998 )420.901( 5.000.000

4.000.000

()14.370

7.578.528

-

-

-

42.823

-

-

()950

-

500.000
132.840

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
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 17احتياطيات اأخرى (تتمة)
اأ) احتياطي قانوين
وفق ًا ملتطلبات قانون �ل�شركات �لتجارية �لبحريني يتطلب من �ل�شركة حتويل  %10من ربح �ل�شنة �إلى �لإحتياطي �لقانوين حتى يبلغ
�لحتياطي �لقانوين  %50من ر�أ�ش �ملال �ملدفوع .قررت �ل�شركة حد �لتحويل �ل�شنوي حيث عادل �لإحتياطي �لقانوين  %50من ر�أ�ش
�ملال �ملدفوع� .إن هذ� �لإحتياطي غري قابل للتوزيع �إل يف �حلالت �لتي ن�ش عليها قانون �ل�شركات �لتجارية �لبحريني.
ب) احتياطي التربعات اخلريية
وفق ًا للنظام �لأ�شا�شي لل�شركة وتو�شية جمل�ش �لإد�رة ،يتم حتويل مبلغ ل يتجاوز  %2من ربح �ملجموعة لل�شنة �إلى �إحتياطي �لتربعات
�خلريية.
يف �شنة  ،2008قامت �ل�شركة بتاأ�شي�ش جمعية �لأ�شرة �خلريية («�جلمعية») لهذ� �لغر�ش .يف �شنة  2008و 2009كانت �جلمعية
حتت �شيطرة �ملجموعة و�شكلت جز ًء من �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة للمجموعة �ملكونة من �لإحتياطي ونقد لدى �لبنوك .يف �شنة ،2010
تخلت �ملجموعة عن �ل�شيطرة على �جلمعية ملجل�ش �إد�رة م�شتقل ،وبالتايل مت خف�ش �لإحتياطي ونقد لدى �لبنوك يف �ملجموعة
مبجموع �ملبلغ �ملدرج يف �حل�شاب �مل�شريف للجمعية .ميثل �إحتياطي �لتربعات حالي ًا �ملبالغ �ملعتمدة كتوزيعات من قبل جمل�ش �لإد�رة
وم�شاهمي �ملجموعة بعد ح�شم �لنقد �ملحول �إلى �جلمعية.
خالل �ل�شنة ،قامت �ملجموعة بتوزيع مبلغ وقدره  171.785دينار بحريني ( 132.840 :2012دينار بحريني) �إلى �لتربعات
�خلريية� .إقرتح جمل�ش �لإد�رة بتحويل مبلغ وقدره  .201.536دينار بحريني ( 171.785 :2012دينار بحريني) �إلى �حتياطي
�لتربعات �خلريية يف �ل�شنة �حلالية .وهي خا�شعة ملو�فقة �مل�شاهمني يف �جتماع �جلمعية �لعمومية �ل�شنوي.
ج ) احتياطي عام
وفق ًا ملتطلبات �لنظام �لأ�شا�شي لل�شركة وتو�شية جمل�ش �لإد�رة ،يتم حتويل مبالغ حمددة �إلى ح�شاب �لإحتياطي �لعام� .أقرتح
جمل�ش �لإد�رة حتويل مبلغ وقدره  500.000دينار بحريني ( 500.000 :2012دينار بحريني) �إلى �لإحتياطي �لعام يف �ل�شنة
�حلالية ،وهي خا�شعة ملو�فقة �مل�شاهمني يف �إجتماع �جلمعية �لعمومية �ل�شنوي.
د) التغريات املرتاكمة يف اإحتياطي القيمة العادلة
يتعلق هذ� �لإحتياطي بتغري�ت �لقيمة �لعادلة يف �لإ�شتثمار�ت �ملدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر.
هـ) اإحتياطي حتويل العمالت الأجنبية
ي�شتخدم �إحتياطي حتويل �لعمالت �لأجنبية لت�شجيل فروق �ل�شرف �لناجتة عن حتويل �لقو�ئم �ملالية لل�شركات �لتابعة �لأجنبية.

بي �إم �إم �آي التقرير ال�سنوي 2013
65

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�سمرب 2013

 .18ذمم دائنة طويلة الأجل
متثل هذه مبالغ م�ستحقة الدفع من �أجل �شراء بع�ض املوجودات وفق ًا لل�شروط البيع  /ال�شراء� .إن املبلغ م�ستحق الدفع على  24ق�سط
�شهر مت�ساوي .مت الإف�صاح عن اجلزء املتدوال للمطلوب يف �إب�ضاح  20يف هذه القوائم املالية املوحدة.

جزء غري متداول
جزء متداول (�إي�ضاح)20

2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

307.966
369.558
677.524

-

 .19مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
فيما يلي التغريات يف املخ�ص�ص املثبت يف القائمة املوحدة للمركز املايل:

يف  1يناير
املخ�ص�ص خالل ال�سنة (�إي�ضاح)21
مكاف�آت نهاية اخلدمة املدفوعة
املخ�ص�ص كما يف  31دي�سمرب
املبالغ املدفوعة مقدم ًا للموظفني
�صايف املخ�ص�ص كما يف  31دي�سمرب

�إيـحـاء الـتغـييـر
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2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

1.764.357
403.897
()365.771
1.802.483
()475.283
1.327.200

1.581.444
326.713
()143.800
1.764.357
()584.643
1.179.714
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 .20ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى

ذمم جتارية دائنة
مطلوبات م�ستحقة
�أرباح �أ�سهم مل يطالب بها
فواتري م�ستحقة القب�ض
ذمم دائنة �أخرى
جزء متداول لذمم دائنة طويلة الأجل (�إي�ضاح )18

2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

8.869.741
5.255.816
875.758
134.032
1.366.465
369.558
16.871.370

7.789.016
4.669.522
583.736
1.114.000
14.156.274

تت�ضمن الذمم التجارية الدائنة على مبلغ وقدره  151.516دينار بحريني ( 42.523 :2012دينار بحريني) م�ستحقة لأطراف ذات
عالقة (راجع �إي�ضاح .)26
فيما يلي بنود و�شروط املطلوبات املالية املذكورة �أعاله:
	ال ت�ستحق �أية فائدة على الذمم التجارية الدائنة ويتم عاد ًة ت�سويتها خالل  60يوماً.	ال ت�ستحق �أية فائدة على الذمم الدائنة الأخرى وترتاوح �شروط ت�سويتها بني �شهر واحد �إلى ثالثة �أ�شهر. ت�سداد �أرباح �أ�سهم مل يطالب بها عند الطلب متثل الفواتري امل�ستحقة القب�ض الت�سهيالت الإئتمانية التي مت احل�صول عليها من بنك جتاري يف مملكة البحرين لتمويل�شراء ب�ضائع للبيع .يحمل هذا القر�ض فائدة مبعدل بيبور م�ضاف ًا �إليه � %1.75سنوي ًا ( :2012ال �شيء) لغاية  90يوم ًا.

 .21الربح لل�سنة
مت �إدراج الربح لل�سنة بعد �إحت�ساب التكاليف التالية:
2013
دينار بحريني
تكاليف املوظفني:
مكاف�آت ق�صرية الأجل
م�ساهمات نظام الت�أمني االجتماعي
مكاف�آت نهاية اخلدمة (�إي�ضاح )19
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12.722.505
391.440
403.897
13.517.842

2012
دينار بحريني
11.244.197
334.545
326.713
11.905.455
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 21الربح لل�شنة (تتمة)
مت تخ�شي�ش تكاليف �ملوظفني يف �لقائمة �ملوحدة للدخل كما يلي:
2013

2012

دينار بحريني

دينار بحريني

تكلفة �ملبيعات

3.684.778

3.505.728

م�شروفات �لبيع و�لتوزيع

4.348.324

4.228.639

م�شروفات عامة و�إد�رية

5.484.740

4.171.088

13.517.842

11.905.455

�إيجار�ت -عقود �لتاأجري �لت�شغيلية

682.484

666.908

�إ�شتهالك (�إي�شاح )5

1.288.395

1.133.318

خم�ش�ش �ملخزون بطئ �حلركة و�ملنتهية �ل�شالحية (�إي�شاح )11

94.430

333.677

خم�ش�ش ��شمحالل �لذمم �لتجارية �ملدينة (�إي�شاح )12

236.481

140.099

(خ�شائر)  /مكا�شب �شرف �لعمالت �لأجنبية

()41.212

10.500

2013

2012

مدرجة �شمن تكلفة �ملبيعات:

دينار بحريني

دينار بحريني

خمزون مثبت كم�شروف عند بيع �لب�شائع �لتامة �ل�شنع

59.999.230

55.515.607

تكلفة �لإ�شتهالك

6.763.307

6.447.450

تكلفة �لعمالة

3.684.778

3.505.728

تكاليف �أخرى مبا�شرة

1.110.510

1.239.334

�إيجار م�شتودعات

248.443

219.350

��شتهالك (�إي�شاح)5

98.362

45.868

تكاليف مرتبطة بالنقل

24.978

36.340

71.929.608

67.009.677
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 .22دخل ت�شغيلي �آخر
دخل الإيجار
دخل متنوع
مك�سب من �إ�ستبعاد عقار و�آالت ومعدات

 .23دخل الإ�ستثمارات
دخل �أرباح �أ�سهم
دخل ا�ستثمار من ا�ستثمارات حمتفظ بها مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن االرباح �أو اخل�سائر
دخل الفوائد
مك�سب من ا�ستبعاد ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن االرباح �أو اخل�سائر

2013
دينار بحريني
319.217
428.051
747.268

2013
دينار بحريني
217.432
150.575
190.894
558.901

2012
دينار بحريني
283.401
390.973
6.818
681.192

2012
دينار بحريني
208.127
193.839
214.795
4.835
621.596

 .24م�صروف �ضريبة الدخل
فيما يلي العنا�صر الرئي�سية مل�صروفات �ضريبة الدخل لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2013و 31دي�سمرب :2012

م�صروفات �ضريبة الدخل احلايل ()1
�ضريبة التوزيع

2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

()561.290
()13.181
()574.471

()131.404
()50.478
()181.882

تنتج م�صروفات ال�ضرائب للمجموعة من جمهورية الغابون وجمهورية جنوب ال�سودان وجمهورية ال�سودان وجمهورية غانا.
( )1فيما يلي الت�سوية بني م�صروف �ضريبة الدخل و حم�صلة الربح املحا�سبي م�ضروب ًا يف املعدالت ال�ضريبية املطبقة لل�سنوات
املنتهية يف يف  31دي�سمرب  2013و 31دي�سمرب :2012

�صايف الربح من العمليات اخلارجية قبل ال�ضريبة (�أي الربح املحا�سبي اخلا�ضع لل�ضرائب)
معدل ال�ضريبة القانونية (الفعلي)
ال�ضريبة املحت�سبة من معدل ال�ضريبة القانونية
ت�أثري التعديالت ال�ضريبية على �ضريبة الدخل املحت�سبة
�ضريبة الدخل املحت�سبة يف القائمة املوحدة للدخل
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2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

951.279
%23
219.380
341.910
561.290

508.809
%26
131.403
131.403
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 .25الربح لل�سهم
يتم احت�ساب الن�صيب الأ�سا�سي لل�سهم يف الأرباح بق�سمة ربح ال�سنــة العائد �إلى حاملي الأ�سهم العادية لل�شركة 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�شركة 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:
2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

ربح ال�سنة العائد �إلى حاملي الأ�سهم العادية لل�شركة الأم

10.076.787

8.589.263

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم ،بعد ح�سم �أ�سهم اخلزانة

125.212.292

125.212.292

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

80

69

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.

� .26إف�صاحات الأطراف ذات العالقة
متثل الأطراف ذات العالقة ال�شركة الزميلة وال�شركات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة وامل�ساهمني الرئي�سيني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
وموظفي الإدارة الرئي�سيني و�شركات 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�شروط الدفع املتعلقة بهذه املعامالت من قبل �إدارة املجموعة.
فيما يلي املعامالت مع الأطراف ذات العالقة املت�ضمنة يف القائمة املوحدة للدخل:
2013
م�صروفات البيع والتوزيع
دينار بحريني
�أطراف �أخرى ذات عالقة:
جمموعة بانز (م�ستثمر فيها)
�شركات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة:
�شركة خدمات ان�شكيب لل�شحن ذ.م.م.

تكلفة البيع
دينار بحريني

2012
م�صروفات البيع والتوزيع
دينار بحريني

18.000

-

28.820

-

18.000

900.931
900.931

28.820

661.493
661.493

تتم املعامالت مع الأطراف ذات العالقة ب�أ�سعار ال�سوق العادية �ضمن الأعمال الإعتيادية.
�إيـحـاء الـتغـييـر
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تكلفة البيع
دينار بحريني

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�شمرب 2013

 26اف�شاحات الأطراف ذات العالقة (تتمة)
فيما يلي �لأر�شدة مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة �ملت�شمنة يف �لقائمة �ملوحدة للمركز �ملايل:
ذمم جتارية
مدينة
دينار بحريني
�شركة زملية :
�شركة بنادر للفنادق �ش.م.ب.
م�شاريع م�شرتكة :
�شركة بي �أند بي للتوزيع ذ.م.م.
ز�د للت�شويق و�لتوزيع ذ.م.م.
�شركة خدمات �ن�شكيب لل�شحن ذ.م.م.

�شركة زملية :
�شركة بنادر للفنادق �ش.م.ب.
م�شاريع م�شرتكة :
�شركة بي �أند بي للتوزيع ذ.م.م.
ز�د للت�شويق و�لتوزيع ذ.م.م.
�شركة خدمات �ن�شكيب لل�شحن ذ.م.م.

2013
ذمم مدينة
اأخرى
دينار بحريني

ذمم جتارية
دائنة
دينار بحريني

-

-

15.044

35.948
91.569
127.517

44.087
507.362
551.449

1.552
5.416
129.504
151.516

ذمم جتارية
مدينة
دينار بحريني

2012
ذمم مدينة
�أخرى
دينار بحريني

ذمم جتارية
د�ئنة
دينار بحريني

-

1.738.356

-

35.948
91.263
127.211

32.435
466.284
2.237.075

4.940
4.693
32.890
42.523

�إن �لأر�شدة �لقائمة يف نهاية �ل�شنة �لناجتة �شمن �لأعمال �لإعتيادية هي بدون فائدة وغري م�شمونة ويتم ت�شويتها على �أ�شا�ش
نقدي .ل توجد �شمانات مقدمة �أو م�شتلمة من �أطر�ف ذ�ت عالقة فيما يتعلق بالذمم �ملدينة �أو �لذمم �لد�ئنة .بالن�شبة لل�شنة
�ملنتهية يف  31يد�شمرب  ،2013مل ت�شجل �ملجموعة �أي �إ�شمحالل على �ملبالغ �مل�شتحقة من قبل �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة ( :2012ل
�شيء) .يتم �إجر�ء هذ� �لتقييم يف كل �شنة مالية من خالل فح�ش �ملركز �ملايل لالأطر�ف ذ�ت �لعالقة و�ل�شوق �لتي يعملون فيها.
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 26اف�شاحات الأطراف ذات العالقة (تتمة)
تعوي�سات موظفي الإدارة الرئي�سيني
�أن موظفي �لإد�رة �لرئي�شيني هم �لأ�شخا�ش �مل�شئولني عن �لتخطيط و�لتوجيه و�إد�رة �أن�شطة �ملجموعة .ي�شمل موظفي �لإد�رة �لرئي�شيني
�أع�شاء جمل�ش �لإد�رة و�لرئي�ش �لتنفيذي و�ملدير �ملايل و�ثنني من روؤ�شاء �لعمليات �لتنفيذيني وتعوي�شاتهم كانت على �لنحو �لتايل:

مكافاآت ق�شرية �لأجل
مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني

2013
دينار بحريني
917.765
49.773
967.538

2012
دينار بحريني
827.963
44.427
872.390

مدرجة �شمن �ملكافاآت �لق�شرية �لأجل هي مكافاأة �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة و�لبالغة  139.000دينار بحريني (125.000 :2012
دينار بحريني) .و �تعاب ح�شور �إجتماعات جمل�ش �لإد�رة و �لبالغة  88.000دينار بحريني ( 42.200 :2012دينار بحريني)

 .27ارتباطات والتزامات حمتملة
اللتزامات املحتملة
لدى �ملجموعة �إلتز�مات حمتملة على هيئة �شمانات بنكية �شادرة �شمن �أعمالها �لعتيادية باإجمايل قدره  2.579.154دينار ً�
بحريني ًا كما يف  31دي�شمرب  2.369.654 :2012( 2013دينار بحريني) ،ول يتوقع باأن تكون هناك �لتز�مات جوهرية ناجتة عنها.
ارتباطات راأ�سمالية
لدى �ملجموعة �رتباطات نفقات ر�أ�شمالية مببلغ وقدره  1.130.283دينار ً� بحريني ًا كما يف  31دي�شمرب 1.836.177 :2012( 2013
دينار ً� بحرينياً).
بلغت �لرتباطات �ملتعلقة بطلبات �ل�شر�ء �ملوؤكد  6.389.019دينار ً� بحريني ًا ( 5.669.859 :2012دينار ً� بحرينياً) كما يف تاريخ
�لقائمة �ملوحدة للمركز �ملايل.
اإرتباطات عقود التاأجري الت�سغيلية
فيما يلي �رتباطات �لإيجار�ت �مل�شتحقة �لدفع مبوجب عقود �لتاأجري �لت�شغيلية �مل�شتقبلية �لغري قابلة للنق�ش كما يف  31دي�شمرب:

خالل �شنة و�حدة
بعد �شنة ولكن لي�شت �أكرث من خم�ش �شنو�ت
�أكرث من خم�ش �شنو�ت
�لنفقات �لإجمالية لعقود �لتاأجري �لت�شغيلية �ملتعاقد عليها بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل

2013
دينار بحريني
464.691
1.222.792
1.684.645
3.372.128

2012
دينار بحريني
650.787
1.065.948
1.520.328
3.237.063

�إن �حلد �لأدنى لالإيجار�ت �مل�شتقبلية �مل�شتحقة �لدفع �أعاله تت�شمن على مبلغ وقدره  157.500دينار بحريني (535.500 :2012
دينار بحريني) ،و�لتي متثل متديد �تفاقية �لتاأجري لإد�رة مركز جنيبي لغاية  31مايو  2014ومبلغ وقدر  2.147.040دينار ً�
بحريني ًا ( 2.325.960 :2012دينار بحريني) لإد�رة مركز �أمو�ج لغاية  31دي�شمرب .2025
�إيـحـاء الـتغـييـر
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 .28القطاعات الت�شغيلية
يتم حتديد منوذج قطاعات �لأعمال �لرئي�شية لتكون قطاعات �أعمال حيث تتاأثر خماطر ومعدلت عائد �ملجموعة ب�شورة رئي�شية من
�لختالفات يف �ملنتجات و�خلدمات �ملقدمة� .ملعلومات �لثانوية تقدم على �أ�شا�ش جغر�يف .يتم �إد�رة وتنظيم �لأعمال �لت�شغيلية ب�شكل
منف�شل وفق ًا لطبيعة �ملنتجات و�خلدمات �ملقدمة وميثل كل قطاع وحدة �أعمال ��شرت�تيجية تقدم خدمات خمتلفة وتخدم �أ�شو�ق خمتلفة.
لأغر��ش �إد�رية مت تق�شيم �ملجموعة �إلى ثالثة قطاعات رئي�شية هم:
عقود �خلدمات و�لتموين – عقود متوين �لأغذية و�ملرطبات و�ملنتجات �لإ�شتهالكية �لأخرى و�خلدمات �ملتعلقة بها.
بيع �لتجزئة و�لتوزيع  -مبيعات �لتجزئة وتوزيع �لأغذية و�ملرطبات و�ملنتجات �ل�شتهالكية �لأخرى.
�إ�شتثمار�ت و�أن�شطة �أخرى -تتكون من عقار�ت�� ،شتثمار�ت� ،أر�شدة بنكية وذمم د�ئنة معينة تد�ر على �أ�شا�ش �ملجموعة.
تر�قب �لإد�رة �لنتائج �لت�شغيلية للقطاعات �لت�شغيلية ب�شكل منف�شل لغر�ش �تخاذ قر�ر�ت ب�شاأن تخ�شي�ش �ملو�رد وتقييم �لأد�ء.
يتم تقييم �أد�ء �لقطاع على �أ�شا�ش �لربح �أو �خل�شارة �لت�شغيلية ويتم قيا�شها ب�شورة مطابقة للربح �أو �خل�شارة �لت�شغيلية يف �لقائمة
�ملوحدة للدخل.
اأ�صعار التحويل بني القطاعات الت�صغيلية هي دون �صروط تف�صيلية وبطريقة م�صابهة للمعاملت مع الأطراف الأخرى و يتم اإ�صتبعادها
عند �لتوحيد.
املعلومات اجلغرافية
�إير�د�ت من �لعمالء �خلارجيني

2013
دينار بحريني
63.503.115
17.908.853
16.846.667
98.258.635

مملكة �لبحرين
دول �أجنبية �أخرى – دول جمل�ش �لتعاون �خلليجي
دول �أجنبية �أخرى – �أفريقيا
�إجمايل �لإير�د�ت وفق ًا للقائمة �ملوحدة للدخل

2012
دينار بحريني
56.479.584
19.179.203
16.069.688
91.728.475

ت�شتند معلومات �لإير�د�ت �ملذكورة �أعاله على موقع �لعميل.
بلغ �لإير�د من عميل و�حد  24.603.725دينار ً� بحريني ًا ( 23.985.918 :2012دينار بحريني) ،ناجت من مبيعات من قبل قطاع
عقود �خلدمات و �لتموين.
يلخ�ش �جلدول �أدناه توزيع �إجمايل �ملوجود�ت و�ملطلوبات �إلى قطاعات جغر�فية:
جمموع �ملطلوبات
2012
2013
دينار بحريني
دينار بحريني
مملكة �لبحرين
دول �أجنبية �أخرى – دول جمل�ش �لتعاون �خلليجي
دول �أجنبية �أخرى – �أفريقيا
�ملجموع
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64.367.315
988.710
10.479.123
75.835.148

57.743.290
822.584
7.105.517
65.671.391

جمموع �ملوجود�ت
2012
2013
دينار بحريني
دينار بحريني
18.306.218
3.902.528
22.208.746

12.802.934
2.640.256
15.443.190
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 28القطاعات الت�شغيلية (تتمة)
2013

عقود اخلدمات والتموين
2012

التوزيع والتجزئة
2013

2012

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

42.615.379

41.330.627

55.643.256

50.397.848

-

-

30.024

20.916

()33.481.069

()32.317.041

()38.478.563

()34.713.552

9.134.310

9.013.586

17.194.717

15.705.212

932.170

1.151.648

450.467

267.279

مك�شب من �إ�شتثمارت
مدرجة بالقيمة�لعادلة �شمن -
�لأرباح �أو �خل�شائر

-

-

-

دخل �لإ�شتثمار

-

-

-

-

دخل ت�شغيلي �آخر
م�شروفات �أخرى ،با�شتنثاء
�ل�شتهالك وم�شروف
�لدخل �ل�شريبي
�ل�شتهالك

-

-

654.831

598.155

()6.141.830

()6.668.292

()8.625.285

()7.834.646

()230.456

()166.570

()596.949

()370.690

م�شروف �لدخل �ل�شريبي

()574.471

()181.882

-

-

�لربح �( /خل�شارة) لل�شنة

3.119.723

3.148.490

9.077.781

8.365.310

�ملوجود�ت �لت�شغيلية

14.787.842

11.995.411

15.814.777

13.515.452

�ملطلوبات �لت�شغيلية

10.236.579

6.217.868

12.917.750

7.311.282

�لنفقات �لر�أ�شمالية

2.243.115

186.854

547.509

191.884

مبيعات – عمالء خارجيني
مبيعات – فيما بني
�لقطاعات
تكلفة �ملبيعات
�إجمايل �لربح
ح�شة �ل�شركة من نتائج
�ل�شركات �لزميلة وم�شاريع
م�شرتكة

�إي�شاح :بلغت �لإ�شتثمار�ت يف �مل�شاريع �مل�شرتكة �ملت�شمنة يف قطاع عقود �خلدمات و�لتموين  223.119دينار ً� بحريني ًا (:2012
 355.783دينار ً� بحرينياً) ويف قطاع مبيعات �لتجزئة و�لتوزيع  2.022.368دينار بحريني ( 1.771.901 :2012دينار بحريني).
يتم ��شتبعاد �ملعامالت فيما بني �لقطاعات عند �لتوحيد وينعك�ش ذلك يف «خانة» �لتعديالت و�ل�شتبعاد».
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ا�ستثمارات و�أن�شطة �أخرى
2012
2013

2013

تعديالت وا�ستبعادات
2012

2013

املجموع
2012

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

-

-

-

-

98.258.635

91.728.475

-

-

()30.024

()20.916

-

-

-

-

30.024

20.916

()71.929.608

()67.009.677

-

-

-

-

26.329.027

24.718.798

48.950

-

-

-

1.431.587

1.418.927

80.076

219.018

-

-

80.076

219.018

558.901

621.596

-

-

558.901

621.596

92.437

83.037

-

-

747.268

681.192

()2.440.091

()3.230.411

-

-

()17.207.206

()17.733.349

()460.990

()596.058

-

-

()1.288.395

()1.133.318

-

-

-

-

()574.471

()181.882

()2.120.717

()2.902.818

-

-

10.076.787

8.610.982

55.569.301

42.982.120

()10.336.772

()2.821.592

75.835.148

65.671.391

8.225.828

3.971.751

()9.171.411

()2.057.711

22.208.746

15.443.190

2.444.443

484.025

-

-

5.235.067

862.763
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� .29شيا�شات واأهداف اإدارة املخاطر املالية
�إن �ملطلوبات �ملالية �لرئي�شية للمجموعة تتاألف من ذمم جتارية د�ئنة وذمم �أخرى� .إن �لغر�ش �لرئي�شي من هذه �ملطلوبات �ملالية
هو متويل �لعمليات �ليومية للمجموعة .لدى �ملجموعة ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى و�أر�شدة لدى بنوك وود�ئع ق�شرية �لأجل
�لناجتة مبا�شر ًة من عملياتها .كما حتتفظ �ملجموعة بعقار�ت و ��شتثمار�ت.
تتعر�ش �ملجموعة لعدة ملخاطر متمثلة يف خماطر �ل�شوق وخماطر �لئتمان وخماطر �ل�شيولة و�ملخاطر �لت�شغيلية.
تدير �لإد�رة �لعليا للمجموعة هذه �ملخاطر .يتم دعم �لإد�رة �لعليا للمجموعة من قبل جلنة �لإ�شتثمار �لتي تقدم �مل�شورة ب�شاأن
�ملخاطر �ملالية و�إطار حوكمة منا�شب للمخاطر �ملالية للمجموعة .تقوم جلنة �لإ�شتثمار بتقدمي تاأكيد�ت �إلى �لإد�رة �لعليا للمجموعة
باأن �لأن�شطة �ملالية للمجموعة �ملعر�شة للمخاطر حتكمها �شيا�شات و�إجر�ء�ت مالئمة وباأن �ملخاطر �ملالية يتم حتديدها وقيا�شها
و�إد�رتها وفق ًا ل�شيا�شات �ملجموعة و�لجر�ء�ت .يقوم جمل�ش �لإد�رة مبر�جعة وت�شديق هذه �ل�شيا�شات لإد�رة كل من هذه �ملخاطر
�مللخ�شة �أدناه.
خماطر ال�شوق
خماطر �ل�شوق هي خماطر تقلبات �لقيمة �لعادلة للتدفقات �لنقدية �مل�شتقبلية لالأدو�ت �ملالية نتيجة لتغري�ت �أ�شعار �ل�شوق .ت�شمل
�أ�شعار �ل�شوق ثالثة �أنو�ع من �ملخاطر وهي :خماطر �شعر �لفائدة وخماطر �لعملة وخماطر �لأ�شعار �لأخرى مثل خماطر �أ�شعار
�لأ�شهم� .لأدو�ت �ملالية �لتي تتاأثر من خالل خماطر �ل�شوق ت�شمل بع�ش �لذمم �لتجارية �ملدينة و �لذمم �لأخرى� ،أر�شدة لدى
بنوك ،ود�ئع ق�شرية �لأجل ،بع�ش �لإ�شتثمار�ت� ،ل�شحب على �ملك�شوف وذمم د�ئنة طويلة �لأجل و بع�ش �لذمم �لد�ئنة �لتجارية و
�لذمم �لأخرى.
�إن حتليل �حل�شا�شية يف �لأق�شام �لتالية يتعلق باملركز �ملايل للمجموعة كما يف  31دي�شمرب  2013و 31دي�شمرب .2012
مت �إعد�د حتليل �حل�شا�شية على �أ�شا�ش �أن ن�شبة �لأدو�ت �ملالية يف بالعمالت �لأجنبية لن تتغري كما يف  31دي�شمرب .2013
ي�شتثني �لتحليل تاأثري �لتغري�ت يف متغري�ت �ل�شوق للقيمة �ملدرجة ملكافاأة لنهاية �خلدمة و�ملخ�ش�شات و�ملوجود�ت و�ملطلوبات غري
�ملالية للعمليات �خلارجية.
مت عمل �لفر�شيات �لتالية حل�شاب حتليالت �حل�شا�شية:
(�أ) تتعلق ح�شا�شية �لقائمة �ملوحدة للمركز �ملايل فقط باأدو�ت �لدين �ملطفاأة.
(ب) �إن ح�شا�شية قائمة �لدخل �ملوحدة هو �لتاأثري يف �لتغري�ت �ملفرت�شة يف �أ�شعار �لفائدة على �شايف دخل �لفائدة ملدة �شنة
و�حدة ،بناء على �ملعدل �لعائم للموجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية �ملحتفظ بها لغر�ش غري �ملتاجرة يف  31دي�شمرب .2013
خماطر اأ�سعار الفائدة
�إن خماطر ��شعار �لفائدة هي خماطر تغري �لقيمة �لعادلة �أو �لتدفقات �لنقدية �مل�شتقبلية لأد�ة مالية نتيجة للتغري�ت يف �أ�شعار
�لفائدة يف �ل�شوق.
تتعر�ش �ملجموعة ملخاطر �أ�شعار فائدة جوهرية على موجود�تها ومطلوباتها �لتي ت�شتحق عليها فو�ئد (�أر�شدة لدى بنوك وود�ئع
ق�شرية �لأجل و�شحوبات على �ملك�شوف من �لبنك وفو�تري م�شتحقة �لدفع).
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� 29شيا�شات واأهداف اإدارة املخاطر املالية (تتمة)
�إن �حل�شا�شية للتغري�ت �ملحتملة �ملمكنة يف �أ�شعار �لفائدة مع �لإحتفاظ بجميع �ملتغري�ت �لأخرى ثابتة على �أرباح �ملجموعة هي كالتايل:
+100
()40.692

الزيادة( /النق�س) يف النقاط الأ�صا�صية
(�لنق�ش) � /لزيادة على �لربح بالدينار �لبحرينى

2013
10040.692

+100
116.584

2012
100()116.584

خماطر اأ�سعار الأ�سهم
�إن �شند�ت �أ�شهم حقوق �مللكية �ملدرجة وغري �ملدرجة للمجموعة هي معر�شة ملخاطر �أ�شعار �ل�شوق �لناجتة من عدم �لتيقن ب�شاأن
�لقيم �مل�شتقبلية لالإ�شتثمار�ت يف �لأور�ق �ملالية .تدير �ملجموعة خماطر �أ�شعار �لأ�شهم من خالل تنويع �إ�شتثمار�تها وو�شع حدود
فردية و�إجمالية لأدو�ت �أ�شهم حقوق �مللكية .يتم تقدمي تقارير عن حمفظة �أ�شهم حقوق �مللكية �إلى �لإد�رة �لعليا ب�شورة منتظمة.
تقوم جلنة �لإ�شتثمار مبر�جعة وت�شديق جميع قر�ر�ت �لإ�شتثمار�ت يف �لأ�شهم.
يلخ�ش �جلدول �لتايل ح�شا�شية �لتغري�ت �ملرت�كمة يف �لقيمة �لعادلة للتغري�ت �ملحتملة �ملمكنة يف �أ�شعار �لأ�شهم ،مع �لحتفاظ
بجميع �ملتغري�ت �لأخرى ثابتة.

��شتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن
�لدخل �ل�شامل �لآخر
 ��شتثمار�ت م�شعرة��شتثمار�ت �أ�شهم حقوق �مللكية
 ��شتثمار�ت غري م�شعرة��شتثمار�ت �أ�شهم حقوق �مللكية
��شتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن
�لرباح �أو �خل�شائر
 ��شتثمار�ت م�شعرة��شتثمار�ت �أ�شهم حقوق �مللكية

�� -شتثمار�ت دين

 �إ�شتثمار�ت غري م�شعرة��شتثمار�ت �أ�شهم حقوق �مللكية
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تغري يف اأ�شعار
الأ�شهم بالقيمة
العادلة
%10
%10%10
%10-

2013
التاأثري على
التاأثري على
الربح
احلقوق
دينار بحريني
دينار بحريني
731.575
()731.575
248.841
()248.841

-

�لتاأثري على
�حلقوق
دينار بحريني
590.292
()590.292
366.323
()366.323

2012
�لتاأثري على
�لربح
دينار بحريني
-

%10
%10-

-

62.233
()62.233

-

63.903
()63.903

%10
%10-

-

137.264
()137.264

-

223.822
()223.822

%10
%10-

-

-

-

8.754
()8.754
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� 29شيا�شات واأهداف اإدارة املخاطر املالية (تتمة)
تركز حمفظة الإ�ستثمار
ين�صاأ تركز حمفظة الإ�صتثمار عندما يتم الإ�صتثمار يف �صركات تعمل يف نف�س الن�صاط اأو تعمل يف نف�س املنطقة اجلغرافية اأو لديها
نف�ش �ل�شمات �لقت�شادية و�لتي �شوف تتاأثر بنف�ش �لظروف �لقت�شادية و�ل�شيا�شية �أو ظروف �أخرى .تقوم �ملجموعة باإد�رة هذه
�ملخاطر من خالل �لتنويع يف متركز �لإ�شتثمار�ت .فيما يلي متركز �إ�شتثمار�ت �ملجموعة كما يف  31دي�شمرب :2013
2013
دينار بحريني
5.949.885
2.419.908
2.056.690
1.372.643
11.799.126

�أ�شهم حقوق �مللكية
�شناديق �أ�شهم حقوق �مللكية �خلا�شة
�شناديق مفتوحة
�شند�ت
�أ�شهم ممتازة

2012
دينار بحريني
3.839.577
3.105.663
3.259.939
2.238.215
87.536
12.530.930

خماطر العمالت الأجنبية
�إن خماطر �لعمالت �لأجنبية هي خماطر تغري قيمة �لأد�ة �ملالية نتيجة للتغري�ت يف �أ�شعار �شرف �لعمالت �لأجنبية .تتعر�ش
�ملجموعة ملخاطر تغري�ت يف �أ�شعار �شرف �لعمالت �لأجنبية �لتي تتعلق ب�شورة رئي�شية بالأن�شطة �لت�شغيلية للمجموعة (عندما يتم
عر�ش �لإير�د�ت و�مل�شروفات بعملة خمتلفة عن �لعملة �لرئي�شية �مل�شتخدمة للمجموعة) و�شايف �إ�شتثمار�ت �ملجموعة يف �ل�شركات
�لتابعة �لأجنبية.
مبا �أن �لدينار �لبحريني مثبت بالدولر �لأمريكي ،ل متثل �لأر�شدة بالدولر �لأمريكي خماطر عملة جوهرية.
ي�شري �جلدول �أدناه �إلى تعر�ش �ملجموعة ملخاطر �لعمالت �لأجنبية على �ملوجود�ت و �ملطلوبات �ملالية كما يف  31دي�شمرب .يح�شب
�لتحليل تاأثري �لتغري�ت بن�شبة  %5بالدينار �لبحريني مقابل �ليورو و�جلنية �لإ�شرتليني ،مع �لإحتفاظ بجميع �ملتغري�ت �لأخرى
ثابتة ،على �لقائمة �ملوحدة للدخل (نتيجة حل�شا�شية �لقيمة �لعادلة للموجود�ت و�ملطلوبات �لنقدية و �لدخل �ل�شامل �لآخر للتغري�ت
يف �شايف ��شتثمار�ت �ملجموعة يف �ل�شركات �لتابعة �لأجنبية).
2013

2012

موجود�ت معرو�شة بالعمالت �لأجنبية

يورو
656.750

جنيه اإ�شرتليني
549.113

يورو
2.215.008

جنيه �إ�شرتليني
1.358.651

مطلوبات معرو�شة بالعمالت �لأجنبية

()222.087

()90.858

()290.413

()138.666

�لتاأثري على �لربح

()11.184

1.270

()23.361

14.206
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� 29شيا�شات واأهداف اإدارة املخاطر املالية (تتمة)
خماطر الئتمان
�إن خماطر �لإئتمان هي �ملخاطر �لتي تنتج عن عدم متكن �أحد �أطر�ف �لأد�ة �ملالية من �لوفاء بالتز�ماته �لأمر �لذي ينتج عنه
حتمل �لطرف �لآخر خل�شارة مالية .تتعر�ش �ملجموعة ملخاطر �لإئتمان من خالل �أن�شطتها �لت�شغيلية (ب�شورة رئي�شية �لذمم
�لتجارية �ملدينة) ومن �أن�شطتها �لإ�شتثمارية مت�شمنة ود�ئع ق�شرية �لأجل لدى �لبنوك و�ملوؤ�ش�شات �ملالية و�ملعامالت بالعمالت
�لأجنبية و�لأدو�ت �ملالية �لأخرى.
ذمم جتارية مدينة :
تتعامل �ملجموعة فقط مع �أطر�ف ذ�ت جد�رة �إئتمانية جيدة .ومن �شيا�شات �ملجموعة باأن جميع عمالئها �لذين يرغبون يف �ملتاجرة
على �صروط اإئتمانية يخ�صعون لإجراءات حتقيق اإئتمانية .وبالإ�صافة الى ذلك  ،تتم مراقبة الأر�صدة امل�صتحقة القب�س ب�صورة
م�شتمرة ونتيجة لذلك ت�شبح تعر�شات �ملجموعة للديون �ملعدومة غري جوهرية.
اأر�سدة م�سرفية وودائع ق�سرية الأجل وا�ستثمارات يف اأدوات دين
فيما يتعلق مبخاطر �لإئتمان �لناجتة من �ملوجود�ت �ملالية للمجموعة ،و�لتي ت�شتمل على �أر�شدة لدى �لبنوك وود�ئع ق�شرية �لأجل
وجزء معني من ذمم جتارية مدينة و��شتثمار�ت يف �أدو�ت دين ،فاإن تعر�ش �ملخاطر ناجت من عدم قدرة �لأطر�ف �لأخرى على
�ل�شد�د وباأن �حلد �لأق�شى للتعر�ش يعادل �لقيمة �ملدرجة لهذه �لأدو�ت .حتد �ملجموعة من خماطر �لئتمان هذه عن طريق �لتعامل
مع بنوك ذ�ت �شمعة جيدة فقط.
احلد الأق�سى للتعر�س ملخاطر الئتمان
يو�شح �جلدول �أدناه �حلد �لأق�شى للتعر�ش ملخاطر �لئتمان للبنود �ملدرجة يف �لقائمة �ملوحدة للمركز �ملايل دون �لأخذ يف �لعتبار
�أي �شمانات �أو تعزيز�ت �إئتمانية �أخرى:
�أر�شدة لدي �لبنوك وود�ئع ق�شرية �لأجل
ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى
��شتثمار�ت (يف �شند�ت دين)

2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

125.284
16.156.090
1.372.643
17.654.017

12.158.265
15.349.605
2.238.215
29.746.085

تت�شمن �لذمم �لتجارية �ملدينة على مبلغ وقدره  685.426دينار بحريني ( 1.307.566 :2012دينار ً� بحرينياً) م�شتحق من عميل
و�حد و�لذي ي�شكل  %5من جمموع �لذمم �لتجارية �ملدينة (.)%11 :2012
�إن ��شتثمار�ت �ملجموعة يف �شند�ت �لدين مل يفت موعد ��شتحقاقها وغري م�شمحلة كما يف  31دي�شمرب .2013
تركز خماطر الإئتمان
تظهر تركز�ت خماطر �لإئتمان عندما يكون عدد من �لأطر�ف م�شرتكون يف ن�شاطات مماثلة �أو ن�شاطات يف نف�ش �ملنطقة
�جلغر�فية� ،أو يكون لديهم مز�يا �قت�شادية مت�شابهة و �لتي قد توؤدي �لى تاأثر قدرتهم على �لوفاء بالتز�ماتهم عند �لتغري�ت يف
�لظروف �لأقت�شادية �أو �ل�شيا�شية �أو �لظروف �لأخرى .ت�شري تركز�ت خماطر �لئتمان �لى �حل�شا�شية �لن�شبية لتاأثر �د�ء �ملجموعة
للتطور�ت �لتي توؤثر على �شناعة معينة �أو موقع جغر�يف.
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فيما يلي توزيع �ملوجود�ت �ملالية للمجموعة :
 31دي�شمرب 2013
املنطقة اجلغرافية
�لبحرين
دول جمل�ش �لتعاون �خلليجي
�لوليات �ملتحدة
دول �أفريقية
جمهورية �لعر�ق

 31دي�شمرب 2012
املنطقة اجلغرافية
�لبحرين
دول جمل�ش �لتعاون �خلليجي
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية
�أوروبا
�أفريقيا
�ملجموع

اإ�شتثمارات يف اأدوات الدين ذمم جتارية مدينة وذمم اأخرى
دينار بحريني
دينار بحريني
1.025.311
347.332
1.372.643

8.466.210
312.561
749.164
6.623.742
4.413
16.156.090

اأر�شدة لدى البنوك وودائع ق�شرية الأجل
دينار بحريني
106.434
18.850
125.284

�أر�شدة لدى �لبنوك وود�ئع ق�شرية �لأجل
دينار بحريني

ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى
دينار بحريني

�إ�شتثمار�ت يف �أدو�ت �لدين
دينار بحريني

1.060.777
698.798
478.640
2.238.215

8.130.021
420.189
1.394.663
5.404.732
15.349.605

12.158.265
12.158.265

 31دي�شمرب 2013
القطاع ال�شناعي
�مل�شريف
�حلكومي
�لتجاري
�ملجموع

اأر�شدة لدى البنوك
وودائع ق�شرية الأجل
دينار بحريني

ذمم جتارية مدينة
وذمم اأخرى
دينار بحريني

اإ�شتثمارات
يف اأدوات الدين
دينار بحريني

205.132
1.167.511
1.372.643

749.164
15.406.926
16.156.090

125.284
125.284

 31دي�شمرب 2012

�أر�شدة لدى �لبنوك وود�ئع ق�شرية �لأجل
دينار بحريني

ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى
دينار بحريني

�إ�شتثمار�ت يف �أدو�ت �لدين
دينار بحريني

القطاع ال�شناعي
�مل�شريف
�حلكومي
�لتجاري
�ملجموع

204.606
2.033.609
2.238.215

1.394.663
13.954.942
15.349.605

12.158.265
12.158.265
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خماطر ال�شيولة
حتد املجموعة من خماطر �صيولتها باحلر�س على توفر الت�صهيلت امل�صرفية لديها .اإن �صروط مبيعات املجموعة تتطلب دفع املبالغ
خالل  90يوم ًا من تاريخ �لبيع .يتم عادة �شد�د �لذمم �لتجارية �لد�ئنة خالل  60يوم ًا من تاريخ �ل�شر�ء.
يلخ�ش �جلدول �أدناه بيان ��شتحقاق �ملطلوبات �ملالية غري �ملخ�شومة للمجموعة يف  31دي�شمرب على �أ�شا�ش �لتو�ريخ �لتعاقدية
لل�شد�د ومعدلت �لفائدة �حلالية يف �ل�شوق.
 31دي�شمرب 2013
�شحوبات على �ملك�شوف من �لبنك
ذمم جتارية د�ئنة وذمم �أخرى
ذمم د�ئنة طويلة �ألأجل

 31دي�شمرب 2012
ذمم جتارية د�ئنة وذمم �أخرى

عند الطلب
دينار بحريني
3.546.066
875.758
4.421.824

اأقل من
 3اأ�شهر
دينار بحريني
10.371.327
92.390
10.463.717

من  3اإلى
� 12شهر ًا
دينار بحريني
277.168
277.168

من  1اإلى
� 5شنوات
دينار بحريني
307.966
307.966

املجموع
دينار بحريني
3.546.066
11.247.085
677.524
15.470.675

عند �لطلب
دينار بحريني
583.736

�قل من � 3أ�شهر
دينار بحريني
8.903.016

من � 3إلى � 12شهر ً�
دينار بحريني
-

من � 1إلى � 5شنو�ت
دينار بحريني
-

�ملجموع
دينار بحريني
9.486.752

املخاطر الت�شغيلية
�ملخاطر �لت�شغيلية هي خماطر �خل�شائر �لناجتة عن ف�شل �لأنظمة �أو �لأخطاء �لب�شرية �أو �لتجاوز�ت �أو �لأحد�ث �خلارجية .عندما
يف�شل �أد�ء �لرقابة ،فاإن �ملخاطر �لت�شغيلية ميكن �أن ت�شبب �شرر على �ل�شمعة ،ولها �أثار قانونية �أو تنظيمية� ،أو توؤدي �إلى خ�شارة
مالية .ل تتوقع �ملجموعة �إز�لة جميع �ملخاطر �لت�شغيلية ،ولكنها ت�شتطيع �إد�رة وتقليل هذه �ملخاطر من خالل �لرقابة و�ملتابعة �شمن
�إطار �لعمل للمخاطر �ملمكنة .وتت�شمن عملية �لرقابة ف�شل �لوظائف بطريقة فعالة ،تقييم �إجر�ء�ت �ل�شالحيات و�لت�شويات،
تدريب �ملوظفني ،تقييم �لعمليات ،مبا يف ذلك �إ�شتخد�م �لتدقيق �لد�خلي.
اإدارة راأ�ص املال
�إن �لهدف �لرئي�شي لإد�رة ر�أ�شمال �ملجموعة هو �لتاأكد باأن �ملجموعة حتتفظ بدرجات �إئتمانية قوية ون�شبة ر�أ�شمال عالية من �أجل
دعم �أعمالها وزيادة �حلد �لأق�شى للقيمة للم�شاهمني.
يت�شمن ر�أ�ش �ملال على �حلقوق �لعائدة �إلى حاملي �لأ�شهم �لعادية لل�شركة �لأم و�حلقوق غري �مل�شيطرة.
من �أجل حتقيق هذ� �لهدف �لعام ،تهدف �إد�رة ر�أ�شمال �ملجموعة ،من بني �أمور �أخرى� ،إلى �لتاأكد باأنها تفي بجميع �لعهود �ملا لية
�ملتعلقة بالقرو�ش و�لقرت��شات �لتي ت�شتحق عليها فائدة و�لتي حتدد متطلبات هيكل ر�أ�ش �ملال� .أن �لنتهاكات يف تلبية �لعهود �ملالية
ت�شمح للبنك باإ�شتدعاء �لقرو�ش و�لقرت��شات فور�ً .ل توجد هناك �أية �نتهاكات يف �لعهود �ملالية �ملتعلقة بالقرو�ش و�لقرت��شات
�لتي ت�شتحق عليها فائدة يف �ل�شنة �حلالية.
تقوم �ملجموعة باإد�رة هيكلة ر�أ�شمالها وعمل تعديالت على �شوء �لتغري�ت يف ظروف �أعمالها .من �أجل �ملحافظة على �أو تعديل
هيكلة ر�أ�ش �ملال ،ميكن للمجموعة تعديل مبالغ �أرباح �لأ�شهم �ملدفوعة للم�شاهمني �أو �إ�شد�ر �أ�شهم جديدة .مل يتم عمل تغيري�ت
يف �لأهد�ف� ،ل�شيا�شات و�لعمليات خالل �ل�شنو�ت �ملنتهية يف  31دي�شمرب  2013و 31دي�شمرب  2012على �لتو�يل .يتكون ر�أ�ش
�ملال من �أ�شهم ر��ش �ملال� ،أ�شهم خز�نة� ،إحتياطيات �أخرى و�أرباح مبقاة ومقا�شة مببلغ وقدره  53.626.402دينار بحريني كما
يف  31دي�شمرب  49.834.374 :2012( 2013دينار ً� بحرينياً).
بي �إم �إم �آي التقرير ال�سنوي 2013
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 .30القيم العادلة لالأدوات املالية
ت�شتمل �لأدو�ت �ملالية للمجموعة على �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية.
ت�شتمل �ملوجود�ت �ملالية على �إ�شتثمار�ت وذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى ونقد و�أر�شدة لدى �لبنوك وود�ئع ق�شرية �لأجل .ت�شتمل
�ملطلوبات �ملالية على جزء معني من ذمم جتارية د�ئنة وذمم �أخرى.
�أن �لقيم �لعادلة لالأدو�ت �ملالية ل تختلف جوهري ًا عن قيمها �ملدرجة.
الأدوات املالية ح�سب الفئات:
فيما يلي �أدناه نظرة عامة عن �لأدو�ت �ملالية �ملحتفظ بها من قبل �ملجموعة كما يف  31دي�شمرب :2013

 31دي�شمرب 2013
�ملوجود�ت �ملالية:
��شتثمار�ت
ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى
نقد و�أر�شدة لدى �لبنوك وود�ئع ق�شرية �لأجل

التكلفة املطفاأة
دينار بحريني

القيمة العادلة
�شمن الأرباح اأو
اخل�شائر
دينار بحريني

القيمة العادلة
�شمن الدخل
ال�شامل الآخر
دينار بحريني

املجموع
دينار بحريني

16.156.090
160.720
16.316.810

1.994.965
1.994.965

9.804.161
9.804.161

11.799.126
16.156.090
160.720
28.115.936

�ملطلوبات �ملالية:
�شحوبات على �ملك�شوف من �لبنك

3.513.529

-

-

3.513.529

ذمم جتارية د�ئنة وذمم �أخرى

11.245.996

-

-

11.245.996

ذمم د�ئنة طويلة �لأجل

677.524

-

-

677.524

15.437.049

-

-

15.437.049

�لتكلفة
�ملطفاأة
دينار بحريني

�لقيمة �لعادلة �شمن
�لقيمة �لعادلة
�شمن �لأرباح �أو �خل�شائر �لدخل �ل�شامل �لآخر
دينار بحريني
دينار بحريني

�ملوجود�ت �ملالية:
��شتثمار�ت
ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى
نقد و�أر�شدة لدى �لبنوك وود�ئع ق�شرية �لأجل

15.349.605
12.188.453
27.538.058

2.964.783
2.964.783

9.566.147
9.566.147

�ملجموع
دينار بحريني
12.530.930
15.349.605
12.188.453
40.068.988

�ملطلوب �ملايل:
ذمم جتارية د�ئنة وذمم �أخرى

�إيـحـاء الـتغـييـر
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 .31اإعادة ت�شنيف اأرقام املقارنة
مت �إعادة ت�شنيف بع�ش �أرقام �ملقارنة لل�شنة �ل�شابقة لكي تتنا�شب مع عر�ش �ل�شنة �حلالية� .إن مثل هذه �لت�شنيفات مل توؤثر على
�لربح �أو �حلقوق �ملثبتة م�شبقاً.

 .32اإف�شاحات حوكمة ال�شركات
( )1جمل�ص الإدارة  ،اأع�شاء جمل�ص الإدارة والإدارة
م�سئولية جمل�س الإدارة واأع�ساء جمل�س الإدارة

جمل�ش �لإد�رة م�شئول �أمام �مل�شاهمني عن �لإ�شتثمار �ل�شليم و�حلفاظ على م�شالح �مل�شاهمني .دور �ملجل�ش وم�شوؤولياته �لتي ت�شمل
ولكنها ل تقت�شر على �لتايل:
 مر�قبة �لأد�ء �لعام لالأعمال. مر�قبة �أد�ء �لإد�رة وخطة �لإحالل لالإد�رة �لعليا، مر�قبة ت�شارب �مل�شالح ومنع �ملعامالت �مل�شيئة من �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة، �لإعد�د �لدقيق للقو�ئم �ملالية �ملوحدة لل�شنة، عقد و�إعد�د �جتماعات �مل�شاهمني، �لتو�شية بدفع �أرباح �أ�شهم للم�شاهمني و�لتاأكد من تنفيذها، تبني وتنفيذ ومر�قبة �لإمتثال لقو�عد �ل�شلوك للمجموعة، مر�جعة وتنفيذ �أهد�ف و�شيا�شات �ملجموعة �ملتعلقة بامل�شوؤوليات �لإجتماعية؛ و �ختيار ومقابلة وتعيني �لرئي�ش �لتنفيذي وبع�ش �أع�شاء �لإد�رة �لتنفيذية.يف هذ� �ل�شدد ،فاإن �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة م�شئولون ب�شكل فردي وجماعي عن جميع مهام جمل�ش �لإد�رة.

املعامالت اجلوهرية التي تتطلب موافقة جمل�س الإدارة

�ملعامالت �جلوهرية �لتالية تتطلب مر�جعة ،وتقييم ومو�فقة جمل�ش �لإد�رة:
 ��شرت�تيجية �ل�شركة �مليز�نية �ل�شنوية تخ�شي�ش �ملو�رد �لرئي�شية و�إ�شتثمار ر�أ�ش �ملال م�شئوليات �لإد�رة و�لتدريب و�لتطوير و�إعد�د خطة �لإحالل لالإد�رة �لعليا.نظام انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة ونهاية خدماتهم

يتم �نتخاب � /إعادة �إنتخاب �أع�شاء �ملجل�ش كل ثالث �شنو�ت يف �جتماع �مل�شاهمني.
تنتهي خدمة ع�شو جمل�ش �لإد�رة عاد ًة �إما بانتهاء فرتة �نتخابه يف �جتماع �مل�شاهمني �ل�شنوي �أو حينما يقدم ��شتقالته من جمل�ش �لإد�رة.
تداول اأع�ساء جمل�س الإدارة لأ�سهم ال�سركة
خالل �ل�شنة �ملنتهية يف  31دي�شمرب  ،2013قام ع�شو جمل�ش �لإد�رة �ل�شيد حممد �ملوؤيد يف �أبريل  2013ب�شر�ء ما جمموعه � 100.000شهم من
�أ�شهم بي �إم�.إم�.أي وز�د ح�شة ملكيته من � 116.158إلى � 216.158شهماً.
بي �إم �إم �آي التقرير ال�سنوي 2013
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 32اإف�شاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)
( )1جمل�ص الإدارة  ،اأع�شاء جمل�ص الإدارة والإدارة (تتمة)
مدونة قواعد ال�سلوك والإجراءات التي اتخذها املجل�س لر�سد المتثال
يتوقع من جمل�ش �لإد�رة و�ملوظفون لدى �ل�شركة �حلفاظ على �أعلى م�شتوى من �أخالقيات �لعمل و�ل�شلوك �ل�شخ�شي .لقد و�شعت
�ل�شركة مدونة لقو�عد �ل�شلوك �لتي توفر �لأطر �لأخالقية و�لقانونية جلميع �ملوظفني يف �إد�رة �أعمالها .مدونة قو�عد �ل�شلوك تعرف
كيف تتو��شل �ل�شركة مع موظفيها و�مل�شاهمني و�ملجتمع �لذي تعمل فيها.
�عتمد جمل�ش �لإد�رة ميثاق �ل�شلوك �ملهني ل�شركة بي �إم �إم �آي و�شيا�شة �ملبلغني ملر�قبة �لإلتز�م بالأخالقيات �ملهنية لل�شركة .يقدم
ميثاق �ل�شلوك �ملهني توجيهات و��شحة حول ممار�شة �لأعمال �لتجارية على �ل�شعيد �لدويل ،و�لتفاعل مع �حلكومات و�ملجتمعات
�ملحلية و�ل�شركاء �لتجاريني و�ل�شلوك �لعام يف مكان �لعمل مع مر�عاة �أف�شل �ملمار�شات لنماذج حوكمة �ل�شركات و�أخالقيات �لعمل .
يلخ�ش �جلدول �لتايل �ملعلومات �خلا�شة باملن�شب و�شنو�ت �خلربة و�ملوؤهالت لالإد�رة �لتنفيذية :
ا�شم الع�شو التنفيذي

املن�شب

�شنوات اخلربة املوؤهل

جوردون بويل

�لرئي�ش �لتنفيذي

35

دبلوم �إد�رة ،دبلوم هند�شة �إت�شالت

عمار عقيل

�ملدير �ملايل

17

ماج�شتري �إد�رة �عمال ،زميل  CIMAو AAT

مايك �إي�شت وود

مدير �لعمليات� -ملبيعات و�لت�شويق

28

بكالوريو�ش يف �إد�رة �لأعمال وع�شو يف CIM

روبرت �شميث

مدير �لعمليات – خدمات �لعقود

28

بكالوريو�ش يف �إد�رة �لأعمال ،ودبلوم يف عمليات �لفنادق و�لتموين

يلخ�ش �جلدول �لتايل جمموع �لأتعاب �ملدفوعة لأع�شاء �لإد�رة �لتنفيذية.

�لرو�تب
مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني
مكافاآت
عالوة
�ملجموع

�إيـحـاء الـتغـييـر
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2013
دينار بحريني

2012
دينار بحريني

397.237
49.773
136.034
157.494
740.538

372.289
44.427
125.983
162.491
705.190
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 32اإف�شاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)
( )1جمل�ص الإدارة  ،اأع�شاء جمل�ص الإدارة والإدارة (تتمة)
يتكون �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة من � 8أع�شاء كما يف  31دي�شمرب .2013
مت �نتخاب �ملجل�ش يف  25مار�ش  2012ملدة � 3شنو�ت.
يلخ�ش �جلدول �لتايل �ملعلومات �خلا�شة باملن�شب و�شنو�ت �خلربة وتاريخ �ملبا�شرة لأع�شاء جمل�ش �لإد�رة :
��شم ع�شو جمل�ش �لإد�رة

�ملهنة

�ملن�شب

�ل�شيد عبد�هلل بوهندي
�ل�شيد عبد�هلل جمعة
�ل�شيد �شوقي فخرو
�ل�شيد جهاد �أمني
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد حممد �ملوؤيد
�ل�شيد ر�شا فرج
�ل�شيد �شهيل حاجي

رجل �أعمال
رجل �أعمال
رجل �أعمال
رجل �أعمال
�شيدة �أعمال
رجل �أعمال
رجل �أعمال
رجل �أعمال

رئي�ش جمل�ش �لإد�رة
نائب رئي�ش جمل�ش �لإد�رة
ع�شو جمل�ش �لإد�رة
ع�شو جمل�ش �لإد�رة
ع�شو جمل�ش �لإد�رة
ع�شو جمل�ش �لإد�رة
ع�شو جمل�ش �لإد�رة
ع�شو جمل�ش �لإد�رة

تنفيذي /غري تنفيذي
م�شتقل /غري م�شتقل
غري تنفيذي /غري م�شتقل
غري تنفيذي /م�شتقل
غري تنفيذي /م�شتقل
غري تنفيذي /غري م�شتقل
غري تنفيذي /غري م�شتقل
غري تنفيذي /غري م�شتقل
غري تنفيذي /م�شتقل
غري تنفيذي /م�شتقل

�أع�شاء جمل�ش �لإد�رة �لتالية �أ�شماوؤهم هم �أع�شاء يف جمال�ش �أخرى:
�إ�شم ع�شو جمل�ش �لإد�رة

عدد �لع�شويات يف �شركات مدرجة

�ل�شيد عبد�هلل بوهندي

4

�ل�شيد �شوقي فخرو

4

�ل�شيد جهاد �أمني

6

�ل�شيد حممد �ملوؤيد

2

�ل�شيد �شهيل حاجي

1

بي �إم �إم �آي التقرير ال�سنوي 2013
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�شنو�ت
�خلربة
47
43
38
36
39
15
52
22

تاريخ �لبدء
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2006
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 32اإف�شاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)
( )1جمل�ص الإدارة  ،اأع�شاء جمل�ص الإدارة والإدارة (تتمة)
يجب على �ملجموعة عقد خم�ش �جتماعات ملجل�ش �لإد�رة على �لأقل �شنوي ًا .وخالل �ل�شنة �ملنتهية يف  31دي�شمرب  ،2013عقدت 6
�جتماعات ملجل�ش �لإد�رة .ويلخ�ش �جلدول �لتايل �ملعلومات عن تو�ريخ �إجتماعات جمل�ش �لإد�رة وح�شور �لأع�شاء يف كل �جتماع.
التاريخ

اأ�شماء اأع�شاء جمل�ص الإدارة احلا�شرون

 17فرب�ير 2013

�ل�شيد عبد�هلل بوهندي
�ل�شيد عبد�هلل جمعة
�ل�شيد �شوقي فخرو
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد حممد �ملوؤيد
�ل�شيد ر�شا فرج
�ل�شيد جهاد �أمني
�ل�شيد �شهيل حاجي

 17مار�ش 2013

�ل�شيد عبد�هلل بوهندي
�ل�شيد عبد�هلل جمعة
�ل�شيد �شوقي فخرو
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد حممد �ملوؤيد
�ل�شيد ر�شا فرج
�ل�شيد جهاد �أمني
�ل�شيد �شهيل حاجي

 5مايو 2013

�ل�شيد عبد�هلل بوهندي
�ل�شيد عبد�هلل جمعة
�ل�شيد �شوقي فخرو
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد حممد �ملوؤيد
�ل�شيد ر�شا فرج
�ل�شيد جهاد �أمني
�ل�شيد �شهيل حاجي

 26يونيو 2013

�ل�شيد عبد�هلل بوهندي
�ل�شيد عبد�هلل جمعة
�ل�شيد �شوقي فخرو
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد حممد �ملوؤيد
�ل�شيد ر�شا فرج
�ل�شيد جهاد �أمني
�ل�شيد �شهيل حاجي

� 22شبتمرب 2013

�ل�شيد عبد�هلل بوهندي
�ل�شيد عبد�هلل جمعة
�ل�شيد �شوقي فخرو
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد حممد �ملوؤيد
�ل�شيد جهاد �أمني
�ل�شيد ر�شا فرج
�ل�شيد �شهيل حاجي

�إيـحـاء الـتغـييـر
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 32اإف�شاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)
( )1جمل�ص الإدارة  ،اأع�شاء جمل�ص الإدارة والإدارة (تتمة)
التاريخ

اأ�شماء اأع�شاء جمل�ص الإدارة احلا�شرون

 5دي�شمرب 2013

�ل�شيد عبد�هلل بوهندي
�ل�شيد عبد�هلل جمعة
�ل�شيد �شوقي فخرو
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد حممد �ملوؤيد
�ل�شيد ر�شا فرج
�ل�شيد جهاد �أمني
�ل�شيد �شهيل حاجي

اأ�شماء اأع�شاء جمل�ص الإدارة غري احلا�شرون

�شيا�شة الأتعاب
�شيا�شة �لأتعاب تعتمد على �أتعاب �حل�شور و�ملكافاآت �لأ�شا�شية.
بلغ جمموع �لأتعاب �ملدفوعة لل�شنة لأع�شاء جمل�ش �لإد�رة  139.000دينار بحريني ( 125.000 :2012دينار بحريني).
(( )2اللجان)
يلخ�ش �جلدول �لتايل معلومات عن جلان جمل�ش �لإد�رة و�أع�شائها و�أهد�فها:
جلنة املجل�ص

الأهداف

�للجنة �لتنفيذية

�للجنة �لتنفيذية م�شكلة لبحث �لأمور مع �إد�رة
أد�ء �ل�شيد �شوقي فخرو
�ل�شركة بخ�شو�ش توظيف كبار �ملوظفني� ،ل
وكافة �لآن�شة منى �ملوؤيد
�ملايل� ،لأد�ء �لت�شغيلي� ،لإ�شرت�تيجيات
�ل�شيد جهاد �أمني
�لق�شايا �لأخرى بتوجيه من جمل�ش �لإد�رة

�للجنة �لإ�شتثمارية و�ملالية

�للجنة �لإ�شتثمارية و�ملالية ل�شركة بي �إم �إم �آي
م�شئولة عن �إعتماد �شيا�شات � ،إ�شرت�تيجيات،
معامالت �لإ�شتثمار ومر�جعة �أد�ء �إ�شتثمار�ت
�ل�شركة.تقوم �للجنة �أي�ش ًا بتقدمي �مل�شاعدة
ملجل�ش �لإد�رة يف مر�جعة ومر�قبة �أهد�ف،
�إ�شرت�تيجيات و�شيا�شات �ل�شركة.
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الأع�شاء

�ل�شيد عبد�هلل بوهندي
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد جهاد �أمني
�ل�شيد �شوقي فخرو
�ل�شيد �شهيل حاجي

تنفيذي  /غري تنفيذي
م�شتقل  /غري م�شتقل

غري تنفيذي /م�شتقل
غري تنفيذي/غري م�شتقل
غري تنفيذي /غري م�شتقل
غري تنفيذي /غري م�شتقل
غري تنفيذي /غري م�شتقل
غري تنفيذي /غري م�شتقل
غري تنفيذي /م�شتقل
غري تنفيذي /م�شتقل
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 32اإف�شاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)
(( )2اللجان) (تتمة)
تنفيذي  /غري تنفيذي
م�شتقل  /غري م�شتقل

جلنة املجل�ص

الأهداف

جلنة �لتدقيق

جلنة �لتدقيق م�شئولة عن:
متابعة �شالمة عملية �إعد�د �لتقارير �ملالية،
�أنظمة �ل�شركة للرقابة �لد�خلية ،مر�جعة
�لقو�ئم و�لتقارير �ملالية� ،إلتز�م �ملجل�ش
باملتطلبات �لقانونية و�لنظامية و�أد�ء وظيفة
�ل�شيد عبد�هلل جمعة
�لتدقيق �لد�خلي
لل�شركة.خارجيني� ،ملو�فقة على �ل�شيد ر�شا فرج
مدققني
�لتو�شية بتعيني
مر�قبة �إ�شتقالليتهم و�إعد�د �لتقارير �ل�شيد حممد �ملوؤيد
�أتعابهم،
ً
�ملطلوب �إعد�دها من قبل �للجنة وفقا لقو�نني
م�شرف �لبحرين �ملركزي ،بور�شة �لبحرين،
�ل�شركات �لتجارية �لبحرينية و�جلهات
�لتنظيمية يف مملكة �لبحرين.

جلنة �ملكافاآت و�لرت�شيح

�لهدف� :ملر�جعة وتقدم �لإ�شت�شارة ملجل�ش
�لإد�رة حول تكوين �ملجل�ش وتر�شيح �أع�شاء
جمل�ش �لإد�رة �جلدد بالإ�شافة �إلى مكافاآت
�ملجل�ش و�لإد�رة �لعليا.

الأع�شاء

�ل�شيد عبد�هلل بوهندي
�ل�شيد �شوقي فخرو
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد جهاد �أمني

غري تنفيذي /م�شتقل
غري تنفيذي /م�شتقل
غري تنفيذي /غري م�شتقل

غري تنفيذي /غري م�شتقل
غري تنفيذي /م�شتقل
غري تنفيذي/غري م�شتقل
غري تنفيذي /غري م�شتقل

يتوجب على �ملجموعة عقد كحد �أدنى ثمانية �جتماعات لللجنة �لتنفيذية خالل كل �ل�شنة .خالل �ل�شنة �ملنتهية يف  31دي�شمرب ،2013
عقدت ت�شعة �جتماعات لللجنة �لتنفيذية .يلخ�ش �جلدول �لتايل �ملعلومات حول تو�ريخ �إجتماعات �للجنة وح�شور �لأع�شاء لكل �جتماع:
التاريخ

اأ�شماء اأع�شاء جمل�ص الإدارة احلا�شرون

 13يناير 2013

�ل�شيد �شوقي فخرو
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد جهاد �أمني

 10مار�ش 2013

�ل�شيد �شوقي فخرو
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد جهاد �أمني

� 14أبريل 2013

�ل�شيد �شوقي فخرو
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد جهاد �أمني

 12مايو 2013

�ل�شيد �شوقي فخرو
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد جهاد �أمني

 23يونيو 2013

�ل�شيد �شوقي فخرو
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد جهاد �أمني

 21يوليو 2013

�ل�شيد �شوقي فخرو
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد جهاد �أمني

�إيـحـاء الـتغـييـر
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 32اإف�شاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)
(( )2اللجان) (تتمة)
التاريخ

اأ�شماء اأع�شاء جمل�ص الإدارة احلا�شرون

� 8شبتمرب 2013

�ل�شيد �شوقي فخرو
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد جهاد �أمني

� 9أكتوبر 2013

�ل�شيد �شوقي فخرو
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد جهاد �أمني

 10نوفمرب 2013

�ل�شيد �شوقي فخرو
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد جهاد �أمني

اأ�شماء اأع�شاء جمل�ص الإدارة غري احلا�شرين

بلغ جمموع �لأتعاب �ملدفوعة لأع�شاء �للجنة �لتنفيذية  31.500دينار بحريني ( 19.800 :2012دينار بحريني).
يتوجب على �ملجموعة عقد كحد �أدنى �أربعة �جتماعات لللجنة �ل�شتثمارية و�ملالية خالل كل �ل�شنة .وخالل �ل�شنة �ملنتهية يف 31
دي�شمرب  ،2013عقدت �أربعة �جتماعات لللجنة �لإ�شتثمارية و�ملالية .يلخ�ش �جلدول �لتايل �ملعلومات عن تو�ريخ �إجتماعات �للجنة
وح�شور �لأع�شاء لكل �جتماع :
التاريخ
 17فرب�ير 2013

 5مايو 2013

� 22شبتمرب 2013

 5دي�شمرب 2013

اأ�شماء اأع�شاء جمل�ص الإدارة احلا�شرون
�ل�شيد عبد�هلل بوهندي
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد جهاد �أمني
�ل�شيد �شوقي فخرو
�ل�شيد �شهيل حاجي
�ل�شيد عبد�هلل بوهندي
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد جهاد �أمني
�ل�شيد �شوقي فخرو
�ل�شيد �شهيل حاجي
�ل�شيد عبد�هلل بوهندي
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد جهاد �أمني
�ل�شيد �شوقي فخرو
�ل�شيد �شهيل حاجي

اأ�شماء اأع�شاء جمل�ص الإدارة غري احلا�شرين

�ل�شيد عبد�هلل بوهندي
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد جهاد �أمني
�ل�شيد �شوقي فخرو
�ل�شيد �شهيل حاجي

بلغ جمموع �لأتعاب �ملدفوعة لأع�شاء �للجنة �لإ�شتثمارية و�ملالية  22.000دينار بحريني (11.400 :2012دينار بحريني).
بي �إم �إم �آي التقرير ال�سنوي 2013
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 32اإف�شاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)
(( )2اللجان) (تتمة)
يتوجب على �ملجموعة عقد كحد �أدنى خم�شة �جتماعات للجنة �لتدقيق خالل كل �ل�شنة .وخالل �ل�شنة �ملنتهية يف  31دي�شمرب ،2013
عقدت خم�شة �جتماعات للجنة �لتدقيق  .يلخ�ش �جلدول �لتايل �ملعلومات عن تو�ريخ �إجتماعات �للجنة وح�شور �لأع�شاء لكل �جتماع:
التاريخ
 30يناير 2013
� 25أبريل 2013
 30يونيو 2013
� 22شبتمرب 2013
 24نوفمرب 2013

اأ�شماء اأع�شاء جمل�ص الإدارة احلا�شرون
�ل�شيد عبد�هلل جمعة
�ل�شيد ر�شا فرج
�ل�شيد حممد �ملوؤيد
�ل�شيد عبد�هلل جمعة
�ل�شيد ر�شا فرج
�ل�شيد حممد �ملوؤيد
�ل�شيد عبد�هلل جمعة
�ل�شيد ر�شا فرج
�ل�شيد حممد �ملوؤيد
�ل�شيد عبد�هلل جمعة
�ل�شيد ر�شا فرج
�ل�شيد حممد �ملوؤيد
�ل�شيد عبد�هلل جمعة
�ل�شيد ر�شا فرج

اأ�شماء اأع�شاء جمل�ص الإدارة غري احلا�شرين

�ل�شيد حممد �ملوؤيد

بلغ جمموع �لأتعاب �ملدفوعة لأع�شاء جلنة �لتدقيق  16.500دينار بحريني ( 11.000 :2012دينار بحريني).
يتوجب على �ملجموعة عقد كحد �أدنى �جتماعني للجنة �ملكافاآت و�لرت�شيح خالل كل �ل�شنة .وخالل �ل�شنة �ملنتهية يف  31دي�شمرب
 ،2013عقد �أربع �إجتماعات للجنة �ملكافاآت و�لرت�شيح .يلخ�ش �جلدول �لتايل �ملعلومات عن تو�ريخ �إجتماعات �للجنة وح�شور
�لأع�شاء لكل �جتماع :
التاريخ

اأ�شماء اأع�شاء جمل�ص الإدارة احلا�شرون

 10مار�ش 2013

�ل�شيد عبد�هلل بوهندي
�ل�شيد �شوقي فخرو
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد جهاد �أمني

 5مايو 2013

�ل�شيد عبد�هلل بوهندي
�ل�شيد �شوقي فخرو
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد جهاد �أمني

� 8شبتمرب 2013
 5دي�شمرب 2013

اأ�شماء اأع�شاء جمل�ص الإدارة غري احلا�شرين

�ل�شيد عبد�هلل بوهندي
�ل�شيد �شوقي فخرو
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد جهاد �أمني
�ل�شيد عبد�هلل بوهندي
�ل�شيد �شوقي فخرو
�لآن�شة منى �ملوؤيد
�ل�شيد جهاد �أمني

بلغ جمموع �لأتعاب �ملدفوعة للجنة �ملكافاآت و �لرت�شيح  18.000دينار بحريني ( :2012ل�شيء)
�إيـحـاء الـتغـييـر
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 32اإف�شاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)
( )3حوكمة ال�شركات
قانون حوكمة ال�سركات

�ملتوقع من جمل�ش �لإد�رة و�ملوظفيني لدى �ل�شركة �حلفاظ على �أعلى م�شتوى من �أخالقيات �لعمل و�ل�شلوك �ل�شخ�شي .وقد �أن�شاأت
�ل�شركة مدونة لقو�عد �ل�شلوك �لتي توفر �لأطر �لأخالقية و�لقانونية جلميع �ملوظفني يف �إد�رة �أعمالها .ميثاق قو�عد �ل�شلوك تعرف
كيف تتو��شل �ل�شركة مع موظفيها و�مل�شاهمني و�ملجتمع �لذي تعمل فيها �ل�شركة.
�عتمد جمل�ش �إد�رة �شركة بي �إم �إم �آي مدونة قو�عد �ل�شلوك و�لإجر�ء�ت و�شيا�شة �ملبلغني لر�شد �لمتثال لأخالقيات �ل�شركة .مدونة
قو�عد �ل�شلوك توفر توجيهات و��شحة يف ممار�شة �لأعمال �لتجارية على �ل�شعيد �لدويل ،و�لتفاعل مع �حلكومات و�ملجتمعات
�ملحلية و�ل�شركاء �لتجاريني و�ل�شلوك �لعام يف مكان �لعمل بالنظر �إلى مناذج ممار�شة �أف�شل �ل�شركات .وت�شمل مدونة قو�عد
�ل�شلوك �لأطر �ل�شلوكية جلميع �ملوظفني يف �إطار جمموعة و��شعة من �مل�شائل �لأخالقية و�لقانونية .ومت ن�شر مدونة قو�عد �ل�شلوك
يف ق�شم «حوكمة �ل�شركات» يف موقع �ل�شركة.
تغيريات على املبادئ التوجيهية حلوكمة ال�سركات لل�سركة
يف �شنة  ،2013قامت بي �إم �إم �آي باإعادة �لنظر يف �إطار حوكمة �ل�شركات و�ملبادئ �لتوجيهية ل�شمان �لمتثال لقانون حوكمة
�ل�شركات �ل�شادر يف �شنة .2010
ت�سارب امل�سالح
يف �شنة  ،2013مل تظهر هناك حالت من ت�شارب �مل�شالح .ت�شارب �مل�شالح �لتي تن�شاأ نتيجة �أي �شفقة جتارية �أو �أي نوع من
�لقر�ر�ت �لتي يتعني �تخاذها ،يجب على �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة �ملعنيني �لمتناع عن �مل�شاركة يف مناق�شة مثل هذه �ل�شفقة �أو
�لقر�ر�ت �لو�جب �تخاذها .يف هذ� �ل�شدد ،يبلغ �أع�شاء جمل�ش �إد�رة �ل�شركة عادة �ملجل�ش عن ت�شارب حمتمل يف �مل�شالح قبل
مناق�شة �أي �شفقة �أو قر�ر .ميتنع �لأع�شاء �ملعنيني عن �لت�شويت على �أي قر�ر حيثما قد ين�شاأ �أي ت�شارب يف �مل�شالح.
تقييم اأداء جمل�س الإدارة
�جتماع �جلمعية �لعمومية �ل�شنوي للم�شاهمني يقيم �أد�ء جمل�ش �لإد�رة ويربيء ذمتهم من كل �ملطالبات.
اأداء رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
يتم تقييم �أد�ء رئي�ش جمل�ش �لإد�رة و�لرئي�ش �لتنفيذي لل�شركة من قبل جمل�ش �لإد�رة على �أ�شا�ش �شنوي.
و�سائل الت�سال بني امل�ساهمني وامل�ستثمرين
ً
تلتزم �ل�شركة بتوفري �ملعلومات ذ�ت �ل�شلة ويف �لوقت �ملنا�شب للم�شاهمني وفقا للتز�ماتها بالإف�شاح �مل�شتمر ح�شب قانون حوكمة
�ل�شركات.
يتم �إر�شال �ملعلومات �إلى �مل�شاهمني من خالل توزيع �لتقرير �ل�شنوي لل�شركة وغريها من �لت�شالت .تن�شر جميع �لن�شر�ت يف موقع
�ل�شركة وتبعث للم�شاهمني يف �لوقت �ملنا�شب.

بي �إم �إم �آي التقرير ال�سنوي 2013
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إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�شمرب 2013

 32اإف�شاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)
( )3حوكمة ال�شركات

�إن م�شئولية �شكرتري جمل�ش �لإد�رة �لقيام بالت�شال مع �مل�شاهمني و�لتاأكد من �أن �ل�شركة على وفاء بالتز�ماتها بالإف�شاح �مل�شتمر.
اإدارة املخاطر الرئي�سية وال�سكوك التي تواجه ال�سركة
�للجنة �لتنفيذية وجمل�ش �لإد�رة يقومون باإد�رة �ملخاطر و�ل�شكوك �لتي تو�جه �ل�شركة.
مراجعة عمليات واإجراءات الرقابة الداخلية
يتم �إجر�ء مر�جعة عملية �لرقابة �لد�خلية و�لإجر�ء�ت ب�شكل منتظم من قبل �ملدققني �لد�خليني حل�شابات �ل�شركة ،بال�شتعانة
مب�شادر خارجية ،ل�شمان كفاءة �لإجر�ء�ت.

 .33امل�شئولية الجتماعية
تقوم �ملجموعة باأد�ء م�شئولياتها �لجتماعية من خالل �لتربعات �خلريية لل�شركات وتقدمي �لدعم �ملايل يف م�شاريع وموؤ�ش�شات
و�شندوق �لأ�شرة �خلريي �لتي تهدف �إلى حتقيق �لتنمية �لجتماعية �مل�شتد�مة و�لإغاثة.
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