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المقر الرئيسي

أعضاء مجلس اإلدارة

 812شارع الشيخ جابر األحمد الصباح
ص.ب .رقم  ،828سترة
مملكة البحرين
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رقم السجل التجاري
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السيد عبداهلل حسن بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

رأس المال
 200,000,000سهم بقيمة  100فلس للسهم:
 20,000,000دينار بحريني
رأس المال المدفوع
 146,428,540سهمًا بقيمة  100فلس للسهم:
 14,642,854دينارًا بحرينيًا
مدققو الحسابات
أرنست أند يونغ
سكرتير مجلس اإلدارة
السيد جاد مخيبر

السيد عبداهلل محمد جمعة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
السيدة منى يوسف المؤيد
السيد محمد فاروق المؤيد
السيد جهاد يوسف أمين
السيد رضا عبداهلل فرج
السيد شوقي علي فخرو
السيد سهيل حاجي
البنوك
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
البنك األهلي المتحد ش.م.ب.
بنك البحرين والكويت ش.م.ب.
بنك ستاندرد تشارترد
إتش أس بي سي الشرق األوسط
بي ام اي بنك ش.م.ب.
بي أن بي باريبا

صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى
آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى

صاحب السمو الملكي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر

رسالتنا ،مهمتنا ،قيمنا

رسالتنا

شركة عالمية تلهم نشاطاتها
المختلفة لتحقيق نتائج مبهرة

مهمتنا

نفوز بثقة الزبائن من خالل
تقديم خدمات متميزة

ساهمت مجموعة من العوامل في لعب
دور حاسم في توجيه المجموعة نحو
تحقيق نمو صحي وسليم .لقد ركزنا بصورة
كبيرة على اتباع مقاربة دراسة المخاطرتجاه
التحديات االقتصادية المختلفة ،واختبرنا
فرصًا تجارية جديدة في ضوء التغيرات
الجيوسياسية لضمان المرونة وزيادة القيمة
المضافة لحاملي األسهم.
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الصـــدق

قيمنا

نق ّيم الصدق واالمتياز واإلنجاز
والتقدير وروح الفريق

الثقة واالنفتاح والعدل واألخالق في كل
أمور حياتنا.

التم ّيـــز
التحسين المستمر في الكادر البشري
واألنظمة بهدف تطوير األداء

اإلنجـــاز
الشعور بالفخر والمسؤولية لتحقيق
األهداف الشخصية والمهنية.

االمتنان
تقدير إنجازات األشخاص والحصول على
هذا التقدير.

روح الفريق
اإليمان بقوة عمل الفريق بقلب واحد.
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نبذة عنا

ومد عالمي
تركيز محلي
ّ

يقع المقر الرئيسي لمجموعة بي أم أم آي في
مملكة البحرين ،ويتنوع نشاطها العالمي ليشمل
مبيعات التجزئة والتوزيع والخدمات التعاقدية وتزويد
المجموعات ،مدعومة في ذلك بقدرات لوجستية
متكاملة عالمية المستوى.
وبتاريخ طويل وازدهار متواصل على مدى أكثر من
 130سنة من العمل ،تتخصص المجموعة في مبيعات
الجملة والتوزيع وبيع التجزئة في المواد الغذائية
والمشروبات ،وتمثل مجموعة كبرى من الشركات
والماركات العالمية ذات السمعة الشهيرة في
المنتجات المنزلية ،كما تضطلع المجموعة بدور
عالمي في تقديم خدمات التوريد واإلدارة المتكاملة
للمرافق والخدمات اللوجستية لقاعدة زبائن واسعة.
والمجموعة مدرجة في بورصة البحرين  ،وهي
إحدى أسرع الشركات نموًا في القطاع الذي تعمل
فيه ،وتفوق قيمة مبيعاتها السنوية  300مليون دوالر
أمريكي ،وتتبع المجموعة في أعمالها منهجًا يقوم
على الجودة في األداء والتركيز على خدمة العمالء مع
تطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.
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إنجــــــــــازات 2015
باألرقـام
أكثر من

أكثر من

أكثر من

أكثر من

سنة الذكرى الـ  130لتأسيس
مجموعة بي إم إم آي

جنسية مختلفة تساهم
في تقديم نتائج رائعة

عدد العالمات التجارية
الرئدة التي نمثلها مما
يجعلنا في صدارة
موزعي المشروبات
في مملكة البحرين

عالمة لسلع تجارية
نمثلها في البحرين
وقطر

29 50 30 130
اإليرادات حسب المنطقة
مجموع اإليرادات

البحرين 70,442

 89مليون
اإليرادات حسب المنطقة
إفريقيا 16,854

دول الخليج األخرى 1,680

الموظفين حسب الدولة
746

610

466

207

121

60

41

البحرين

الجابون

السودان

غـــانـــا

جنوب
السودان

كينيـــا

قطر

واستمرت مبادراتنا للتوسع عالميًا
في لعب دور رئيسي في طموحات
نمو المجموعة ،وساهمت في دعم
وتعزيز المكانة الرائدة للمجموعة في
قطاع البيع بالجملة ،والتوزيع ،والتجزئة
للمأكوالت والمشروبات في مناطق
جديدة.
بي إم إم آي
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34

27

جيبوتي السعودية

17

1

العراق

الواليات
المتحدة

فبراير 2015

أطلقت شركة بي إم إم آي أول بوابة للتعليم اإللكتروني الداخلي“ :إغنايت”

مارس 2015

فازت شركة بي إم إم آي بجائزة البحرين لريادة األعمال ،عن المؤسسات ذات
األعمال المستدامة.

مايو 2015

سوبرماركت األسرة يطلق حملة جديدة صديقة للبيئة :حملة “ ،”Becomeوذلك
لنشر الوعي في أجواء من المرح وبوسائل عصرية.

يوليو 	2015حققت محالت شركة بي إم إم آي زيادة قياسية في المبيعات بعد تجديد متجرها
في ميناء سلمان.
أغسطس 	2015أضافت شركة بي إم إم آي مقهى جديدًا إلى مجموعة مطاعمها“ ،مقهى دليلة”،
ومقره في جزر أمواج وسار.
شركة غلوبال سورسينغ آند سبالي الغابون وبالشراكة مع “لميم” ،L’AMIMتطلق
جمعية محلية للمزارعين ،وذلك من أجل الحصول على المنتجات الطازجة محليًا
ولدعم الزراعة وممارسات االستدامة في الغابون.
سبتمبر 2015

أصبح مطعم الفينوتيكا برشلونة ،ومقهى أمستردام معتمدين بشكل تام في
نظام اإلدارة المتكامل ( ،)IMSوملتزمين بكافة متطلبات المعايير األربعة لضمان
سالمة األغذية ،والصحة والسالمة ،والجودة والبيئة.
وقع فريق شركة غلوبال سورسينغ آند سباليالغابون عقدًا مع شركة توتال الغابون
مع المواقع األربعة التابعة لشركة توتال الغابون بعد أن فاز في المناقصة على
شركات من خمسة بلدان ُأخرى ،ومنها شركتان من فرنسا.
وقعت شركة غلوبال سورسينغ آند سباليالغابون عقدًا لمدة ثالث سنوات مع وزير
العمل ،وذلك لتقديم تدريب عملي لـ 20شاب من الغابون ومنحهم فرصًا تدريبية.
فريق المسؤولية االجتماعية لشركة بي إم إم آي يطلق أول ورشة عمل خاصة
بالتنوع والشمولية.

أكتوبر 2015

يتوسع سوبرماركت األسرة على المستوى الدولي ،بعد أن افتتح متجرًا جديدًا في
الظهران ،بالمملكة العربية السعودية.

نوفمبر 2015

قدم فريقنا في نظام إدارة المعلومات معيارًا جديدًا ،أال وهو إدارة استمرارية
األعمال التجارية.

	حققت محالت شركة بي إم إم آي انجازًا تقنيًا جديدًا ،وأطلقت تطبيقًا لنظام أندرويد
ونظام آي أو إس ،يتيح للعمالء طلب كافة المشروبات المفضلة لديهم بلمسة على
هواتفهم المحمولة.
	تطلق شركة بي إم إم آي أول تدريب حول أسلوب التخزين المعروف بـ “الداخل أو ً
ال،
خارج آخرًا” ،وذلك في عملياتنا في أفريقيا.
	فاز مطعم الفينوتيكا برشلونه في جوائز “سيتي فاكت” لعام  ،2015كأفضل
مطعم شرق متوسطي عن الخدمات الشاملة بوصفه يقدم أفضل وجبات غذاء
مع مقهى أمستردام ،الذي فاز بلقب أفضل مطعم عالمي.
ديسمبر 2015

منحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مطعم الفينوتيكا برشلونة جائزة
أفضل مطعم شرق متوسطي في عام  ،2015وذلك كجزء من جوائز مجلة السفر
والضيافة العربية.
سوبرماركت األسرة يطلق مجلة باسم “(”It’s All About Foodأهمية ما نتناوله
من غذاء).
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أعضاء مجلس اإلدارة

السيد عبداهلل حسن بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

السيد عبداهلل محمد جمعة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيدة منى يوسف المؤيد
عضو مجلس اإلدارة

السيد جهاد يوسف أمين
عضو مجلس اإلدارة

السيد شوقي علي فخرو
عضو مجلس اإلدارة

السيد رضا عبداهلل فرج
عضو مجلس اإلدارة

السيد سهيل محمد حاجي
عضو مجلس اإلدارة

السيد محمد فاروق المؤيد
عضو مجلس اإلدارة
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

السيد جوردون بويل
الرئيس والرئيس التنفيذي

السيد روبرت سميث
نائب الرئيس التنفيذي،
خدمات العقود والتوريد

السيد عمار عقيل
الرئيس المالي
ونائب الرئيس التنفيذي،
خدمات الدعم

لجنة المكافآت والترشيح

لجنة التدقيق

السيد عبداهلل حسن بوهندي ،الرئيس

السيد عبداهلل محمد جمعة ،الرئيس

السيد شوقي علي فخرو ،نائب الرئيس

السيد محمد فاروق المؤيد ،عضو

السيد جهاد يوسف المؤيد ،عضو

السيد محمد فاروق المؤيد ،عضو

السيدة منى يوسف المؤيد ،عضو

اللجنة التنفيذية

لجنة االستثمار

السيد شوقي علي فخرو ،الرئيس

السيد عبداهلل حسن بوهندي ،الرئيس

السيدة منى يوسف المؤيد ،عضو

السيدة منى يوسف المؤيد ،عضو

السيد جهاد يوسف المؤيد ،عضو

السيد جهاد يوسف المؤيد ،عضو
السيد شوقي علي فخرو ،عضو
السيد سهيل محمد حاجي ،عضو
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المؤشرات المالية
صافي الربح (بمالين الدنانير)

10,1
11,3
10,1
8,6
6,6
2015

اإليرادات (بمالين الدنانير)
110,000
95,000
80,000

2014

2011
87,307

2013

2012

2011

2012
91,728

حقوق المساهمين (بمالين الدنانير)
64,000
56,000
48,000

2011
47,595

بي إم إم آي

2013
98,258

2014
106,070

2015
88,977
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49,834
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2013
52,626

2014
58,790

2015
61,286

العائد على حقوق المساهمين ()٪
22,000
19,000
16,000

2011
14

2012
17

2014
19

2013
19

2015
16

إيرادات السهم (فلس)
92,000
81,000
70,000

2011
53

2012
69

2014
82

2013
80

2015
73

ويتوقع أن يكون عام  2016عامًا آخر مليئًا بالتحديات.
حيث تشير التصورات االقتصادية والتوقعات الكلية
إلى أن عام  2016ليس واعدًا على النحو الذي كانت
عليه السنة المالية األخيرة ،ولكننا واثقون بأن المرونة
المتأصلة التي تتمتع بها مجموعة بي إم إم آي ومقاربة
دراسة المخاطر ستوفران الوسائل الضرورية للمضي
قدمًا في مواجهة هذه التحديات.
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تقرير رئيس مجلس اإلدارة

عبداهلل حسن بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

يطيب لي باسم مجلس اإلدارة ،أن أقدم التقرير السنوي
لمجموعة بي إم إم آي ،ملحقًا بالبيانات المالية للسنة المنتهية
في  31ديسمبر .2015
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يقدم التقرير نظرة عامة عن األداء المالي والتشغيلي للمجموعة،
ويلقي الضوء على بعض األحداث الرئيسية المهمة التي جرت خالل
السنة الماضية ،ويبرز مجموعة الخطوات المتنوعة والملموسة التي
اتخذتها المجموعة في عام  2015لتحقيق استراتيجيتها الطويلة األمد.
ما زال التقلب االقتصادي يمثل مبعث قلق القتصاد دول إفريقيا
والشرق األوسط ،في ظل تصدر األنباء عن االضطرابات السياسية،
والنزاعات المدنية ،وحاالت عدم اليقين االقتصادي في عناوين
الصحف واألخبار .وعلى نحو مغاير لهذه الخلفية ،يسرني أن أؤكد أن
أداء مجموعة بي إم إم آي خالل السنة الماضية قد تجاوز التوقعات،
وحافظ على وضع مالي جيد ،وسجل نموًا ليس في البحرين فحسب،
بل في دول إفريقيا ومجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط أيضًا.
وقد ساهمت مجموعة من العوامل في لعب دور حاسم في
توجيه المجموعة نحو تحقيق زخم من النمو الصحي والسليم.
لقد ركزنا بصورة كبيرة على اتباع مقاربة دراسة المخاطرتجاه
التحديات االقتصادية المختلفة ،واختبرنا فرصًا تجارية جديدة في
ضوء التغيرات الجيوسياسية لضمان المرونة وزيادة القيمة المضافة
لحاملي األسهم.
لقد حققت مجموعة بي إم إم آي نتائج مالية قوية ونجحت في
إنجاز تحسينات كبيرة من سنة إلى أخرى في مختلف األنشطة
التجارية التي تقوم بها .وبخصوص السنة المالية الحالية ،فإننا واصلنا
أعمالنا من موقع قوة ،إضافة إلى ميزانية قوية واحتياطيات نقدية
جيدة .وانطالقًا من ذلك ،تمكنت المجموعة من تحقيق ربح صاف
إجمالي قدره  10ماليين دينار بحريني ،وهو مبلغ تجاوز تقديراتنا كما
أسلفت الذكر.
ومن الواضح أن األداء المالي لمجموعة بي إم إم آي يركز
على األسس القوية المتبعة في صميم عملياتنا ،والتي مكنت
المجموعة من تحقيق نتائج متناغمة مع التوقعات واآلمال التي
كان تحدو مساهمينا.
لقد نجحنا في تحقيق تقدم تشغيلي قوي خالل السنة المالية ،وال
سيما في قطاع التجزئة ،مع افتتاح سوبرماركت األسرة في المملكة
العربية السعودية .فقد مثل ذلك االفتتاح المرحلة الثانية من مسيرة
التوسع التي تنتهجها «األسرة» ،بعد افتتاح فرعين جديدين في كل
من الجفير وسار (مجمع النخيل) في عام  ،2014وهو أول موطئ قدم
لسوبرماركت األسرة خارج حدود البحرين.
وقد حافظنا بموازاة ذلك على نظرة تنموية إيجابية فيما يخص
المطعمين الراقيين اللذين افتتحناهما في عام  .2014ونحن واثقون
بأنهما سيواصالن اجتذاب المزيد من الزبائن الجدد وسيشكالن عالمة
فارقة في مجال المطاعم الراقية .وقد شهد قسم «المشروبات»
لدينا نموًا كبيرًا خالل السنة الماضية ،حيث تمت إضافة وكاالت
مشروبات جديدة إلى قائمة وكاالتنا ،وحافظت عوائدنا على
مسارها التصاعدي.
واستمرت مبادراتنا للتوسع عالميًا في لعب دور رئيسي في
طموحات نمو المجموعة ،وساهمت في دعم وتعزيز المكانة الرائدة
للمجموعة في قطاع البيع بالجملة ،والتوزيع ،والتجزئة للمأكوالت
والمشروبات في مناطق جديدة .ويعزى نجاحنا حتى اآلن بالمقام
األول إلى المرونة المتأصلة في عمل المجموعة تجاه المتغيرات
والمخاطر المحسوبة بدقة ،األمر الذي أدى إلى حماية استثماراتنا.
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وسوف نستمر في مراجعة خططنا التوسعية لكل مجال من
مجاالتنا التجارية ،عاكفين على مراقبة المخاطر ،واألولويات ،والفرص
التي قد تبرز في المستقبل .وفي الوقت نفسه ،يسرنا أن نبين أن
شركة غلوبال سورسينغ آند سبالي Global Sourcing & Supply
قد حققت نموًا الفتًا للنظر في إفريقيا ،محققة نتائج مالية قوية
وملموسة للمجموعة.
وفي حين تمضي مجموعة بي إم إم آي في الحفاظ على
مقاربة مستقبلية تتطلع نحو استكشاف فرص تجارية جديدة
لدعم تدفق عوائدها ،فإننا بالتوازي مع ذلك نركز بصورة
مستمرة على المسؤولية االجتماعية للمجموعة .وتبرز مؤسسة
األسرة الخيرية  Alosra Charitable Foundationوبرنامج الرعاية
 Corporate Sponsorship Schemeباعتبارهما من الوسائل الرئيسية
لدينا في تطوير مبادرات المسؤولية االجتماعية لمجموعتنا على
المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.
وقد شهدنا نجاحًا مبهرًا في حملة «فكر محليًا»  Think Localالتي
قمنا بها في إفريقيا والبحرين .وكان من دواعي فخرنا أن نرى هذه
المبادرة تلعب دورًا فعا ً
ال في تشجيع االستدامة في االقتصادات
المحلية ودعم المواهب والموارد المحلية.
ويتوقع أن يكون عام  2016عامًا آخر مليئًا بالتحديات .حيث تشير
التصورات االقتصادية والتوقعات الكلية إلى أن عام  2016ليس واعدًا
على النحو الذي كانت عليه السنة المالية األخيرة ،ولكننا واثقون بأن
المرونة المتأصلة التي تتمتع بها مجموعة بي إم إم آي ومقاربة
دراسة المخاطر ستوفران الوسائل الضرورية للمضي قدمًا في
مواجهة هذه التحديات.
وباسم أعضاء مجلس اإلدراة ،أود أن أعبر عن خالص امتناني لصاحب
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،وصاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ،وصاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ،على رؤيتهم القيادية،
ودعمهم وتشجيعهم للقطاع الخاص في مملكة البحرين.
وأوجه شكرًا خاصًا أيضًا لجميع الهيئات الحكومية والوزراء ،وال سيما
مصرف البحرين المركزي ،وبورصة البحرين ،ووزارة الصناعة والتجارة،
لتوجيهاتهم المستمرة ومساعداتهم المهمة.
وأغتنم هذه الفرصة أيضًا ألعبر عن شكري الجزيل لمساهمينا وزبائننا
وشركائنا التجاريين على ثقتهم المستمرة ووالئهم ،وأخص بالشكر
كذلك إدارتنا وموظفينا في مختلف المشاريع واألعمال التابعة لنا
على إخالصهم المنقطع النظير واحترافيتهم في أداء أعمالهم،
األمر الذي جعلهم قادرين على التغلب على جميع التحديات التي
واجهتنا في عام .2015

عبداهلل حسن بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

تقرير الرئيس التنفيذي

جوردون بويل
الرئيس التنفيذي

يمثل  2015عامًا ناجحًا آخر في سلسلة النجاحات التي حققتها
مجموعة بي إم إم آي ،حيث حافظت فيه على ربحيتها بما
يفوق التوقعات المبنية على الميزانية.
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وقد جاءت هذه النتائج لتضاف إلى التركة العريقة من الريادة في
األداء لمدة تزيد على  130عامًا ،والتي دعمت من المصداقية والكفاءة
اللتين تتمتع بهما مجموعة بي إم إم آي باعتبارها شركة تهتم
بإضفاء القيمة على ما تقدمه لكل من الزبون ،والمساهم ،ومختلف
الجهات المعنية الرئيسية لدينا .وقد مكن هذا األمر مجموعة بي إم
إم آي من الحفاظ بصورة مستمرة على نمو ثابت فيما يتعلق بتحقيق
أهدافنا المالية لعام  ،2015ولتحقيق ربح صاف إجمالي يفوق  10ماليين
دينار بحريني.
وتعد هذه النتائج المهمة مدهشة حقًا إذا ما وضعت في سياق
التوقعات بتراجع عوائدنا نتيجة خروجنا من مشروعين ضخمين
انتهت دورة تعاقدنا فيهما .ويبقى التزامنا بتحقيق عوائد صحية
وسليمة لمساهمينا ثابتًا في محله ،حيث تمكنا من تسجيل نمو في
جميع أعمالنا التجارية في إفريقيا والبحرين ودول مجلس التعاون
الخليجي والشرق األوسط.
وشهد عام  2015أيضًا نهاية خطة استراتيجية خمسية ،والتي ثبت أنها
كانت كثيرة المتطلبات على مستويي االقتصاد الكلي واالقتصاد
الجزئي .وكان علينا أن نتعامل مع مجموعة متنوعة من المشكالت
خالل فترة السنوات الخمسة ،ومن بينها انتهاء التعاقد في مشروعين
ضخمين ،واألثر الذي خلفته اضطرابات األعوام السابقة على أعمالنا
التجارية ،ونتائج التغييرات التي كنا نجريها في أعمالنا في إفريقيا،
وتراجع أسعار النفط الذي أثر في مختلف اقتصادات المنطقة.
ويسر مجلس اإلدارة أن يرى أنه بالرغم من جميع هذه المتغيرات ،فإننا
كنا قادرين على المضي بأعمالنا التجارية قدمًا خالل هذه السنوات
الخمس ،ونحضر األسس الالزمة النطالق العمل في خطة خمسية
جديدة تنتهي في عام  .2020وبينما نتوقع أن تكون السنتان أو الثالث
المقبلة مفعمة بالتحديات ،فإننا واثقون بأن استراتيجية مجموعة
بي إم إم آي وقوتها الضمنية سوف توفران األسس الضرورية الكفيلة
بتمكيننا من إنجاز أهدفنا خالل السنوات الخمس المقبلة.
وإنه لمن دواعي سروري أن أؤكد أننا تمكنا من إنجاز معظم األهداف
التي وضعناها للخطة الخمسية التي انتهت مؤخرًا .لقد جاء أداء
بعض أعمالنا التجارية ممتازًا ،فيما كان أداء بعضها اآلخر دون
التوقعات .فعلى سبيل المثال ،أثبت العمل في مجال المطاعم أنه
استثمار ناجح بشكل كبير ،فيما قصرت عملياتنا التجارية في جنوبي
العراق عن إعطاء األداء الجيد الذي كان متوقعًا منها ،وذلك نتيجة
األوضاع غير المستقرة التي يشهدها العراق بصورة مستمرة.
ومع ذلك ،حافظنا على مقاربة طويلة األمد لجميع استثماراتنا
وخططنا التجارية ،وبالتالي ،تأتي قراراتنا مبنية على نظرة استراتيجية
معمقة حول قدرة كل مشروع على االستمرارية والنجاح ،بد ً
ال من
توقع نتائج فورية كل ربع سنة .وإن سجل شركتنا الممتد ألكثر من 130
سنة ،يؤهلنا إلجراء مقارنات بين كل عقد وآخر من الزمن ،وتقييم األداء
المرتقب ،فيما نضع المستقبل نصب أعيننا.

بي إم إم آي

التقرير السنوي 2015

15

ففي عام  ،2014اتخذنا قرارًا بتغيير إيديولوجيتنا من شركة تركز على
الجوانب التشغيلية إلى شركة منظمة بصورة استراتيجية .واستمر
هذا التركيز في عام  2015في الوقت الذي كنا نقيّم فيه اآلثار المترتبة
على بروز مسألتين رئيسيتين ،أوالهما الخطة االستراتيجية الخمسية
الجديدة ،والثانية نهاية التعاقد في مشروعين كبيرين.
وعلى ذلك ،اختبرنا تحضيراتنا لمواجهة التحديات ليس فقط خالل
عام  2016وحده ،بل شمل ذلك السنوات الخمس المقبلة حتى عام
 .2020وعلى وجه الخصوص ،أخذنا في حسباننا مدى مطابقة تلك
التحضيرات للوعود التي قطعها مجلس اإلدارة ،مثل تحقيق معدل
نمو مالئم في األرباح على المدى الطويل ،وتطوير األعمال التجارية
على الصعيد العالمي ،ومواصلة التركيز على األداء التشغيلي.
لقد عززت وعود مجلس اإلدارة من خططنا الخمسية االستراتيجة،
ونحن نتواصل بصورة منتظمة مع المجلس حول نيتنا بدعم األعمال
التجارية وتنشيطها.
ومن الناحية التشغيلية ،فإننا نسترشد بالطموحات التي وضعناها
لالستثمار في كل األنشطة التجارية بمراحلها األولية والنهائية،
وبرؤية الطريقة المثلى التي يمكننا من خاللها المساهمة في تعزيز
سلسلة القيمة .لقد استثمرنا في منشآت اإلنتاج الغذائي ،وفي
عالماتنا التجارية الخاصة بالمشروبات ،ويساهم هذان االستثماران
في تقوية حضورنا في قطاع اإلنتاج في مراحله األولية ،في حين أن
الخطوة التي أقدمنا عليها فيما يخص المطاعم وتوسيع سلسلة
سوبرماركت األسرة تجسد بوضوح استثماراتنا االستباقية في اإلنتاج
بمراحله النهائية.
ومن أكبر أنشطتنا التشغيلية البارزة في عام  2015افتتاح سوبرماركت
األسرة في المملكة العربية السعودية .ويمثل افتتاح أول فرع
لسوبرماركت األسرة خارج البحرين عالمة فارقة في التزام مجموعة
بي إم إم آي بإعطاء دفعة للنمو المستقبلي في قطاع التجزئة
لدينا .كما استثمرنا ايضًا في تقنيات التجارة اإللكترونية لتقوية قسم
التجزئة لدينا ولجعله أكثر قدرة على االستجابة السريعة لمتطلبات
الزبائن ،باستخدام التقنيات الحديثة التي تعطي قيمة مضافة لخبرتنا
في قطاع التجزئة.
وكان حضورنا على الصعيد الدولي يتركز في األغلب على نشر
منتجاتنا الخاصة بالمأكوالت والمشروبات وخدمات دعم الحياة
للزبائن المنتشرين في مختلف بلدان القرن اإلفريقي وخليج غينيا .وقد
حافظنا على التزامنا بتحقيق نمو في هذه المناطق في حين كنا
نضع نصب أعيننا باستمرار اغتنام أي فرصة للتوسع.
إن أعمالنا التجارية في جنوبي العراق لم تشهد نموًا على النحو
الذي توقعناه ،وذلك نتيجية األوضاع السياسية في البالد ،ولكننا
ظللنا مخلصين لهذه السوق الناشئة وسوف نواصل دعمنا لنجاحها
على المدى الطويل .نحن واثقون بشأن النمو في المملكة العربية
السعودية ودولة قطر ،وهو ما جعلنا نقدم خدمات جديدة للزبائن
في هذه األسواق.

تقرير الرئيس التنفيذي (تتمـــة)

وفي حين أننا نعمل حثيثًا على توسيع عملياتنا في مختلف المناطق،
ونضع في حسباننا تواصل أعمالنا ومشاريعنا ،فإن تركيزنا سيبقى
دائمًا منصبًا على استقطاب األشخاص المناسبين الذين يحملون رؤية
واضحة حول المضي قدمًا وتحقيق نتائج ملموسة للشركة.
لدينا موظفون من أكثر من  30جنسية منتشرون في بلدان عديدة،
وذلك يعني أن لدينا طيفًا واسعًا من األشخاص المنتمين إلى ثقافات
وخلفيات ولغات متنوعة .ويقدم هذا التنوع مجموعة من الفرص
والتحديات في الوقت نفسه .ويحدونا الشعور بالفخر أننا نوظف
المواهب المحلية في كل بلد نعمل به .ويأتي القيام بذلك من قبيل
التحلي بالحس االستراتيجي ،وهو يعكس أيضًا المسؤولية االجتماعية
للمجموعة في مجال التوظيف.
وقد كانت مبادرة «فكر محليًا»  Think Localمثا ً
ال حيًا وناجحًا عن
المسؤولية االجتماعية لمجموعة بي إم إم آي .لقد لعبت المبادرة
دورًا إيجابيًا في تشجيع المنتجين الزراعيين في البحرين وإفريقيا
في المساهمة في سلسلة التزويد .والعديد من المنتجات في
سوبرماركت األسرة تأتي من منتجين محليين في البحرين،
وبذلك فهي تدعم هؤالء المنتجين على أن يكونوا أعضاء فعالين
في المجتمع.
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هذه المبادرة المستدامة تتكامل بصورة كلية مع مناصرة القضايا
التي تهم المجتمع والبيئة ،وما تزال تلعب دورًا محوريًا في دفع
عجلة االقتصاد نحو ازدهار المجتمع على أوسع نطاق.
وبالنظر قدمًا إلى عام  ،2016فإني على دراية بأن التحديات هائلة،
ولكني في الوقت نفسه واثق بأن الدعم الذي يقدمه كل شخص
في مجموعة بي إم إم آي ،سيجعلنا قادرين على تحقيق أهدافنا.
وإني شاكر لكل موظف على مساهمته في قصة نجاح المجموعة.
وأود أن أعرب عن خالص امتناني لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة على
ثقهم وتعاونهم في إنجاح جميع مساعينا.

جوردون بويل
الرئيس التنفيذي
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي بي إم إم آي ش.م.ب.

تقرير حول القوائم المالية الموحدة
لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة بي
إم إم آي ش.م.ب«( .الشركة») وشركاتها التابعة (المشار إليهم
معًا «بالمجموعة») والتي تشمل القائمة الموحدة للمركز المالي
كما في  31ديسمبر  ،2015والقوائم الموحدة للدخل والدخل
الشامل اآلخر والتدفقات النقدية والتغيرات في الحقوق للسنة
المنتهية في ذلك التاريخ ،وملخص ألهم السياسات المحاسبية
والمعلومات اإليضاحية األخرى.

مسئولية مجلس اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة
إن مجلس اإلدارة هو المسئول عن اإلعداد والعرض العادل لهذه
القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية ،وعن نظم الرقابة الداخلية التي يراها مجلس اإلدارة
ضرورية إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية،
سواء ناتجة عن أية تجاوزات أو أخطاء.
مسئولية مدققي الحسابات
إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة
استنادًا إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد تمت أعمال التدقيق
التي قمنا بها وفقًا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب منا
اإللتزام باألخالقيات المهنية ذات العالقة وتخطيط وتنفيذ أعمال
التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن القوائم المالية
الموحدة خالية من أية أخطاء جوهرية.
تشمل أعمال التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق
مؤيدة للمبالغ واإليضاحات المفصح عنها في القوائم المالية
الموحدة .إن اختيار اإلجراءات المناسبة يعتمد على تقديراتنا
المهنية ،بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في
القوائم المالية الموحدة ،سواء ناتجة عن تجاوزات أو أخطاء.
وعند تقييم هذه المخاطر يتم األخذ في اإلعتبار نظم الرقابة
الداخلية المعنية بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة بصورة
عادلة والتي تمكننا من تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل
األوضاع القائمة ،ولكن ليس لغرض إبداء رأي مهني حول مدى
فعالية نظم الرقابة الداخلية للمجموعة .كما تتضمن أعمال
التدقيق تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى
معقولية التقديرات المحاسبية التي أجراها مجلس إدارة الشركة
وكذلك تقييم العرض العام للقوائم المالية الموحدة.
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وبإعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة
لتمكيننا من إبداء رأي تدقيق حول هذه القوائم.

الــــــرأي
في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة تعبر بصورة عادلة ،من
كافة النواحي الجوهرية ،عن المركز المالي للمجموعة كما في
 31ديسمبر  2015وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية
الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية.
تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى
وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني ،نفيد بأن
الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية
الموحدة تتفق مـع تلك السجالت وأن المعلومات المالية الواردة
في تقرير مجلس اإلدارة تتفق مع القوائـم الماليـة الموحدة.
وحسب علمنا أنه لم تقع خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر
 2015أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني أو
الدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي (األحكام النافذة من
المجلد رقم  )6وتوجيهات مصرف البحرين المركزي والقوانين
والقرارات المتعلقة بها وقواعد وإجراءات بورصة البحرين أو
ألحكام عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة على وجه قد
يؤثر بشكل جوهري سلبًا على نشاط الشركة أو مركزها المالي.
وقد حصلنا من اإلدارة على جميع المعلومات واإليضاحات التي
رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.

سجل قيد الشريك رقم115 .
 15فبراير 2016
المنامة ،مملكة البحرين

القائمة الموحدة للمركز المالي
كما في  31ديسمبر 2015

			
		

الموجودات
موجودات غير متداولة
عقارات وآالت ومعدات
استثمارات عقارية
الشهرة
استثمارات في شركة زميلة وشركات خاضعة لسيطرة مشتركة
قرض لشركة خاضعة لسيطرة مشتركة
استثمارات

إيضاح

5
6
7
8
25
9

			
موجودات متداولة
مخزون
ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
نقد وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل

11
12
13

			
		

مجموع الموجودات
الحقوق والمطلوبات
الحقوق
رأس المال
أسهم خزانة
احتياطيات أخرى
أرباح مبقاة

		

مجموع الحقوق

		

14
15
17

مطلوبات
مطلوب غير متداول
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

18

مطلوبات متداولة
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
سحوبات على المكشوف من البنك
ضريبة دخل مستحقة الدفع

19
13
		

2015
دينار بحريني

( 2014معاد عرضها)
دينار بحريني

11.195.921
9.235.497
219.528
12.188.786
1.144.622
13.132.517

11.276.263
9.051.793
319.528
13.116.084
674.382
12.729.386

47.116.871

47.167.436

10.697.450
18.005.950
4.970.748

9.659.288
19.992.772
4.665.160

33.674.148

34.317.220

80.791.019

81.484.656

14.642.854
()3.054.554
11.965.033
37.732.923

13.311.686
()3.054.554
11.823.911
36.709.555

61.286.256

58.790.598

1.176.146

1.372.345

17.449.802
615.123
263.692

19.949.716
1.254.686
117.311

			

18.328.617

21.321.713

مجموع المطلوبات

		

19.504.763

22.694.058

مجموع الحقوق والمطلوبات

		

80.791.019

81.484.656

عبداهلل حسن بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

بي إم إم آي
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القائمة الموحدة للدخل

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

			
		

20

88.977.559
()63.198.474
25.779.085

106.070.684
()78.353.280
27.717.404

21
		
		

1.530.539
()7.526.868
()9.550.982

1.509.587
()8.752.295
()11.249.505

10.231.774

9.225.191

()243.303
667.628
()157.130
()100.000

839.271
825.549
608.523
8.368
()100.000

10.398.969

11.406.902

مصروف الدخل الضريبي

23

()310.953

()147.992

الربح للسنة العائد إلى حاملي أسهم الشركة

20

10.088.016

11.258.910

73

(معاد عرضه)
82

إيضاح

		

المبيعات
تكلفة المبيعات
إجمالي الربح

		

دخل تشغيلي آخر
مصروفات البيع والتوزيع
مصروفات عامة وإدارية

		

الربح من العمليات

6
مكسب من استبعاد استثمارات عقارية
8
حصة المجموعة من نتائج شركة زميلة وشركات خاضعة لسيطرة مشتركة
22
صافي دخل االستثمار
		
(خسائر) مكاسب من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر
7
اضمحالل الشهرة
الربح قبل الدخل الضريبي

		

				
24
النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح (فلس)

عبداهلل حسن بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

بي إم إم آي
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القائمة الموحدة للدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

			
		

إيضاح

		

الربح للسنة

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

10.088.016

11.258.910

(الخسارة) الدخل الشامل اآلخر

(الخسارة) الدخل الشامل اآلخر الذي ال يمكن إعادة تصنيفه
إلى القائمة الموحدة للدخل في الفترات الالحقة:
صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة كمدرجة
بالقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر
تحويل الخسارة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المبقاة
مكسب من إعادة تقييم العقارات واآلالت والمعدات
(الخسارة) الدخل الشامل اآلخر الذي ال يمكن إعادة تصنيفه
إلى القائمة الموحدة للدخل في الفترات الالحقة

		

17
5

84.201

1.241.894

()477.057
-

()64.305
283.575

()392.856

1.461.164

الخسارة الشاملة األخرى التي يمكن إعادة تصنيفها
إلى القائمة الموحدة للدخل في الفترات الالحقة:
فروق الصرف الناتجة من تحويل العمليات األجنبية
(الخسارة) الدخل الشامل اآلخر للسنة

		

		
مجموع الدخل الشامل للسنة العائد إلى حاملي أسهم الشركة

بي إم إم آي
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()443.079

()138.556

()835.935

1.322.608

9.252.081

12.581.518

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

			
		

10.398.969

11.406.902

()667.628
1.545.990

()608.523
1.650.792

157.130
290.173
()20.004
243.303
327.626
421.501
100.000

()8.368
304.346
()23.591
()839.271
()825.549
212.548
476.651
100.000

الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

		

12.797.060

11.845.937

التغيرات في رأس المال العامل:
مخزون
ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

		
		

()1.365.788
1.685.113
()2.410.769

()845.795
()840.996
2.339.504

نقد ناتج من العمليات

		

10.705.616

12.498.650

ضريبة دخل مدفوعة
مكافأة مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
صافي التغير في مبالغ مدفوعة مقدمًا مقابل
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

		

()164.572
()139.000
()377.406

()219.362
()139.000
()301.029

		

()108.966

41.828

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

		

9.915.672

11.881.087

()1.706.558
22.435
()183.704
()2.490.805
1.537.688
547.836
()470.240
()1.528
685.523

()1.816.192
65.971
()357.793
3.169.375
()907.135
1.162.832
377.868
()674.382
579.375

()2.059.353

1.599.919

إيضاح

األنشطة التشغيلية
الربح قبل الدخل الضريبي
تعديالت للبنود التالية:
22
صافي دخل االستثمار
5
استهالك
صافي (خسائر) مكاسب من استثمارات مدرجة
		
بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر
18
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
20
مكسب من استبعاد عقارات وآالت ومعدات
6
مكسب من استبعاد استثمارات عقارية
		
حصة المجموعة من نتائج شركة زميلة وشركات خاضعة لسيطرة مشتركة
11
مخصص مخزون بطيء الحركة ومنتهي الصالحية
12
مخصص إضمحالل الذمم التجارية المدينة
7
اضمحالل الشهرة
		

18

األنشطة االستثمارية
شراء عقارات وآالت ومعدات
متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات
إضافات إلى استثمارات عقارية
متحصالت من استبعاد استثمارات عقارية
شراء استثمارات
متحصالت من استبعاد استثمارات
أرباح أسهم ودخل فوائد مستلم
قرض مقدم لشركة خاضعة لسيطرة مشتركة
استثمار إضافي في شركة زميلة
أرباح أسهم مستلمة من شركات خاضعة لسيطرة مشتركة

5
		
6
		
9
9
		
		
8
8

		
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من األنشطة االستثمارية

بي إم إم آي
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القائمة الموحدة للتدفقات النقدية تتمـــــة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

			
		

إيضاح

األنشطة التمويلية
أرباح أسهم مدفوعة لحاملي أسهم الشركة
سداد ذمم دائنة طويلة األجل

		
		

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

		

صافي فروق صرف عمالت أجنبية
النقد وما في حكمه في  1يناير
13

النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

()6.706.568
-

()6.413.769
()433.677

()6.706.568

()6.847.446

1.149.751

6.633.560

()204.600
3.410.474

129.723
()3.352.809

4.355.625

3.410.474

بنود غير نقدية:
	أرباح أسهم ودخل الفوائد المستحقة القبض البالغة  350.447دينار بحريني ( 230.655 :2014دينار بحريني) تم خصمها من التغير فيالذمم التجارية المدينة والذمم األخرى.
	بلغ التغير في أرباح األسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة بالسنوات السابقة  175.323دينار بحريني ( 153.154 :2014دينار بحريني)وتم خصمها من التغير في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى.
	تم خصم تبرعات غير مدفوعة لمؤسسة خيرية بمبلغ وقدره  225.178دينار بحريني ( 201.536 :2014دينار بحريني) من التغير في الذممالتجارية الدائنة والذمم األخرى.
	في سنة  ،2014تم تحويل عقار بقيمة مدرجة قدرها  400.000دينار بحريني من عقارات وآالت ومعدت إلى استثمارات عقارية وتمخصمها من نفس تلك التغيرات.

بي إم إم آي
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القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

احتياطيات أخرى
(إيضاح )17
دينار بحريني

أرباح مبقاة
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

				
أسهم خزانة
رأس المال
		
دينار بحريني
دينار بحريني
إيضاح

في  1يناير ( 2015معاد عرضه) 		

13.311.686

()3.054.554

11.823.911

36.709.555

58.790.598

الربح للسنة

-

-

-

10.088.016

10.088.016

-

-

()835.935

-

()835.935

		

خسارة شاملة أخرى

صافي خسائر من استبعاد استثمارات
مدرجة بالقيمة العادلة ضمن
الدخل الشامل اآلخر

-

-

477.057

()477.057

-

مجموع (الخسارة) الدخل الشامل

-

-

()358.878

9.610.959

9.252.081

أرباح أسهم نهائية لسنة 2014

16

-

-

-

()3.756.370

()3.756.370

أرباح أسهم مرحلية لسنة 2015

16

-

-

-

()2.774.875

()2.774.875

أسهم منحة صادرة

14

1.331.168

-

-

()1.331.168

-

محول إلى االحتياطي العام

-

-

500.000

()500.000

-

محول إلى احتياطي التبرعات الخيرية

-

-

225.178

()225.178

-

توزيعات لجمعية األسرة الخيرية

-

-

()225.178

-

()225.178

كما في  31ديسمبر 2015

14.642.854

()3.054.554

11.965.033

37.732.923

61.286.256

تتضمن األرباح المبقاة احتياطيات غير قابلة للتوزيع بإجمالي  315.000دينار بحريني متعلقة بالشركات التابعة كما في  31ديسمبر .2015

بي إم إم آي
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القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق تتمـــــة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

أسهم خزانة
دينار بحريني

احتياطيات أخرى
(إيضاح )17
دينار بحريني

أرباح مبقاة
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

				
رأس المال
		
دينار بحريني
إيضاح

13.311.686

()3.054.554

9.936.998

32.477.101

52.671.231

الربح للسنة

		

-

-

-

11.258.910

11.258.910

دخل شامل آخر

		

-

-

1.322.608

-

1.322.608

كما في  1يناير ( 2014معاد عرضه)		

صافي خسائر من استبعاد استثمارات
مدرجة بالقيمة العادلة ضمن
		
الدخل الشامل اآلخر

-

-

64.305

()64.305

-

		

-

-

1.386.913

11.194.605

12.581.518

أرباح أسهم نهائية لسنة 2013

16

-

-

-

()3.756.370

()3.756.370

أرباح أسهم مرحلية لسنة 2014

16

-

-

-

()2.504.245

()2.504.245

محول إلى االحتياطي العام 		

-

-

500.000

()500.000

-

		
محول إلى احتياطي التبرعات الخيرية

-

-

201.536

()201.536

-

		
توزيعات لجمعية األسرة الخيرية

-

-

()201.536

-

()201.536

كما في  31ديسمبر ( 2014معاد عرضه)		

13.311.686

()3.054.554

11.823.911

36.709.555

58.790.598

مجموع الدخل الشامل

تتضمن األرباح المبقاة احتياطيات غير قابلة للتوزيع بإجمالي  315.000دينار بحريني متعلقة بالشركات التابعة كما في  31ديسمبر .2014

بي إم إم آي
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 .1معلومات عن الشركة واألنشطة
شركة بي إم إم آي ش.م.ب«( .الشركة») هي شركة مساهمة عامة ،أسهمها مطروحة للتداول في بورصة البحرين ،تأسست فـي مملكة
البحرين ومسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة تحت سجل تجاري رقم  .10999إن عنوان المكتب الرئيسي للشركة مسجل تحت صندوق بريد
 ،828سترة ،مملكة البحرين.
إن األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة (المشار إليهم معًا «بالمجموعة») هي بيع األغذية والمرطبات والمواد اإلستهالكية
األخرى بالجملة والتجزئة .كما تقوم المجموعة بتقديم خدمات التوزيع والشحن .تتركز عمليات المجموعة في مملكة البحرين ودولة
قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق والواليات المتحدة األمريكية وجمهورية جيبوتي
وجمهورية الغابون وجمهورية مالي وجمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان وجمهورية غانا وجمهورية كينيا.
تم إعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة وفقًا لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  15فبراير .2016
فيما يلي الشركات التابعة للشركة:
نسبة الملكية
2015
			

2014

بلد
التأسيس

شركة نادر للتجارة ذ.م.م.

%100

%100

مملكة البحرين	إدارة عدة وكاالت تجارية للسلع
اإلستهالكية.

سوبر ماركت األسرة ذ.م.م.

%100

االســم

سوبر ماركت األسرة الدولية ذ.م.م.
بي إم إم آي سارل

األنشطة
الرئيسية

%100

مملكة البحرين

إدارة سوبر ماركت.

%100

المملكة
العربية السعودية

إدارة سوبر ماركت.

%100

جمهورية
جيبوتي	نشاط النقل الجوي والتخزين والتوزيع
واالستيراد والتصدير.

%100

مملكة البحرين	خدمات إدارة فنادق وشقق ومطاعم
للسياح.

%100
			
%100
			

شركة بيادر إلدارة المطاعم ش.ش.و.

%100

شركة فاست تراك للتصدير أل.أل.سي

%100
%100
			
			

والية فلوريدا،
الواليات المتحدة
األمريكية

لم تبدأ أنشطتها التجارية بعد.

أرض العهد للتجارة العامة أل.أل.سي

%100

%100

جمهورية العراق

لم تبدأ أنشطتها التجارية بعد.

بي إم إم آي الدولية القابضة ش.ش.و.

%100

%100

مملكة البحرين	شركة قابضة لمجموعة من الشركات
التجارية والصناعية والخدماتية.

لدى شركة بي إم إم آي الدولية القابضة ش.ش.و.الشركات التابعة التالية كما هو بتاريخ إعداد التقارير المالية:
جلوبل سورسنج أند سبالي إيست هولدنغ ش.ش.و.

%100

%100

مملكة البحرين	شركة قابضة لمجموعة من الشركات
التجارية والصناعية والخدماتية.

جلوبل سورسنج أند سبالي ساوث هولدنغ ش.ش.و.

%100

%100

مملكة البحرين	شركة قابضة لمجموعة من الشركات
التجارية والصناعية والخدماتية.

جلوبل سورسنج أند سبالي نورث هولدنغ ش.ش.و.

%100

%100

مملكة البحرين	شركة قابضة لمجموعة من الشركات
التجارية والصناعية والخدماتية.

جلوبل سورسنج أند سبالي وست هولدنغ ش.ش.و.

%100

%100

مملكة البحرين	شركة قابضة لمجموعة من الشركات
التجارية والصناعية والخدماتية.
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.1

معلومات عن الشركة واألنشطة (تتمـــــة)

لدى جلوبل سورسنج أند سبالي إيست هولدنغ ش.ش.و .الشركات التابعة التالية كما هو بتاريخ إعداد التقارير المالية:
نسبة الملكية
2015
			

االســم

جلوبل سورسنج أند سبالي سيرفيسس ليميتد

%100

2014

بلد
التأسيس

%100

جمهورية السودان	تقديم خدمات التموين والتدبير

				
(آو دي اس سي آو كاترينق جي في)
*%100
جلوبل سورسنج أند سبالي سيرفيسس ليميتد
			
جلوبل سورسنج أند سبالي كينيا ليمتيد

%100

األنشطة
الرئيسية

المنزلي.

*%100

جمهورية جنوب
السودان

تقديم خدمات التموين والتدبير
المنزلي.

%100

جمهورية كينيا

تقديم خدمات التموين والمرطبات.

لدى جلوبل سورسنج أند سبالي ساوث هولدنغ ش.ش.و .الشركة التابعة التالية كما هو بتاريخ إعداد التقارير المالية:
%100

جي أس أس غابون أس أيه

%100

جمهورية الغابون

بيع وتوزيع المنتجات الغذائية.

لدى جلوبل سورسنج أند سبالي نورث هولدنغ ش.ش.و .الشركة التابعة التالية كما هو بتاريخ إعداد التقارير المالية.
%100

جي أس أس مالي أس أيه

%100

جمهورية مالي	تقديم خدمات التموين والتدبير
المنزلي.

لدى جلوبل سورسنج أند سبالي ويست هولدنغ ش.ش.و .الشركة التابعة التالية كما هو بتاريخ إعداد التقارير المالية:
أنترناشونال سورسنج أند سبالي ليميتد – غانا

%100

%100

جمهورية غانا	تقديم خدمات التموين والحراسة
والخدمات ذات الصلة.

* تمثل حصة الملكية الفعلية.
الشركات الزميلة والشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة من قبل المجموعة هي كالتالي:
نسبة الملكية
2015
			

االســم

2014

بلد
التأسيس

األنشطة
الرئيسية

اسم الشركة الزميلة
شركة بنادر للفنادق ش.م.ب.

%30.47

%30.48

مملكة البحرين	األعمال الفندقية
(الفندق حاليًا تحت اإلنشاء).

إسم الشركة الخاضعة للسيطرة
الشركة القطرية البحرينية العالمية ذ.م.م.

%50

%50

دولة قطر

إدارة عدة وكاالت للسلع االستهالكية.

شركة بي أند بي للتوزيع ذ.م.م.

%50

%50

مملكة البحرين

إنشاء وتشغيل المخازن.

شركة خدمات انشكيب للشحن ذ.م.م.

%50

%50

مملكة البحرين

تقديم خدمات الشحن.

زاد للتسويق والتوزيع ذ.م.م.

%50

%50

دولة قطر	التجارة بالجملة وتوزيع المواد الغذائية
والسلع المنزلية.

%50

دولة اإلمارات
العربية المتحدة	تقديم خدمات إدارة المرافق
واستشارات األعمال واالستشارات
اإلدارية في الخارج والعمل كشركة
قابضة.

%50
شركة يو كيو أل سي فسيلتي منيجمنت ليميتد
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 .2السياسات المحاسبية الهامة
أسس اإلعداد
أعدت القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ،بإستثناء االستثمارات واالستثمارات العقارية التي تم قياسها بالقيمة العادلة.
بيان بااللتزام
أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي
وطبقًا لقانون الشركات التجارية البحريني والمتطلبات النافذة للدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي المجلد رقم  6والقوانين
والقرارات المتعلقة بها وقواعد وإجراءات بورصة البحرين.
عملة العرض والعملة الرئيسية
أعدت القوائم المالية الموحدة بالدينار البحريني ،والذي يعد العملة الرئيسية لعمليات المجموعة وعملة عرض الشركة.
أسس التوحيد
تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  31ديسمبر  .2015تتحقق السيطرة عندما يكون
لدى المجموعة تعرضات أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك
العوائد من خالل إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها .وباألخص ،تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان
لدى المجموعة:
	السلطة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمرفيها)؛
 تعرضات على أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛ و القدرة على إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار عوائدها.بشكل عام ،هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها السيطرة .لدعم هذا االفتراض ،وعندما يكون لدى المجموعة حقوق أقل
في أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة للشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة
في تقييم ما إذا كان لديها السلطة على الشركة المستثمر فيها ،بما في ذلك:
 الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها؛ الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت الممكنة.تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن هناك تغيرات
على عنصر أو أكثر من العناصر الثالث .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم إيقاف
التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة .يتم تضمين موجودات ومطلوبات ودخل ومصروفات الشركة التابعة
المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة لغاية تاريخ إيقاف السيطرة
على الشركة التابعة.
ينسب الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى حقوق حاملي الشركة األم للمجموعة والحقوق غير المسيطرة،
حتى لو إن النتائج تؤدي إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة .أينما استلزم األمر ،يتم عمل تعديالت في القوائم المالية للشركات
التابعة لتتماشي سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة .تم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات والحقوق
والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت البينية بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.
يتم إحتساب التغيير في حصة ملكية الشركة التابعة ،دون فقدان السيطرة ،كمعاملة أسهم حقوق.
إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة ،فإنها تقوم باستبعاد الموجودات (متضمنة الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة
والحقوق غير المسيطرة والبنود األخرى للحقوق في حين يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة في القائمة الموحدة للدخل .يتم إثبات
أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.
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 .2السياسات المحاسبية الهامة (تتمـــــة)
معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة نافذة اعتبارًا من  1يناير 2015
إن السياسات المحاسبية المسجلة والمتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مطابقة لتلك المستخدمة في السنة السابقة،
باستثناء بعض المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي أدخلت على المعايير والتفسيرات المطبقة من قبل المجموعة خالل السنة
كما هو موضح أدناه:

التحسينات السنوية على دورة 2012-2010
هذه التحسينات نافذة اعتبارًا من  1يوليو  2014وليس لها أي تأثير على المجموعة .وهي تتضمن على:
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  3المتعلق بدمج األعمال
يتم تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي ويوضح بأن جميع الترتيبات للمقابل المحتمل مصنفة على أنها مطلوبات (أو موجودات) ناتجة عن
سواء تقع أما ال تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي
دمج األعمال يجب أن يتم الحقًا قياسها بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر
ً
رقم  .39وهذا يتوافق مع السياسات المحاسبية الحالية للمجموعة ،وبالتالي ،فإن هذا التعديل ليس له أي تأثير على السياسة المحاسبية
للمجموعة.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  8المتعلق بالقطاعات التشغيلية
يتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي وتوضح ما يلي:
	يجب على المؤسسة اإلفصاح عن اآلراء الصادرة من قبل اإلدارة عند تطبيق إجمالي المعايير المذكورة في الفقرة  12للمعيار الدوليإلعداد التقارير المالية رقم  8متضمنة وصف موجز للقطاعات التشغيلية التي تم تجميعها والخصائص االقتصادية (على سبيل المثال،
المبيعات وإجمالي الهوامش) المستخدمة لتقييم ما إذا كانت القطاعات «مماثلة»؛
	يتطلب اإلفصاح عن تسوية موجودات القطاع إلي مجموع الموجودات فقط إذا تم تقديم التسوية إلى الرئيس التشغيلي متخذالقرارات وبالمثل لإلفصاحات المطلوبة لمطلوبات القطاع.

معيار المحاسبة الدولي رقم  16المتعلق بالعقارات واآلالت والمعدات ومعيار المحاسبة الدولي رقم  38المتعلق بالموجودات غير الملموسة
يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح في معيار المحاسبة الدولي رقم  16ومعيار المحاسبة الدولي رقم  38بأن الموجود يمكن إعادة
تقييمه بالرجوع إلى المعلومات التي يمكن مالحظتها إما عن طريق تعديل إجمالي القيمة المدرجة للموجود إلى القيمة السوقية أو عن
طريق تحديد القيمة السوقية للقيمة المدرجة وتعديل إجمالي القيمة المدرجة على أساس تناسبي بحيث تساوي القيمة المدرجة الناتجة
للقيمة السوقية .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن اإلستهالك المتراكم أو اإلطفاء هو الفرق بين إجمالي المبالغ والمبالغ المدرجة للموجود .هذا
التعديل ليس له أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة حيث لم تسجل المجموعة أي تعديالت إعادة تقييم خالل السنة الحالية.
معيار المحاسبة الدولي رقم  24المتعلق بإفصاحات أطراف ذات العالقة
يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح بأن مؤسسة إدارة (المؤسسة التي تقدم خدمات موظفي اإلدارة الرئيسيين) هو طرف ذو عالقة
خاضع إلفصاحات األطراف ذات العالقة .باإلضافة إلى ذلك ،يتطلب من المؤسسة التي تستخدم مؤسسة إدارة اإلفصاح عن المصروفات
التي تكبدتها لخدمات اإلدارة .هذا التعديل ليس له صلة بالمجموعة حيث أنها ال تستلم أي خدمات إدارة من المؤسسات األخرى.
التحسينات السنوية على دورة 2013 - 2011
هذه التحسينات نافذة اعتبارًا من  1يوليو  2014وال يتوقع بأن يكون لها أي تأثير على المجموعة .وهي تتضمن على:
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  3المتعلق بدمج األعمال
يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح نطاق االستثناءات ضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  3ما يلي:
	الترتيبات المشتركة ،وليس فقط الشركات الخاضعة ليسطرة المشتركة هي التي تقع خارج نطاق المعيار الدولي إلعداد التقاريرالمالية رقم 3؛ و
 ينطبق نطاق االستثناء هذا فقط على المحاسبة في القوائم المالية للترتيبات المشتركة ذاتها.أن مجموعة بي إم إم آي ش.م.ب .هي ليست ترتيب مشترك ،وبالتالي فأن هذا التعديل ليس له أي صلة بالمجموعة وشركاتها التابعة.
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 .2السياسات المحاسبية الهامة (تتمـــــة)

معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة نافذة اعتبارًا من  1يناير ( 2015تتمة)
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  13المتعلق بقياس القيمة العادلة
يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح بأن استثناء المحفظة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  13يمكن تطبيقه ليس فقط
على الموجودات والمطلوبات المالية ،بل يمكن أيضًا تطبيقه على العقود األخرى التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم  .39ال
تطبق المجموعة استثناء المحفظة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .13
معيار المحاسبة الدولي رقم  40المتعلق باالستثمار العقاري
توضح الخدمات المساندة في معيار المحاسبة الدولي رقم  40الفرق بين االستثمار العقاري والعقارات التي يشغلها المالك (أي العقارات
واآلالت والمعدات) .يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح بأن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،3وليس وصف الخدمات المساندة
في معيار المحاسبة الدولي رقم  ،40يستخدم لتحديد ما إذا كانت المعاملة هي معاملة شراء الموجودات أو دمج األعمال .في الفترات
السابقة ،اعتمدت المجموعة على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،3وليس على معيار المحاسبة الدولي رقم  ،40في تحديد ما
إذا كان هو إقتناء للموجود أو دمج األعمال .وبالتالي ،فإن هذا التعديل ليس له أي تأثير على السياسة المحاسبية للمجموعة.
تم تطبيق العديد من المعايير والتعديالت الجديدة األخرى للمرة األولى في سنة  .2015إال أن ،ليست لها أي تأثير على القوائم المالية
الموحدة للمجموعة.
عقارات وآالت ومعدات
تدرج العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة ،بعد حسم االستهالك المتراكم وأي إضمحالل في القيمة .ال يتم إستهالك األراضي المملوكة
ملكًا حرًا واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
بناء على األعمار اإلنتاجية المتوقعة للعقارات واآلالت والمعدات كالتالي:
يتم حساب االستهالك على أساس القسط الثابت ً
		
 20 – 5سـنة
		
 20 – 15سنة
 10 – 2سنوات		
			
 5سنوات

مباني مملوكة ملكًا حرًا
مباني على أراضي مستأجرة
آالت ومعدات
مركبات

النفقات المتكبدة الستبدال عنصر أساسي من العقارات واآلالت والمعدات يتم حسابه كبند منفصل ويتم رسملته من ثم شطب القيمة
المدرجة للعنصر األساسي المستبدل .يتم رسملة النفقات الالحقة األخرى فقط عند زيادة المنافع اإلقتصادية المستقبلية للبند المتعلق
بالعقارات واآلالت والمعدات .يتم إثبات جميع النفقات األخرى في القائمة الموحدة للدخل كمصروفات عند تكبدها.
يتم عمل مراجعة للقيم المدرجة للعقارات واآلالت والمعدات من حيث اإلضمحالل عندما تكون هناك أحداث أو تغيرات في الظروف
تشير إلى عدم إمكانية إسترداد القيمة المدرجة .في حالة وجود أي من هذه المؤشرات وحيث تزيد القيم المدرجة على المبلغ
المقدر القابل لإلسترداد ،يتم إظهار الموجودات بالمبلغ القابل لإلسترداد والذي يعد األعلى من بين قيمتها العادلة ناقصًا تكلفة البيع
وقيمتها المستخدمة.
يتم استبعاد بند من العقارات واآلالت والمعدات عند البيع أو عندما ال يتوقع الحصول على منافع إقتصادية من إستخدامه أو بيعه .يتم
إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة عن استبعاد موجود (يتم إحتسابه على إنه الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة المدرجة للموجود)
في القائمة الموحدة للدخل في السنة التي تم فيها استبعاد الموجود.
يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في نهاية كل سنة مالية ،ويتم تعديلها في المستقبل إذا
تطلب األمر.
الشهرة
يتم إثبات الشهرة عند إقتناء بي إم إم آي الدولية ش.ش.و.
يتم مبدئيًا قياس الشهرة بالتكلفة ،والتي تعد الزيادة إلجمالي المقابل المحول والقيمة المثبتة للحقوق غير المسيطرة وأي حصة
محتفظ بها مسبقًا على صافي الموجودات المقتناة المحددة والمطلوبات المفترضة.
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الشهرة (تتمة)
بعد اإلثبات المبدئي ،يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد حسم أي خسائر إضمحالل متراكمة .لغرض فحص اإلضمحالل ،يتم تخصيص
الشهرة المقتناة من دمج األعمال من تاريخ اإلقتناء لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد للمجموعة التي من المتوقع أن تستفيد من
أعمال الدمج ،بغض النظر ما إذا كانت موجودات أو مطلوبات أخرى للملكية المشتراة تم تخصيصها لهذه الوحدات.
أينما تشكل الشهرة جزءًا من الوحدة المنتجة للنقد وجزءًا من العمليات ضمن الوحدة المستبعدة ،فإن الشهرة المرتبطة بالعمليات
المستبعدة يتم تضمينها في القيمة المدرجة للعمليات عند تحديد المكسب أو الخسارة للعمليات المستبعدة .يتم قياس الشهرة
المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيمة النسبية للعمليات المستبعدة وجزء من الوحدة المنتجة للنقد المتبقية.
المخزون
يـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها ،أيهما أقل .تتضمن التكاليف تلك المصروفات المتكبدة لكل منتج حتى
وصوله إلى موقعه وشكله الحاليين وتحدد على أساس الوارد أو ً
ال ،الصادر أوال باستثناء البضائع المحتفظ بها لغرض إعادة البيع – التجزئة
والتي تم تحديدها على أساس المتوسط المرجح.
إن صافي القيمة المتوقع تحقيقها هو سعر البيع المقدر ضمن األعمال اإلعتيادية ،محسومًا منها التكاليف المقدرة لإلتمام والتكاليف
المقدرة الضرورية لحدوث البيع.
إضمحالل موجودات غير مالية
تقوم المجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت إضمحالل الموجود .إذا وجد مثل هذا الدليل،
أو عندما يتطلب عمل فحص إضمحالل سنوي للموجود ،تقوم المجموعة بعمل تقييم لمبلغ الموجود القابل لإلسترداد .إن القيمة القابلة
لإلسترداد للموجود هي القيمة األعلى للقيمة العادلة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصًا تكاليف البيع وقيمتها المستخدمة وهي
محددة للموجود الفردي ،إال إذا كان الموجود غير منتج للتدفقات النقدية والتي هي مستقلة إلى حد بعيد عن تلك الموجودات األخرى أو
مجموعة من الموجودات.
عندما تزيد القيمة المدرجة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمها القابلة لإلسترداد ،فإن الموجود يعتبر مضمح ً
ال ،ويتم إظهار
الموجود بالمبلغ القابل لالسترداد .عندما يتم تقييم القيمة المستخدمة للموجود ،فان التدفقات النقدية المستقبلية يتم تخفيضها إلى
قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس التقييمات الحالية للسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة
بالموجود .عند تحديد القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع ،فإنه يتم استخدام نماذج التقييم المناسبة .هذه الحسابات يتم تأيدها من
قبل مضاعفات التقييم أو أسعار األسهم المعلنة المتدوالة علنًا للشركات الزميلة أو مؤشرات أخرى متاحة للقيمة العادلة.
تستند عملية حساب اضمحالل المجموعة على الميزانيات التفصيلية والحسابات المتوقعة ،التي تعد بشكل منفصل لكل وحدة
من الوحدات المنتجة للنقد للمجموعة والتي يتم تخصيص الموجودات الفردية لها .هذه الميزانيات والحسابات المتوقعة تغطي بشكل
عام فترة خمس سنوات .للفترات األطول ،يحسب معدل النمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد
السنة الخامسة.
يتم عمل تقييم في تاريخ إعداد كل تقرير ،حول ما إذا كان هناك أي مؤشر يثبت بأن خسائر اإلضمحالل المثبتة مسبقًا لم تعد موجودة أو
قد تم تخفيضها .إذا وجد مثل هذا المؤشر ،تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لإلسترداد للموجود .يتم استرجاع خسارة اإلضمحالل
المثبتة مسبقًا فقط إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ الموجودات القابلة لإلسترداد منذ تاريخ إثبات آخر خسارة
إضمحالل .إن قيمة االسترجاع محددة بحيث ال تتجاوز القيمة المدرجة للموجود قيمتها القابلة لإلسترداد ،وإال تتجاوز القيمة المدرجة التي
تم تحديدها ،بعد حسم اإلستهالك كما لو لم يتم إثبات خسارة إضمحالل للموجود في السنوات السابقة .يتم إثبات هذه االسترجاعات
في القائمة الموحدة للدخل.
كما يتم تطبيق المعايير التالية عند تقييم إضمحالل الشهرة.
يتم فحص الشهرة لإلضمحالل سنويًا (كما في  31ديسمبر) وإذا وجدت مؤشرات تشير بأن القيمة المدرجة يمكن أن تكون مضمحلة.
يتم تحديد اإلضمحالل عن طريق تقييم المبلغ القابل لإلسترداد للوحدة المنتجة للنقد (أو مجموعة وحدات منتجة للنقد) التي تتعلق
بها الشهرة .إذا كانت القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المنتجة للنقد (أو مجموعة وحدات منتجة للنقد) أدنى من قيمتها المدرجة،
ً
مباشرة في القائمة الموحدة للدخل ،ال يمكن إسترجاع خسائر اإلضمحالل المتعلقة بالشهرة في
فأنه يتم إثبات خسارة إضمحالل
الفترات المستقبلية.
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استثمارات عقارية
يتم تصنيف العقارات المحتفظ بها لغرض اإليجار أو لالستفادة من الزيادة في قيمتها أو لكليهما كاستثمارات عقارية .يتم قياس االستثمارات
العقارية مبدئيًا بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة .تتضمن القيمة المدرجة تكلفة استبدال جزءٍ من االستثمار العقاري القائم في الوقت
الذي تم فيه تكبد التكلفة إذا تم استيفاء معايير اإلثبات؛ وتستثنى تكاليف الخدمات اليومية من االستثمار العقاري .بعد اإلثبات المبدئي ،تدرج
االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة ،التي تعكس أوضاع السوق في تاريخ إعداد التقارير المالية .يتم إثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة من
التغيرات في القيم العادلة لالستثمارات العقارية في القائمة الموحدة للدخل في الفترة التي تنتج فيها.
يتم استبعاد االستثمارات العقارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم سحب االستثمارات العقارية بصورة نهائية من االستخدام وال يتوقع
الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية من استبعادها .يتم إثبات الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة المدرجة للموجود في
القائمة الموحدة للدخل في فترة االستبعاد.
يتم عمل التحويالت إلى أو من االستثمارات العقارية فقط إذا كان هناك تغيير في االستخدام .بالنسبة للتحويل من استثمارات عقارية إلى
عقارات تم شغلها من قبل المالك ،تعتبر التكلفة للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة في تاريخ التغير في االستخدام .إذا أصبحت العقارات
التي يشغلها المالك استثمارات عقارية ،تقوم المجموعة بإحتساب هذه العقارات وفقًا للسياسة المتبعة للعقارات واآلالت والمعدات حتى
تاريخ تغيير اإلستخدام.
استثمارات في شركة زميلة وشركات خاضغة ليسطرة مشتركة
إن الشركة الزميلة هي مؤسسة لدى المجموعة نفوذ مؤثر عليها .إن النفوذ المؤثر هي القدرة على المشاركة في إتخاذ القرارات فيما يتعلق
بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ،ولكن ليست السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.
الشركة الخاضعة ليسطرة المشتركة هي نوع من أنواع الترتيبات المشتركة التي بموجبها يحصل األطراف الذين يمتلكون السيطرة
المشتركة في الترتيب الحق في صافي موجودات الشركة الخاضعة ليسطرة المشتركة .الشركة الخاضعة ليسطرة المشتركة هي اتفاقية
تعاقدية لتقاسم السيطرة على الترتيب ،والتي تكون موجودة فقط عندما يتطلب اتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة بالحصول على
الموافقة باإلجماع من األطراف المتقاسمة للسيطرة.
إن االعتبارات التي يتم عملها في تحديد النفوذ المؤثر أو السيطرة المشتركة هي مماثلة لتلك التي تعد ضرورية لتحديد مدى السيطرة على
الشركات التابعة.
يتم حساب استثمارات المجموعة في شركتها الزميلة والشركات الخاضعة ليسطرة المشتركة بموجب طريقة الحقوق.
بموجب طريقة الحقوق ،يتم إثبات االستثمار في الشركة الزميلة أو الشركة الخاضعة ليسطرة المشتركة مبدئيًا بالتكلفة .يتم تعديل القيمة
المدرجة لالستثمار إلثبات التغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة أو الشركة الخاضعة لليسطرة المشتركة منذ
تاريخ اإلقتناء .يتم تضمين الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو الشركة الخاضعة لليسطرة المشتركة في القيمة المدرجة لالستثمار وهي
غير مطفأة وال يتم فحصها لالضمحالل.
تعكس القائمة الموحدة للدخل حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة أو الشركة الخاضعة ليسطرة المشتركة .يتم عرض
أي تغير في الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فيها كجزء من القائمة الموحدة للدخل الشامل اآلخر .باإلضافة إلى ذلك ،أينما وجدت
ً
مباشرة في حقوق الشركة الزميلة أو الشركة الخاضعة ليسطرة المشتركة ،تقوم المجموعة بإثبات حصتها في هذه
تغييرات قد أثبتت
التغييرات وتفصح عن هذا ،إذا استلزم األمر في القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق .يتم استبعاد المكاسب والخسائر غير المحققة
الناتجة من المعامالت بين المجموعة وشركتها الزميلة أو شركاتها الخاضغة لليسطرة المشتركة إلى حد حصة المجموعة في الشركة
الزميلة أو الشركة الخاضعة ليسطرة المشتركة.
يتم إظهار إجمالي حصة المجموعة في نتائج الشركة الزميلة أو الشركات الخاضعة ليسطرة المشتركة في مقدمة القائمة الموحدة
للدخل خارج الربح التشغيلي وتمثل النتائج بعد الضريبة والحقوق الغير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة أو الشركة الخاضعة
ليسطرة المشتركة.
يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة أو الشركة الخاضعة ليسطرة المشتركة في نفس فترة إعداد التقارير المالية للمجموعة .أينما
استلزم األمر ،يتم عمل تعديالت في السياسات المحاسبية لتتماشي مع سياسات المجموعة.
بعد تطبيق طريقة الحقوق ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان ضروريًا إثبات خسارة اضمحالل إضافية لحصة استثمارات المجموعة في
شركتها الزميلة أو شركاتها الخاضغة لليسطرة المشتركة .تقوم المجموعة بتاريخ إعداد كل تقرير ،بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي
يثبت اضمحالل االستثمار في الشركة الزميلة أو الشركة الخاضعة ليسطرة المشتركة .ففي هذه الحالة تقوم المجموعة بإحتساب قيمة
االضمحالل والتي تعد الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة أو الشركة الخاضعة ليسطرة المشتركة وقيمتها المدرجة ومن ثم
إثبات الخسارة «كحصة المجموعة من نتائج الشركة الزميلة أو الشركات الخاضعة ليسطرة المشتركة « في القائمة الموحدة للدخل.
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استثمارات في شركة زميلة وشركات خاضغة ليسطرة مشتركة (تتمة)
عند فقدان نفوذ مؤثر على الشركة الزميلة أو الشركة الخاضعة ليسطرة المشتركة تقيس وتثبت المجموعة أي اسثتمار محتفظ به
بقيمته العادلة .يتم إثبات أي فرق بين القيمة المدرجة للشركة الزميلة أو الشركة الخاضعة ليسطرة المشتركة عند فقدان النفوذ المؤثر
والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من االستبعاد في القائمة الموحدة للدخل.
تصنيف المتداول مقابل غير المتداول
تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في القائمة الموحدة للمركز المالي على أساس التصنيف المتداول وغير المتداول .يعتبر
الموجود متداو ً
ال عندما:
 يتوقع تحقيقه أو ينوى بيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية االعتيادية؛ يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرة؛ يتوقع تحقيقه خالل أثنى عشر شهرًا بعد فترة إعداد التقارير المالية؛ و	النقد وما في حكمه إال إذا كان مقيد من إن يتم استبداله أو استخدامه لتسوية مطلوب لمدة أثنى عشر شهرًا على األقل بعد فترةإعداد التقارير المالية.
يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.
يعتبر المطلوب متداو ً
ال عندما:
 يتوقع تسويته في الدورة التشغيلية االعتيادية؛ يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرة؛ عندما يكون مستحق السداد خالل أثنى عشر شهرًا بعد فترة إعداد التقارير المالية؛ و ليس هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوب لمدة أثنى عشر شهرًا على األقل بعد فترة إعداد التقارير المالية.تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.
نقد وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل
يشتمل النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع القصيرة األجل في القائمة الموحدة للمركز المالي على أرصدة لدى بنوك ونقد في الصندوق
وودائع قصيرة األجل بتواريخ إستحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل ،والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية لتغيرات في القيمة بعد حسم
حسابات السحب على المكشوف من البنك.
األدوات المالية – اإلثبات المبدئي والقياس الالحق
األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه موجود مالي لشركة واحدة ومطلوب مالي أو أداة أسهم حقوق ملكية لشركة أخرى.
الموجودات المالية
اإلثبات المبدئي والقياس الالحق
قامت المجموعة بالتطبيق المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9المتعلق باألدوات المالية ،اعتبارًا من  1يناير  .2011الحقًا لتطبيق
هذا المعيار قامت المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية في الفئات التالية :تلك المقاسة بالتكلفة المطفأة أو تلك المقاسة بالقيمة
العادلة .يعتمد هذا التصنيف على كال من الخصائص التعاقدية للموجودات ونموذج األعمال المطبق إلدارتها.
تتضمن الموجودات المالية للمجموعة على استثمارات وقروض لشركة زميلة وشركة خاضعة لسيطرة مشتركة وجزء معين من الذمم
التجارية المدينة والذمم األخرى ونقد وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل.
يتم إثبات واستبعاد جميع المشتريات أو المبيعات المنتظمة للموجودات المالية على أساس تاريخ المتاجرة .المشتريات أو المبيعات
المنتظمة هي المشتريات أو المبيعات للموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات ضمن فترة زمنية محددة حسب األنظمة أو
األعراف في السوق.
بناء على تصنيف الموجودات المالية كما
جميع الموجودات المالية يتم قياسها الحقًا بالكامل إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلةً ،
هو موضح أدناه:
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 .2السياسات المحاسبية الهامة (تتمـــــة)
الموجودات المالية (تتمة)
الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
يتم تصنيف الموجودات المالية كمدرجة «بالتكلفة المطفأة» فقط إذا استوفت كال من المعايير التالية:
 الموجود محتفظ به ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،و	الشروط التعاقدية لألداة تمنح الحق في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تشكل دفعات منفردة للمبلغ األساسي والفائدة علىالمبلغ األساسي القائم.
ً
مباشرة إلى
يتم مبدئيًا قياس الموجودات المالية التي تستوفي هذه المعايير بالقيمة العادلة مضافًا إليها تكاليف المعامالت التي تنسب
إقتناء الموجودات المالية .يتم الحقًا قياسها بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية بعد حسم أي اضمحالل.
لم تقم المجموعة بتصنيف أية أدوات دين بالتكلفة المطفأة.

قروض وذمم مدينة
هذه الفئة هي أكثر صلة بالمجموعة .القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة التي لديها مدفوعات ثابتة أو قابلة
للتحديد وال يتم تداولها في السوق النشطة .بعد القياس المبدئي ،يتم الحقًا قياس هذه الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة بإستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد حسم اإلضمحالل .يتم إحتساب التكلفة المطفأة باألخذ في اإلعتبار أية خصومات أو عالوات من
اإلقتناء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزأ ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي .يتم إثبات المكاسب والخسائر في القائمة الموحدة للدخل
عندما يتم استبعاد أو إضمحالل القروض أو الذمم المدينة ،وكذلك من خالل عملية اإلطفاء .يتم شطب الديون المعدومة من القائمة
الموحدة للدخل عندما يتم تحديدها.
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
الموجودات المالية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن االرباح أو الخسائر
تصنف االستثمارات في أدوات أسهم حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن االرباح أو الخسائر ،ما لم تصنف المجموعة االستثمارات
المحتفظ به لغرض غير المتاجرة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر عند اإلثبات المبدئي.
أدوات الدين التي ال تستوفي معايير التكلفة المطفأة تقاس بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر .باإلضافة لذلك ،أدوات الدين التي
تستوفي معايير التكلفة المطفأة ولكنها مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن االرباح أو الخسائر تقاس بالقيمة العادلة ضمن األرباح
أو الخسائر .يمكن تصنيف أداة الدين كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن االرباح أو الخسائر عند اإلثبات المبدئي إذا كان هذا التصنيف يزيل أو
يخفض بصورة جوهرية التعارض في القياس أو اإلثبات الذي ينتج عن قياس الموجودات أو المطلوبات أو يثبت المكاسب أو الخسائر على
أساس مختلف .قامت المجموعة بتصنيف ادوات الدين كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر.
يعاد تصنيف أدوات الدين من مقاسة بالتكلفة المطفأة إلى مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر عندما يتغير نموذج العمل
بحيث لم تعد معايير القياس بالتكلفة المطفأة محققة .وال يسمح بإعادة تصنيف أدوات الدين المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن
األرباح أو الخسائر عند اإلثبات المبدئي.
الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة ضمن االرباح أو الخسائر تقاس بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة إعداد تقرير مالي ،وأية
مكاسب أو خسائر تنتج من إعادة القياس تثبت في القائمة الموحدة للدخل.
يتم تضمين دخل الفوائد من أدوات الدين المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر في القائمة الموحدة للدخل.
يتم إثبات دخل أرباح األسهم من استثمارات في أدوات أسهم حقوق الملكية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو
الخسائر في القائمة الموحدة للدخل عندما يحق للمجموعة استالم مدفوعات أرباح األسهم وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 18
المتعلق باإليرادات.

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر
عند اإلثبات المبدئي ،يمكن للمجموعة عمل إختيار غير قابل للنقض (على أساس كل أداة على حدة) لتصنيف االستثمارات في أدوات أسهم
حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر .ال يسمح بتصنيف الموجودات المالية كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن
الدخل الشامل اآلخر إذا كان استثمار أسهم حقوق الملكية محتفظ به لغرض المتاجرة.
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 .2السياسات المحاسبية الهامة (تتمـــــة)
الموجودات المالية (تتمة)
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة (تتمة)
يحتفظ بالموجود المالي لغرض المتاجرة إذا:
 تم إقتنائه بشكل رئيسي لغرض بيعه على المدى القريب؛ أو	عند اإلثبات المبدئي يكون جزءًا من محفظة أدوات مالية محددة التي تديرها المجموعة ويكون فيها دليل على النمط الفعلي األخيرلتحقيق الربح قصير األجل؛ أو
 يكون مشتقًا غير مصنف وفعال كأداة تحوط أو ضمان مالي.يتم مبدئيًا قياس االستثمارات في أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة
مضافًا إليها تكاليف المعامالت .ويتم الحقًا ،قياسها بالقيمة العادلة مع إثبات المكاسب والخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة
العادلة في الدخل الشامل اآلخر ويحسب تراكميًا في إحتياطي إعادة تقييم االستثمارات .لن يتم إعادة تصنيف المكسب أو الخسارة
المتراكمة في القائمة الموحدة للدخل عند استبعاد االستثمارات.
قامت المجموعة بتخصيص معظم استثماراتها في أدوات أسهم حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل
اآلخر عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،9حيث يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن هذا العرض مجديًا أكثر
ً
مباشرة في القائمة الموحدة للدخل.
لالستثمارات اإلستراتيجية المتوسطة أو الطويلة اآلجل ،عوضًا عن إظهار التغيرات في القيمة العادلة
يتم إثبات أرباح األسهم من هذه االستثمارات في أدوات أسهم حقوق الملكية بالقائمة الموحدة للدخل عندما يحق للمجموعة
استالم مدفوعات أرباح األسهم وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  18المتعلق باإليرادات ،إال إذا كانت ارباح األسهم تسترد بوضوح جزءًا من
تكلفة االستثمار.
استبعاد الموجودات المالية
يتم استبعاد الموجود المالي (أو أي جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من المجودات المالية المشابهة) عند:
 انقضاء الحق في إستالم التدفقات النقدية من موجود؛ أو	قيام المجموعة بنقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من موجود أو تعهدت بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرفوسواء:
ثالث بموجب ترتيب سداد؛
ً
(أ) قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المتعلقة بالموجود ،أو
(ب)عندما لم تقم المجموعة بنقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية للموجود ولكنها قامت بنقل السيطرة
على الموجود.
عند استبعاد الموجود المالي المقاس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر ،يتم إثبات الفرق بين المبلغ المدرج
للموجود وإجمالي المقابل المستلم والمبلغ المتوجب استالمه في القائمة الموحدة للدخل.
عند استبعاد الموجود المالي المصنف كمدرج بالقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر ،ال يتم إعادة تصنيف المكسب أو الخسارة
المتراكمة مسبقًا في إحتياطي إعادة تقييم االستثمارات إلى القائمة الموحدة للدخل ،ولكن يعاد تصنيفه إلى األرباح المبقاة.
اضمحالل موجودات مالية
بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ،تقوم المجموعة أو ً
ال بعمل تقييم فردي يثبت وجود دليل موضوعي الضمحالل
الموجودات المالية الجوهرية بشكل فردي ،أو بشكل جماعي للموجودات المالية التي ال تعتبر جوهرية بشكل فردي .إذا حددت المجموعة
سواء كان جوهريًا أو غير جوهريًا ،يتم تضمين الموجود
بأنه ال يوجد دليل موضوعي يثبت اضمحالل الموجود المالي المحدد بشكل فردي،
ً
في مجموعة من الموجودات المالية التي لديها خصائص مخاطر ائتمان مماثلة ويتم تقييمها بشكل جماعي لالضمحالل .الموجودات
المالية التي تم تحديدها بشكل فردي لالضمحالل والتي يتم إثبات خسارة اضمحاللها أو يستمر اضمحاللها ال يتم تضمينها في التقييم
الجماعي لالضمحالل.
إذا وجد دليل موضوعي يثبت تكبد خسارة اضمحالل ،فأنه يتم قياس مبلغ الخسارة كفرق بين القيمة المدرجة للموجود والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية المتوقعة (بإستثناء الخسائر االئتمانية المستقبلية المتوقعة التي لم يتم تكبدها بعد) .يتم خصم القيمة الحالية
بناء على سعر الفائدة الفعلي األصلي للموجود.
للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ً
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 .2السياسات المحاسبية الهامة (تتمـــــة)
الموجودات المالية (تتمة)
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة (تتمة)
اضمحالل موجودات مالية (تتمة)
يتم خفض القيمة المدرجة للموجود من خالل إستخدام حساب المخصص ويتم إثبات مبلغ الخسارة في قائمة األرباح أو الخسائر.
يستمر إستحقاق دخل الفوائد (المسجل كدخل تمويل في قائمة األرباح أو الخسائر) على القيمة المدرجة المخفضة ويتم استحقاقها
بإستخدام معدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة االضمحالل .يتم شطب الموجودات
وما يرتبط بها من مخصصات عندما ال يكون هناك إحتمال واقعي لإلسترداد في المستقبل وتم تحقيق جميع الضمانات أو تم تحويلها
إلى المجموعة .إذا زاد أو انخفض مبلغ االضمحالل المقدر في السنة الالحقة نتيجة لحدوثه بعد إثبات قيمة االضمحالل ،عندئذ فإن خسارة
االضمحالل المثبتة مسبقًا يتم زيادتها أو تخفيضها عن طريق تعديل حساب المخصص .إذا تم استرداد المبالغ المشطوبة في وقت الحق،
فأنه يتم إدراجها في قائمة األرباح أو الخسائر.
المطلوبات المالية
اإلثبات المبدئي والقياس الالحق
يتم تصنيف المطلوبات المالية التي تدخل ضمن نطاق المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم  9مبدئيًا بالتكلفة المطفأة والمقاسة
بالقيمة العادلة مخصومًا منها نكاليف المعاملة .تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على ذمم دائنة طويلة األجل وجزء معين من
الذمم الدائنة والذمم األخرى وسحوبات على المكشوف من البنك.
القياس الالحق
المطلوبات المالية التي تدخل ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9تقاس الحقًا إما بالتكلفة المطفأة بإستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي أو بالقيمة العادلة ضمن االرباح و الخسائر.
المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  -ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
يتم الحقًا قياس المطلوبات للذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى بالتكلفة المطفأة ،والتي تعد القيمة العادلة للمقابل المتوجب دفعه
في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة ،سواء تمت مطالبة المجموعة بها من قبل الموردين أو لم تتم.
استبعاد المطلوبات المالية
يتم استبعاد المطلوبات المالية عندما يكون االلتزام بموجب المطلوب تم إخالئه أو إلغائه أو انتهاء مدته .عندما يتم استبدال مطلوب
مالي حالي بآخر من نفس المقترض بشروط مختلفة جوهريًا أو عندما يتم تعديل مطلوب حالي بشكل جوهري ،فإن هذا االستبدال
أو التعديل يعتبر بمثابة استبعاد للمطلوب األصلي ويتم إثبات مطلوب جديد .يتم إثبات فروق المبالغ المدرجة المعنية في القائمة
الموحدة للدخل.
مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في القائمة الموحدة للمركز المالي فقط إذا كان هناك حق قانوني
قابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف بها حيث تنوي المجموعة التسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق الموجود وسداد المطلوب
في الوقت ذاته.
تكلفة إطفاء األدوات المالية
طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة محاسبة التكلفة المطفأة ألداة الدين وتخصيص دخل الفوائد خالل الفترة المتعلقة بذلك .ومعدل
الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بدقة المبالغ النقدية التقديرية المستلمة (ويشمل كافة الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة
جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي ،تكاليف المعاملة واألقساط والخصومات األخرى) خالل العمر المتوقع ألداة الدين ،أو،
التي تشكل
ً
حيثما يكون مناسبًا  ،مدة أقصر ،لصافي المبلغ المدرج عند اإلثبات المبدئي.
قياس القيمة العادلة
تقيس المجموعة األدوات المالية ،مثل االستثمارات والموجودات غير المالية كاستثمارات عقارية ،بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل
تقرير مالي.
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجود أو الذي يتم دفعه لتحويل مطلوب في معاملة منظمة بين مشاركي السوق
في تاريخ القياس .ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن معاملة بيع الموجود أو تحويل المطلوب تحدث إما:
 في السوق الرئيسي للموجود أو المطلوب ،أو -في السوق األكثر فائدة للموجود أو المطلوب في حال غياب السوق الرئيسي
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قياس القيمة العادلة (تتمة)
يجب إن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة متاح التعامل فيه للمجموعة.
يتم قياس القيمة العادلة للموجود أو المطلوب باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الموجود أو
المطلوب ،على افتراض بأن مشاركي السوق يعملون بأفضل مصالحهم االقتصادية.
يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار قدرة مشاركي السوق على إدرار منافع اقتصادية عن طريق استخدام
الموجودات بأعلى وأفضل استخداماتها أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق الذي سيستخدم الموجودات بأعلى وأفضل
استخداماتها.
تستخدم المجموعة تقنيات التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر لها معلومات كافية لقياس القيمة العادلة ،والذي يزيد الحد
االقصى الستخدام المدخالت ذات الصلة التي يمكن مالحظتها ويحد من استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها.
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس أو يتم اإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل
بناء على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل:
الهرمي للقيمة العادلةً ،
 المستوى  - 1األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛	المستوى  - 2تقنيات التقييم ألدنى مستوى والتي يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة المسجلةأما بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ و
 المستوى  - 3تقنيات التقييم ألدنى مستوى والتي ال يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة.بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية الموحدة على أساس متكرر ،تحدد المجموعة ما إذا كانت قد حدثت تحويالت
فيما بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم تصنيفها ( -استنادًا إلى أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري
على قياس قيمتها العادلة ككل) في نهاية فترة إعداد كل تقرير مالي.
تقوم إدارة المجموعة بالمناقشة مع مجلس اإلدارة بتحديد السياسات واإلجراءات لك ً
ال من قياس القيمة العادلة المتكررة :،مثل
االستثمارت العقارية واالستثمارات غير المسعرة ،وبالنسبة للقياسات غير المتكررة :مثل الموجودات المحتفظ بها لغرض التوزيع من
العمليات الموقوفة.
يتم إشراك المثمنيين الخارجيين لتقييم الموجودات الهامة مثل االستثمارات العقارية واالستثمارات والمطلوبات الجوهرية والمقابل
المحتمل .يقرر إشراك المثمنيين الخارجيين سنويًا من قبل اإلدارة بعد المناقشة مع مجلس اإلدارة .تتضمن معايير االختيار على معرفتهم
بالسوق والسمعة واالستقاللية والتمسك بالمعايير المهنية.
لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر
الموجودات أو المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
أسهم خزانة
يتم خصم أسهم حقوق الملكية التي يتم إعادة شرائها (أسهم خزانة) من الحقوق .ال يتم إثبات أي مكسب أو خسارة في القائمة
الموحدة للدخل من شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أسهم حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تقوم المجموعة بعمل اشتراكات لموظفيها المواطنين حسب أنظمة كل دولة على حدة ،تحسب كنسبة من رواتب الموظفين .إن
التزامات المجموعة تكون محصورة في نطاق المبالغ المساهم بها في هذه األنظمة والتي يتم صرفها عند استحقاقها.
بناء على رواتب الموظفين عند إنهاء التوظيف
كما تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها غير البحرينيين ،والتي تستحق ً
وعدد سنوات الخدمة .يتم إحتساب التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة التوظيف.
عقود االيجار
تحديد ما إذا كان الترتيب ،هو عقد إيجار يعتمد على القصد من الترتيب في بداية التاريخ ،يتم تحديد إذا كان تنفيذ الترتيب يعتمد على
استخدام موجود أو موجودات محددة أو ينقل الترتيب حق استخدام الموجود إذا لم يكن ذلك الحق غير محدد صراحة في الترتيب.
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عقود التأجير  -المجموعة كمستأجر
يتم تصنيف عقود التأجير في بداية التاريخ كعقود تأجير تمويلية أو عقود تأجير تشغيلية .يتم تصنيف عقود التأجير التشغيلية عندما
يحتفظ المؤجر بجميع المخاطر والمنافع الرئيسية لملكية الموجود .يتم إثبات مدفوعات عقد التأجير التشغيلي كمصروفات ضمن
القائمة الموحدة للدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة التأجير.
عقود التأجير  -المجموعة كمؤجر
تصنف عقود التأجير التي تحتفظ فيها المجموعة بجميع المخاطر والمنافع الرئيسية لملكية الموجود كعقود تأجير تشغيلية .تضاف
التكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة في التفاوض بشأن عقود التأجير التشغيلية إلى القيمة المدرجة للموجود المؤجر ويتم إثباتها على
بناء على نفس األساس كدخل التأجير.
مدى فترة عقد اإليجار ً
إثبات اإليراد
يتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي من المحتمل أن تتدفق منه المنافع اإلقتصادية إلى المجموعة بحيث يمكن قياس مبالغ اإليرادات
بموثوقية ،بغض النظر عن متى يتم استالم المدفوعات .يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذمم المدينة ،مع
األخذ في االعتبار الشروط التعاقدية المحددة للدفع بإستثناء الضرائب أو الرسوم .لقد استنتجت المجموعة بأنها تعمل كرب المال في
جميع ترتيبات إيراداتها نظرًا ألنها الملتزم األولي في جميع ترتيبات اإليرادات ولديها أسعار العروض وكما أنها تتعرض لمخاطر المخزون
ومخاطر االئتمان.
يجب استيفاء المعايير المحددة الموضحة أدناه قبل إثبات اإليراد:

بيع البضائع
ً
عادة عند تسليم البضائع.
يتم إثبات اإليراد من بيع البضائع عندما تنتقل المخاطر الهامة والعائدة إلى ملكية البضائع إلى المشتري،
تقديم الخدمات
يتم إثبات اإليراد من تقديم الخدمات عندما يمكن تقدير نتائج المعاملة بواقعية ،بالرجوع إلى مرحلة إتمام المعاملة بتاريخ إعداد التقارير
المالية.
دخل اإليجار
يتم إثبات دخل اإليجار الناتج من عقود التأجير التشغيلية وعقود التأجير من الباطن على أساس القسط الثابت على مدى فترة التأجير ويتم
تضمينها في الدخل التشغيلي اآلخر في القائمة الموحدة للدخل نتيجة لطبيعتها التشغيلية.
دخل الفوائد
يتم تسجيل جميع األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية التي تستحق عليها فائدة دخل الفوائد ودخل الفوائد
باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم تضمين دخل الفوائد في الدخل التمويلي في القائمة الموحدة للدخل.
أرباح األسهم
ً
عادة عندما يوافق المساهمين على توزيع
يتم إثبات دخل أرباح األسهم عندما يثبت حق المجموعة في استالم أرباح األسهم ،والذي يكون
أرباح األسهم.
إيرادات أخرى
يتم إثبات اإليرادات األخرى على أساس مبدأ اإلستحقاق عندما يتم تحقيق الدخل.
الضرائب
ال توجد ضريبة على دخل الشركات في مملكة البحرين .يتم إحتساب الضرائب على الشركات التابعة األجنبية وفقًا لألنظمة المعمول بها
في الدول المعنية.
يشتمل الدخل الضريبي في القائمة الموحدة للدخل للسنة على الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة .يتم إثبات ضريبة الدخل في القائمة
ً
مباشرة في الحقوق ،ففي تلك الحالة تثبت في الحقوق.
الموحدة للدخل إال إذا كانت تتعلق بالبنود المثبتة

ضريبة الدخل الحالية
يتم قياس ضريبة الدخل الحالية للموجودات والمطلوبات المتداولة للفترات الحالية والسابقة بالمبالغ المتوقع إستردادها أو دفعها إلى
السلطات الضريبية .إن معدالت الضرائب والقوانين الضريبية المستخدمة لحساب المبالغ هي تلك المطبقة أو المطبقة بصورة أساسية
بتاريخ إعداد التقارير المالية في الدول التي تعمل فيها المجموعة ويتم تحقيق دخل خاضع للضريبة.
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ضريبة الدخل الحالية (تتمة)
ضريبة الدخل الحالية المتعلقة بالبنود المثبتة في القائمة الموحدة للدخل الشامل اآلخر يتم إثباتها في القائمة الموحدة للدخل الشامل
اآلخر وليس في القائمة الموحدة للدخل .تقوم اإلدارة بعمل تقييم بصورة دورية للمراكز المتخذة في إقرارات العوائد الضريبية فيما يتعلق
بالحاالت التي تم فيها تطبيق األنظمة الضريبية والتي تخضع للتفسير ويتم عمل مخصصات لها حيثما كان ذلك مناسبًا.
ضريبة الدخل المؤجل
يتم احتساب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات لجميع الفروق المؤقتة في تاريخ إعداد التقارير المالية بين الوعاء الضريبي
للموجودات والمطلوبات وقيمتها المدرجة ألغراض إعداد التقارير المالية.
يتم إثبات المطلوبات الضريبية المؤجلة لجميع الفروق الضريبية المؤقتة ،بإستثناء:
	حينما ينتج المطلوب الضريبي المؤجل من اإلثبات المبدئي للشهرة أو الموجود أو المطلوب في معاملة ليست دمج األعمال و ،فيوقت المعاملة لم تؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة؛ و
	فيما يتعلق بالفروق الضريبية المؤقتة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة والشركات الخاضعة لليسطرةالمشتركة ،حينما ال يمكن السيطرة على توقيت استرجاع الفروق المؤقتة ومن المحتمل بأنه ال يمكن استرجاع الفروق المؤقتة في
المستقبل القريب.
يتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم واإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة المرحلة والخسائر
الضريبية غير المستخدمة ،إلى الحد الذي من المحتمل يكون فيه الربح الخاضع للضريبة متاح مقابل الفروق المؤقتة القابلة للخصم،
ويمكن إستخدام اإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة المرحلة والخسائر الضريبية غير المستخدمة ،باستثناء ما يلي:
	حينما ينتج الموجود الضريبي المؤجل المتعلق بالفروق المؤقتة القابلة للخصم من اإلثبات المبدئي للموجود أو المطلوب في معاملةليست دمج األعمال و ،في وقت المعاملة لم تؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة؛ و
	فيما يتعلق بالفروق المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة والحصص في الشركاتالخاضعة ليسطرة المشتركة ،يتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة فقط إلى الحد الذي من المحتمل فيه سيتم استرجاع الفروق
المؤقتة في المستقبل القريب ويمكن إستخدام الربح الخاضع للضريبة المتاح مقابل الفروق المؤقتة.
يتم مراجعة القيمة المدرجة للموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ كل تقرير مالي وتخفض إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل فيه
السماح باستخدام الربح الخاضع للضريبة المتاح لجميع أو جزء من الموجودات الضريبية المؤجلة .يتم إعادة تقييم الموجودات الضريبية
المؤجلة غير المثبتة في تاريخ كل تقرير مالي ويتم إثباتها إلى الحد الذي يصبح فيه من المحتمل بأن تسمح فيه الضريبة المستقبلية
بإسترداد الضريبة المؤجلة.
يتم قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة على أساس معدالت الضريبة المتوقع تطبيقها في السنة عند تحقيق الموجود أو
تسوية المطلوب ،على أساس معدالت الضريبة (والقوانين الضريبية) المعمول بها أو تم إصدارها بشكل جوهري في تاريخ إعداد التقارير
المالية.
البنود المتعلقة بالضريبة المؤجلة المثبتة خارج األرباح أو الخسائر يتم إثباتها خارج األرباح أو الخسائر .يتم إثبات بنود الضريبة المؤجلة المرتبطة
ً
مباشرة في القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق.
بمعاملة معنية إما في القائمة الموحدة للدخل الشامل اآلخر أو
يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة إذا كان هناك حق قانوني لمقاصة الموجودات الضريبية الحالية مقابل ضريبة
الدخل الحالية للمطلوبات والضرائب المؤجلة المتعلقة بنفس المؤسسة الخاضعة للضريبة ونفس السلطة الضريبية.
مخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام (قانوني أو متوقع) على المجموعة ناتج عن حدث سابق ،ومن المحتمل أن يتطلب وجود تدفق
خارجي للموارد يشمل المنافع اإلقتصادية لتسوية هذه اإللتزامات ويمكن عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه اإللتزامات .حيثما تتوقع
المجموعة إسترداد بعض أو جميع المخصصات ،على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ،يتم إثبات التسويات كموجود منفصل ولكن فقط
عندما تكون التسويات شبه مؤكدة .يتم عرض المصروفات المتعلقة بأي مخصصات في القائمة الموحدة للدخل بعد حسم أي تسويات.
أرباح أسهم نقدية لحاملي أسهم الشركة
تقوم الشركة بإثبات المطلوب لعمل توزيعات نقدية لحاملي أسهم الشركة عندما يصرح بالتوزيع والتوزيع لم يعد بقرار من الشركة.
وفقًا لقانون الشركات التجارية البحريني ،يصرح بالتوزيع عندما يتم الموافقة عليه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية.
ً
مباشرة في الحقوق.
ويتم إثبات مبلغ مماثل

بي إم إم آي

التقرير السنوي 2015

39

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 .2السياسات المحاسبية الهامة (تتمـــــة)
العمالت األجنبية
يتم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالدينار البحريني والذي يعد العملة الرئيسية لعمليات الشركة .وهي العملة الرئيسية من
البيئة اإلقتصادية التي تعمل بها الشركة .تقوم كل وحدة ضمن المجموعة بتحديد عملة عملياتها الرئيسية ويتم قياس البنود المتضمنة
في القوائم المالية لكل وحدة بإستخدام تلك العملة.

المعامالت واإلرصدة
يتم مبدئيًا تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار العملة الرئيسية المعنية بها السائدة بالتاريخ المؤهل لإلثبات.
يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المعروضة بالعمالت األجنبية بإستخدام أسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ إعداد
التقارير المالية.
ترحل جميع الفروق الناتجة عن التسوية أو تحويل البنود النقدية إلى القائمة الموحدة للدخل.
إن البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية يتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة بالتواريخ المبدئية للمعامالت.
يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية بإستخدام أسعار الصرف السائدة بالتاريخ الذي تم فيه تحديد
القيمة العادلة .يتم معاملة المكسب أو الخسارة الناتجة عن إعادة تحويل البنود غير النقدية تمشيًا مع إثبات المكسب أو الخسارة الناتجة
من التغيرات في القيمة العادلة لهذا البند (أي فروق التحويل على البنود التي يتم إثبات مكسب أو خسارة قيمها العادلة في القائمة
الموحدة للدخل الشامل اآلخر أو القائمة الموحدة للدخل كما يتم إثباتها في القائمة الموحدة للدخل الشامل اآلخر أو القائمة الموحدة
للدخل على التوالي).

شركات المجموعة
عند التوحيد ،يتم تحويل موجودات ومطلوبات الوحدات األجنبية إلى الدينار البحريني بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إعداد التقارير المالية
ويتم تحويل بنود قوائم دخلها على أساس أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت .يتم إثبات فروق الصرف الناتجة من التحويل
عند التوحيد في القائمة الموحدة للدخل الشامل اآلخر .عند استبعاد وحدة أجنبية ،يتم إثبات بند القائمة الموحدة للدخل الشامل اآلخر
المتعلقة بتلك الوحدة األجنبية في القائمة الموحدة للدخل.
 .3اآلراء والتقديرات المحاسبية الهامة
إن إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة يتطلب من اإلدارة عمل آراء وتقديرات وفرضيات قد تؤثر على المبالغ المدرجة لإليرادات
والمصروفات والموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة ،بتاريخ إعداد التقارير المالية .ومع ذلك ،عدم التيقن بشأن
هذه الفرضيات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب عمل تعديل جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات التي تتأثر
في الفترات المستقبلية.
اآلراء
تصنيف االستثمارات
يتم تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم « 9كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر» ،أو
«مدرجة بالتكلفة المطفأة» أو «مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر» على أساس نموذج أعمال المؤسسة إلدارة الموجودات
وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية .إال إن ،يمكن للمؤسسة عمل اختيار غير قابل لإللغاء عند اإلثبات المبدئي
لالستثمارات محددة في أدوات حقوق الملكية التي من الممكن قياسها بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر لعرض التغييرات الالحقة
في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر.

تصنيف العقارات
يتم تصنيف العقارات التي تم شراؤها بنية تحقيق دخل إيجار أو لالستفادة من الزيادة الرأسمالية في قيمتها أو لكليهما كاستثمارات
عقارية .يتم تصنيف جميع العقارات األخرى كعقارات وآالت ومعدات
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 .2السياسات المحاسبية الهامة (تتمـــــة)
اآلراء (تتمة)
عقود التأجير التشغيلية – المجموعة هي المؤجر
بناء على تقييم الشروط والبنود الواردة
لقد دخلت المجموعة في عقود تأجير عقارات تجارية على استثماراتها العقارية .حددت المجموعة ً
جزء جوهريًا من العمر االقتصادي للعقار التجاري ،وبأنها ستحتفظ بجميع المخاطر
في الترتيبات ،مثل فترة عقد التأجير التي ال تشكل
ً
والمنافع الرئيسة لملكية هذه العقارات ويتم احتساب العقود كعقود تأجير تشغيلية.
التقديرات
إن الفرضيات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر األساسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ إعداد كل تقرير مالي ،والتي لديها
مخاطر هامة لتكون سببًا لتعديل جوهري للقيم المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة ،موضحة أدناه .تعتمد
المجموعة في فرضياتها وتقديراتها على معايير متوفرة عند إعداد القوائم المالية الموحدة .قد تتغير الظروف والفرضيات بشأن التطورات
المستقبلية حسب تغيرات أو ظروف السوق الخارجة عن سيطرة المجموعة .وتنعكس مثل هذه التغييرات بالفرضيات عند حدوثها.

اضمحالل العقارات واآلالت والمعدات والشهرة
تقوم المجموعة بعمل تقييم في تاريخ إعداد كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت اضمحالل موجود .إذا وجد مثل
هذا الدليل ،أو عندما يتطلب عمل فحص اضمحالل سنوي للموجود ،تقوم المجموعة بعمل تقييم لمبلغ الموجود القابل لالسترداد .إن
القيمة القابلة لإلسترداد للموجود هي القيمة العادلة األعلى للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصًا تكاليف البيع وقيمتها المستخدمة
وهي محددة للموجود الفردي ،إال إذا كان الموجود غير منتج للتدفقات النقدية والتي هي مستقلة إلى حد بعيد عن تلك الموجودات
األخرى أو مجموعة من الموجودات.
عندما تزيد القيمة المدرجة للموجود عن قيمتها القابلة لالسترداد ،فإن الموجود يعتبر مضمح ُ
ال ،ويتم إظهار الموجود بالمبلغ القابل
لالسترداد .عندما يتم تقييم القيمة المستخدمة للموجود ،فان التدفقات النقدية المستقبلية يتم تخفيضها إلى قيمتها الحالية
باستخدام معدل خصم والذي يعكس التقييمات الحالية للسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بالموجود .ال يعتقد أعضاء
بناء على تحليل
مجلس اإلدارة بأن هناك أي اضمحالل في العقارات واآلالت والمعدات كما في  31ديسمبر  .2015قام أعضاء مجلس اإلدارةً ،
مفصل عن أداء الوحدة المنتجة للنقد التي تتعلق بها الشهرة ،بإثبات إضمحالل على الشهرة بمبلغ وقدره  100.000دينار بحريني خالل السنة
المنتهية في  31ديسمبر  100.000 :2014( 2015دينار بحريني) .تم اإلفصاح عند تفاصيل تحليل اإلضمحالل المتعلق بالشهرة في إيضاح .7

األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات
تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة لعقاراتها وآالتها ومعداتها لحساب االستهالك .يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في
االعتبار المدة المتوقع فيها استخدام الموجود وطبيعة التآكل والتقادم التجاري .تقوم اإلدارة على أساس سنوي بمراجعة القيمة المتبقية
واألعمار اإلنتاجية ويتم تعديل مخصص االستهالك المستقبلي عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
إضمحالل استثمارات في شركة زميلة أو شركات خاضعة ليسطرة مشتركة
تقوم اإلدارة بتحديد ما إذا كان ضروريًا إثبات خسارة اضمحالل إضافية على استثمارات المجموعة في الشركة الزميلة أو الشركة الخاضعة
لليسطرة المشتركة .تقوم المجموعة بتاريخ إعداد كل تقرير ،بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت اضمحالل االستثمار في
الشركة الزميلة أو الشركة الخاضعة لليسطرة المشتركة .ففي هذه الحالة تقوم المجموعة بإحتساب قيمة االضمحالل والتي تعد
الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة أو الشركة الخاضعة لليسطرة المشتركة وقيمتها المدرجة وإثبات المبلغ في القائمة
الموحدة للدخل .قام أعضاء مجلس اإلدارة بتقييم اإلضمحالل ويعتقدون بأن ال يوجد هناك أي إضمحالل في االستثمارات في الشركة
الزميلة والشركات الخاضعة لليسطرة المشتركة كما في  31ديسمبر  2015و 31ديسمبر .2014
القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
تشتمل االستثمارات العقارية على قطع األراضي والمباني (بصورة أساسية المكاتب التجارية) التي ال يتم شغلها من قبل المجموعة
بصورة جوهرية ،أو استخدامها في عمليات المجموعة ،ولكن يتم اإلحتفاظ بها بصورة رئيسية لغرض اكتساب دخل إيجارات واالستفادة
بناء على
من االرتفاع في قيمتها .تم تحديد القيم العادلة لالستثمارات العقارية المحتفظ بها أعاله من قبل لجنة االستثمار والتمويل ً
بناء على قيم السوق المفتوحة مدعومة بأدلة السوق التي
التقييمات التي تم إجراؤها من قبل مثمنين مستقلين .تم اعتماد التقييمات ً
بموجبها يمكن مبادلة موجود بين بائع لديه الرغبة والمعرفة ومشتري لديه الرغبة والمعرفة في معاملة دون شروط تفضيلية في تاريخ
التقييم وإجراء التعديالت المناسبة على السيولة وعوامل الخصم األخرى.
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 .3اآلراء والتقديرات المحاسبية الهامة (تتمـــــة)
التقديرات (تتمة)
تقييم استثمارات أسهم حقوق الملكية غير المسعرة
تقوم اإلدارة باستخدام أفضل التقديرات في تحديد القيم العادلة لالستثمارات في أسهم حقوق الملكية الخاصة غير المسعرة بالرجوع
إلى أحدث المعامالت دون شروط تفضيلية متضمنة أطراف أخرى .تم تقدير القيم العادلة لإلستثمارات غير المسعرة بإستخدام أسعار
العطاءات المقدمة من قبل مدراء الصناديق اإلستثمارية أو إستخدام تقنيات تقييم أخرى.

مخصص إضمحالل مخزون بطيء الحركة ومنتهي الصالحية
يـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها ،أيهما أقل .عندما يصبح المخزون قديمًا أو متقادمًا ،يتم عمل تقدير لصافي
القيمة المتوقع تحقيقها .يتم عمل هذا التقدير بشكل فردي على المبالغ الهامة .أما المبالغ الغير هامة بشكل فردي ولكنها قديمة
بناء على أسعار
أو متقادمة ،فيتم تقييمها بشكل جماعي ويطبق المخصص وفقًا لنوع المخزون والدرجة العمرية أو انتهاء الصالحيةً ،
البيع التاريخية.
بلغ إجمالي المخزون (بإستثناء بضائع قيد التحصيل)  10.925.779دينار بحريني ( 9.763.639 :2014دينار بحريني) وبلغت مخصصات المخزون
البطيء الحركة والمنتهي صالحيته  625.284دينار بحريني ( 525.784 :2014دينار بحريني) في تاريخ إعداد التقارير المالية .سوف يتم إثبات أي
فرق بين المبالغ الفعلية المحققة في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في القائمة الموحدة للدخل.

اضمحالل الذمم التجارية المدينة
يتم عمل تقدير لمبالغ الذمم التجارية المدينة القابلة للتحصيل عندما يكون تحصيل المبالغ بالكامل غير محتمل .يتم عمل هذا التقدير
بشكل فردي على المبالغ الهامة .أما المبالغ الغير هامة بشكل فردي ،والتي فات مواعيد استحقاقها ،يتم تقييمها بشكل جماعي ويتم
عمل مخصص وفقًا لمدة فوات مواعيد االستحقاق على أساس معدالت االستردادات التاريخية.
بلغ إجمالي الذمم التجارية المدينة  15.790.316دينار بحريني ( 17.661.218 :2014دينار بحريني) وبلغ مخصص اإلضمحالل  1.662.896دينار بحريني
( 1.241.395 :2014دينار بحريني) كما في تاريخ إعداد التقارير المالية .سوف يتم إثبات أي فرق بين المبالغ الفعلية المحصلة في الفترات
المستقبلية والمبالغ المتوقعة في القائمة الموحدة للدخل.

الضرائب
توجد حاالت عدم التيقن فيما يتعلق بتفسير أنظمة الضرائب المعقدة والتغيرات في قوانين الضرائب ومبلغ وتوقيت الدخل المستقبلي
الخاضع للضريبة .وبالنظر للنطاق الواسع لعالقات العمل الدولية والطبيعة الطويلة األجل وتعقيدات اإلتفاقيات الحالية ،الفروق الناتجة
بين النتائج الفعلية والفرضيات المقدمة أو التغيرات المستقبلية لمثل تلك الفرضيات ،قد تلزم عمل تعديالت مستقبلية لدخل الضريبي
بناء على التقديرات المعقولة ،للنتائج المحتملة للتدقيق من قبل السلطات
والمصروفات المسجلة مسبقًا .تضع المجموعة المخصصاتً ،
الضريبية للدول المعنية التي تعمل بها .يعتمد مبلغ هذه المخصصات على عوامل مختلفة ،مثل خبرة التدقيق الضريبية السابقة
والتفسيرات المختلفة لألنظمة الضريبية من قبل الشركة المعرضة للضريبة والسلطة الضريبية المسئولة.
 .4التغيرات المستقبلية في السياسات المحاسبية
فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة وهي مدرجة أدناه .إن هذه القائمة هي
للمعايير والتفسيرات الصادرة ،والتي تتوقع المجموعة بأنها ستكون بشكل معقول قابلة للتطبيق بتاريخ مستقبلي .تنوي المجموعة
تطبيق هذه المعايير عندما تصبح إلزامية.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15المتعلق بإيرادات من عقود مبرمة مع عمالء
تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15في مايو  2014ويحدد المعيار نموذج من خمس خطوات جديدة والذي سيتم تطبيقه
على اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء .يتم إثبات اإليرادات بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15بمبلغ
يعكس المقابل الذي تتوقع المؤسسة إستحقاقه نظير نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء.
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سيحل معيار اإليرادات الجديد محل جميع متطلبات إثبات اإليرادات الحالية بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .سيتطلب
تطبيقه إما بأثر رجعي كلي أو معدل للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير  ،2018عندما يضع مجلس معايير المحاسبة الدولي
اللمسات األخيرة على تعديالته لتأجيل التاريخ اإللزامي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  15لمدة سنة واحدة .مع السماح بالتطبيق
المبكر .وتعتزم المجموعة تطبيق المعيار الجديد بالتاريخ اإللزامي المطلوب باستخدام طريقة األثر الرجعي بالكامل .خالل سنة  ،2015قامت
المجموعة بإجراء تقييم أولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،15والذي يخضع للتغيرات الناتجة عن إجراء تحليل مستمر أكثر
تفصي ً
ال .عالوة على ذلك ،تدرس الشركة التوضيحات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي في مسودة العرص الصادرة في يوليو
 2015وسوف تراقب أية تطورات إضافية.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16المتعلق بعقود اإليجار
عقود اإليجار :توجيهات معدلة بشأن محاسبة عقود اإليجار بموجب نموذج منفرد (هي إلزامية للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد
 1يناير  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر إذا تم أيضًا تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15المتعلق «بإيرادات من عقود مبرمة
مع عمالء).
التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  11المتعلق بالترتيبات المشتركة :احتساب الحصص المقتناة
تتطلب التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  11بأن يتم إحتساب المشغل المشترك إلقتناء حصص في
عملية مشتركة ،والتي يتضمن نشاط العملية المشتركة على أعمال تتطلب تطبيق مبادئ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3
ذات الصلة المتعلق بمحاسبة دمج األعمال .كما توضح التعديالت بأن الحصص المحتفظ بها مسبقًا في العملية المشتركة ال يتم إعادة
قياسها عند إقتناء حصص إضافية في نفس العملية المشتركة بينما يتم االحتفاظ بالسيطرة المشتركة .وباإلضافة إلى ذلك ،تمت
إضافة نطاق االستثناء في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  11لتحديد بأن التعديالت ال تنطبق عندما تتقاسم األطراف السيطرة
المشتركة ،بما في ذلك المؤسسة التي تقوم بإعداد التقارير المالية ،فهي تخضع للسيطرة المشتركة لنفس الطرف المسيطر األساسي.
تطبق التعديالت على ك ً
ال من إقتناء الحصص المبدئية في العملية المشتركة والحصول على أية حصص إضافية في نفس العملية
المشتركة وهي إلزامية بأثر رجعي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير  ،2016مع السماح بالتطبيق المبكر .وال يتوقع بأن هذه
التعديالت سيكون لها أي تأثير على المجموعة.

التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  16ومعيار المحاسبة الدولي رقم  :38المتعلق بتوضيح الطرق المقبولة
لالستهالك واإلطفاء
توضح التعديالت المبدأ في معيار المحاسبة الدولي رقم  16ومعيار المحاسبة الدولي رقم  38بأن اإليرادات تعكس نمطًا من المنافع
جزء منها) بد ً
ال من المنافع االقتصادية التي يتم استهالكها من
االقتصادية الناتجة عن العمليات التشغيلية (والتي تعد الموجودات
ً
خالل استخدام الموجودات .ونتيجة لذلك ،ال يمكن إستخدام األسلوب القائم على اإليراد الستهالك العقارات واآلالت والمعدات ،ويمكن
استخدامه فقط في حاالت محدودة جدًا إلطفاء الموجودات غير الملموسة .إن التعديالت إلزامية بأثر رجعي للفترات السنوية المبتدئة
في أو بعد  1يناير  ،2016مع السماح بالتطبيق المبكر .وال يتوقع بأن هذه التعديالت سيكون لها أي تأثير على المجموعة نظرًا ألن المجموعة ال
تستخدم األسلوب القائم على اإليراد الستهالك موجوداتها غير المتداولة.
معيار المحاسبة الدولي رقم  :27المتعلق بإستخدام طريقة الحقوق في القوائم المالية المنفصلة
ستسمح التعديالت للمؤسسات باستخدام طريقة الحقوق لحساب االستثمارات في الشركات التابعة والشركات الخاضعة لليسطرة
المشتركة والشركات الزميلة في قوائمها المالية المنفصلة .سيتعين على المؤسسات التي سبق لها تطبيق المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية والتي اختارت تطبيق طريقة الحقوق على قوائمها المالية المنفصلة بتطبيق هذا التغيير بأثر رجعي .سيتعين على المطبقين
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى والذين اختاروا استخدام طريقة الحقوق على القوائم المالية المنفصلة ،تطبيق هذه
الطريقة من تاريخ االنتقال إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .إن التعديالت إلزامية للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير ،2016
مع السماح بالتطبيق المبكر .وال يتوقع بأن هذه التعديالت سيكون لها أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  10ومعيار المحاسبة الدولي رقم  : 28المتعلق ببيع أو المساهمة في
الموجودات من قبل المستثمر وشركاته الزميلة أو شركاتها الخاضعة لليشطرة الشمتركة
تعالج التعديالت النزاع بين المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  10ومعيار المحاسبة الدولي رقم  28في التعامل مع فقدان السيطرة
على الشركة التابعة التي يتم بيعها أو ساهمت في الشركة الزميلة أو الشركة الخاضعة لليسطرة المشتركة .توضح التعديالت بأن
المكسب أو الخسارة الناتجة عن بيع أو المساهمة في الموجودات التي تشكل األعمال ،على النحو المحدد في المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  ،3بين المستثمر وشركاته الزميلة أو الشركة الخاضعة لليسطرة المشتركة ،سيتم إثباته بالكامل .أي مكسب أو خسارة
ناتجة عن بيع أو المساهمة في الموجودات التي ال تشكل األعمال ،إال أنه ،سيتم إثباته فقط إلى حد حصة المستثمرين غير المرتبطة
بالشركة الزميلة أو الشركة الخاضعة لليسطرة المشتركة .يجب تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي وهي إلزامية للفترات السنوية المبتدئة
في أو بعد  1يناير  ،2016مع السماح بالتطبيق المبكر .وال يتوقع بأن هذه التعديالت سيكون لها أي تأثير على القوائم المالية الموحدة
للمجموعة.
التحسينات السنوية على دورة 2014 - 2012
هذه التحسينات هي إلزامية للفترات المبتدئة في أو بعد  1يناير  2016و وال يتوقع بأن يكون لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة
للمجموعة .وهي تتضمن على:
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  5المتعلق بالموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات الموقوفة
يتم بشكل عام إستبعاد الموجودات (أو المجموعة المهيئة لالستبعاد) إما من خالل البيع أو التوزيع على المالك .يوضح هذا التعديل بأن
التغيير من أحدى طرق االستبعاد تلك إلى طريقة أخرى سوف لن تعتبر خطة جديدة لالستبعاد ،بل هو استمرار للخطة األصلية .وبالتالي ،ال
يوجد هناك أي انقطاع في تطبيق متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  .5ويجب تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7المتعلق باألدوات المالية :اإلفصاحات
( )1عقود خدمات
يوضح التعديل بأن عقود الخدمات التي تتضمن على رسوم يمكن أن تشكل استمرار المشاركة في الموجودات المالية .يجب على
المؤسسة تقييم طبيعة الرسوم والترتيب مقابل توجيهات استمرار المشاركة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7من أجل
تقييم ما إذا كانت اإلفصاحات مطلوبة .ويجب أن يتم تقييم عقود الخدمات التي تشكل استمرار المشاركة بأثر رجعي .ومع ذلك ،فإنه
ال يتطلب تقديم اإلفصاحات المطلوبة ألي فترة تبدأ قبل الفترة السنوية التي قامت فيها المؤسسة بتطبيق هذه التعديالت ألول مرة.
( )2إمكانية تطبيق التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7على القوائم المالية المرحلية المختصرة
ً
تحديثا
يوضح التعديل بأن مقاصة متطلبات اإلفصاح ال تنطبق على القوائم المالية المرحلية المختصرة ،إال إذا قدمت تلك اإلفصاحات
جوهريًا للمعلومات الواردة في التقرير السنوي األخير .ويجب تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي.
معيار المحاسبة الدولي رقم  1المتعلق باإلفصاح التمهيدي
توضح التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  1المتعلق بعرض القوائم المالية ،بدال من التغيير الجوهري ،المتطلبات
القائمة في معيار المحاسبة الدولي رقم  .1توضح التعديالت:
 المتطلبات المادية؛ أن تكون لدى المؤسسات المرونة فيما يتعلق بالترتيب الذي يتم فيه تقديم اإليضاحات حول القوائم المالية؛ و أن البنود المحددة في القوائم الموحدة للدخل والدخل الشامل اآلخر والمركز المالي قد تكون مصنفة .و	يجب عرض حصة الدخل الشامل اآلخر من الشركات الزميلة والشركات الخاضعة لليسطرة المشتركة المحتسبة باستخدام طريقةالحقوق بصورة إجمالية كبند منفرد ،وتصنف بين تلك البنود التي سوف يتم أو لن يتم الحقًا إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر.
وعالوة على ذلك ،فإن التعديالت توضح المتطلبات التي تنطبق عندما يتم عرض المجاميع الفرعية اإلضافية في القوائم الموحدة للمركز
المالي والدخل والدخل الشامل اآلخر .إن التعديالت إلزامية للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير  ،2016مع السماح بالتطبيق المبكر .وال
يتوقع بأن هذه التعديالت سيكون لها أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
وعالوة على ذلك ،فإن التعديالت توضح المتطلبات التي تنطبق عندما يتم عرض المجاميع الفرعية اإلضافية في قائمة المركز المالي
وقوائم األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر .إن التعديالت إلزامية للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير  ،2016مع السماح بالتطبيق
المبكر .وال يتوقع بأن هذه التعديالت سيكون لها أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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التحسينات السنوية على دورة ( 2014 - 2012تتمة)
معيار المحاسبة الدولي رقم  34المتعلق بالتقارير المالية المرحلية
يوضح التعديل بأن اإلفصاحات المرحلية المطلوبة يجب أن تكون إما في القوائم المالية المرحلية أو أن تدرج بإسناد ترافقي بين القوائم
المالية المرحلية وحيثما يتم تضمينها في التقرير المالي المرحلي (على سبيل المثال ،في تقرير تعليق اإلدارة أو تقرير المخاطر) .يجب
أن تكون المعلومات االخرى ضمن التقرير المالي المرحلي متاحة للمستخدمين بنفس الشروط كالقوائم المالية المرحلية وفي الوقت
نفسة .يجب تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي .ال يتوقع بأن هذا التعيدل سيكون له أي تأثير على المجموعة.

التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  10والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  12ومعيار المحاسبة
الدولي رقم  28المتعلق بالمؤسسات االستثمارية :تطبيق إستثناءات التوحيد
تعالج التعديالت المسائل التي ظهرت عند تطبيق إستثناء المؤسسات االستثمارية بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .10
توضح التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  10بأن االستثناء من تقديم القوائم المالية الموحدة ينطبق
على الشركة األم التي هي شركة تابعة لمؤسسة استثمارية ،عندما تقيس المؤسسة االستثمارية جميع شركاتها التابعة بالقيمة العادلة.
وعالوة على ذلك ،توضح التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  10بأنه فقط يتم توحيد الشركة التابعة
للشركة االستثمارية التي هي ليست شركة استثمارية بحد ذاتها والتي تقدم خدمات الدعم للشركة االستثمارية .يتم قياس جميع
الشركات التابعة األخرى للشركة االستثمارية بالقيمة العادلة .تسمح التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 28
للمستثمر ،عند تطبيق طريقة الحقوق ،االحتفاظ بقياس القيمة العادلة المطبقة من قبل الشركة الزميلة أو الشركة الخاضعة لليسطرة
المشتركة للشركة االستثمارية بحصتها في الشركات التابعة.
يجب تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي وهي إلزامية للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير  ،2016مع السماح بالتطبيق المبكر .وال يتوقع
بأن هذه التعديالت سيكون لها أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
المعايير والتفسيرات االخرى الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد من غير المحتمل بأن يكون لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة
للمجموعة في فترة تطبيقها المبدئية.
 .5عقارات وآالت ومعدات
مركبات
دينار بحريني

أعمال
قيد التنفيذ
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

أراضي مملوكة				
آالت ومعدات
مباني
ملكًا حرًا
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني

3.126.019
-

8.097.177
297.835
()72.656

9.886.918
1.030.635
()7.136
()237.495

1.926.941
164.989
()50.832
()39.077

260.706
213.099
-

23.297.761
1.706.558
()57.968
()349.228

3.126.019

8.322.356

10.672.922

2.002.021

473.805

24.597.123

اإلستهالك:
في  1يناير 2015
المخصص خالل السنة
متعلقة باالستبعادات
تعديالت صرف العمالت
في  31ديسمبر 2015

-

4.055.233
569.829
()8.054
4.617.008

6.404.590
827.271
()7.136
()92.652
7.132.073

1.561.675
148.890
()48.401
()10.043
1.652.11

-

12.021.498
1.545.990
()55.537
()110.749
13.401.202

صافي القيم المدرجة:
في  31ديسمبر 2015

3.126.019

3.705.348

3.540.849

349.900

473.805

11.195.921

التكلفة:
في  1يناير 2015
إضافات
استبعادات
تعديالت صرف العمالت
في  31ديسمبر 2015
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 .5عقارات وآالت ومعدات (تتمـــــة)
أراضي مملوكة				
آالت ومعدات
مباني
ملكًا حرًا
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني

التكلفة:
في  1يناير 2014
إضافات
استبعادات ومبالغ مشطوبة
تعديالت إعادة التقييم
محول إلى استثمارات عقارية
تحويالت
تعديالت صرف العمالت
في  31ديسمبر 2014
اإلستهالك:
في  1يناير 2014
المخصص خالل السنة
متعلقة باالستبعادات
والمبالغ المشطوبة
تعديالت صرف العمالت
في  31ديسمبر 2014
صافي القيم المدرجة:
في  31ديسمبر 2014

مركبات
دينار بحريني

أعمال
قيد التنفيذ
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

3.242.444
226.860
()343.285
-

6.999.122
56.715
()56.715
1.186.609
()88.554

8.834.327
30.475
()55.740
1.320.971
()243.115

1.822.243
188.178
()30.581
()52.899

1.170.747
1.597.539
()2.507.580
-

22.068.883
1.816.192
()86.321
283.575
()400.000
()384.568

3.126.019

8.097.177

9.886.918

1.926.941

260.706

23.297.761

-

3.563.103
496.238

5.500.380
999.361

1.467.453
155.193

-

10.530.936
1.650.792

-

()4.108

()18.749
()76.402

()25.192
()35.779

-

()43.941
()116.289

-

4.055.233

6.404.590

1.561.675

-

12.021.498

3.126.019

4.041.944

3.482.328

365.266

260.706

11.276.263

تم تخصيص تكلفة االستهالك في القائمة الموحدة للدخل كاآلتي:

تكلفة المبيعات (ايضاح )20
مصروفات البيع والتوزيع
مصروفات عامة وإدارية

بي إم إم آي
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2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

11.375
72.001
1.462.614

9.848
85.136
1.555.808

1.545.990

1.650.792

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 .6استثمارات عقارية
تشتمل االستثمارات العقارية للمجموعة على مبانى على أراضي مملوكة ملكًا حرًا وقطع األراضي (بصورة أساسية المكاتب التجارية)
الموجودة في مملكة البحرين والمحتفظ بها ألغراض االرتفاع في قيمتها واكتساب دخل اإليجارات أو كليهما .تم إدراج االستثمارات
العقارية بالقيمة العادلة كما في  31ديسمبر .2015
مباني على قطع أراضي مملوكة ملكًا حرًا
دينار بحريني
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

في  1يناير 2015
محوله من العقارات واآلالت والمعدات (إيضاح )5
إضافات
استبعادات خالل السنة

2.330.104
()2.330.104

8.294.000
400.000
357.793
-

10.624.104
400.000
357.793
()2.330.104

في  31ديسمبر 2014
إضافات

-

9.051.793
183.704

9.051.793
183.704

في  31ديسمبر 2015

-

9.235.497

9.235.497

بناء على التقييمات التي تم إجراؤها
تم تحديد القيم العادلة لالستثمارات العقارية المحتفظ بها أعاله من قبل لجنة االستثمار والتمويل ً
من قبل مثمنين مستقلين .المثمنين هم من شركات متخصصة في تقييم مثل هذه األنواع من العقارات ولديهم خبرة حديثة في
بناء على قيم السوق المفتوحة مدعومة بأدلة السوق التي بموجبها يمكن
موقع وفئة العقارات التي يتم تقييمها .تم اعتماد التقييمات ً
مبادلة موجود بين بائع لديه الرغبة والمعرفة ومشتري لديه الرغبة والمعرفة في معاملة دون شروط تفضيلية في تاريخ التقييم وإجراء
التعديالت المناسبة على السيولة وعوامل الخصم األخرى.
خالل سنة  ،2014قامت المجموعة ببيع قطع أراضي بقيمة  3.169.375دينار بحريني مما نتج عنه مكسب بمبلغ وقدره  839.271دينار بحريني.
لم تكن هناك مثل تلك المعامالت خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2015
2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

دخل اإليجار المحقق من االستثمارات العقارية

378.341

472.021

إضافات الحقة

183.704

357.793

ال توجد لدى المجموعة أية قيود في التصرف في استثماراتها العقارية وال توجد لديها أية إلتزامات تعاقدية إما بشراء أو بناء أو تطوير
االستثمارات العقارية أو تصليح أو صيانة وتحسين االستثمارات العقارية.
تم تقديم إفصاحات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية في إيضاح .10
7

الشهرة

يتم تخصيص الشهرة المقتناة من خالل دمج أعمال بي إم إم آي الدولية القابضة ش.ش.و ،.التي تشكل أيضًا العمليات التجارية.
2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

في  1يناير
إضمحالل في القيمة

319.528
()100.000

419.528
()100.000

في  31ديسمبر

219.528

319.528

بي إم إم آي
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7

الشهرة (تتمـــــة)

فحص إضمحالل الشهرة
بناء على عملية حسابية بإستخدام توقعات التدفقات النقدية من
يحدد المبلغ القابل لإلسترداد لبي إم إم آي الدولية القابضة ش.ش.وً .
الميزانيات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة العليا التي تغطي الفترة لغاية  .2016تم تحديث التدفقات النقدية المتوقعة لتعكس األسواق
بناء على العمل الجاري تشغيله حاليًا،
الجديدة التي تستهدفها المجموعة للعمل وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات .تم مراعاة النمو ً
في المناطق الجغرافية التي وجدت أنها إستراتيجية بالنسبة للمناطق الجغرافية الحالية واألعمال والفرص .ونظرًا للتنوع في قطاعات
األعمال التي تديرها المجموعة ،تتوقع المجموعة تحقيق معدل نمو في القطاعات التي تعمل بها جي أس أس ونتيجة للتحليل ،قامت
المجموعة بإثبات خسارة إضمحالل بقيمة  100.000دينار بحريني للسنة المنتهية في  31ديسمبر  100.000 :2014( 2015دينار بحريني).

الفرضيات الرئيسية المستخدمة في حساب القيمة المستخدمة
إن حساب القيمة المستخدمة أكثر حساسية لالفتراضات التالية:
-

إجمالي الهامش؛
معدالت الخصم؛
الحصة في السوق خالل فترة الموازنة؛ و
معدالت النمو المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية بعد فترة الموازنة.

إجمالي الهوامش  -يحتسب إجمالي الهوامش على أساس متوسط القيمة المحققة في السنتين اللتين سبقتا بداية فترة الموازنة .يتم
زيادتها خالل فترة الموازنة للتحسينات المتوقعة في الكفاءة والزيادة في األسعار من العمالء.
معدالت الخصم  -استخدمت اإلدارة تكلفة المتوسط المرجح لمعدل رأس المال الذي يعكس معدالت تقييم السوق الحالية للمخاطر
المحددة لمجموعة من الوحدات المنتجة للنقد والبيئة اإلقتصادية للدول التي تعمل فيها  /المقترح العمل بها ونسب الديون إلى الحقوق.
فرضيات حصة السوق  -تتوقع اإلدارة أن تزداد حصة المجموعة في الوحدات المنتجة للنقد من خالل تقديم منتجات عالية الجودة ونموٍ
في العمليات خالل الفترة.
معدالت النمو المتوقعة  -إن المعدالت هي على أساس بحوث القطاع المعلنة.

حساسية التغيرات في الفرضيات
قد تتغير االفتراضات األساسية المذكورة أعاله بالتغيرات التي تطرأ على الظروف السياسية واالقتصادية وأوضاع السوق .إن الزيادة في
معدل الخصم ما قبل الضريبة بمقدار  %1سوف ينتج عنه إضمحالل إضافي بمبلغ وقدره  100.000دينار بحريني ( 100.000 :2014دينار بحريني) .إن
التغيرات المحتملة الممكنة في الفرضيات األخرى سوف لن ينتج عنها أي إضمحالل إضافي.
8

استثمارات في شركة زميلة وشركات خاضعة ليسطرة مشتركة
		

ستثمار في شركة زميلة
استثمارات في شركات خاضعة ليسطرة مشتركة

إيضاح

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

8.1
8.2

10.238.908
1.949.878

10.590.930
2.525.154

12.188.786

13.116.084
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استثمارات في شركة زميلة وشركات خاضعة ليسطرة مشتركة (تتمـــــة)

 1-8استثمار في شركة زميلة
لدى المجموعة حصة بنسبة  )%30.47 :2014( %30.48في شركة بنادر للفنادق ش.م.ب ،.وهي شركة مدرجة مؤسسة في مملكة البحرين
وتعمل حاليًا في إنشاء الفنادق .لدى المجموعة نفوذ مؤثر حيث أنها تمتلك حصة تبلغ أكثر من  %20من أسهم شركة بنادر للفنادق ش.م.ب.
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2015قامت المجموعة بإقتناء  25.000سهم إضافي في شركة بنادر للفنادق ش.م.ب .بسعر  61فلس
للسهم .أدى ذلك إلى زيادة حصة ملكية المجموعة من  %30.47إلى  %30.48في الشركة الزميلة.
كما قامت المجموعة بدفع مبلع وقدره  6مليون دينار بحريني كمبالغ مدفوعة مقدمًا لالكتتاب في األسهم الممتازة القابلة للتحويل
وغير المتراكمة وغير مشاركة لشركة بنادر للفنادق ش.م.ب .في سنة  .2014خالل السنة ،وافق مساهمي الشركة الزميلة في اجتماع
الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ  13مارس  2015في االكتتاب في إجمالي حقوق المساهمين إلصدار األسهم الممتازة.
شركة بنادر للفنادق ش.م.ب .هي مدرجة في بورصة البحرين .بلغ سعر السهم  72فلس كما في  31ديسمبر  56 :2014( 2015فلس) ،بإجمالي
قيمة سوقية لالستثمار قدرها  3.292مليون دينار بحريني ( 2.559 :2014مليون دينار بحريني) .ومع ذلك ،قيم مجلس اإلدارة أن المبلغ الكلي
لالستثمار في الشركة الزميلة سيتم استرداده وال يتطلب عمل اضمحالل لقيمة االستثمار في الشركة الزميلة.
يلخص الجدول التالي الحركة خالل السنة:
2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

في  1يناير
إضافة خالل السنة
حصة المجموعة من النتائج خالل السنة

10.590.930
1.528
()353.550

10.624.423
()33.493

في  31ديسمبر

10.238.908

10.590.930

يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية للشركة الزميلة:
2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

ملخص قائمة المركز المالي للشركة الزميلة:
موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة

1.029.489
37.122.890
()3.902.695
()20.342.507

2.550.145
24.630.233
()2.831.812
()9.281.516

الحقوق

13.907.177

15.067.050

نسبة حصة ملكية المجموعة
استثمار إضافي تم عمله لالكتتاب في األسهم الممتازة في الشركة الزميلة

%30.48
4.238.908
6.000.000

%30.47
4.590.930
6.000.000

صافي القيمة المدرجة لالستثمار في الشركة الزميلة في  31ديسمبر

10.238.908

10.590.9300

بي إم إم آي

التقرير السنوي 2015

49

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

8

استثمارات في شركة زميلة وشركات خاضعة ليسطرة مشتركة (تتمـــــة)

 1-8استثمار في شركة زميلة (تتمـــــة)

ملخص قائمة الدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة:

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

مصروفات عامة وادارية
مصروفات االستهالك

()1.157.844
()2.098

()109.390
()531

الخسارة للسنة

()1.159.942

()109.921

نسبة حصة ملكية المجموعة

%30.48

%30.47

حصة المجموعة من النتائج للسنة

()353.550

()33.493

بناء على حسابات اإلدارة المعتمدة لفترة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2015
تم تسجيل حصة المجموعة من نتائج الشركة الزميلة ً
كما في  31ديسمبر  ،2015لدى الشركة الزميلة إرتباطات نفقات رأسمالية فيما يتعلق باألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بمبلغ وقدره
 1.089.194دينار بحريني ( 6.753.758 :2014دينار بحريني).
 2-8استثمارات في شركات خاضعة ليسطرة مشتركة
2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

في  1يناير
حصة المجموعة من النتائح خالل السنة
أرباح أسهم مستلمة خالل السنة

2.525.154
110.247
()685.523

2.245.487
859.042
()579.375

في  31ديسمبر

1.949.878

2.525.154

يلخص الجدول التالي المعلومات المالية غير المدققة الستثمارت المجموعة في الشركات الخاضعة لليسطرة المشتركة:
ملخص قائمة المركز المالي للشركات الخاضة لليسطرة المشتركة:

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة

6.693.843
2.336.057
()2.606.307
()2.469.838

7.981.024
1.372.056
()2.999.892
()1.302.880

الحقوق

3.899.755

5.050.308

نسبة حصة ملكية المجموعة

%50

%50

القيم المدرجة لالستثمار في الشركات الخاضعة لليسطرة المشتركة في  31ديسمبر

1.949.878

2.525.154

بي إم إم آي
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استثمارات في شركة زميلة وشركات خاضعة ليسطرة مشتركة (تتمـــــة)

 2-8استثمارات في شركات خاضعة ليسطرة مشتركة (تتمـــــة)
ملخص قائمة الدخل الشامل اآلخر:

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

االيرادات
تكلفة المبيعات
مصروفات عامة وادارية
مصروفات البيع والتوزيع
مصروفات االستهالك

6.869.658
()4.497.617
()470.532
()1.660.107
()20.908

7.333.820
()3.496.096
()235.577
()1.702.088
()181.975

الربح للسنة

220.494

1.718.084

نسبة حصة ملكية المجموعة

%50

%50

حصة المجموعة في الربح للسنة

110.247

859.042

ال توجد لدى الشركات الخاضعة لليسطرة المشتركة أية إلتزامات محتملة وإرتباطات رأسمالية جوهرية كما في  31ديسمبر  2015و31
ديسمبر  .2014ال يمكن للشركات الخاضعة لليسطرة المشتركة توزيع ارباحها حتى تحصل على موافقة من كال من شركاء الشركات
الخاضعة لليسطرة المشتركة.
بناء على حسابات اإلدارة المعتمدة للسنة المنتهية في 31
تم تسجيل حصة المجموعة من نتائج الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة ً
ديسمبر .2015
9

االستثمارات

مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر – استثمارات مسعرة
مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر – استثمارات غير مسعرة
مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر – استثمارات مسعرة

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

8.553.475
2.142.746
2.436.296

8.270.629
2.455.422
2.003.335

13.132.517

12.729.386

استثمارات مسعرة
يتم تحديد القيم العادلة لالستثمارات المسعرة بالرجوع إلى أسعار العروض المعلنة في السوق النشطة.
إستثمارات غير مسعرة
تم تقدير القيم العادلة لإلستثمارات غير المسعرة بإستخدام أسعار العطاءات المقدمة من قبل مدراء الصناديق اإلستثمارية أو
إستخدام تقنيات تقييم أخرى.
فيما يلي الحركة في التغيرات في القيم العادلة لالستثمارات:
2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

في  1يناير
مشتراة خالل السنة
مستبعدة خالل السنة
التغيرات في القيمة العادلة للسنة
صافي (خسائر) مكاسب مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر

12.729.386
2.490.805
()1.537.688
()392.856
()157.130

11.799.126
907.135
()1.162.832
1.177.589
8.368

في  31ديسمبر

13.132.517

12.729.386
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10

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة:
		

 31ديسمبر 2015

قياس القيمة العادلة باستخدام

			
أسعار مسعرة
		
في أسواق نشطة
		
المستوى 1
		
دينار بحريني
تاريخ التقييم

الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة:
استثمارات عقارية (ايضاح )6
 31ديسمبر 2015
 مبانياستثمارات (ايضاح )9
مدرجة بالقيمة العادلة
ضمن الدخل الشامل اآلخر
 31ديسمبر 2015
 استثمارات مسعرة 31ديسمبر 2015
 استثمارات غير مسعرةمدرجة بالقيمة العادلة
ضمن األرباح أو الخسائر
 31ديسمبر 2015
 استثمارات مسعرة		
		

مدخالت ذات
تأثير جوهري
يمكن مالحظتها
المستوى 2
دينار بحريني

مدخالت ذات
تأثير جوهري ال
يمكن مالحظتها
المجموع
لمستوى 3
دينار بحريني
دينار بحريني

-

-

9.235.497

9.235.497

8.553.475
-

-

2.142.746

8.553.475
2.142.746

2.436.296
10.989.771
10.989.771

-

2.142.746
11.378.243

2.436.296
13.132.517
22.368.014

المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة:
ال يوجد مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة كما في  31ديسمبر .2015
		

 31ديسمبر 2014

قياس القيمة العادلة باستخدام

			
أسعار مسعرة
		
في أسواق نشطة
		
المستوى 1
		
دينار بحريني
تاريخ التقييم

الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة:
استثمارات عقارية (ايضاح )6
 31ديسمبر 2015
 مبانياستثمارات (ايضاح )9
مدرجة بالقيمة العادلة
ضمن الدخل الشامل اآلخر
 31ديسمبر 2015
استثمارات مسعرة
 31ديسمبر 2015
 استثمارات غير مسعرةمدرجة بالقيمة العادلة
ضمن األرباح أو الخسائر
 31ديسمبر 2015
 استثمارات مسعرة		
		

بي إم إم آي
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المجموع
دينار بحريني

-

-

9.051.793

9.051.793

8.270.629
-

-

2.455.422

8.270.629
2.455.422

2.003.335
10.273.964
10.273.964

-

2.455.422
11.507.215

2.003.335
12.729.386
21.781.179

المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة:
ال يوجد مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة كما في  31ديسمبر .2014
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مدخالت ذات
تأثير جوهري
يمكن مالحظتها
المستوى 2
دينار بحريني

مدخالت ذات
تأثير جوهري ال
يمكن مالحظتها
لمستوى 3
دينار بحريني

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

10

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة (تتمـــــة)

خالل فترات إعداد التقارير المالية المنتهية في  31ديسمبر  2015و 31ديسمبر  ،2014لم تكن هناك تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2لقياسات
القيمة العادلة ولم تكن هناك تحويالت إلى أو من المستوى  3لقياسات القيمة العادلة.
تم تقييم سندات أسهم حقوق الملكية للمستوى  3على أساس أسعار العطاءات المقدمة من قبل مدراء الصناديق اإلستثمارية أو
إستخدام تقنيات تقييم أخرى وبالنسبة للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية راجع إيضاح .6
تسوية قياسات القيمة العادلة للموجودات ضمن المستوى 3
لدى المجموعة استثمارات عقارية وبعض أسهم حقوق الملكية غير المسعرة المصنفة كمدرجة بالقيمة العدلة ضمن الدخل الشامل
اآلخر والمصنفة على أنها مستوى  3ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة .فيما يلي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية
وغير المالية المدرجة ضمن المستوى :3
موجودات غير مالية
دينار بحريني

الموجودات المالية
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

في  1يناير 2015
إضافات خالل السنة
إستبعادات خالل السنة
تغيرات في القيم العادلة

9.051.793
183.704
-

2.455.422
()317.959
5.283

11.507.215
183.704
()317.959
5.283

في  31ديسمبر 2015

9.235.497

2.142.746

11.378.243

موجودات غير مالية
دينار بحريني

الموجودات المالية
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

في  1يناير
إضافات
محول من عقارات وآالت ومعدات
استبعادات خالل السنة (صافي)
تغيرات في القيم العادلة

10.624.104
357.793
400.000
()2.330.104
-

2.488.410
()515.626
482.638

13.112.514
357.793
400.000
()2.845.730
482.638

في  31ديسمبر 2014

9.051.793

2.455.422

11.507.215

11

مخـــــزون
2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

بضاعة محتفظ بها لغرض البيع
بضاعة محتفظ بها لغرض إعادة البيع – التجزئة
بضاعة قيد التحصيل

9.213.635
1.712.144
396.955

8.552.937
1.210.702
421.433

مخصص المخزون بطئ الحركة والمنتهي الصالحية

11.322.734
()625.284

10.185.072
()525.784

10.697.450

9.659.288
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

11

مخـــــزون (تتمـــــة)

فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطئ الحركة ومنتهي الصالحية:
2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

في  1يناير

525.784

508.931

المخصص خالل السنة (إيضاح )20

327.626

212.548

مبالغ مشطوبة خالل السنة

()228.126

()195.695

في  31ديسمبر

625.284

525.784

 12ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

ذمم تجارية مدينة[ ،محسوم منها مخصص اضمحالل بمبلغ
وقدره  1.662.896دينار بحريني ( 1.241.395 :2014دينار بحريني)]

14.127.420

15.924.823

مبالغ مدفوعة مقدمًا للموردين

479.616

768.011

ذمم مدينة أخرى

2.750.468

2.532.576

مبالغ مستحقة من شركات خاضعة ليسطرة مشتركة (إيضاح )25

326.120

505.294

مبالغ مدفوعة مقدمًا

322.326

262.068

18.005.950

19.992.772

تتضمن الذمم التجارية المدينة على مبلغ وقدره  172.583دينار بحريني ( 127.517 :2014دينار بحريني) مستحقة من أطراف ذات عالقة
(راجع إيضاح .)25
فيما يلي بنود وشروط الموجودات المالية المذكورة أعاله:
ً
عادة خالل  30إلى  90يومًا.
 ال تستحق أية فائدة على الذمم التجارية المدينة ويتم تسويتها ال تستحق أية فائدة على الذمم المدينة األخرى وتتراوح شروط تسويتها بين شهر واحد إلى ستة أشهر. بالنسبة للبنود والشروط المتعلقة بالمبالغ المستحقة من الشركات الخاضعة لليسطرة المشتركة ،راجع إيضاح .25كما في  31ديسمبر  ،2015تم إضمحالل ذمم تجارية مدينة بقيمة اسمية قدرها  1.662.896دينار بحريني ( 1.241.395 :2014دينار بحريني) وتم
عمل مخصص لها بالكامل .فيما يلي أدناه التغيرات في مخصص إضمحالل الذمم التجارية المدينة:
2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

في  1يناير

1.241.395

799.328

المخصص للسنة (إيضاح )20

421.501

476.651

المستخدم خالل السنة

-

()34.584

في  31ديسمبر

1.662.896

1.241.395
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 12ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى (تتمـــــة)
فيما يلي التحليل الزمني للذمم التجارية المدينة غير المضمحلة كما في  31ديسمبر:
		

		
لم يحن

		

موعد إستحقاقها

فات موعد إستحقاقها ولكنها غير مضمحلة
أكثر من

				
أقل من

المجموع

وغير مضمحلة

 30يومًا

 60-30يومًا

 90-61يومًا

 120-91يومًا

 120يومًا

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

2015

14.127.420

4.552.708

3.773.413

2.248.106

1.323.601

416.974

1.812.618

2014

15.924.823

6.367.657

3.516.535

2.213.305

1.470.670

802.690

1.553.966

 13النقد وما في حكمه
2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

نقد لدى بنوك وفي الصندوق

3.061.066

3.665.160

ودائع قصيرة االجل

1.909.682

1.000.000

نقد وأرصدة لدي بنوك وودائع قصيرة األجل

4.970.748

4.665.160

سحوبات على المكشوف من البنك

()615.123

()1.254.686

النقد وما في حكمه

4.355.625

3.410.474

بناء على معدالت الودائع اليومية للبنوك .يتم عمل الودائع القصيرة األجل على فترات
يكتسب النقد لدى البنوك فائدة بمعدالت عائمة ً
متفاوتة تتراوح بين يوم واحد إلى ثالثة أشهر ،اعتمادًا على االحتياجات النقدية الفورية للمجموعة وتكتسب فوائد بمعدالت الودائع قصيرة
األجل ذات الصلة .إن معدل الفائدة الفعلي للودائع القصيرة األجل هو  %2.5إلى  %2.25كما في  31ديسمبر  )%1.4 :2014( 2015سنويًا.
بناء على معدالت تجارية .بلغت التسهيالت على المكشوف مبلغ وقدره 615.123
إن الفائدة على السحوبات على المكشوف من البنك هي ً
دينار بحريني ( 1.254.686 :2014دينار بحريني) وهي مضمونة بموجب ضمان مقدم من قبل المجموعة.
 14رأس المال
2015
دينار بحريني

المصرح به:
 200.000.000سهم ( 200.000.000 :2014سهم) بقيمة إسمية قدرها  100فلس للسهم

20.000.000

2014
دينار بحريني

20.000.000

الصادر والمكتتب به والمدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها  0.100دينار بحريني للسهم:
		
عدد األسهم

رأس المال

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

في  1يناير
أسهم منحة صادرة

133.116.863
13.311.686

133.116.863
-

13.311.686
1.331.168

13.311.686
-

في  31ديسمبر

146.428.549

133.116.863

14.642.854

13.311.686
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 14رأس المال (تتمـــــة)
خالل السنة ،قامت الشركة بزيادة رأس المال الصادر والمكتتب به والمدفوع بالكامل بنحو  1.331.168دينار بحريني ( :2014ال شيء) من خالل
إصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل  10أسهم محتفظ بها ( :2014ال شيء) .هذه األسهم ستصنف بالتساوي مع جميع األسهم
الصادرة األخرى ألرباح األسهم والتوزيعات المستقبلية .تم إصدار أسهم المنحة عن طريق التحويل من األرباح المبقاة .ال تزال اإلجراءات
القانونية لزيادة رأس المال قيد التنفيذ كما هو بتاريخ إعداد التقارير المالية.
فيما يلي أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين وعدد األسهم الذين يمتلكون فيها نسبة  %5أو أكثر من األسهم القائمة ،بعد حسم
أسهم الخزانة:
			

		
األسهم
مجمع البحرين لألسواق
الحرة ش.م.ب		 .
		
السيد .حسين على يتيم
شركة يوسف خليل المؤيد
		
وأوالده ش.م.ب( .مقفلة)
		
السيد يوسف عبداهلل أمين

2014

2015

الجنسية

عدد اإلسهم

نسبة اإلحتفاظ %

عدد اإلسهم

نسبة اإلحتفاظ %

بحرينية
بحريني

9.158.513
10.884.377

6.60
7.84

8.325.921
9.770.439

6.65
7.80

بحرينية
بحريني

8.742.189
9.022.991

6.30
6.50

7.947.445
7.647.265

6.35
6.11

لدى الشركة فئة واحدة فقط من األسهم وحاملي هذه األسهم لديهم حقوق متساوية في التصويت.
فيما يلي جدول توزيع األسهم ،الذي يوضح العدد ونسبة المالكين في الفئات المعنية التالية:
			
2015
			
			
عدد المساهمين
عدد األسهم
الفئات

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

2014

			
 %من
			
إجمالي رأس
عدد المساهمين
عدد األسهم
المال القائم

 %من
إجمالي رأس
المال القائم

50.898.226
50.037.454
37.808.070

375
17
4

37
36
27

45.932.415
45.588.807
33.691.070

378
17
4

37
36
27

138.743.750

396

100

125.212.292

399

100

فيما يلي تفاصيل جنسيات المساهمين ونسبة الملكية من إجمالي رأس المال القائم:
			
2015
		
			
			
عدد المساهمين
عدد األسهم
الجنسية

بحريني
كويتي
سعودي
هندي
إماراتي
أخرى

بي إم إم آي

2014

			
 %من
			
إجمالي رأس
عدد المساهمين
عدد األسهم
المال القائم

 %من
إجمالي رأس
المال القائم

134.946.509
3.139.415
244.559
192.224
60.000
161.043

359
5
11
11
1
9

97.2631
2.2627
0.1763
0.1385
0.0432
0.1161

12.525.688
2.883.638
197.330
163.607
70.000
372.029

356
16
11
11
1
14

97.0557
2.3030
0.1576
0.1307
0.0559
0.2971

138.743.750

396

100

125.212.292

399

100
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 14رأس المال (تتمـــــة)
فيما يلي تفاصيل إجمالي حصة الملكية المحتفظ بها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة:
 31ديسمبر 2015
		

عضو مجلس اإلدارة

عدد األسهم

السيد عبداهلل حسن بوهندي
السيد جهاد يوسف أمين
السيد شوقي علي فخرو
السيدة منى يوسف المؤيد
السيد عبداهلل محمد جمعة
السيد محمد فاروق يوسف المؤيد
السيد سهيل محمد حسين حاجي

 31ديسمبر 2014
		
 %من رأس
عدد األسهم
المال القائم

 %من رأس
المال القائم

1.145.677
660.000
587.882
336.153
291.108
387.273
110.000

0.8258
0.4757
0.4237
0.2423
0.2098
0.2791
0.0793

1.041.528
600.000
534.439
305.594
264.644
216.158
100.000

0.8318
0.4792
0.4268
0.2441
0.2114
0.1726
0.0799

3.518.093

2.5357

3.062.363

2.4458

 15أسهم خزانة
تمثل أسهم الخزانة شراء المجموعة ألسهمها .تحتفظ المجموعة بعدد  7.684.799سهم كما في  31ديسمبر  7.904.571 :2014( 2015سهم).

عدد أسهم الخزانة
نسبة أسهم الخزانة من إجمالي األسهم الصادرة
تكلفة أسهم الخزانة (دينار بحريني /سهم)
سعر السوق ألسهم الخزانة (دينار بحريني /سهم)
القيمة السوقية ألسهم الخزانة (دينار بحريني)

2015

2014

7.684.799
%5.5
0.386
0.870
6.685.775

7.904.571
%6.3
0.386
0.850
6.718.885

فيما يلي التغيرات في عدد أسهم الخزانة خالل السنة:
2015

2014

في  1يناير
أسهم منحة صادرة
أسهم محولة مقابل قضية قانونية (أ)

7.904.571
790.457
()1.010.229

7.904.571
-

في  31ديسمبر

7.684.799

7.904.571

(أ) خالل السنة ،قامت المجموعة بتحويل  1.010.229سهم (  :2014ال شيء) حسب قرار المحكمة في القضية القانونية ،راجع إيضاح .26
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 16أرباح اسهم مدفوعة وموصى بتوزيعها
إقترح مجلس اإلدارة توزيع إجمالي أرباح أسهم نقدية بواقع  50فلس للسهم (باستثناء أسهم الخزانة) ،بإجمالي قدره  6.937.188دينار
بحريني للسنة المنتهية في  31ديسمبر  :2014( 2015بواقع  50فلس للسهم بإجمالي قدره  6.260.615دينار بحريني ) والتي من ضمنها  20فلس
للسهم بإجمالي قدره  2.774.875دينار بحريني ( 20 :2014فلس للسهم بإجمالي قدره  2.504.245دينار بحريني) تم دفعها كأرباح أسهم
مرحلية .أرباح األسهم النهائية الموصى بتوزيعها تعادل  30فلس للسهم ،بإجمالي قدره  4.162.313دينار بحريني ( 30 :2014فلس للسهم
بإجمالي قدره  3.756.370دينار بحريني).
أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ وقدره  139.000دينار بحريني ( 139.000 :2014دينار بحريني).
ستخضع التوزيعات المقترحة وأتعاب لجنة أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا للنظام األساسي للشركة لموافقة المساهمين في اجتماع
الجمعية العمومية السنوي.
 17إحتياطيات أخرى
احتياطي
قانوني
دينار بحريني

التغيرات
المتراكمة في
القيمة العادلة
دينار بحريني

احتياطي
إعادة تقييم
دينار بحريني

		

إحتياطي تحويل
العمالت األجنبية
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

6.655.843

()56.050

283.575

-

5.500.000

()559.457

11.823.911

الخسارة الشاملة األخرى

-

()392.856

-

-

-

()443.079

()835.935

كما في  1يناير 2015

		
احتياطي
التبرعات الخيرية احتياطي عام
دينار بحريني
دينار بحريني

صافي خسائر من استبعاد
استثمارات مدرجة بالقيمة
العادلة ضمن الدخل
الشامل اآلخر

-

477.057

-

-

-

-

477.057

محول إلى
االحتياطي العام

-

-

-

-

500.000

-

500.000

محول إلى احتياطي
التبرعات الخيرية

-

-

-

225.178

-

-

225.178

توزيعات لجمعية األسرة
الخيرية (راجع إيضاح ب)

-

-

-

()225.178

-

-

()225.178

كما في  31ديسمبر 2015

6.655.843

28.151

283.575

-

6.000.000

()1.002.536

11.965.033
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 17إحتياطيات أخرى (تتمـــــة)
احتياطي
قانوني
دينار بحريني

التغيرات
المتراكمة في
القيمة العادلة
دينار بحريني

احتياطي
إعادة تقييم
دينار بحريني

		

كما في  1يناير 2014

6.655.843

()1.297.944

-

الدخل ( /الخسارة)
الشاملة األخرى

-

خسارة من استبعاد
استثمارات مدرجة
بالقيمة العادلة ضمن
الدخل الشامل اآلخر

-

محول إلى
اإلحتياطي العام

-

283.575

1.177.589

-

64.305

-

-

		
احتياطي
التبرعات الخيرية احتياطي عام
دينار بحريني
دينار بحريني

-

-

5.000.000
-

500.000

إحتياطي تحويل
العمالت األجنبية
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

()420.901

9.936.998

()138.556

-

1.322.608

64.305
500.000

محول إلى احتياطي
التبرعات الخيرية

-

-

-

201.536

-

-

201.536

توزيعات لجمعية األسرة
الخيرية (راجع إيضاح ب)

-

-

-

()201.536

-

-

()201.536

كما في  31ديسمبر 2014

6.655.843

()56.050

283.575

-

5.500.000

()559.457

11.823.911

أ) إحتياطي قانوني
وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني يتطلب من الشركة تحويل  %10من ربح السنة إلى اإلحتياطي القانوني حتى يبلغ
االحتياطي القانوني  %50من رأس المال المدفوع .قررت المساهمين إيقاف التحويل السنوي حيث عادل اإلحتياطي القانوني  %50من رأس
المال المدفوع .إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي ينص عليها قانون الشركات التجارية البحريني.
ب) احتياطي التبرعات الخيرية
وفقًا للنظام األساسي للشركة وتوصية مجلس اإلدارة ،يتم تحويل مبلغ ال يتجاوز  %2من ربح المجموعة للسنة إلى إحتياطي
التبرعات الخيرية.
في سنة  ،2008قامت الشركة بتأسيس جمعية األسرة الخيرية («الجمعية») لهذا الغرض .في سنة  2008و ،2009كانت الجمعية تحت سيطرة
الشركة وشكلت جزءًا من القوائم المالية الموحدة للمجموعة المكونة من اإلحتياطي ونقد لدى بنوك .في سنة  ،2010تخلت الشركة عن
السيطرة على الجمعية لمجلس إدارة مستقل ،وبالتالي تم خفض اإلحتياطي ونقد لدى بنوك في المجموعة بمجموع المبلغ المدرج في
الحساب المصرفي للجمعية .يمثل إحتياطي التبرعات حاليًا المبالغ المعتمدة كتوزيعات من قبل مجلس اإلدارة ومساهمي المجموعة
بعد حسم النقد المحول إلى الجمعية.
إقترح مجلس اإلدارة بتحويل مبلغ وقدره  201.760دينار بحريني ( 225.178 :2014دينار بحريني) إلى إحتياطي التبرعات الخيرية في السنة الحالية.
ويخضع ذلك لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
ج ) إحتياطي عام
وفقًا لمتطلبات النظام األساسي للشركة وتوصية مجلس اإلدارة ،يتم تحويل مبالغ محددة إلى حساب اإلحتياطي العام .أقترح مجلس
اإلدارة تحويل مبلغ وقدره  500.000دينار بحريني ( 500.000 :2014دينار بحريني) إلى اإلحتياطي العام في السنة الحالية .ويخضع ذلك لموافقة
المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوي.

بي إم إم آي

التقرير السنوي 2015

59

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 17إحتياطيات أخرى (تتمـــــة)
د) التغيرات المتراكمة في إحتياطي القيمة العادلة
يتعلق هذا اإلحتياطي بتغيرات القيمة العادلة في االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر.
هـ) إحتياطي تحويل العمالت األجنبية
يستخدم إحتياطي تحويل العمالت األجنبية لتسجيل فروق الصرف الناتجة عن تحويل القوائم المالية للشركات التابعة األجنبية.
 18مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
فيما يلي التغيرات في المخصص المثبت في القائمة الموحدة للمركز المالي:
2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

في  1يناير
المخصص خالل السنة (إيضاح )20
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

1.805.800
290.173
()377.406

1.802.483
304.346
()301.029

المخصص كما في  31ديسمبر

1.718.567

1.805.800

المبالغ المدفوعة مقدمًا للموظفين

()542.421

()433.455

صافي المخصص كما في  31ديسمبر

1.176.146

1.372.345

 19ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
فيما يلي التغيرات في المخصص المثبت في القائمة الموحدة للمركز المالي:

ذمم تجارية دائنة
مطلوبات مستحقة
ذمم دائنة أخرى
أرباح أسهم لم يطالب بها
جزء متداول لذمم دائنة طويلة األجل
فواتير مستحقة القبض

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

9.030.276
5.714.840
1.273.046
547.281
884.359

10.307.497
7.381.094
1.294.674
722.604
243.847
-

17.449.802

19.949.716

تتضمن الذمم التجارية الدائنة على مبلغ وقدره  49.175دينار بحريني ( 82.173 :2014دينار بحريني) ومبلغ وقدره  12.244دينار بحريني (15.044 :2014
دينار بحريني) على التوالي مستحقة ألطراف ذات عالقة (راجع إيضاح .)25
فيما يلي بنود وشروط المطلوبات المالية المذكورة أعاله:
ً
عادة تسويتها خالل  60يومًا.
 ال تستحق أية فائدة على الذمم التجارية الدائنة ويتم ال تستحق أية فائدة على الذمم الدائنة األخرى وتتراوح شروط تسويتها بين شهر واحد إلى ثالثة أشهر. تسداد أرباح أسهم لم يطالب بها عند الطلب.	تمثل الفواتير المستحقة القبض التسهيالت اإلئتمانية التي تم الحصول عليها من بنك تجاري في مملكة البحرين لتمويل شراء بضائعللبيع .يحمل هذا القرض فائدة بمعدل بيبور مضافًا إليه  :2014( %1.75ال شيء) سنويًا لغاية  30يومًا.
 -بالنسبة للبنود والشروط المتعلقة بالمبالغ المستحقة ألطراف ذات العالقة ،راجع إيضاح .25
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 20الربح للسنة العائد حقوق حاملي أسهم الشركة
تم إدراج الربح للسنة العائد إلى حقوق حاملي أسهم الشركة بعد إحتساب الرسوم التالية:
2015
دينار بحريني

تكاليف الموظفين:
مكافآت قصيرة األجل
مساهمات نظام الهيئة العامة للتأمين االجتماعي
مكافآت نهاية الخدمة (إيضاح )18

2014
دينار بحريني

14.687.542
489.726
290.173

13.692.358
431.740
304.346

15.467.441

14.428.444

تم توزيع تكاليف الموظفين في القائمة الموحدة للدخل كما يلي:
2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

4.873.203
4.345.560
6.248.678

4.250.881
4.782.209
5.395.354

15.467.441

14.428.444

إيجارات  -عقود التأجير التشغيلية

937.641

733.333

مخصص المخزون بطئ الحركة والمنتهي الصالحية (إيضاح )11

327.626

212.548

مخصص إضمحالل الذمم التجارية المدينة (إيضاح )12

421.501

476.651

مكاسب صرف العمالت األجنبية ،صافي

29.319

6.014

تكاليف التمويل

28.284

198.355

مكسب من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

20.004

23.591

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

تكلفة المبيعات
مصروفات البيع والتوزيع
مصروفات عامة وإدارية

تشتمل تكلفة المبيعات على:
مخزون مثبت كمصروف عند بيع البضائع التامة الصنع
تكلفة اإلستهالك
تكلفة العمالة
تكاليف أخرى مباشرة
إيجار المستودع
إستهالك (إيضاح )5
تكاليف مرتبطة بالنقل
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50.670.250
5.804.518
3.656.569
2.860.332
195.430
11.375
-

64.530.868
7.123.009
4.250.881
2.142.816
257.099
9.848
38.759

63.198.474

78.353.280

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 21دخل تشغيلي آخر

دخل اإليجار
دخل العرض والحسومات
دخل متنوع

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

586.895
618.091
325.553

697.742
579.357
232.488

1.530.539

1.509.587

 22صافي دخل االستثمار

دخل أرباح أسهم
دخل استثمار من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة ضمن االرباح أو الخسائر
دخل الفوائد

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

468.928
173.562
25.138

485.939
118.050
4.534

667.628

608.523

 23مصروف ضريبة الدخل
فيما يلي العناصر الرئيسية لمصروف ضريبة الدخل للسنوات المنتهية في  31ديسمبر  2015و 31ديسمبر :2014

مصروف الدخل الحالي
مخصص الزكاة

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

()295.953
()15.000

()147.992
-

()310.953

()147.992

ينتج المصروف الضريبي للمجموعة من جمهورية الغابون وجمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان وجمهورية غانا ،في حين
يتعلق مخصص الزكاة بعمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية.
تتضمن المصروفات الضريبية للمجموعة على جميع الضرائب المستحقة والمدفوعة على األرباح واإليرادات الضريبية للوحدات إلى
السلطات الضريبية المعنية في كل بلد من بلدان التأسيس ،وفقًا للقوانين الضريبية السائدة في تلك السلطات الضريبية.
وبالتالي ،فإنه ليس من العملي عرض تسوية بين األرباح المحاسبية والضريبية مع تفاصيل المعدالت الفعلية للضرائب حيث تخضع عمليات
المجموعة لقوانين وسلطات ضريبية مختلفة.
 24الربح للسهم
يتم احتساب النصيب األساسي للسهم في األرباح بقسمة ربح السنــة العائد إلى حاملي األسهم العادية لبي إم إم آي ش.م.ب .على
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة ،بعد حسم أسهم الخزانة.

بي إم إم آي

التقرير السنوي 2015

62

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 24الربح للسهم (تتمـــــة)
يعكس التالي الربح ومعلومات األسهم المستخدمة في حساب النصيب األساسي للسهم في األرباح:
2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

10.088.016

11.258.910

ربح السنة العائد إلى حاملي األسهم العادية لبي إم إم آي ش.م.ب.
		

(معاد عرضه)

المتوسط المرجح لعدد األسهم ،بعد حسم أسهم الخزانة (معادلة إلصدار أسهم منحة)

138.407.007

137.733.521

النصيب األساسي للسهم في األرباح (فلس)

73

82

تم إعادة عرض أرباح السهم للسنة لتعكس تأثير إصدار أسهم منحة.
لم يتم عرض الربح المخفض للسهم وذلك نتيجة لعدم إصدار المجموعة ألدوات قد يكون لها تأثير مخفض.
ال توجد معامالت أخرى متعلقة باألسهم العادية أو أسهم عادية محتملة بين تاريخ إعداد التقارير المالية وتاريخ االنتهاء من إعداد هذه
اقوائم المالية الموحدة ،والتي قد يكون لها تأثير مخفض.
 25افصاحات األطراف ذات العالقة
تمثل األطراف ذات العالقة الشركة الزميلة والشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة
وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة وشركات تخضع لسيطرة أو سيطرة مشتركة أو المتأثرة بشكل جوهري من قبل هذه األطراف.
يتم الموافقة على سياسات التسعير وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في القائمة الموحدة للدخل:
		
2015
مصروفات
البيع والتوزيع
دينار بحريني

أطراف أخرى ذات عالقة:
مجموعة بانز ش.م.ب( .مقفلة)
شركات خاضعة لسيطرة مشتركة:
شركة خدمات انشكيب للشحن ذ.م.م.

2014

تكلفة
المبيعات
دينار بحريني

18.000

-

18.000

-

-

703.071

-

864.501

18.000

703.071

18.000

864.501

يتم إجراء المعامالت مع األطراف ذات العالقة بأسعار السوق العادية ضمن األعمال اإلعتيادية.
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مصروفات
البيع والتوزيع
دينار بحريني

تكلفة
المبيعات
دينار بحريني

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 25افصاحات األطراف ذات العالقة (تتمـــــة)
فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في القائمة الموحدة للمركز المالي:
2015

		

			
ذمم تجارية
مستحق من
قرض إلى
مدينة
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني

شركة زملية:
شركة بنادر للفنادق ش.م.ب)1( .
شركات خاضعة ليسطرة مشتركة:
شركة بي أند بي للتوزيع ذ.م.م.
زاد للتسويق والتوزيع ذ.م.م.
شركة خدمات انشكيب للشحن ذ.م.م.
شركة يو كيو أل سي فسيلتي منيجمنت ليميتد [إيضاح ]2

-

315.222

-

12.244

37.498
91.569
43.516
-

829.400

84.823
12.029
229.268

3.398
45.777
-

172.583

1.144.622

326.120

61.419

2014

		

			
ذمم تجارية
مستحق من
قرض إلى
مدينة
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني

شركة زملية:
شركة بنادر للفنادق ش.م.ب.
شركات خاضعة ليسطرة مشتركة:
شركة بي أند بي للتوزيع ذ.م.م.
زاد للتسويق والتوزيع ذ.م.م.
شركة خدمات انشكيب للشحن ذ.م.م.
شركة يو كيو أل سي فسيلتي منيجمنت ليميتد [إيضاح ]1

ذمم تجارية
دائنة وذمم أخرى
دينار بحريني

ذمم تجارية
دائنة وذمم أخرى
دينار بحريني

-

-

-

15.044

35.948
91.569
-

674.382

31.013
474.281
-

3.689
78.484
-

127.517

674.382

505.294

97.217

(	)1يمثل هذا قرض بحد أقصى يصل إلى  1.000.000دينار بحريني مقدمة لشركة زميلة خالل السنة لتمويل بناء الفندق .يحمل القرض فائدة
بمعدل  %2.45فوق معدل الفائدة المتداول في سوق البحرين (بيبور) ويستحق السداد خالل مدة أقصاها  60شهرًا .في حال التخلف عن
السداد ،سوف تقوم الشركة الزملية بإجراء عملية إصدار أسهم حقوق للسماح بتحويل اإلقساط المتبقية غير المسددة إلى أسهم
ممتازة من المتوقع بأن ينتج عن عملية اإلصدار التخصيص النهائي بحلول سنة .2020
(	)2يمثل هذا حصة المجموعة من القرض المقدم للشركة الخاضعة لليسطرة المشتركة بشكل مشترك من قبل بي إم إم آي وشركة
غلفتينر المحدودة .إن الحد األقصى لمبلغ القرض الذي يمكن استخدامه وفقا لالتفاقيات هو  4.4مليون دوالر أمريكي والذي يمكن
استخدامه فقط في عمليات الشركة التابعة لشركة يو كيو أل سي فسيلتي منيجمنت ليميتد في العراق ولبعض األنشطة األخرى
وفقا التفاقية الشركة الخاضعة لليسطرة المشتركة .إن القرض بدون فائدة وتم تقديمه لمدة  3سنوات .سيبدأ السداد من السنة
الثانية ويسدد على أقساط شهرية متساوية قبل انتهاء مهلة  3سنوات.
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 25افصاحات األطراف ذات العالقة (تتمـــــة)
البنود والشروط:
إن األرصدة القائمة في نهاية السنة الناتجة ضمن األعمال اإلعتيادية هي بدون فائدة وغير مضمونة ويتم تسويتها على أساس نقدي
بإستثناء القروض المقدمة للشركة الزميلة والشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة (راجع أعاله) .ال توجد هناك ضمانات مقدمة أو
مستلمة من أطراف ذات عالقة فيما يتعلق بالذمم المدينة أو الذمم الدائنة .بالنسبة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر  2015و 31ديسمبر
 ،2014لم تسجل المجموعة أي إضمحالل على المبالغ المستحقة من قبل األطراف ذات العالقة .يتم إجراء هذا التقييم في كل سنة مالية
من خالل فحص المركز المالي لألطراف ذات العالقة والسوق التي يعملون فيها.
تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
إن موظفي اإلدارة الرئيسيين هم األشخاص المسئولين عن التخطيط والتوجيه وإدارة أنشطة المجموعة .يشمل موظفي اإلدارة الرئيسيين
أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي والمدير التنفيذي للعمليات وتعويضاتهم كانت على النحو التالي:

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة
مكافآت قصيرة األجل
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

139.000
77.000
644.405
33.572
677.977

139.000
76.500
556.878
34.251
591.129

893.977

806.629

 26ارتباطات والتزامات محتملة
االلتزامات المحتملة
لدى المجموعة إلتزامات محتملة على هيئة ضمانات مصرفية صادرة ضمن أعمالها اإلعتيادية بإجمالي مبلغ وقدره  832.372دينار بحريني
كما في  31ديسمبر  2.125.983 :2014( 2015دينار بحريني) ،وال يتوقع بأن تكون هناك إلتزامات جوهرية ناتجة عنها.
دعوى قضائية
إن المجموعة مدعى عليها في دعوه قضائية التي أصدرت المحكمة فيها حكمًا أوليًا لصالح المدعي وأمرت الشركة بدفع أرباح أسهم
بمبلغ وقدره  354ألف دينار بحريني وإصدار  1.010.229سهم للمدعي.
يعتقد مجلس اإلدارة بأن المحكمة لم تأخذ بعين االعتبار جميع الحقائق واألدلة ولذا فقد قررت المجموعة تقديم طلب استئناف ضد قرار
المحكمة لدى محكمة التمييز والتي لم يبت فيها بعد كما في  31ديسمبر .2015
خالل السنة ،أصدرت بورصة البحرين  1.010.229سهم من أسهم الخزانة للمدعي تنفيذًا ألمر المحكمة والتي سوف تقوم الشركة بالطعن
عليه في محكمة التمييز .يعتقد مجلس اإلدارة بأن إلتزامات الشركة ستقتصر على إصدار  1.010.229سهم ودفع مبلغ وقدره  354ألف دينار
بحريني كأرباح أسهم باإلضافة إلى بعض األضرار السائلة إلى المدعي في حال إذا كان القرار النهائي لالستئناف سيكون ضد المجموعة.
قامت المجموعة بعمل مخصص ألرباح األسهم عن طريق تعديل الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المبقاه للفترة السابقة المعروضة.
بناء على استشارة قانونية من
كما يوجد لدى المجموعة بعض القضايا القانونية األخرى المعلقة كما في  31ديسمبر  .2015وتعتقد اإلدارةً ،
محامين مستقلين ،ال يمكن تحديد نتائج القضايا في الوقت الحاضر .وفقا لذلك ،لم تقم اإلدارة بإثبات أي مخصص في القائمة الموحدة
للدخل لتلك القضايا المعلقة كما في  31ديسمبر  2015و 31ديسمبر .2014
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 26ارتباطات والتزامات محتملة (تتمـــــة)
ارتباطات رأسمالية
لدى المجموعة ارتباطات نفقات رأسمالية بمبلغ وقدره  2.100.000دينار بحريني كما في  31ديسمبر  686.634 :2014( 2015دينار بحريني).
بلغت االرتباطات المتعلقة بطلبات الشراء المؤكدة  3.059.579دينار بحريني ( 3.336.415 :2014دينار بحريني) كما في تاريخ القائمة الموحدة
للمركز المالي.
إرتباطات عقود التأجير التشغيلية
فيما يلي إرتباطات اإليجارات المستحقة الدفع بموجب عقود التأجير التشغيلية المستقبلية الغير قابلة للنقض كما في  31ديسمبر:
2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

خالل سنة واحدة
بعد سنة ولكن ليست أكثر من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

787.041
2.739.145
2.087.381

732.291
2.762.505
1.540.919

النفقات اإلجمالية لعقود التأجير التشغيلية
المتعاقد عليها بتاريخ إعداد التقارير المالية

5.613.567

5.035.715

إن الحد األدنى لإليجارات المستقبلية المستحقة الدفع أعاله تتضمن على مبلغ وقدره  1.365.125دينار بحريني ( 1.747.205 :2014دينار بحريني)،
والتي تمثل تمديد اتفاقية التأجير إلدارة مركز نجيبي لغاية  31مايو  2019ومبلغ وقدره  1.789.200دينار بحريني ( 1.968.120 :2014دينار بحريني) إلدارة
مركز أمواج لغاية  31ديسمبر .2025
 27القطاعات التشغيلية
يتم تحديد نموذج قطاعات األعمال الرئيسية لتكون قطاعات أعمال حيث تتأثر مخاطر ومعدالت عائد المجموعة بصورة رئيسية من
االختالفات في المنتجات والخدمات المقدمة .المعلومات الثانوية تقدم على أساس جغرافي .يتم إدارة وتنظيم األعمال التشغيلية
بشكل منفصل وفقًا لطبيعة المنتجات والخدمات المقدمة ويمثل كل قطاع وحدة أعمال استراتيجية تقدم خدمات مختلفة وتخدم
أسواق مختلفة.
ألغراض إدارية تم تقسيم المجموعة إلى ثالثة قطاعات رئيسية هم:
عقود الخدمات والتموين  -عقود تموين األغذية والمرطبات والمنتجات اإلستهالكية األخرى والخدمات ذات الصلة.
بيع التجزئة والتوزيع  -مبيعات التجزئة وتوزيع األغذية والمرطبات والمنتجات االستهالكية األخرى.
استثمارات وأنشطة أخرى  -تتكون هذه من استثمارات عقارية واستثمارات وأرصدة مصرفية وذمم دائنة معينة تدار على أساس المجموعة.
تراقب اإلدارة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بشكل منفصل لغرض اتخاذ قرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األداء .يتم تقييم
أداء القطاع على أساس النتائج التشغيلية ويتم قياسها بصورة مطابقة للنتائج التشغيلية في القوائم المالية الموحدة.
أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية هي دون شروط تفضيلية وبطريقة مشابهة للمعامالت مع األطراف األخرى ويتم استبعادها
عند التوحيد.
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 27القطاعات التشغيلية (تتمـــــة)
المعلومات الجغرافية
إيرادات من العمالء الخارجيين

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

مملكة البحرين
دول أجنبية أخرى  -دول مجلس التعاون الخليجي
دول أجنبية أخرى  -أفريقيا

70.442.438
1.680.350
16.854.771

70.364.864
17.068.268
18.637.552

إجمالي اإليرادات وفقًا للقائمة الموحدة للدخل

88.977.559

106.070.684

تستند معلومات اإليرادات المذكورة أعاله على موقع العميل.
يلخص الجدول أدناه توزيع إجمالي الموجودات والمطلوبات إلى قطاعات جغرافية:
مجموع المطلوبات

مجموع الموجودات

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

مملكة البحرين
دول أجنبية أخرى – دول مجلس التعاون الخليجي
دول أجنبية أخرى – أفريقيا

68.693.628
2.490.885
9.606.506

66.738.060
1.827.387
12.919.209

16.601.171
402.747
2.500.845

17.074.542
5.619.516

المجموع

80.791.019

81.484.656

19.504.763

22.694.058
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 27القطاعات التشغيلية (تتمـــــة)
التوزيع والتجزئة

عقود الخدمات والتموين
2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

مبيعات – عمالء خارجيين
مبيعات – فيما بين القطاعات

19.769.468
-

43.203.378
-

69.208.091
7.035

62.867.306
36.974

مجموع المبيعات
تكلفة المبيعات

19.769.468
()15.651.197

43.203.378
()34.712.769

69.215.126
()47.554.312

62.904.280
()43.677.485

إجمالي الربح

4.118.271

8.490.609

21.660.814

19.226.795

مكاسب من استبعاد استثمارات عقارية
حصة المجموعة من نتائج شركة زميلة
وشركات خاضعة لسيطرة مشتركة
(خسائر) مكاسب من استثمارت مدرجة
بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر
دخل االستثمار
دخل تشغيلي آخر
المصروفات ،بإستنثاء اإلستهالك
األستهالك
إضمحالل الشهرة
مصروف الدخل الضريبي

-

-

-

-

15.538

541.073

94.709

317.969

()3.109.939
()279.541
()100.000
()295.953

()5.967.736
()504.559
()100.000
()147.992

632.194
()10.111.624
()1.072.735
()15.000

661.514
()9.507.868
()759.364
-

الربح ( /الخسارة) للسنة

348.376

2.311.395

11.188.358

9.939.046

الموجودات التشغيلية

11.913.449

15.664.324

16.798.334

16.798.334

المطلوبات التشغيلية

13.040.989

14.745.703

13.796.838

13.796.838

النفقات الرأسمالية

301.065

422.417

1.643.972

1.662.054

يتم استبعاد المعامالت فيما بين القطاعات عند التوحيد وينعكس ذلك في «خانة « التعديالت واالستبعاد».
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استثمارات وأنشطة أخرى

بي إم إم آي

المجموع

تعديالت واستبعادات

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

-

-

()7.035

()36.974

88.977.559
-

106.070684
-

-

-

()7.035
7.035

()36.974
36.974

88.977.559
()63.198.474

106.070684
()78.353.280

-

-

-

-

25.779.085

27.717.404

-

839.271

-

-

-

839.271

()353.550

()33.493

-

-

()243.303

825.549

()157.130
667.628
1.579.907
()2.761.171
()193.714
-

8.368
608.523
1.480.762
()3.417.320
()386.869
-

()681.562
450.874
-

()632.689
541.916
-

()157.130
667.628
1.530.539
()15.531.860
()1.545.990
()100.000
()310.953

8.368
608.523
1.509.587
()18.351.008
()1.650.792
()100.000
()147.992

()1.218.030

()900.758

()230.688

()90.773

10.088.016

11.258.910

62.017.134

63.400.550

()9.937.898

()14.378.552

80.791.019

81.484.656

4.574.662

6.059.243

()11.907.726

()11.907.726

19.504.763

22.694.058

-

-

()238.479

()268.279

1.706.558

1.816.192
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 28سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية
تشتمل المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة على ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى وسحوبات على المكشوف من البنك .إن الغرض
الرئيسي من هذه المطلوبات المالية هو تمويل العمليات اليومية للمجموعة .لدى المجموعة ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى وأرصدة
ً
مباشرة من عملياتها .كما تحتفظ المجموعة باستثمارات عقارية واستثمارات.
لدى بنوك وودائع قصيرة األجل الناتجة
تتعرض المجموعة لعدة لمخاطر متمثلة في مخاطر السوق ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية.
تشرف اإلدارة العليا للمجموعة على إدارة هذه المخاطر .يتم دعم اإلدارة العليا للمجموعة من قبل لجنة االستثمار والتمويل التي تقدم
المشورة بشأن المخاطر المالية وإطار حوكمة مناسب للمخاطر المالية للمجموعة .تقوم لجنة االستثمار والتمويل بتقديم تأكيدات إلى
اإلدارة العليا للمجموعة بأن األنشطة المالية للمجموعة المعرضة للمخاطر تحكمها سياسات وإجراءات مالئمة وبأن المخاطر المالية يتم
تحديدها وقياسها وإدارتها وفقًا لسياسات المجموعة ومدى قبول المجموعة لهذه المخاطر .يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد
هذه السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر الملخصة أدناه.
مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة لتغيرات في أسعار السوق.
تشتمل أسعار السوق على مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر اسعار األسهم .األدوات المالية التي تتأثر من خالل
مخاطر السوق تشمل جزء معين من الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل وبعض االستثمارات
والسحوبات على المكشوف من البنك وذمم دائنة طويلة األجل وجزء معين من الذمم الدائنة التجارية والذمم األخرى.
إن تحليل الحساسية في األقسام التالية يتعلق بالمركز المالي كما في  31ديسمبر  2015و 31ديسمبر .2014
تم إعداد تحليل الحساسية على أساس بأن نسبة األدوات المالية بالعمالت األجنبية جميعها ثابتة كما في  31ديسمبر  2015و 31ديسمبر .2014
يستثني التحليل تأثير التغيرات في متغيرات السوق للقيمة المدرجة لمكافآت نهاية الخدمة والمخصصات وعلى الموجودات والمطلوبات
غير المالية للعمليات الخارجية.
تم عمل الفرضيات التالية لحساب تحليل الحساسية:
(أ)	تتعلق حساسية القائمة الموحدة للمركز المالي فقط باالستثمارات واألرصدة لدى البنوك والودائع القصيرة األجل وجزء معين من
الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى وجزء معين من الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى وسحوبات على المكشوف من البنك.
(ب)	إن حساسية القائمة الموحدة للدخل هو التأثير في التغيرات المفترضة في مخاطر السوق .تستند هذه على الموجودات المالية
والمطلوبات المالية المحتفظ بها في  31ديسمبر  2015و 31ديسمبر .2014

مخاطر أسعار الفائدة
إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة لتغيرات في أسعار الفائدة
في السوق.
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار فائدة جوهرية على موجوداتها ومطلوباتها التي تستحق عليها فوائد (أرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة
األجل وسحوبات على المكشوف من البنك وفواتير مستحقة الدفع).
إن الحساسية للتغيرات المحتملة الممكنة في أسعار الفائدة مع اإلحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة على أرباح المجموعة هي كالتالي:
		
2015
الزيادة (النقص) في النقاط األساسية
(النقص) الزيادة على الربح (بالدينار البحريني)
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253.749

2014
50+
()6.273

253.137

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 28سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية (تتمـــــة)
مخاطر السوق (تتمة)
مخاطر أسعار األسهم
إن سندات أسهم حقوق الملكية المدرجة وغير المدرجة للمجموعة هي معرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة من عدم التيقن بشأن
القيم المستقبلية لالستثمارات في األوراق المالية .تدير المجموعة مخاطر أسعار األسهم من خالل تنويع استثماراتها ووضع حدود
لألفراد وإجمالي أدوات أسهم حقوق الملكية .يتم تقديم تقارير عن محفظة أسهم حقوق الملكية إلى اإلدارة العليا للمجموعة بصورة
منتظمة .تقوم لجنة االستثمار والتمويل بمراجعة واعتماد جميع القرارات المتعلقة باستثمارات أسهم حقوق الملكية.
يلخص الجدول التالي حساسية التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للتغيرات المحتملة الممكنة في أسعار األسهم ،مع اإلحتفاظ
بجميع المتغيرات األخرى ثابتة.
2014

			
2015
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
ضمن الدخل الشامل اآلخر

تغيرات
في القيمة
العادلة لألسهم

التأثير
على الحقوق
دينار بحريني

التأثير
على الربح
دينار بحريني

التأثير
على الحقوق
دينار بحريني

التأثير
على الربح
دينار بحريني

 استثمارات مسعرةاستثمارات أسهم حقوق الملكية

%10+
%10-

855.348
()855.348

-

827.063
()827.063

-

 استثمارات غير مسعرةاستثمارات أسهم حقوق الملكية

استثمارات مدرجة بالقيمة
العادلة ضمن االرباح أو الخسائر
 استثمارات مسعرةاستثمارات أسهم حقوق الملكية
 -استثمارات دين

214.275
()214.275

%10+
%10-

-

245.542
()245.542

-

%10+
%10-

-

52.041
()52.041

-

59.444
()59.444

%10+
%10-

-

191.589
()191.589

-

140.890
()140.890

تركز محفظة االستثمار
ينشأ تركز محفظة االستثمار عندما يتم إجراء عدد من االستثمارات في شركات تعمل في نفس األنشطة التجارية أو تعمل في أنشطة
في نفس األقليم الجغرافي أو لديها نفس السمات االقتصادية والتي سوف تتأثر بنفس الظروف االقتصادية والسياسية أو الظروف األخرى.
تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع استثماراتها من حيث تمركز االستثمارات .فيما يلي تركز المحفظة االستثمارية للمجموعة
كما في  31ديسمبر:

أسهم حقوق الملكية
صناديق أسهم حقوق الملكية الخاصة
صناديق استثمارية مفتوحة
أدوات ديّن
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2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

7.743.451
2.095.857
1.377.321
1.915.888

7.203.295
2.403.740
1.713.452
1.408.899

13.132.517

12.729.386

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 28سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية (تتمـــــة)
مخاطر السوق (تتمة)
مخاطر العمالت األجنبية
مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة لتغيرات في أسعار صرف
العمالت األجنبية .تتعرض المجموعة لمخاطر تغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية التي تتعلق بصورة رئيسية باألنشطة التشغيلية
للمجموعة (عندما يتم عرض اإليرادات والمصروفات بعملة مختلفة عن العملة الرئيسية للمجموعة) .وصافي استثمارات المجموعة في
الشركات التابعة األجنبية.
بما أن الدينار البحريني مثبت بالدوالر األمريكي ،ال تمثل األرصدة بالدوالر األمريكي والعمالت األخرى المثبتة بالدوالر اإلمريكي مخاطر عملة
أجنبية جوهرية.
فيما يلي تعرض الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بالعمالت األجنبية:
		
2015

يورو
جنية إسترليني
عمالت أخرى

2014

موجودات
وما يعادلها
بالدينار البحريني

مطلوبات
وما يعادلها
بالدينار البحريني

موجودات
وما يعادلها
بالدينار البحريني

مطلوبات
وما يعادلها
بالدينار البحريني

128.313
48.941
5.124.144

156.860
53.309
1.950.762

135.781
59.685
6.064.076

190.596
66.636
2.191.867

يشير الجدول أدناه إلى تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية في  31ديسمبر ،ولذلك نتيجة لموجوداتها ومطلوباتها النقدية .يحسب
التحليل تأثير التغيرات بنسبة  %5بالدينار البحريني مقابل اليورو والجنية اإلسترليني ةالعمالت األخرى ،مع اإلحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى
ثابتة ،على القائمة الموحدة للدخل (نتيجة لحساسية القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية والقائمة الموحدة للدخل الشامل
اآلخر للمجموعة نتيجة للتغيرات في صافي استثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبية).
		
2015

تغير في معدالت صرف العمالت األجنبية
يورو
جنية إسترليني
عمالت أخرى

2014

التأثير على
الربح
بالدينار البحريني

التأثير على
الحقوق
بالدينار البحريني

التأثير على
الربح
بالدينار البحريني

التأثير على
الحقوق
بالدينار البحريني

%5±
1.427
218
-

%5±
()158.669

%5±
2.741
348
-

%5±
()190.207

مخاطر اإلئتمان
إن مخاطر اإلئتمان هي المخاطر التي تنتج عن عدم تمكن أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بالتزاماته األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف
اآلخر لخسارة مالية .تتعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان من خالل أنشطتها التشغيلية (بصورة رئيسية الذمم التجارية المدينة) ومن
أنشطتها االستثمارية متضمنة ودائع قصيرة األجل لدى البنوك والمؤسسات المالية واألدوات المالية األخرى.

ذمم تجارية مدينة وقرض لشركة خاضعة لسيطرة مشتركة:
تتعامل المجموعة فقط مع أطراف ذات جدارة إئتمانية جيدة .ومن سياسة المجموعة بأن جميع عمالئها الذين يرغبون في المتاجرة
بشروط إئتمانية يخضعون إلجراءات التحقق من اإلئتمان .وباإلضافة الى ذلك  ،يتم مراقبة األرصدة المستحقة القبض بصورة مستمرة مما
أدى إلى تعرض المجموعة لديون معدومة غير جوهرية .ال تعتقد اإلدارة بأن هناك أي مخاطر إئتمان جوهرية فيما يتعلق بالقرض المقدم
لشركة خاضعة لسيطرة مشتركة وهي على ثقة أنه سيتم استرداده بالكامل.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 28سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية (تتمـــــة)

أرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل واستثمارات في أدوات الدين
فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان الناتجة من الموجودات المالية للمجموعة ،والتي تشتمل على أرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل
واستثمارات في أدوات الدين ،فإن تعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان ينتج من عدم قدرة الطرف اآلخر على السداد وبأن الحد األقصى
للتعرض يعادل القيمة المدرجة لتلك األدوات .تحد المجموعة من مخاطر اإلئتمان عن طريق التعامل فقط مع بنوك تتمتع بسمعة جيدة
واالستثمار في السندات الحكومية.
إجمالي الحد األقصى للتعرض
يوضح الجدول أدناه إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان للبنود المدرجة في القائمة الموحدة للمركز المالي للمجموعة والتي
تعتير بأنها منتجة:

أرصدة لدي بنوك وودائع قصيرة األجل
ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
استثمارات (في سندات الدين)
قرض لشركة خاضعة لسيطرة مشتركة

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

4.814.995
17.204.008
1.915.888
1.144.622

4.477.375
18.962.693
1.408.899
674.382

25.079.513

25.523.349

إن استثمارات المجموعة في السندات لم يفت موعد إستحقاقها وغير مضمحلة كما في  31ديسمبر  2015و في  31ديسمبر .2014

تركز مخاطر اإلئتمان
تظهر تركزات مخاطر اإلئتمان عندما يدخل عدد من األطراف المتعاملة في أنشطة تجارية متشابهة أو في أنشطة في نفس اإلقليم
الجغرافي أو عندما تكون لها نفس السمات اإلقتصادية مما تؤثر بشكل متشابه على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية في حالة بروز
تغيرات إقتصادية أو سياسية أو ظروف أخرى .تشير تركزات مخاطر اإلئتمان إلى التأثر الحساسية النسبية في أداء المجموعة تجاه التطورات
التي قد تطرأ على قطاع صناعي أو موقع جغرافي معين.
تقوم المجموعة ببيع منتجاتها إلى تجار الجملة وتجار التجزئة .تمثل حسابات أكبر خمسة من عمالء المجموعة  %7في  31ديسمبر 2015
( )%14 :2014من الذمم التجارية المدينة القائمة.
فيما يلي توزيع الموجودات المالية للمجموعة:
		
 31ديسمبر 2015

األقليم الجغرافي
البحرين
دول مجلس التعاون الخليجي
الدول األفريقية
جمهورية العراق
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استثمارات في
أدوات الدين
دينار بحريني

ذمم
تجارية مدينة
وذمم أخرى
دينار بحريني

أرصدة لدى
بنوك وودائع
قصيرة األجل
دينار بحريني

1.563.390
352.498
-

9.323.940
1.382.999
7.412.423
229.268

4.304.830
491.315
18.850

1.915.888

18.348.630

4.814.995

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 28سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية تتمـــــة
مخاطر اإلئتمان (تتمة)
تركز مخاطر اإلئتمان (تتمة)
استثمارات في
أدوات الدين
دينار بحريني

ذمم
تجارية مدينة
وذمم أخرى
دينار بحريني

أرصدة لدى
بنوك وودائع
قصيرة األجل
دينار بحريني

		

األقليم الجغرافي
البحرين
دول مجلس التعاون الخليجي
الواليات المتحدة األمريكية
الدول األفريقية
جمهورية العراق

1.053.903
354.996
-

8.530.274
1.031.234
1.612.153
8.441.450
21.964

3.556.307
902.218
18.850

المجموع

1.408.899

19.637.075

4.477.375

استثمارات في
أدوات الدين
دينار بحريني

ذمم
تجارية مدينة
وذمم أخرى
دينار بحريني

أرصدة لدى
بنوك وودائع
قصيرة األجل
دينار بحريني

القطاع الصناعي
مصرفي
حكومي
تجاري

754.905
1.160.983
-

18.348.630

4.814.995
-

المجموع

1.915.888

18.348.630

4.814.995

استثمارات في
أدوات الدين
دينار بحريني

ذمم
تجارية مدينة
وذمم أخرى
دينار بحريني

أرصدة لدى
بنوك وودائع
قصيرة األجل
دينار بحريني

القطاع الصناعي
مصرفي
حكومي
تجاري

1.408.899
-

1.612.153
18.024.922

4.477.375
-

المجموع

1.408.899

19.637.075

4.477.375

 31ديسمبر 2014

		
 31ديسمبر 2015

		
 31ديسمبر 2014

مخاطر السيولة
تحد المجموعة من مخاطر سيولتها بالحرص على توفر التسهيالت المصرفية لديها .تتطلب شروط مبيعات المجموعة دفع المبالغ خالل
 90يومًا من تاريخ البيع .يتم عادة تسوية الذمم التجارية الدائنة خالل  60يومًا من تاريخ الشراء.
يلخص الجدول أدناه بيان إستحقاق المطلوبات المالية غير المخصومة للمجموعة في  31ديسمبر ،على أساس التواريخ التعاقدية للسداد
ومعدالت الفائدة الحالية في السوق.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 28سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية (تتمـــــة)
		
عند الطلب
دينار بحريني

 31ديسمبر 2015

سحوبات على المكشوف من البنك
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

أقل من
 3أشهر
دينار بحريني

من  3إلى
 12شهرًا
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

615.123
547.281

11.187.681

-

615.123
11.734.962

1.162.404

11.187.681

-

12.350.085

أقل من
 3أشهر
دينار بحريني

من  3إلى
 12شهرًا
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

1.254.686
722.604

11.711.246

134.772

1.254.686
12.568.622

1.977.290

11.711.246

134.772

13.823.308

		
عند الطلب
دينار بحريني

 31ديسمبر 2015

سحوبات على المكشوف من البنك
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

المخاطر التشغيلية
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر الناتجة عن فشل األنظمة أو األخطاء البشرية أو التجاوزات أو األحداث الخارجية .عندما يفشل أداء
الرقابة ،فإن المخاطر التشغيلية يمكن أن تسبب الضرر على السمعة ،ولها تداعايات قانونية أو تنظيمية أو تؤدي إلى خسارة مالية .ال تتوقع
المجموعة القضاء جميع المخاطر التشغيلية ،ولكنها تستطيع إدارة وتقليل هذه المخاطر من خالل إطار الرقابة والمتابعة واالستجابة
للمخاطر المحتملة ،والمجموعة قادرة على إدارة هذه المخاطر .وتتضمن عملية الرقابة فصل الوظائف بطريقة فعالة وتقييم إجراءات
الصالحيات والتسويات وتثقيف الموظفين وتقييم العمليات ،بما في ذلك إستخدام التدقيق الداخلي.
إدارة رأس المال
إن الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة هو التأكد بأن المجموعة تحتفظ بدرجات إئتمانية قوية ونسب رأسمال عالية من أجل دعم
أعمالها وزيادة الحد األقصى للقيمة المساهمين.
من أجل تحقيق هذا الهدف العام ،تهدف إدارة رأسمال المجموعة ،من بين أمور أخرى ،إلى التأكد بأنها تفي بجميع العهود المالية
المتعلقة بإتفاقيات التسهيالت اإلئتمانية التي تحدد متطلبات هيكل رأس المال .أن االنتهاكات في تلبية العهود المالية يسمح للبنك
بإستدعاء القروض واالقتراضات فورًا .ال توجد هناك أية انتهاكات في العهود المالية المتعلقة بإتفاقيات التسهيالت اإلئتمانية خالل
السنوات المنتهية في  31ديسمبر  2015و 31ديسمبر .2014
تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأسمالها وعمل تعديالت على ضوء التغيرات في ظروف أعمالها .من أجل المحافظة على أو تعديل
هيكلة رأس المال ،يمكن للمجموعة تعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة .لم يتم عمل تغييرات في
األهداف والسياسات والعمليات خالل السنوات المنتهية في  31ديسمبر  2015و 31ديسمبر  ،2014على التوالي .يتكون رأس المال من أسهم
رأس المال وإحتياطيات أخرى وأرباح مبقاة محسوم منها أسهم الخزانة العائدة إلى حقوق حاملي أسهم الشركة ويتم قياسها بمبلغ
وقدره  61.286.256دينار بحريني كما في  31ديسمبر  58.790.598 :2014( 2015دينار بحريني).
 29قياس القيم العادلة
القيمة العادلة هو السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجود أو الذي يتم دفعه لتحويل مطلوب في معاملة منظمة بين مشاركي السوق
في تاريخ القياس .ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض حدوث معاملة بيع الموجود أو تحويل المطلوب.

القيم العادلة لألدوات المالية
تشتمل األدوات المالية للمجموعة على الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 29قياس القيم العادلة (تتمـــــة)
تشتمل الموجودات المالية على قروض لشركة زميلة وشركة خاضعة ليسطرة مشتركة واستثمارات وجزء معين من ذمم تجارية مدينة
وذمم أخرى ونقد وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل .تشتمل المطلوبات المالية على جزء معين من ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
وسحوبات على المكشوف من البنك.
يتم استخدام األساليب والفرضيات التالية لتقدير القيم العادلة:
إ)	األرصدة لدى البنوك ونقد وودائع قصيرة األجل والسحوبات على المكشوف من البنك وجزء معين من الذمم التجارية المدينة والذمم
األخرى قرض لشركة خاضعة ليسطرة مشتركة وجزء معين من الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى تقارب قيمها المدرجة إلى حد
كبير نتيجة لإلستحقاقات القصيرة األجل لتلك األدوات.
ب)	تم اشتقاق القيمة العادلة لالستثمارات المسعرة من أسعار السوق المسعرة في األسواق النشطة أو في حالة االستثمارات غير
المسعرة ،باستخدام تقنيات التقييم المناسبة.

القيم العادلة لألدوات غير المالية
تقيس المجموعة استثماراتها العقارية بالقيمة العادلة ويتم اإلفصاح عن اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة في اإليضاح .6
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
بالنسبة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة ،راجع إيضاح .10
األدوات المالية حسب الفئات:
فيما يلي أدناه نظرة عامة عن األدوات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة كما في  31ديسمبر :2015
		
مدرجة
بالتكلفة المطفأة
دينار بحريني

 31ديسمبر 2015

الموجودات المالية:
استثمارات
ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
نقد وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل
قرض لشركة خاضعة لسيطرة مشتركة

المطلوبات المالية:
سحوبات على المكشوف من البنك
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
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مدرجة بالقيمة
العادلة ضمن
األرباح أو الخسائر
دينار بحريني

مدرجة بالقيمة
العادلة ضمن
الدخل الشامل اآلخر
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

18.348.630
4.970.748
1.144.622

2.436.296
-

10.696.221
-

13.132.517
18.348.630
4.970.748
1.144.622

24.464.000

2.436.296

10.696.221

37.596.517

615.123
11.734.962

-

-

615.123
11.734.962

12.350.085

-

-

12.350.085

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 29قياس القيم العادلة (تتمـــــة)
		
 31ديسمبر 2014

الموجودات المالية:
استثمارات
ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
نقد وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل
قرض لشركة خاضعة لسيطرة مشتركة

المطلوبات المالية:
سحوبات على المكشوف من البنك
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

مدرجة
بالتكلفة المطفأة
دينار بحريني

مدرجة بالقيمة
العادلة ضمن
األرباح أو الخسائر
دينار بحريني

مدرجة بالقيمة
العادلة ضمن
الدخل الشامل اآلخر
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

19.637.075
4.665.160
674.382

2.003.335
-

10.726.051
-

12.729.386
19.637.075
4.665.160
674.382

24.976.617

2.003.335

10.726.051

37.706.003

1.254.686
12.568.622

-

-

1.254.686
12.568.622

13.823.308

-

-

13.823.308

 30إعادة تصنيف أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لكي تتناسب مع العرض المطبق في السنة الحالية .إن إعادة التصنيفات هذه لم
تؤثر على الربح أو الحقوق المسجلة مسبقًا.
 31إفصاحات حوكمة الشركات

( )1مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
مسئولية مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة
إن مجلس اإلدارة مسئول أمام المساهمين عن االستثمار السليم والحفاظ على مصالح المساهمين .دور ومسؤوليات المجلس تشمل
ولكن ال تقتصر على التالي:
-

مراقبة األداء العام لألعمال؛
مراقبة أداء اإلدارة وخطة التعاقب لإلدارة العليا؛
مراقبة تضارب المصالح ومنع المعامالت المسيئة من األطراف ذات العالقة،
اإلعداد الدقيق للقوائم المالية الموحدة للسنة؛
عقد وإعداد اجتماعات المساهمين؛
التوصية بدفع أرباح أسهم للمساهمين والتأكد من تنفيذها؛
تبني وتنفيذ ومراقبة اإلمتثال لقواعد السلوك للمجموعة؛
مراجعة وتنفيذ أهداف وسياسات المجموعة المتعلقة بالمسؤوليات اإلجتماعية؛ و
إختيار ومقابلة وتعيين الرئيس التنفيذي وإختيار األعضاء اآلخرين لإلدارة التنفيذية.

في هذا الصدد ،فإن أعضاء مجلس اإلدارة ال يزالون مسئولون بشكل فردي وجماعي عن أداء جميع مهام أعضاء مجلس اإلدارة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 31إفصاحات حوكمة الشركات (تتمـــــة)
( )1مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة (تتمة)
المعامالت الجوهرية التي تتطلب موافقة مجلس اإلدارة
المعامالت الجوهرية التالية تتطلب مراجعة وتقييم وموافقة مجلس اإلدارة:
-

إستراتيجية الشركة
الميزانية السنوية
تخصيص الموارد الرئيسية واستثمارات الرأسمالية
مسئوليات اإلدارة والتدريب والتطوير وخطة التعاقب لإلدارة العليا.

نظام انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ونهاية خدماتهم
يتم انتخاب  /إعادة إنتخاب أعضاء المجلس كل ثالث سنوات في اجتماع المساهمين .وتم عقد آخر انتخاب ألعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ
 16مارس .2016
تنتهي خدمة عضو مجلس اإلدارة إما بانتهاء فترة انتخابه في اجتماع المساهمين السنوي أو حين يقدم استقالته من مجلس اإلدارة.
تداول أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2015قام عضو مجلس اإلدارة السيد محمد المؤيد بشراء أسهم إضافية ما مجموعه  149.500سهم
من أسهم بي إم.إم.أي في يونيو  2015وبذلك زادت حصة ملكيته من  216.158إلى  387.273سهم.
ميثاق لقواعد السلوك واإلجراءات التي اتخذها المجلس لرصد االمتثال
يتوقع من مجلس اإلدارة والموظفون لدى المجموعة الحفاظ على أعلى مستوى من أخالقيات العمل والسلوك الشخصي .وقد أنشأت
المجموعة ميثاق لقواعد السلوك التي توفر األطر األخالقية والقانونية لجميع الموظفين في إدارة أعمالها .يحدد ميثاق قواعد السلوك
كيفية تواصل المجموعة مع موظفيها والمساهمين والمجتمع الذي تعمل فيه.
إعتمد مجلس اإلدارة ميثاق السلوك المهني لشركة بي إم إم آي وسياسة المبلغين لمراقبة اإللتزام باألخالقيات المهنية للشركة .يقدم
ميثاق قواعد السلوك توجيهات واضحة في ممارسة األعمال التجارية على الصعيد الدولي ،والتفاعل مع الحكومات والمجتمعات المحلية
والشركاء التجاريين والسلوك العام في مكان العمل بالنظر إلى أفضل نماذج حوكمة الشركات وأخالقيات العمل.
يلخص الجدول التالي المعلومات الخاصة بالمنصب وسنوات الخبرة والمؤهالت لكل من اإلدارة التنفيذية:
سنوات

			
اسم العضو التنفيذي

المنصب

الخبرة

المؤهل

جوردون بويل

الرئيس التنفيذي

37

دبلوم إدارة  ،دبلوم هندسة إتصاالت

عمار عقيل

المدير المالي

19

ماجستير إدارة اعمال ،زميل  CIMAو AAT

روبرت سميث

مدير العمليات – خدمات العقود

	30بكالوريوس في إدارة األعمال ،ودبلوم في عمليات
الفنادق والتموين
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 31إفصاحات حوكمة الشركات (تتمـــــة)
( )1مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة (تتمة)
يلخص الجدول التالي مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء اإلدارة التنفيذية خالل السنة:
2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

الرواتب
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
مكافآت
عالوات

385.999
33.572
148.959
109.447

333.822
34.251
115.716
107.340

المجموع

677.977

591.129

يتكون أعضاء مجلس اإلدارة من  8أعضاء كما في  31ديسمبر .2015
تم إنتخاب المجلس في  16مارس  2015لمدة  3سنوات.
يلخص الجدول التالي معلومات عن المهنة والمنصب وسنوات الخبرة وتاريخ بدء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين:
تنفيذي /غير تنفيذي

			
إسم عضو مجلس اإلدارة

المهنة

المنصب

مستقل /غير مستقل

سنوات الخبرة

تاريخ البدء

السيد عبداهلل بوهندي

رجل أعمال

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

49

2004

السيد عبداهلل جمعة

رجل أعمال

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

45

2004

السيد شوقي فخرو

رجل أعمال

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

40

1992

السيد جهاد أمين

رجل أعمال

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

38

2004

السيدة منى المؤيد

سيدة أعمال

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

41

2004

السيد محمد المؤيد

رجل أعمال

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

17

2004

السيد رضا فرج

رجل أعمال

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

54

2006

السيد سهيل حاجي

رجل أعمال

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

24

2011
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 31إفصاحات حوكمة الشركات (تتمـــــة)
( )1مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة (تتمة)
أعضاء مجلس اإلدارة التالين لهم عضوية في مجالس إدارات شركات أخرى مدرجة:
إسم عضو مجلس اإلدارة

عدد العضويات في شركات مدرجة

السيد عبداهلل بوهندي

4

السيد شوقي فخرو

3

السيد جهاد أمين

6

السيد محمد المؤيد

2

السيد سهيل حاجي

1

يجب على المجموعة عقد كحد أدنى خمس اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل كل سنة .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2015عقدت
ستة اجتماعات لمجلس اإلدارة ( :2014ستة اجتماعات) .ويلخص الجدول التالي المعلومات عن تواريخ إجتماعات مجلس اإلدارة وحضور
األعضاء في كل اجتماع.
التاريخ

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة غير الحاضرون

 16فبراير 2015

السيد عبداهلل بوهندي

السيد سهيل حاجي

السيد عبداهلل جمعة
السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد محمد المؤيد
السيد رضا فرج
السيد جهاد أمين
 16مارس 2015

السيد عبداهلل بوهندي
السيد عبداهلل جمعة
السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد رضا فرج
السيد جهاد أمين
السيد سهيل حاجي

 27أبريل 2015

السيد عبداهلل بوهندي
السيد عبداهلل جمعة
السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد محمد المؤيد
السيد رضا فرج
السيد جهاد أمين
السيد سهيل حاجي
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السيد محمد المؤيد

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 31إفصاحات حوكمة الشركات (تتمـــــة)
( )1مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة (تتمة)
التاريخ

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون

 29يونيو 2015

السيد عبداهلل بوهندي

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة غير الحاضرون

السيد عبداهلل جمعة
السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد محمد المؤيد
السيد رضا فرج
السيد جهاد أمين
السيد سهيل حاجي
 8أكتوبر 2015

السيد عبداهلل بوهندي
السيد عبداهلل جمعة
السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد محمد المؤيد
السيد رضا فر
السيد جهاد أمين
السيد سهيل حاجي

 30نوفمبر 2015
السيد عبداهلل بوهندي
السيد عبداهلل جمعة
السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد محمد المؤيد
السيد رضا فرج
السيد جهاد أمين
السيد سهيل حاجي
سياسة األتعاب
تعتمد سياسة المكافأة على أتعاب الحضور والمكافآت األساسية.
بلغ مجموع األتعاب المدفوعة للسنة ألعضاء مجلس اإلدارة  137,000دينار بحريني ( 139.000 :2014دينار بحريني).
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 31إفصاحات حوكمة الشركات (تتمـــــة)
( )2اللجان
يلخص الجدول التالي معلومات عن لجان مجلس اإلدارة وأعضائها وأهدافها:
			
لجنة المجلس

األهداف

اللجنة التنفيذية	تم تشكيل اللجنة التنفيذية لمناقشة األمور مع

تنفيذي  /غير تنفيذي

األعضاء

مستقل  /غير مستقل

السيد شوقي فخرو

غير تنفيذي /غير مستقل

		
إدارة المجموعة بخصوص توظيف الموظفين
الرئسيين واألداء المالي واألداء التشغيلي

ريئس اللجنة

السيدة منى المؤيد

غير تنفيذي /غير مستقل

وإستراتيجيات وكافة القضايا األخرى حسب
توجيهات مجلس اإلدارة.

السيد عبداهلل بوهندي

غير تنفيذي /غير مستقل

لجنة االستثمار والتمويل	إن لجنة االستثمار والتمويل لشركة بي إم إم آي

السيد جهاد أمين

غير تنفيذي /غير مستقل

		
هي المسئولة عن إعتماد سياسات االستثمارية
للمجموعة وإستراتيجيات والمعامالت ومراجعة

السيدة منى المؤيد

غير تنفيذي /غير مستقل

أداء استثمارات المجموعة .كما تقوم اللجنة

السيد جهاد أمين

غير تنفيذي /غير مستقل

بتقديم المساعدة لمجلس اإلدارة في مراجعة

السيد شوقي فخرو

غير تنفيذي /غير مستقل

ومراقبة أهداف وإستراتيجيات وسياسات

السيد سهيل حاجي

غير تنفيذي /غير مستقل

المجموعة.

بي إم إم آي
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 31إفصاحات حوكمة الشركات (تتمـــــة)
( )2اللجان (تتمة)
تنفيذي  /غير تنفيذي

			
لجنة المجلس

األهداف

األعضاء

مستقل  /غير مستقل

لجنة التدقيق

لجنة التدقيق مسئولة عن:

السيد عبداهلل جمعة

غير تنفيذي /غير مستقل
رئيس اللجنة

		
 )1مراقبة نزاهة عملية إعداد التقارير المالية ونظام
السيد رضا فرج

الرقابة الداخلية لبي إم إم آي ،ومراجعة القوائم

غير تنفيذي /غير مستقل

المالية الموحدة والتقارير المالية ،وإلتزام المجلس
بالمتطلبات القانونية والتنظيمية وأداء وظيفة

السيد محمد المؤيد

غير تنفيذي /غير مستقل

التدقيق الداخلي للشركة.
 )2التوصية بتعيين مدققي الحسابات الخارجيين،
وتحديد أتعابهم واإلشراف على إستقالليتهم
وإعداد التقارير المالية المطلوب إعدادها من قبل
اللجنة وفقًا لقوانين مصرف البحرين المركزي
وبورصة البحرين وقانون الشركات التجارية
البحريني والجهات التنظيمية األخرى
في مملكة البحرين.
لجنة المكافآت والترشيح	الهدف :مراجعة وتقدم اإلستشارة لمجلس اإلدارة

السيد عبداهلل بوهندي

		
حول تكوين المجلس وترشيح أعضاء مجلس اإلدارة
الجدد باإلضافة إلى مكافآت المجلس واإلدارة العليا.

غير تنفيذي /غير مستقل
رئيس اللجنة

السيد شوقي فخرو

غير تنفيذي /غير مستقل

		

السيدة منى المؤيد

غير تنفيذي /غير مستقل

		

السيد جهاد أمين

غير تنفيذي /غير مستقل

بي إم إم آي
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 31إفصاحات حوكمة الشركات (تتمـــــة)
( )2اللجان (تتمة)
اللجنة التنفيذية
يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد ثمان اجتماعات لللجنة التنفيذية خالل كل السنة .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2015عقدت
تسعة اجتماعات لللجنة التنفيذية ( :2014تسعة اجتماعات) .يلخص الجدول التالي المعلومات حول تواريخ إجتماعات اللجنة وحضور األعضاء
لكل اجتماع:
التاريخ

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون

 18يناير 2015

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

 12مارس 2015

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

 5أبريل 2015

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

 17مايو 2015

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

 14يونيو 2015

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

 12يوليو 2015

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

 13سبتمبر 2015

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

 11أكتوبر 2015

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

 17نوفمبر 2015

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

بي إم إم آي
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة غير الحاضرون

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 31إفصاحات حوكمة الشركات (تتمـــــة)
( )2اللجان (تتمة)
يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد أربعة اجتماعات للجنة االستثمار والتمويل خالل كل السنة .وخالل السنة المنتهية في  31ديسمبر
 ،2015عقدت أربعة اجتماعات ( :2014أربعة اجتماعات) للجنة االستثمار والتمويل .يلخص الجدول التالي المعلومات عن تواريخ إجتماعات اللجنة
وحضور األعضاء لكل اجتماع:
التاريخ

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة غير الحاضرون

 16فبراير 2015

السيد عبداهلل بوهندي

السيد سهيل حاجي

السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين
السيد شوقي فخرو
 27أبريل 2015

السيد عبداهلل بوهندي
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين
السيد شوقي فخرو
السيد سهيل حاجي

 6أكتوبر 2015

السيد عبداهلل بوهندي
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين
السيد شوقي فخرو
السيد سهيل حاجي

 30نوفمبر 2015

السيد عبداهلل بوهندي
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين
السيد شوقي فخرو
السيد سهيل حاجي

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء للجنة االستثمار والتمويل  21.000دينار بحريني ( 22.000 :2014دينار بحريني).

بي إم إم آي
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 31إفصاحات حوكمة الشركات (تتمـــــة)
( )2اللجان (تتمة)
يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد خمسة اجتماعات للجنة التدقيق خالل كل السنة .وخالل السنة المنتهية في  31ديسمبر ،2015
عقدت خمسة اجتماعات ( :2014خمسة اجتماعات) للجنة التدقيق  .يلخص الجدول التالي المعلومات عن تواريخ إجتماعات اللجنة وحضور
األعضاء لكل اجتماع:
التاريخ

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة غير الحاضرون

 26يناير 2015

السيد عبداهلل جمعة

السيد محمد المؤيد

السيد رضا فرج
السيد عبداهلل جمعة

 20أبريل 2015

السيد محمد المؤيد

السيد رضا فرج
السيد عبداهلل جمعة

 22يونيو 2015

السيد رضا فرج
السيد محمد المؤيد
السيد عبداهلل جمعة

 22أكتوبر 2015

السيد رضا فرج
السيد محمد المؤيد
السيد عبداهلل جمعة

 25نوفمبر 2015

السيد رضا فرج
السيد محمد المؤيد
بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء لجنة التدقيق  15.500دينار بحريني ( 16.500 :2014دينار بحريني).
الجنة المكافآت والترشيح
يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد اجتماعين للجنة المكافآت والترشيح خالل كل السنة .وخالل السنة المنتهية في  31ديسمبر ،2015
عقد إجتماعين ( :2014عقد إجتماعين) للجنة المكافآت والترشيح .يلخص الجدول التالي المعلومات عن تواريخ إجتماعات اللجنة وحضور
األعضاء لكل اجتماع:
التاريخ

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون

 16فبراير 2015

السيد عبداهلل بوهندي

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة غير الحاضرون

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين
 5أبريل 2015

السيد عبداهلل بوهندي
السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة للجنة المكافآت والترشيح  9.000دينار بحريني ( 7.500 :2014دينار بحريني)

بي إم إم آي
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 31إفصاحات حوكمة الشركات (تتمـــــة)
( )3حوكمة الشركات
قانون حوكمة الشركات
يتوقع من مجلس اإلدارة والموظفون لدى المجموعة الحفاظ على أعلى مستوى من أخالقيات العمل والسلوك الشخصي .وقد أنشأت
المجموعة ميثاق لقواعد السلوك التي توفر األطر األخالقية والقانونية لجميع الموظفين في إدارة أعمالها .يحدد ميثاق قواعد السلوك
كيفية تواصل المجموعة مع موظفيها والمساهمين والمجتمع الذي تعمل فيه المجموعة.
إعتمد مجلس إدارة شركة بي إم إم آي ميثاق قواعد السلوك واإلجراءات وسياسة المبلغين لرصد االمتثال ألخالقيات المجموعة .يقدم
ميثاق قواعد السلوك توجيهات واضحة في ممارسة األعمال التجارية على الصعيد الدولي ،والتفاعل مع الحكومات والمجتمعات
المحلية والشركاء التجاريين والسلوك العام في مكان العمل بالنظر إلى نماذج ممارسة أفضل الشركات .يشمل ميثاق قواعد السلوك
األطر السلوكية لجميع الموظفين في إطار مجموعة واسعة من المسائل األخالقية والقانونية .تم نشر ميثاق قواعد السلوك في قسم
«حوكمة الشركات» في موقع الشركة.

تغييرات على المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات للشركة
خالل السنة ،قامت بي إم إم آي بإعادة النظر في إطار حوكمة الشركات والمبادئ التوجيهية لضمان االمتثال لميثاق حوكمة الشركات
الصادر في سنة .2010
تضارب المصالح
في سنة  ،2015حدث تضارب بسيط في المصالح فما يتعلق بمنح العقد في يناير  ،2015والذي تم التعامل معه وفقًا لسياسة حوكمة
الشركات لشركة بي إم إم آي لضمان حماية إجمالي حصة المجموعة .في حالة تضارب المصالح التي تنشأ نتيجة أي صفقة تجارية أو أي
نوع من القرارات التي يتعين اتخاذها ،يجب على أعضاء مجلس اإلدارة المعنيين االمتناع عن المشاركة في مناقشة مثل هذه الصفقة أو
القرارات الواجب اتخاذها .في هذا الصدد ،يبلغ أعضاء مجلس إدارة الشركة عادة المجلس عن تضارب محتمل في المصالح قبل مناقشة
أي صفقة أو قرار .يمتنع األعضاء المعنيين عن التصويت على أي قرار حيثما قد ينشأ أي تضارب في المصالح.
تقييم أداء مجلس اإلدارة
يقيم اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين أداء مجلس اإلدارة ويبريء ذمتهم من أي مسئولية.
أداء رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
يتم تقييم أداء رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة من قبل مجلس اإلدارة على أساس سنوي.
وسائل االتصال بين المساهمين والمستثمرين
تلتزم المجموعة بتوفير المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب للمساهمين وفقًا اللتزاماتها باإلفصاح المستمر حسب ميثاق
حوكمة الشركات.

بي إم إم آي
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015

 31إفصاحات حوكمة الشركات (تتمـــــة)
( )3حوكمة الشركات (تتمة)
يتم إرسال المعلومات إلى المساهمين من خالل توزيع التقرير السنوي للمجموعة وغيرها من االتصاالت .تنشر جميع النشرات في موقع
المجموعة وتبعث للمساهمين في الوقت المناسب.
إن مسئولية سكرتير مجلس اإلدارة القيام باالتصال مع المساهمين والتأكد من أن الشركة على وفاء بالتزاماتها باإلفصاح المستمر.
إدارة المخاطر الرئيسية والشكوك التي تواجها المجموعة
يتم إدارة المخاطر والشكوك التي تواجها المجموعة من قبل لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة.
مراجعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية
يتم إجراء مراجعة عملية الرقابة الداخلية واإلجراءات بشكل منتظم من قبل المدققين الداخليين لحسابات المجموعة ،باإلستعانة
بمصادر خارجية ولذلك لضمان االستقاللية والشفافية والكفاءة.
 32المسئولية االجتماعية
تقوم المجموعة بأداء مسئولياتها االجتماعية من خالل التبرعات الخيرية للشركات وتقديم الدعم المالي في مشاريع ومؤسسات
وصندوق األسرة الخيري التي تهدف إلى تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة واإلغاثة.

بي إم إم آي
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