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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 أم آي بنك ش.م.ب.

بي أن بي باريبا
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نعتز بكفاءاتنا وقيمنا 
الجوهرية فهي ركيزة 

ثقافتنا المؤسسية 
ومن خاللها نمضي 
بنجاحنا كمجموعة 

ديناميكية رائدة. 

رسالتنا
الفوز بثقة الزبائن من خالل تقديم خدمات متميزة.

ثقافتنا
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معًا نرسم مستقبل 
مجموعتنا، ومن خالل 

األسس المتينة التي 
وضعناها في ٢٠١٨، 

بإمكاننا أن ندخل عام 
٢٠١٩ ونحن على أتم 
الجاهزية لمواجهة 

كل التحديات أمامنا. ١٣٥ عامًا
 في ٢٠١٨، احتفلت مجموعة بي أم أم آي بمرور

١٣٥ عامًا على تقديم خدماتها االستثنائية.

مرحبا بكم في مجموعة بي أم أم آي، عنوان االستدامة والنجاح ألكثر من ١٣٠ عامًا.

مجموعة بي أم أم آي هي مجموعة مختصة بمختلف األعمال التجارية وأعمال التوزيع 
والضيافة وعقود الخدمات واإلمداد، حيث تتميز بموقعها االستراتيجي في مملكة البحرين 
وعملياتها على المستوى العالمي وإمكانياتها اللوجستية المتكاملة والتي على مر السنين 

شكلت لها إرثًا ال مثيل له.

لدى بي أم أم آي اليوم محفظة ديناميكية واسعة من العالمات التجارية العالمية األكثر 
شهرة، فهي رائدة في مجاالت التجارة بالجملة والتجزئة والتوزيع وإنتاج األغذية والمشروبات، 

كما تحتل بي أم أم آي مكانة مرموقة كأحد أفضل المزودين العالميين لحلول سلسلة 
اإلمداد واإلدارة المتكاملة للمرافق والمشتريات والخدمات اللوجستية والتي تقدمها لمختلف 

الحكومات والمنظمات.

بي أم أم آي هي مجموعة متعددة الجنسيات ومدرجة في بورصة البحرين ومن أسرع 
الشركات نموًا في منطقة الخليج العربي وأكثرها ريادة. تتبنى المجموعة منهجية واضحة 

في جوهر عملها فهي ترتكز على األداء المثالي والتركيز التام على الزبائن وتعتمد أفضل 
الممارسات وترتقي إلى أعلى المعايير العالمية.

نبذة عنا
5

٢٠
١٨

ي 
نو

س
 ال

ير
قر

لت
ي ا

م آ
م أ

ي أ
ب

ية
جاب

 إي
ج

تائ
، ن

يز
تم

  م
اء 

أد



7
٢٠

١8
ي 

نو
س

 ال
ير

قر
لت

ي ا
م آ

م أ
ي أ

ب
ية

جاب
 إي

ج
تائ

، ن
يز

تم
  م

اء 
أد

قامت وزارة التنمية االجتماعية بتكريم أسواق األسرة   •
لجهودها في توظيف ذوي االحتياجات الخاصة والعمل 

الدائم على تطويرهم.

افتتحت مجموعة بي أم أم آي قسمها الخاص بالشحن   •
 تحت مسمى وكالة بي أم أم آي لخدمات الشحن

)بي أس أس(.

تستمر مجموعة بي أم أم آي في تقديم الدعم لمنظمة   •
"حفظ النعمة" الخيرية البحرينية للمساعدة في الحد من 

مشكلة إهدار الطعام، فقد أفضى هذا الدعم إلى توفير 
٢٨,٠٠٠ وجبة غذائية للعائالت المحتاجة. 

•  تم تكريم مجموعة بي أم أم آي بجائزة "فانجارد" األكثر 
تميزًا من قبل منظمة )آي إس أو أيه( ضمن فعاليات حفل 

جوائزها السنوي الثاني الذي أقيم في فندق "مايفلور" 
في مقاطعة كولومبيا في العاصمة األمريكية واشنطن. 

أطلقت أسواق األسرة وألول مرة في البحرين حملة   •
شهرية بعنوان "أسبوع الحد من استخدام األكياس 

البالستيكية" في جميع المحالت واألسواق في مملكة 
البحرين.

حصلت شركة بي أم أم آي جيبوتي على شهادة  من قبل   •
الهيئة األوروبية للضوابط والتوزيع الممتاز للمنتجات الطبية 

لالستهالك البشري )٠١/ سي ٣٤٣/ ٢٠١٣(، حيث أصبحت أول 
 شركة في المجموعة تحصل على هذه الشهادة في

القرن األفريقي. 

"ال فينوتيكا بارسلونا" يتوج بجوائز "بست اندبندنت ويكند   •
برنش" و "فايفرت أل فريسكو دايننج رستورانت" و "بست 

ميديتيرانان رستورانت" في حفل جوائز "فاكت داننج 
أووردز"، بينما تّوج "ألتو" بجائزة "فايفرت رووفتوب الونج". 

انضم قسم بي أم أم آي لخدمات الشحن )بي أس أس(   •
إلى الشركة العالمية "واكو" المختصة بالشحن كشريك 

لها في مملكة البحرين. 

مجموعة بي أم أم آي شريك رسمي في قمة القوى   •
النسائية األولى في البحرين )دبليو بي أس(. 

تؤكد مجموعة بي أم أم آي إلتزامها بالميثاق العالمي   •
لألمم المتحدة من خالل نشر جهودها في االتصاالت 

حول التقدم.

•  تم تكريم شركة نادر للتجارة لتحقيقها أعلى نسبة في 
حصص السوق لعالمة "مارس" التجارية العالمية الرائدة 

وذلك في "كارفور" البحرين.

اإلعالن عن أسواق األسرة كإحدى أفضل الشركات في   •
البحرين ودول الخليج العربي لجهودها المضنية في 

توظيف المواهب المحلية وتوفير فرص العمل لأليدي 
العاملة البحرينية.

إنجازات
٢٠١٨

نبذل قصارى جهدنا في زرع قيم 
المسؤولية في كل ما نفعله، وذلك ما 

يجعلنا نستثمر في كل مبادراتنا لنصنع 
7الفرق في المجتمعات التي نخدمها.
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السيد عبداهلل
حسن بوهندي

رئيس مجلس اإلدارة

السيد شوقي علي فخرو
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد ماِرك شيردان
 الرئيس التنفيذي

السيد عمار عقيل الحسن
نائب الرئيس التنفيذي 

ومدير عام الشؤون المالية 

السيد رضا عبداهلل فرج
عضو مجلس اإلدارة

السيد روبرت سميث
الرئيس التنفيذي للعمليات 

والعقود والخدمات اللوجستية

السيد أحمد محمد يتيم
عضو مجلس اإلدارة

السيدة منى يوسف المؤيد
عضو مجلس اإلدارة

السيد جهاد يوسف أمين
عضو مجلس اإلدارة

السيد سهيل
محمد حاجي

عضو مجلس اإلدارة

السيد محمد فاروق المؤيد
عضو مجلس اإلدارة

لجنة المكافآت والترشيح
السيد عبداهلل حسن بوهندي، الرئيس
السيد شوقي علي فخرو، نائب الرئيس

السيد جهاد يوسف المؤيد، عضو
السيدة منى يوسف المؤيد، عضو

لجنة التدقيق
السيد رضا عبداهلل فرج، الرئيس

السيد محمد فاروق المؤيد، عضو
السيد أحمد محمد يتيم، عضو

اللجنة التنفيذية
السيد شوقي علي فخرو، الرئيس

السيدة منى يوسف المؤيد، نائب الرئيس
السيد جهاد يوسف أمين، عضو

لجنة االستثمار
السيد عبداهلل حسن بوهندي، الرئيس

السيدة منى يوسف المؤيد، عضو
السيد جهاد يوسف أمين، عضو
السيد شوقي علي فخرو، عضو

السيد سهيل محمد حاجي، عضو

أعضاء
مجلس اإلدارة

أعضاء اإلدارة 
التنفيذية
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المالية

٦٢٢٨٫٨
٦١3٠٫3

اإليرادات )مليون دينار(

٢٠
١٧

 / 
١٠٢

٫٢٩
6

٢٠
١٧

 / 
6٩

٫٩
٤١

٢٠
١٧

 / 
٨٫

6

٢٠
١٧

 / 
١٣

٫٧

٢٠
١٨

 / 
١٠3

٫٨
73

٢٠
١٨

 / 
٦٩

٫5
٢٠

٢٠
١٨

 / 
٨٫

4

٢٠
١٨

 / 
١3

٫٢

صافي الربح )مليون دينار(حقوق المساهمين )مليون دينار(
األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك

وإطفاء الدين )مليون دينار(

اإليراد السنوي للسهم )فلس(
٢٠١٧

إجمالي الربح )مليون دينار(
٢٠١٧

اإليراد السنوي للسهم )فلس(
٢٠١٨

إجمالي الربح )مليون دينار(
٢٠١٨



 حقائق
وأرقام

مجموعة بي أم أم آي 
رائدة في مجالها بفضل 

إمكانياتها الكبيرة 
وأعمالها المتنوعة 

وتواجدها العالمي الذي 
يشمل اآلن ٨ دول في 

الخليج العربي وأفريقيا.
+ ١5٠٠ موظف

يعملون معًا لتجاوز جميع التوقعات.

+ 4٠  جنسية 
تنهض بالفكر واالبتكار.

عززت المجموعة تواجدها العالمي حيث 
يشمل اآلن ٨ دول من ضمنها جيبوتي وغانا 

والعراق وكينيا والسعودية والسودان وجنوب 
السودان، إضافة إلى مقرها الرئيسي في 

مملكة البحرين.
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ظهرت العديد من 
التحديات أمامنا، وقد 

واجهناها بكل قوة 
وعزيمة، واآلن لدينا 

تمركز واضح يضعنا في 
قمة النجاح والتميز.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

16
كلمة الرئيس التنفيذي

18

الخطابات
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يّسرني أن أعلن عن النتائج اإليجابية التي حققتها مجموعة 
بي أم أم آي على الرغم مما واجهته من تحديات السوق 
وظروفه. كان األداء المثالي الذي قدمته المجموعة ثمرة 

التحّوالت االستراتيجية الرئيسية التي أحدثناها في جغرافية 
عملياتنا، وبالرغم من تلك التحديات نجحنا في تحويل عدم 

االستقرار إلى تمركز واضح نفخر به جميعًا. 

تتم مراجعة منظومتنا االستراتيجي بشكل دائم من أجل 
تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل والبقاء على أتم 
الجاهزية أمام التحديات التي تفرضها األسواق دائمة التغير. 

هذا باإلضافة إلى منهجنا الحاسم في الحد من المخاطر 
والذي يدفعنا دائمًا لتحدي أنفسنا وزيادة قدرتنا في تحقيق 

النمو. كان عام ٢٠١٨ مليئًا بروح المبادرة التي هدفت لتطبيق 
استراتيجيتنا المؤسسية، فقد تخلل ذلك العام العديد من 

التغّيرات المهمة التي أحدثناها في عملياتنا إضافة إلى 
التحوالت الجذرية التي أوجدناها في فريق العمل.  

على الرغم من هذا التحول التدريجي المتصاعد، ال زلنا 
ملتزمين كل االلتزام برؤيتنا الواضحة على المدى الطويل 

 والقيم الجوهرية التي لطالما كانت منهجًا لعالمة مجموعة
بي أم أم آي التجارية. ينبع إلهامنا ودليلنا في العمل من 
خالل هذه العالمة المتميزة بينما تقوم قيمنا الجوهرية 

بتطوير ثقافة مشتركة تحتضن كافة شركائنا ومساهمينا 
وموظفينا تحت مظلة واحدة. 

نأخذ عملنا كشركة رائدة وكأكثر العالمات التجارية المحببة 
لدى المستهلكين في البحرين والمنطقة بمحمل الجد، 

فنحن نقدم الدعم المتواصل للمجتمع على الصعيدين 
االجتماعي واالقتصادي من خالل مبادراتنا االجتماعية الفّعالة. 
يعتبر ذلك حجر األساس الذي ترتكز عليه فلسفتنا في العمل 

فنحن نقف ملتزمين تجاه التطوير المستدام في كافة 
عملياتنا واجراءاتنا المختلفة. 

بإسمي وبإسم أعضاء مجلس اإلدارة، أتقدم بأسمى آيات 
الشكر والتقدير إلى جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 

وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، نائب القائد 
األعلى والنائب األول لرئيس الوزراء األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة، وذلك لقيادتهم الحكيمة ودعمهم وتشجيعهم 
للقطاع الخاص في مملكة البحرين.

كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة 

عبداهلل حسن بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

كما أتقدم بالشكر والتقدير لكافة الوزارات والهيئات 
الحكومية، وأخص بالذكر مصرف البحرين المركزي، وبورصة 

البحرين، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لما يقدمونه من 
دعم متواصل.

وأود كذلك أن أغتنم هذه الفرصة ألعبر عن امتناني وتقديري 
للسادة المساهمين وزبائننا وشركائنا، كما أتقدم بالشكر 

الجزيل إلى كافة أعضاء اإلدارة وكادر الموظفين في كافة 
عمليات المجموعة والمناطق التي تعمل فيها. فبفضل 

 مثابرتهم والتزامهم كان العام ٢٠١٨ عام النجاح لمجموعة
بي أم أم آي.

سيجلب العام ٢٠١٩ المزيد من التحديات والتقلبات االقتصادية 
العالمية في محيط تنافسي صعب، إال أن جهوزيتنا للتأقلم 

مع التغيرات إضافة إلى ما تتميز به مجموعتنا من أسس قوية، 
يجعلنا واثقين للغاية من قدرتنا على تجاوز العقبات وإتمام 

هذه المسيرة واجتياز آفاق جديدة للتطور والتميز.

عبداهلل حسن بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

كان عام ٢٠١٨ مليئًا بروح 
المبادرة التي هدفت لتطبيق 

استراتيجيتنا المؤسسية.
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نقوم في مجموعة بي أم أم آي بوضع التحديات أمامنا 
وتكثيف مساعينا نحو تحقيق النجاح خصوصًا في هذا العالم 

الديناميكي والمتقلب باستمرار من خالل إيجاد طرق جديدة 
للتفاعل مع زبائننا وتحقيق رضاهم بأعلى مستوى. كلي 

فخر بما رأيته من فريق العمل في عام ٢٠١٨ عندما واجه تلك 
التحديات بكل نجاح ووضع أساسًا متينًا للمستقبل من خالل 

التحسين المستمر وتقديم األفضل كل يوم.

أفضت تلك الجهود المضنية إلى تحديث شامل في نموذج 
العمل، كما ووضعت عملياتنا الحالية تحت المجهر لتطويرها. 
وعبر فضولنا وروح المبادرة لدينا، استطعنا تطوير إدراك أفضل 
لرغبات الزبائن واحتياجاتهم، والذي بدوره ساعدنا في تقديم 

حلول فريدة على مستوى المجموعة بأكملها.

بدا منهجنا جليًا في شركة نادر للتجارة، حيث استطعنا 
وبفضل عزيمتنا وعملنا الدؤوب، تحقيق معايير استثنائية 
أعطتنا ميزة تنافسية والتي بدورها ضمنت نموًا ملحوظًا 

للسنة الثانية على التوالي. وكذلك الحال في أسواق األسرة 
في البحرين، حيث حققت نموًا كبيرًا في مستوى األرباح وعدد 
الزبائن، أما بالنسبة ألسواق األسرة في السعودية، فقد شهدنا 

تطورًا في عملياتنا ابتداًء من الربع الرابع من عام ٢٠١٨.

قام فريق العمل بوضع التحديات في إيجاد طرق جديدة 
لزيادة النمو واألرباح وذلك بعد شعورنا بحدوث ركود نسبي 

في السوق التجاري لقطاع توزيع السلع االستهالكية.
وخير مثال على ذلك مهرجان الجاز في البحرين. حّقق هذا 

المهرجان نجاحا باهرًا حيث أمسى أحد البرامج المتميزة 
في رزنامة البحرين السياحية والثقافية، كما وأصبح عاماًل 

فّعااًل في خلق المزيد من المناسبات التي تساعد في الترويج 
لمنتجاتنا في المشروبات والعالمات التجارية األخرى.

وعلى الصعيد الدولي، ما انفكت عملياتنا تتطور بانتظام، 
ولكي نستمر في ذلك، قمنا بتحسين ملفنا في المخاطر 

وتطوير ثقافة في العمل تركز على زيادة النمو واألرباح. ومن 
الجدير بالذكر نجاحنا المستمر في القطاع الحكومي من 

خالل  توفيرنا الخدمات اللوجستية لألعمال الخيرية اإلنسانية 
في جيبوتي، فضاًل عن عقد الخدمات اللوجستية في العراق. 

عالوة على ذلك، كان إنشاء وكالة بي أم أم آي لخدمات 
الشحن مشروعًا مربحًا منذ اليوم األول ومازال ينمو بثبات 

ليدخل السوق السعودي قريبًا.

كلمة رئيس 
التنفيذي 

ماِرك شيردان
الرئيس التنفيذي

استطعنا وبفضل عزيمتنا وعملنا 
الدؤوب تحقيق معايير استثنائية 

وتنافسية ضمنت بدورها نموًا 
ملحوظًا للسنة الثانية على التوالي.

وقد أدت هذه الجهود التي ُبذلت استجابًة لما دعوت إليه 
العام الماضي بشأن ضرورة التسيير الفّعال للعمليات 

التشغيلية، إلى ارتفاع إيرادات المجموعة بشكل عام، وزيادة 
نسبة أرباحها اإلجمالية من ٢٨,٢% الُمحققة سنة ٢٠١٧ إلى ٢٩٫٢% 

سنة ٢٠١٨. أما تركيزنا على رفع كفاءتنا في إدارة رأس المال 
العامل، فساعدنا على تحسين سيولة المجموعة )النسبة 

الحالية( من معدل ١٫٥6 المحقق سنة ٢٠١٧ إلى ١٫6٤ في سنة 
٢٠١٨. من ناحية أخرى، مكنتنا التعديالت التي أجريناها على 

عملياتنا التشغيلية من سداد جزٍء من ديوننا المستحقة، األمر 
الذي أدى إلى تخفيض "نسبة الديون إلى رأس المال" لتصبح 

٢٤٫6%، مقارنًة بـ ٢٥٫٧% العام الماضي.

وكما يتذكر البعض، ففي التقرير السنوي للعام الماضي، 
قمت بتحديد أربعة أمور إلزامية مهمة سنعمل بها في عام 

٢٠١٨ وهي: زبائننا وأدائنا، وفعالية التكلفة، وتجاوز توقعات 
الزبائن، واكتشاف وتطوير سبل جديدة في زيادة معدالت 

النمو، وبالفعل قمنا بتحقيق نتائج إيجابية في كل منها. كلي 
ثقة بأن مثل هذا االلتزام في بناء ثقافة تهدف لتحقيق أعلى 
المعايير، هي ثقافة جوهرية بالنسبة إلينا وستبقى دائمًا رمزًا 

لمجموعتنا.

نأخذ دورنا كمواطن مسؤول بمنتهى الجدية، فقد شهدت 
السنتان الماضيتان تحواًل إيجابيا في أجندة المسؤولية 

االجتماعية لدينا. ما زال هناك الكثير للقيام به ولكننا على 
يقين بأننا نخطو في االتجاه الصحيح. نحن نبذل قصارى 

جهدنا في زرع قيم المسؤولية في كل ما نفعله وذلك 
ما يجعلنا نستثمر في كل مبادراتنا لنصنع الفرق في 

المجتمعات التي نخدمها.

وبهذا الفريق الطموح والمتفاني الذي نملكه، علينا جعل 
مجموعة بي أم أم آي مكانًا مثاليًا لنموه وازدهاره، فمن خالل 

عملنا على تطويره بشكل مستمر، يمكننا التأكد من أن كل 
ما يتم تقديمه لزبائننا هو القيمة المضافة ذات المعنى. لذلك 

علينا أن نستمر في وضع التحديات أمامنا والتأثير إيجابيًا في 
حياة الناس. يجب أن تبقى عقولنا متحدة، وسواعدنا متكاتفة، 

وأن نكون واثقين بقدرتنا في تقديم األفضل في السنين 
القادمة.

 أتقدم بالشكر الجزيل لكل موظف في مجموعة
 بي أم أم آي لمساهمته في قصة نجاحنا، وأتقدم بالشكر 

أيضا إلى رئيس مجلس اإلدارة والسادة األفاضل أعضاء مجلس 
اإلدارة لثقتهم الكبيرة بنا ودعمهم المتواصل لكل جهودنا 

ومساعينا. 

باتحادنا معًا نرسم مستقبل مجموعة بي أم أم آي. ومن 
خالل التقدم الذي حققناه في عام ٢٠١٨ ، نستطيع اآلن 

البدء في عام ٢٠١٩ ونحن على أتم الجهوزية لمواجهة كل 
التحديات أمامنا. 

ماِرك شيردان
الرئيس التنفيذي
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منهجنا اإلبداعي 
الرائد تجاه فرص 

السوق يمنحنا القدرة 
على النمو والتعلم 

والتطور، يومًا بعد 
يوم، عامًا بعد عام.

تقرير مدققي الحسابات 
المستقلين

22
القائمة الموحدة

للدخل الشامل

28
إيضاحات حول القوائم

المالية الموحدة

33

القائمة الموحدة
للمركز المالي

26
القائمة الموحدة

للتدفقات النقدية

29

 القائمة الموحدة للدخل

27
القائمة الموحدة للتغيرات

في حقوق الملكية

31

البيانات
المالية
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى
السادة مساهمي بي أم أم آي ش.م.ب.

اضمحالل العقارات واآلالت والمعدات لشركة بنادر للفنادق ش.م.ب.   .1
راجع اإليضاحين 3 و5 حول القوائم المالية الموحدة  

مخصص المخزون البطيء الحركة والمتقادم   .2
راجع اإليضاحين 3 و10 حول القوائم المالية الموحدة  

أمور التدقيق الرئيسية
تتضمن عقارات وآالت ومعدات المجموعة على مبلغ وقدره 
38٫٦30٫710 دينار بحريني، والتي تمثل 3٤٫٦٪ من مجموع موجودات 
المجموعة المتعلقة بفندق داون تاون روتانا المملوكة من قبل 
المجموعة. يتكبد الفندق خسائر منذ بدء عملياته في سنة 
٢01٦. قامت اإلدارة بإجراء تقييم لعملية اضمحالل عقارات وآالت 
ومعدات الفندق من خالل مقارنة قيمتها المدرجة بالقيمة 
القابلة لالسترداد، والتي تعد األعلى من قيمتها المستخدمة 

وقيمتها العادلة ناقصًا تكاليف البيع كما في 31 ديسمبر ٢018.

قامت اإلدارة بإشراك خبير تقييم خارجي لتقدير القيم القابلة 
لالسترداد على أساس القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع.

تتضمن عملية تقييم االضمحالل على عدد من االفتراضات 
واالجتهادات والتقديرات الهامة، وبالتالي فإننا نعتبر هذا األمر 

من أمور التدقيق الرئيسية.

أمور التدقيق الرئيسية
تستورد وتبيع المجموعة المواد الغذائية والمنتجات األخرى ذات 
أعمـار وفتـرة انتهـاء صالحية قصيـرة. لـدى المجموعـة إجمالي 
مخزون بقيمة 1٢٫178٫579 دينار بحريني كما في 31 ديسمبر ٢018.

يعد هـذا المجال هامـًا لعملية التدقيـق حيث يتطلـب اجتهادًا 
جوهريـًا فـي تقييـم المسـتوى المناسـب للمخصـص للمـواد 
التـي قـد تكـون بطيئـة الحركـة ومتقادمـة. قـد تتضمـن تلـك 
االجتهادات على توقعات اإلدارة بالطلب على المخزون وتواريخ 
انتهاء صالحية المنتج وخطة اسـتبعاد مخزون ذو تواريخ انتهاء 

صالحيـة قريبة.

الكيفية التي تم بها معالجة أمور التدقيق الرئيسية
في عملية التدقيق

تتضمن إجراءاتنا من بين أمور أخرى، على ما يلي:
تقييم كفاءة وقـدرات وموضوعية خبيـر التقييم الخارجي   -

المسـتقل؛
تقديـر مـدى مالنمـة منهجيـات التقييـم المسـتخدمة من   -

قبـل خبيـر التقييـم الخارجـي المسـتقل؛
التأكد مـن المدخالت الرئيسـية المسـتخدمة فـي التقييم   -

مـع المعلومـات المتاحـة بشـكل مسـتقل؛
المسـتخدمة الحسـابية  العمليـة  صحـة  مـن  التحقـق   - 

في التقييم؛ و
تقييـم مـدى كفايـة اإلفصاحـات فـي القوائـم الماليـة   -

الموحـدة.

 الكيفية التي تم بها معالجة أمور التدقيق الرئيسية
في عملية التدقيق

تتضمن إجـراءات التدقيق التي قمنا بها، مـن بين األمور األخرى، 
على ما يلي:

مراقبة الجرد الفعلي في المواقع الرئيسية؛  -
إجـراء فحـص مفصـل لعينـة مـن المـواد لتقييـم أسـاس   -
التكلفـة وصافـي القيمـة المتوقـع تحقيقهـا مـن المخـزون؛
مراجعـة ميزانيـة السـنة القادمـة من أجـل الحصـول على   -
فهم بشـأن الطلب على المخزون وتواريـخ انتهاء صالحية 
المنتـج وخطة اسـتبعاد مخـزون ذو تواريخ انتهـاء صالحية 

قريبة؛
تقييم مدى كفايـة المخصص للمخـزون البطيء الحركة   -

والمتقـادم كمـا فـي 31 ديسـمبر ٢018؛ و
تقييـم مـدى كفايـة اإلفصاحـات فـي القوائـم الماليـة   -

الموحـدة.

تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة

الرأي 
لقد قمنـا بتدقيـق القوائـم المالية الموحـدة المرفقة لشـركة 
بـي أم أم آي ش.م.ب. )"الشـركة"( وشـركاتها التابعـة )المشـار 
إليهم معـًا "بالمجموعـة"(، والتي تتكون مـن القائمة الموحدة 
للمركـز المالـي كمـا فـي 31 ديسـمبر ٢018، والقوائـم الموحـدة 
للدخـل والدخـل الشـامل والتدفقـات النقديـة والتغيـرات فـي 
حقـوق الملكية للسـنة المنتهية فـي ذلك التاريـخ، واإليضاحات 
حـول القوائم الماليـة الموحدة، المتضمنة علـى ملخص ألهم 

السياسـات المحاسبية.

فـي رأينـا، إن القوائم الماليـة الموحـدة المرفقة تظهر بصــورة 
عادلـة، من كافـة النواحـي الجوهريـة، المــركز المالـي الموحد 
للمجموعة كمـا فـي 31 ديسـمبر ٢018، وأداؤهـا المالـي الموحد 
وتدفقاتهـا النقدية الموحدة للسـنة المنتهية فـي ذلك التاريخ 

وفقـًا للمعاييـر الدولية إلعـداد التقاريـر المالية.

أساس الرأي 
تمـت عمليـة التدقيـق وفقـًا لمعاييـر التدقيـق الدوليـة. إن 
مسـئولياتنا بموجـب هـذه المعاييـر مفصلـة أكثـر ضمـن بنـد 
مسـئوليات مدققـي الحسـابات حـول تدقيـق القوائـم الماليـة 
الموحدة الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن المجموعة 
وفقًا لقواعد السـلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين الصادرة 
عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولي للمحاسبين، وقد 
اسـتوفينا مسـئولياتنا األخالقية األخـرى وفقًا لقواعد السـلوك 
األخالقي للمحاسبين المهنيين. إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي 

حصلنا عليهـا كافيـة ومالئمـة لتوفير أساسـًا لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسـية هـي تلك األمور التي وفقـًا الجتهادنا 
المهنـي كانـت األكثـر جوهريـة خـالل تدقيـق القوائـم الماليـة 
الموحدة للسـنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢018. لقد تمت دراسة 
هذه األمور ضمن نطاق تدقيق القوائم المالية الموحدة ككل، 
وذلك إلبداء رأينا حول هذه القوائـم، وال نبدي رأيًا منفصاًل حول 
هـذه األمـور. بالنسـبة لـكل أمـر مـن األمـور الموضحة أدنـاه، تم 
تقديـم تفاصيـل عـن كيفيـة معالجـة هـذه األمـور فـي عملية 

التدقيـق في ذلك السـياق.

لقد استوفينا مسئولياتنا المذكورة في بند مسئوليات مدققي 
الحسـابات حول تدقيـق القوائـم الماليـة الموحدة الـواردة في 
تقريرنـا هـذا، والمتعلقـة بتدقيـق القوائـم الماليـة الموحـدة، 
باإلضافـة لكافة األمور المتعلقـة بذلك. بناًء عليـه، فإن تدقيقنا 
يشـمل تنفيذ اإلجراءات التـي تم تصميمها لالسـتجابة لتقييمنا 
لمخاطر األخطـاء الجوهريـة في القوائـم الماليـة الموحدة. إن 
نتائـج إجـراءات التدقيـق التـي قمنا بهـا، بما فـي ذلك اإلجـراءات 
المتعلقة بمعالجة األمور المشـار إليها أدناه، توفر أساسـًا لرأينا 

حول تدقيـق القوائـم المالية الموحـدة المرفقة. 

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى
السادة مساهمي بي أم أم آي ش.م.ب. )تتمة(
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تقييـم العـرض العـام وهيـكل القوائـم الماليـة الموحـدة   •
ومحتواها بما في ذلك اإلفصاحات حولها وفيما إذا كانت 
القوائـم المالية الموحدة تمثـل المعامـالت واألحداث التي 

تحقـق العـرض العادل.

الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة فيمــا يتعلــق   •
ــة  ــطة التجاري ــركات أو األنش ــن الش ــة ع ــات المالي بالمعلوم
ضمــن نطــاق المجموعة إلبــداء الرأي حــول القوائــم المالية 
ــاز  ــراف وإنج ــه واإلش ــن التوجي ــئولون ع ــا مس ــدة. إنن الموح
عمليــة التدقيــق للمجموعــة. ونحــن وحدنــا مســؤولون عن 

رأينــا حــول التدقيــق.

إننـا نتواصل مع مجلـس اإلدارة حـول عدة أمور مـن بينها نطاق 
التدقيـق وتوقيتـه ومالحظـات التدقيـق الهامـة التـي تتضمـن 
أي أوجـه قصـور هامـة فـي نظـام الرقابـة الداخلـي الـذي يتـم 

تحديدهـا مـن قبلنـا خـالل عمليـة التدقيق.

كما نقـوم بتزويد مجلـس اإلدارة بما يفيـد التزامنـا بالمتطلبات 
األخالقية ذات الصلة باالستقاللية، ونطلعه على جميع العالقات 
واألمـور األخـرى التي قد تؤثـر على اسـتقالليتنا وما من شـأنه أن 

يحافظ على هذه االسـتقاللية.

من تلك األمور التـي تم التواصل بها مع مجلـس اإلدارة، القيام 
بتحديد األمور األكثر أهمية على تدقيق القوائم المالية الموحدة 
للفتـرة الحاليـة والتـي تمثل أمـور التدقيـق الرئيسـية. أننـا نقدم 
توضيح بشأن تلك األمور في تقرير التدقيق ما لم تمنع القوانين 
أو األنظمـة اإلفصـاح عـن ذلـك األمـر، أو فـي حـاالت نـادرة جـدًا، 
والتـي بنـاًء عليهـا ال يتـم اإلفصـاح عـن ذلـك األمـر فـي تقريرنـا 
حيـث أن اآلثـار السـلبية المتوقعـة لإلفصاح قـد تفـوق المنفعة 

العامـة الناتجة عنه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

نفيد بأن:
وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني: أ( 

إن الشـركة تحتفـظ بسـجالت محاسـبية منتظمـة وأن   )1
السـجالت؛  تلـك  مــع  تتفـق  الموحـدة  الماليـة  القوائـم 
مجلـس  تقريـر  فـي  الـواردة  الماليـة  المعلومـات  وأن    )٢

الموحـدة؛  الماليــة  القوائــم  مـع  تتفـق  اإلدارة 
اإليضاحــات  جميــع  علــى  اإلدارة  مــن  حصلنــا  وقــد   )3
و تدقيقنــا؛  ألغــراض  ضروريــة  رأيناهــا  التــي  والمعلومــات 

ولم يــرد إلــى علمنا خــالل الســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر  ب( 
٢018 وقوع أيــة مخالفات ألحكام قانون الشــركات التجارية 
ــزي  ــن المرك ــرف البحري ــادي لمص ــل اإلرش ــي أو الدلي البحرين
)األحــكام النافــذة مــن المجلــد رقــم ٦( وتوجيهــات 
مصــرف البحريــن المركــزي والقوانيــن والقــرارات المتعلقــة 
بهــا، وقواعــد وإجــراءات بورصــة البحريــن أو ألحــكام عقــد 
التأســيس والنظــام األساســي للشــركة علــى وجه قــد يؤثر 
بشــكل جوهــري ســلبًا علــى نشــاط المجموعــة أو مركزهــا 

المالــي الموحــد. 

الشريك المسئول عن مهمة التدقيق الناتج عنها هذا التقرير 
لمدققي الحسابات المستقلين هو السيد نادر رحيمي.

سجل قيد الشريك رقم 115
٢5 فبراير ٢019

المنامة، مملكة البحرين

تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة 

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة 
لسنة 2018

تتكـون المعلومات األخـرى من المعلومـات الواردة فـي التقرير 
السنوي للمجموعة لسنة ٢018، بخالف القوائم المالية الموحدة 
وتقرير مدققي الحسـابات. إن مجلس اإلدارة هو المسـئول عن 
المعلومات األخرى. وقد حصلنا قبل تاريخ هذا التقرير على تقرير 
مجلس اإلدارة الـذي يمثل جزءًا من التقرير السـنوي للمجموعة 
لسـنة ٢018، ومـن المتوقـع توفيـر البنـود المتبقيـة مـن التقريـر 

السـنوي بعد ذلك التاريخ.

إن رأينـا حـول القوائـم الماليـة الموحـدة ال يشـمل المعلومـات 
األخرى، وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة، تكمن مسئوليتنا 
فـي قـراءة المعلومـات األخـرى المحـددة أعـاله عندمـا تصبـح 
متاحـة، وعنـد القيـام بذلـك، نأخـذ بعيـن االعتبـار مـا إذا كانـت 
هذه المعلومات األخـرى تتعـارض جوهريًا مع القوائـم المالية 
الموحـدة أو مـع معرفتنـا التـي حصلنا عليهـا من خـالل عملية 
التدقيـق أو يبدو أنهـا تحتوي علـى معلومات جوهريـة خاطئة. 
وإذا ما استنتجنا، بناًء على العمل الذي قمنا به على المعلومات 
األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريـخ تقرير التدقيق، أنها تحتوي 
علـى معلومـات جوهريـة خاطئة، فإنـه يتوجـب علينـا اإلفصاح 
عـن تلـك الحقيقـة. ولـم نالحـظ مـا يتوجـب اإلفصـاح عنـه في 

هذا الشـأن. 

مسئوليات مجلس اإلدارة حول القوائم المالية الموحدة 
إن مجلـس اإلدارة هـو المسـئول عـن إعـداد القوائـم الماليـة 
الموحـدة وعرضها بصورة عادلـة وفقًا للمعاييـر الدولية إلعداد 
التقاريـر المالية، وعن نظـام الرقابـة الداخلي الذي يـراه مجلس 
اإلدارة ضروريـًا إلعـداد قوائم ماليـة موحدة خالية مـن األخطاء 

الجوهريـة، سـواًء كانـت ناتجة عـن االحتيـال أو الخطأ.

عنـد إعـداد القوائـم الماليـة الموحـدة، يكـون مجلـس اإلدارة 
مسـئول عـن تقييـم قـدرة المجموعـة علـى العمـل كمنشـأة 
مسـتمرة، واإلفصـاح، حيـث أمكـن، عـن األمـور المتعلقـة بمبـدأ 
االسـتمرارية بمـا فـي ذلـك اسـتخدام مبـدأ االسـتمرارية فـي 
المحاسـبي عنـد إعـداد القوائـم الماليـة الموحـدة، إال إذا كان 
في نيـة مجلـس اإلدارة تصفيـة المجموعـة أو إيقـاف عملياتها 

أو عـدم وجـود أي بديـل واقعـي آخـر سـوى القيـام بذلـك.

مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم 
المالية الموحدة

إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم 
الماليـة الموحـدة ككل خاليـة مـن األخطـاء الجوهريـة، سـواًء 
كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطـأ وإصدار تقرير تدقيق يتضمن 
رأينا. يعتبـر التأكيد المعقول هـو تأكيد عالي المسـتوى، ولكنه 
ليـس ضمانـًا بـأن التدقيـق الـذي يتـم وفقـًا لمعاييـر التدقيـق 
الدوليـة سيكشـف دائمـًا عـن المعلومـات الجوهريـة الخاطئـة 
عنـد وجودهـا. إن األخطـاء قـد تحـدث نتيجـة الحتيـال أو خطـأ 
ويتم اعتبارهـا جوهريـة، إذا كانت منفـردًة أو مجتمعـة، يمكن 
أن يكون لهـا تأثير علـى القـرارات االقتصادية المتخـذة من قبل 

مسـتخدمي هذه القوائـم الماليـة الموحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقـًا لمعايير التدقيـق الدولية، فإننا 
نقوم بممارسة االجتهاد المهني والحفاظ على الشك المهني 

في جميع مراحل التدقيق، وكمـا نقوم بما يلي:

تحديـد وتقييـم مخاطـر األخطـاء الجوهريـة فـي القوائم   •
المالية الموحدة، سـواًء كانت ناتجة عن االحتيـال أو الخطأ، 
وتصميـم وتنفيذ إجراءات تدقيق تسـتجيب لتلـك المخاطر 
والحصـول علـى أدلـة تدقيق كافيـة ومالئمـة توفر أساسـًا 
إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشـاف خطأ جوهري ناتج عن 
احتيـال يعد أكبر مـن ذلك الناتج عـن خطأ، ِلما قـد يتضمنه 
االحتيـال مـن تواطـؤ أو تزويـر أو حـذف متعمـد أو تحريف أو 

تجاوز لنظـام الرقابـة الداخلي.

لقد قمنا بفهـم نظام الرقابة الداخلـي المتعلق بالتدقيق   •
وذلك لتصميـم إجـراءات تدقيـق مالئمة في ظـل الظروف 
القائمـة وليـس بهـدف إبـداء رأي حول مـدى فعاليـة نظام 

الرقابـة الداخلـي للمجموعة.

تقييــم مــدى مالئمــة السياســات المحاســبية المتبعــة،   •
ومعقولية التقديرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات الصلة 

ــس اإلدارة.  ــا مجل ــام به ــي ق الت

التأكـد مـن مـدى مالئمـة اسـتخدام مجلـس اإلدارة لمبـدأ   •
االسـتمرارية فـي المحاسـبة، وبنـاًء على أدلـة التدقيـق التي 
تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري 
مرتبط بأحـداث أو ظروف قد تلقي بشـكوك جوهرية حول 
قدرة المجموعة على االسـتمرار كمنشأة مسـتمرة. وإذا ما 
توصلنـا إلى نتيجـة بأن هناك شـك جوهـري، فعلينا اإلشـارة 
في تقرير التدقيق إلى اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم 
الماليـة الموحدة أو تعديـل رأينا إذا كانت هـذه اإلفصاحات 
غيـر كافيـة. إن اسـتنتاجاتنا مبنيـة علـى أدلـة التدقيـق التي 
حصلنـا عليهـا حتـى تاريـخ تقريـر التدقيـق ومـع ذلـك، فـإن 
األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار 

المجموعـة في أعمالها كمنشـأة مسـتمرة.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى
السادة مساهمي بي أم أم آي ش.م.ب. )تتمة(

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى
السادة مساهمي بي أم أم آي ش.م.ب. )تتمة(
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القائمة الموحدة
للمركز المالي

كما في 31 ديسمبر 2018

القائمة الموحدة
للدخل 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات
2018

دينار بحريني
٢017

دينار بحريني
الموجودات 

موجودات غير متداولة
550.537.2095٢٫5٢9٫157عقارات وآالت ومعدات

٦9.457.7259٫٢٦٢٫9٢3استثمارات عقارية 
71.653.435٢٫8٤٦٫058استثمارات في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة 

812.208.3841٢٫815٫٦18استثمارات 
73.856.75377٫٤53٫75٦

موجودات متداولة
1011.580.85110٫985٫831مخزون

1120.572.463٢٢٫350٫851ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى 
1٢5.566.4023٫093٫958نقد وأرصدة لدى بنك 

37.719.7163٦٫٤30٫٦٤0
111.576.469113٫88٤٫39٦مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية 

1314.642.8541٤٫٦٤٢٫85٤رأس المال 
)٢٫٦99٫٦٦٢()1.430.101(1٤أسهم خزانة

1٦13.678.04513٫٤87٫٤9٦احتياطيات أخرى 
39.368.04639٫5٤5٫85٢أرباح مبقاة

66.258.844٦٤٫97٦٫5٤0الحقوق العائدة إلى حاملي أسهم بي أم أم آي ش.م.ب.
3.262.049٤٫9٦٤٫٦9٢حقوق غير مسيطرة 

69.520.893٦9٫9٤1٫٢3٢مجموع حقوق الملكية 

مطلوبات غير متداولة
1717.290.37819٫08٢٫٦11قروض واقتراضات 

181.724.8481٫٤85٫138مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
19.015.226٢0٫5٦7٫7٤9

مطلوبات متداولة
1914.460.23115٫٦٦8٫57٢ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى 

175.331.4425٫11٢٫٦٢5قروض واقتراضات 
1٢2.013.480895٫٤5٢سحوبات على المكشوف من البنك

1.175.3711٫599٫95٦مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها 
59.82698٫810ضريبة دخل مستحقة الدفع

23.040.350٢3٫375٫٤15
42.055.576٤3٫9٤3٫1٦٤مجموع المطلوبات

111.576.469113٫88٤٫39٦مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

إيضاحات
2018

دينار بحريني
٢017

دينار بحريني

103.873.26210٢٫٢9٦٫73٢إيرادات من عقود مبرمة مع عمالء 

)73٫٤51٫٢85()73.549.874(٢0تكاليف اإليرادات 

30.323.388٢8٫8٤5٫٤٤7إجمالي الربح

٢12.190.424٢٫٢8٤٫0٦٦دخل تشغيلي آخر

)9٫19٢٫٢55()9.655.248(مصروفات البيع والتوزيع

)15٫٤٢3٫983()15.278.552(مصروفات عامة وإدارية

7.580.012٦٫513٫٢75الربح من العمليات 

779.6731٫117٫577صافي حصة المجموعة من نتائج شركات خاضعة لسيطرة مشتركة 

٢٢783.885755٫٤٤1صافي دخل االستثمار

)1٫٢٤1٫095()1.566.961(٢0تكاليف التمويل

)119٫5٢8(-اضمحالل الشهرة

صافي خسائر من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

)٤٫٦13()96.207(8األرباح أو الخسائر

6.780.4027٫0٢1٫057الربح قبل ضريبة الدخل 

)75٫155()48.434(٢3مصروف ضريبة الدخل 

٢06.731.968٦٫9٤5٫90٢ربح المجموعة للسنة

1.702.6431٫٦٦3٫3٢3من ضمنه الخسارة العائدة إلى حقوق غير مسيطرة

 

8.434.6118٫٦09٫٢٢5ربح المجموعة للسنة العائد إلى حاملي أسهم بي أم أم آي ش.م.ب.

٢٤61٦٢النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )فلس( 

عبداهلل حسن بوهندي 
رئيس مجلس اإلدارة

عبداهلل حسن بوهندي 
رئيس مجلس اإلدارة

شوقي علي فخرو 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

شوقي علي فخرو 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 3٢ جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 3٢ جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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القائمة الموحدة
للدخل الشامل 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

القائمة الموحدة
للتدفقات النقدية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

2018
دينار بحريني

٢017
دينار بحريني

6.731.968٦٫9٤5٫90٢ربح المجموعة للسنة 

الدخل )الخسارة( الشاملة األخرى 
الدخل الشامل اآلخر الذي ال يمكن أو من غير الممكن إعادة تصنيفه 

إلى القائمة الموحدة للدخل في السنوات الالحقة:
صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة كمدرجة

60.829853٫138بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الخسارة الشاملة األخرى التي يمكن أو من الممكن إعادة تصنيفها

إلى القائمة الموحدة للدخل في السنوات الالحقة:
)٢9٢٫9٢5()1.169.370(فروق الصرف الناتجة عن تحويل العمليات األجنبية 

5٦0٫٢13)1.108.541()الخسارة( الدخل الشامل اآلخر للسنة 

5.623.4277٫50٦٫115مجموع الدخل الشامل للمجموعة للسنة

1.702.6431٫٦٦3٫3٢3من ضمنه الخسارة العائدة إلى حقوق غير مسيطرة 

7.326.0709٫1٦9٫٤38مجموع الدخل الشامل للمجموعة للسنة العائد إلى حاملي أسهم بي أم أم آي ش.م.ب.

إيضاحات
2018

دينار بحريني
٢017

دينار بحريني

األنشطة التشغيلية
6.780.4027٫0٢1٫057الربح قبل ضريبة الدخل 

تعديالت للبنود التالية:

)755٫٤٤1()783.885(٢٢صافي دخل االستثمار

53.157.9233٫7٦٤٫٢9٦استهالك

896.207٤٫٦13صافي خسائر من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

-٢0135.780خسارة من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

)1٫117٫577()79.673(7حصة المجموعة من نتائج شركات خاضعة لسيطرة مشتركة وشركة زميلة

10432.83313٢٫70٢مخصص مخزون بطيء الحركة والمتقادم 

11540.724٤0٦٫٢8٢مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

18496.155٢٦9٫3٤٦مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

٢01.566.9611٫٢٤1٫095تكاليف التمويل 

1٫1٦9٫٦78-5اضمحالل عقارات وآالت ومعدات شركة جي أس أس غابون 

-10.209خسارة من استبعاد استثمارات في شركة خاضعة لسيطرة مشتركة 

119٫5٢8-اضمحالل الشهرة 

12.353.6361٢٫٢55٫579الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

تغيرات في رأس المال العامل:

)٦8٦٫099()1.027.853(مخزون

)5٫5٢٢٫5٢5(1.068.704ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

٢٫337٫018)1.479.264(ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

10.915.2238٫383٫973نقد ناتج من العمليات 

)18٫581()87.418(ضريبة دخل مدفوعة 

)139٫000()139.000(مكافأة مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

)35٢٫٢83()158.416(18مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
صافي التغيرات في المبالغ المدفوعة مقدمًا مقابل 

٢0٤٫3٢7)98.029(مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

10.432.3608٫078٫٤3٦صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

)٢٫751٫901()1.164.814(5شراء عقارات وآالت ومعدات

)٤٢7٫٤٢٦()194.802(٦إضافات إلى استثمارات عقارية 

1٫07٤٫٦79-7أرباح أسهم مستلمة من شركات خاضعة لسيطرة مشتركة 

)7٫5٦0(-7استثمار إضافي في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة

-7430.481متحصالت من استبعاد استثمارات في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة

8692.3529٢٦٫185متحصالت من استبعاد استثمارات

-17.861متحصالت من بيع عقارات وآالت ومعدات

-)120.496(8شراء استثمارات 

784.1981٫0٢8٫٦٦٢أرباح أسهم ودخل فوائد مستلم

35٫170-التغير في وديعة قصيرة األجل بتاريخ استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر 

)1٢٢٫191(444.780صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية

عبداهلل حسن بوهندي 
رئيس مجلس اإلدارة

شوقي علي فخرو 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 3٢ جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 3٢ جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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القائمة الموحدة
للتدفقات النقدية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

إيضاحات
2018

دينار بحريني
٢017

دينار بحريني

األنشطة التمويلية 

)٦٫780٫331()6.695.809(30أرباح أسهم مدفوعة لحاملي أسهم بي أم أم آي ش.م.ب.

-1٤2.065.860متحصالت من استبعاد أسهم خزانة 

309.597.167٤٫588٫٤9٢قروض واقتراضات مستلمة

)٢٫711٫158()11.170.583(30قروض واقتراضات مدفوعة

)1٫٢٤٤٫73٦()1.570.602(تكاليف التمويل المدفوعة 

)1٫180٫317()424.585(30سداد مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها 

)7٫3٢8٫050()8.198.552(التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

2.678.588٦٢8٫195صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

)٤38٫935()1.324.172(صافي فروق صرف عمالت أجنبية 

2.198.506٢٫009٫٢٤٦النقد وما في حكمه في 1 يناير

1٢3.552.922٢٫198٫50٦النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 

بنود غير نقدية:

تم اسـتبعاد أرباح أسـهم ودخل الفوائد المسـتحقة القبض البالغـة 313 دينـار بحرينـي )٢017: ٢73٫٢٢1 دينار بحرينـي( من التغير   •
فـي الذمـم التجاريـة المدينـة والذمـم األخرى.

تم استبعاد أرباح األسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة بالسنوات السابقة والبالغة ٢٤1٫379 دينار بحريني )٢017: 15٦٫857   •
دينار بحرينـي( من التغير فـي الذمم التجاريـة الدائنـة والذمم األخرى. 

تم اسـتبعاد تبرعات غير مدفوعة تتعلق بمؤسسـة خيرية بمبلغ وقـدره 17٢٫185 دينار بحرينـي )٢017: 188٫3٦8 دينار بحريني( من   •
التغير فـي الذمـم التجاريـة الدائنة والذمـم األخرى.

تـم اسـتبعاد مبلـغ وقـدره 831٫٦0٦ دينـار بحرينـي )٢017: الشـيء( يتعلـق باسـتبعاد اسـتثمارات فـي شـركات خاضعـة لسـيطرة   •
مشـتركة مـن التغيـر فـي الذمـم التجاريـة المدينـة والذمـم األخـرى.

فـي خالل سـنة ٢017، تـم اسـتبعاد تحويل قـرض إلى شـركة خاضعة لسـيطرة مشـتركة والبالـغ قيمتـه 881٫1٤8 دينـار بحريني   •
إلـى اسـتثمارات فـي شـركات خاضعـة لسـيطرة مشـتركة مـن اسـتثمار إضافـي فـي شـركة خاضعـة لسـيطرة مشـتركة.

القائمة الموحدة للتغيرات
في حقوق الملكية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات

الحقوق العائدة إلى حاملي أسهم بي أم أم آي ش.م.ب.

حقوق غير 
مسيطرة 

دينار 
بحريني

مجموع 
حقوق 

الملكية
دينار 

بحريني

رأس المال
دينار 

بحريني

أسهم 
خزانة
دينار 

بحريني

احتياطيات 
أخرى

)إيضاح 16(
دينار 

بحريني

أرباح مبقاة
دينار 

بحريني

المجموع 
دينار 

بحريني

الرصيد في 31 ديسمبر ٢017 
13٫٤87٫٤9٦39٫5٤5٫85٢٦٤٫97٦٫5٤0٤٫9٦٤٫٦9٢٦9٫9٤1٫٢3٢)٢٫٦99٫٦٦٢(1٤٫٦٤٢٫85٤)كما هو مسجل مسبقًا(

تأثير تطبيق المعيار الدولي 
)1٫000٫٢53(-)1٫000٫٢53()1٫000٫٢53(---٢إلعداد التقارير المالية رقم 9 

الرصيد في 1 يناير ٢018
13٫٤87٫٤9٦38٫5٤5٫599٦3٫97٦٫٢87٤٫9٦٤٫٦9٢٦8٫9٤0٫979)٢٫٦99٫٦٦٢(1٤٫٦٤٢٫85٤)معاد عرضه(

٦٫731٫9٦8)1٫70٢٫٦٤3(8٫٤3٤٫٦118٫٤3٤٫٦11---الربح )الخسارة( للسنة 

)1٫108٫5٤1(-)1٫108٫5٤1(-)1٫108٫5٤1(--خسارة شاملة أخرى للسنة 
مجموع )الخسارة( الدخل 

5٫٦٢3٫٤٢7)1٫70٢٫٦٤3(8٫٤3٤٫٦117٫3٢٦٫070)1٫108٫5٤1(--الشامل للسنة 

)٤٫1٦٢٫313(-)٤٫1٦٢٫313()٤٫1٦٢٫313(---15أرباح أسهم نهائية لسنة ٢017 
أرباح أسهم مرحلية

)٢٫77٤٫875(-)٢٫77٤٫875()٢٫77٤٫875(---15لسنة ٢018
صافي خسائر من استبعاد 
استثمارات مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل 
---)٢8٦٫٢30(٢8٦٫٢30--الشامل اآلخر

محول إلى احتياطي
---)17٢٫185(17٢٫185--التبرعات الخيرية 

توزيعات لجمعية األسرة 
)17٢٫185(-)17٢٫185(-)17٢٫185(--الخيرية 

٢٫0٦5٫8٦0-٢٫0٦5٫8٦0)٢1٦٫5٦1(1٫٢9٦٫5٦11٫01٢٫8٦0-1٤أسهم خزانة مباعة/ محولة 
الرصيد كما في
13.678.04539.368.04666.258.8443.262.04969.520.893)1.430.101(3114.642.854 ديسمبر 2018

 تتضمـن األربـاح المبقـاة علـى احتياطيـات غيـر قابلـة للتوزيـع بإجمالـي ٤05٫٦81 دينـار بحرينـي متعلقـة بالشـركات التابعـة كما في
31 ديسمبر ٢018.

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 3٢ جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 3٢ جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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القائمة الموحدة للتغيرات
في حقوق الملكية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات

الحقوق العائدة إلى حاملي أسهم بي أم أم آي ش.م.ب.

حقوق غير 
مسيطرة 

دينار بحريني

مجموع 
حقوق 

الملكية
دينار بحريني

رأس المال
دينار بحريني

أسهم 
خزانة

دينار بحريني

احتياطيات 
أخرى

)إيضاح 1٦(
دينار بحريني

أرباح مبقاة
دينار بحريني

المجموع 
دينار بحريني

1٢٫٢71٫91838٫717٫5٤8٦٢٫93٢٫٦58٦٫٦٢8٫015٦9٫5٦0٫٦73)٢٫٦99٫٦٦٢(1٤٫٦٤٢٫85٤الرصيد في 1 يناير ٢017

٦٫9٤5٫90٢)1٫٦٦3٫3٢3(8٫٦09٫٢٢58٫٦09٫٢٢5---الربح )الخسارة( للسنة 

5٦0٫٢13-5٦0٫٢13-5٦0٫٢13--دخل شامل آخر للسنة 
مجموع الدخل )الخسارة( 

7٫50٦٫115)1٫٦٦3٫3٢3(5٦0٫٢138٫٦09٫٢٢59٫1٦9٫٤38--الشاملة للسنة 

)٤٫1٦٢٫313(-)٤٫1٦٢٫313()٤٫1٦٢٫313(---15أرباح أسهم نهائية لسنة ٢01٦ 
أرباح أسهم مرحلية

)٢٫77٤٫875(-)٢٫77٤٫875()٢٫77٤٫875(---15لسنة ٢017
صافي خسائر من استبعاد 
استثمارات مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل 
---)155٫3٦5(155٫3٦5--الشامل اآلخر

---)500٫000(500٫000--1٦محول إلى االحتياطي العام 
محول إلى احتياطي 

---)188٫3٦8(188٫3٦8--1٤التبرعات الخيرية 
توزيعات لجمعية األسرة 

)188٫3٦8(-)188٫3٦8(-)188٫3٦8(--الخيرية 
الرصيد كما في

13٫٤87٫٤9٦39٫5٤5٫85٢٦٤٫97٦٫5٤0٤٫9٦٤٫٦9٢٦9٫9٤1٫٢3٢)٢٫٦99٫٦٦٢(311٤٫٦٤٢٫85٤ ديسمبر ٢017

 تتضمـن األربـاح المبقـاة علـى احتياطيـات غيـر قابلـة للتوزيـع بإجمالـي ٤05٫٦81 دينـار بحرينـي متعلقـة بالشـركات التابعـة كمـا في
31 ديسمبر ٢017. 

معلومات عن الشركة واألنشطة  1

شـركة بي أم أم آي ش.م.ب. )"الشـركة"( هي شـركة مسـاهمة عامـة، أسـهمها مطروحة للتداول فـي بورصة البحرين، تأسسـت 
فــي مملكة البحرين ومسـجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسـياحة تحت سـجل تجاري رقم 10999. إن عنوان المكتب الرئيسـي 

للشـركة مسـجل تحت صندوق بريد 8٢8، سـترة، مملكة البحرين. 

تتمثـل األنشـطة الرئيسـية للشـركة وشـركاتها التابعـة )المشـار إليهـم معـًا "بالمجموعة"( فـي بيـع األغذيـة والمرطبـات والمواد 
االسـتهالكية األخرى بالجملة والتجزئة وتمتلك كذلك فندق 5 نجـوم. وكما تقوم المجموعة بتقديم خدمات التوزيع والشـحن. 
تتركـز عمليـات المجموعـة فـي مملكـة البحريـن ودولـة قطـر ودولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة والمملكـة العربيـة السـعودية 
وجمهوريـة العـراق والواليـات المتحـدة األمريكيـة وجمهورية جيبوتـي وجمهوريـة الغابـون وجمهوريـة مالي وجمهوريـة جنوب 

السـودان وجمهوريـة السـودان وجمهورية غانـا وجمهوريـة كينيا. 

تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة وفقًا لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ ٢5 فبراير ٢019.

االســم
نسبة حصة الملكية

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيس 20182017

إدارة عدة وكاالت تجارية للسلع االستهالكيةمملكة البحرين100٪100٪شركة نادر للتجارة ذ.م.م.

إدارة سوبر ماركتمملكة البحرين100٪100٪سوبر ماركت األسرة ذ.م.م.

100٪100٪شركة سوبر ماركت األسرة الدولية ذ.م.م.
المملكة العربية 

إدارة سوبر ماركتالسعودية 

مملكة البحرين5٤٪54٪شركة بنادر للفنادق ش.م.ب.
امتالك وإدارة العمليات التشغيلية

لفندق داون تاون روتانا البحرين

جمهورية جيبوتي100٪100٪بي أم أم آي أس.أيه.آر.آل.
نشاط النقل الجوي والتخزين والتوزيع 

واالستيراد والتصدير

خدمات إدارة الفنادق والمطاعم للسياحمملكة البحرين100٪100٪شركة بيادر إلدارة المطاعم ش.ش.و.

إدارة الضيافةمملكة البحرين-80.00٪شركة ماكجيتيجانس إلدارة الضيافة ذ.م.م.

100٪100٪شركة فاست تراك للتصدير إل.إل.سي
والية فلوريدا، الواليات 

لم تبدأ أنشطتها التجارية بعدالمتحدة األمريكية

تقديم خدمات التموين والتدبير المنزليجمهورية العراق 100٪100٪أرض العهد للتجارة العامة إل.إل.سي

مملكة البحرين100٪100٪بي أم أم آي الدولية القابضة ش.ش.و.
شركة قابضة لمجموعة من الشركات 

التجارية والصناعية والخدماتية

لدى شركة بي أم أم آي الدولية ش.ش.و. الشركات التابعة التالية كما بتاريخ إعداد التقارير المالية:

مملكة البحرين100٪100٪جلوبل سورسنج أند سبالي إيست هولدنغ ش.ش.و.
شركة قابضة لمجموعة من الشركات 

التجارية والصناعية والخدماتية

مملكة البحرين100٪100٪جلوبل سورسنج آند سبالي ساوث هولدنغ ش.ش.و.
شركة قابضة لمجموعة من الشركات 

التجارية والصناعية والخدماتية

مملكة البحرين100٪100٪جلوبل سورسنج آند سبالي نورث هولدنغ ش.ش.و.
شركة قابضة لمجموعة من الشركات 

التجارية والصناعية والخدماتية

مملكة البحرين100٪100٪جلوبل سورسنج آند سبالي وست هولدنغ ش.ش.و. 
شركة قابضة لمجموعة من الشركات 

التجارية والصناعية والخدماتية

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 3٢ جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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معلومات عن الشركة )تتمة(  1

لدى جلوبل سورسنج آند سبالي إيست هولدنغ ش.ش.و. الشركات التابعة التالية كما بتاريخ إعداد التقارير المالية:

االســم

نسبة حصة الملكية

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيس 20182017

جلوبل سورسنج آند سبالي سيرفيسس ليميتد
تقديم خدمات التموين والتدبير المنزلي.جمهورية السودان100٪100%)آو دي اس سي آو كاترينق جي في(

تقديم خدمات التموين والتدبير المنزلي.جمهورية جنوب السودان100٪*100%*جلوبل سورسنج آند سبالي سيرفيسس ليميتد

تقديم خدمات التموين والمرطبات.جمهورية كينيا100٪100%جلوبل سورسنج آند سبالي كينيا ليمتيد

لدى جلوبل سورسنج أند سبالي ساوث هولدنغ ش.ش.و. الشركة التابعة التالية كما بتاريخ إعداد التقارير المالية:
تحت التصفية.جمهورية الغابون100٪100%جي أس أس غابون إس أيه**

لدى جلوبل سورسنج آند سبالي نورث هولدنغ ش.ش.و. الشركة التابعة التالية كما بتاريخ إعداد التقارير المالية:

تقديم خدمات التموين والتدبير المنزلي.جمهورية مالي100٪100%جي أس أس مالي إس أيه

لدى جلوبل سورسنج آند سبالي ويست هولدنغ ش.ش.و. الشركة التابعة التالية كما بتاريخ إعداد التقارير المالية:

جمهورية غانا100٪100٪أنترناشونال سورسنج أند سبالي ليميتد - غانا 
تقديم خدمات التموين والحراسة 

والخدمات األخرى ذات الصلة.

* تمثل حصة الملكية الفعلية.
** قرر مجلس إدارة شركة جي أس أس الدولية القابضة ش.ش.و إيقاف عمليات جي أس أس غابون أس أيه ووضعها تحت التصفية الطوعية اعتبارًا من 

1 أكتوبر ٢017 ولم يتم االنتهاء من عملية التصفية بعد كما هو بتاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة.

فيما يلي الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة من قبل المجموعة:

االســم

نسبة حصة الملكية

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيس 20182017

اسم الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة

إنشاء وتشغيل المخازن.مملكة البحرين50٪50٪شركة بي أند بي للتوزيع ذ.م.م.

50٪50٪شركة يو كيو أل سي فسيلتي منيجمنت ليميتد
دولة اإلمارات العربية 

المتحدة 

تقديم خدمات إدارة المرافق واستشارات 
األعمال واالستشارات اإلدارية في الخارج 

والعمل كشركة قابضة.

تقديم خدمات الشحن )تحت التصفية(مملكة البحرين50٪50٪شركة خدمات انشكيب للشحن ذ.م.م.*

إدارة عدة وكاالت للسلع االستهالكية.دولة قطر50٪-الشركة القطرية البحرينية العالمية ذ.م.م.**

دولة قطر50٪-زاد للتسويق والتوزيع ذ.م.م.**
التجارة بالجملة وتوزيع المواد الغذائية 

والسلع المنزلية.

** قرر مجلس إدارة شركة خدمات انشكيب للشحن ذ.م.م. بإيقاف عمليات ومكان شركة خدمات انشكيب للشحن ذ.م.م. ووضعها تحت التصفية 
الطوعية اعتبارًا من 3 سبتمبر ٢018.

** بتاريخ 15 يوليو ٢018، قامت بي أم أم آي ببيع استثماراتها في الشركة القطرية البحرينية العالمية ذ.م.م. وشركة زاد للتسويق والتوزيع ذ.م.م.

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

السياسات المحاسبية الهامة  2

أسس اإلعداد
أعـدت القوائـم الماليـة الموحـدة وفقـًا لمبـدأ التكلفـة التاريخيـة، باسـتثناء االسـتثمارات واالسـتثمارات العقاريـة التي تم قياسـها 

بالقيمـة العادلة.

بيان بااللتزام
أعدت القوائـم المالية الموحدة للمجموعـة وفقًا للمعايير الدوليـة إلعداد التقاريـر المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسـبة 
الدولـي وطبقًا لقانـون الشـركات التجاريـة البحرينـي والدليل اإلرشـادي لمصـرف البحرين المركـزي )األحـكام النافذة مـن المجلد 

رقم ٦( وتوجيهـات مصرف البحريـن المركزي والقوانيـن والقـرارات المتعلقة بها، وقواعـد وإجراءات بورصـة البحرين.

عملة العرض والعملة الرئيسية 
أعدت القوائم المالية الموحدة بالدينار البحريني، والذي يعد عملة عرض عمليات المجموعة والعملة الرئيسية للشركة.

أسس التوحيد
تشـتمل القوائـم الماليـة الموحـدة علـى القوائـم الماليـة لبـي أم أم آي ش.م.ب. وشـركاتها التابعة كما فـي 31 ديسـمبر. تتحقق 
السـيطرة عندما تكون لدى المجموعـة تعرضات أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشـاركتها مع الشـركة المسـتثمر فيها 
ولديهـا القـدرة علـى التأثيـر علـى تلـك العوائـد مـن خـالل اسـتخدام سـلطتها علـى الشـركة المسـتثمر فيهـا. وباألخـص، تسـيطر 

المجموعة على الشـركة المسـتثمر فيهـا فقـط إذا كان لـدى المجموعة:

السلطة على الشـركة المسـتثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة   •
المسـتثمر فيها(؛ 

تعرضات على أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛ و  •
القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار عوائدها.  •

بشـكل عام، هناك افتراض بأن أغلبية حقـوق التصويت ينتج عنها السـيطرة. لدعم هـذا االفتراض، وعندما تكون لـدى المجموعة 
حقوق أقل في أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مشـابهة للشركة المسـتثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق 

والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديها السـلطة على الشـركة المسـتثمر 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 كانت مسـيطرة أو غير مسـيطرة على الشركة المسـتثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف 
تشـير بـأن هنـاك تغيـرات على عنصـر أو أكثـر مـن عناصر السـيطرة الثـالث. يبـدأ توحيـد الشـركة التابعـة عندمـا تحصـل المجموعة 
على السـيطرة على الشـركة التابعة ويتـم إيقاف التوحيـد عندما تفقد المجموعة سـيطرتها على الشـركة التابعـة. يتم تضمين 
موجودات ومطلوبات ودخل ومصروفات الشـركة التابعة المقتناة أو المسـتبعدة خالل السـنة في القوائم المالية الموحدة من 

تاريخ حصـول المجموعة على السـيطرة لغاية تاريـخ إيقاف المجموعة سـيطرتها على الشـركة التابعة.

ينسـب الربح أو الخسـارة وكل عنصر مـن عناصر الدخل الشـامل اآلخر إلـى حقوق حاملـي الشـركة األم للمجموعـة والحقوق غير 
المسـيطرة، حتى لـو أن هذه النتائج تؤدي إلـى عجز في رصيد الحقوق غير المسـيطرة. أينما اسـتلزم األمر، يتم عمـل تعديالت في 
القوائـم الماليـة للشـركات التابعة لتتماشـي سياسـاتها المحاسـبية مع السياسـات المحاسـبية للمجموعـة. تم اسـتبعاد جميع 
الموجـودات والمطلوبـات وحقوق الملكيـة والدخـل والمصروفـات والتدفقـات النقدية المتعلقـة بالمعامـالت البينية بيـن أعضاء 

المجموعـة بالكامل عنـد التوحيد.

يتم احتساب التغيير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة أسهم حقوق الملكية. 

إذا فقـدت المجموعة سـيطرتها على الشـركة التابعـة، فإنها تقـوم باسـتبعاد الموجـودات )بما في ذلـك الشـهرة( والمطلوبات 
ذات الصلة بالشـركة التابعة والحقوق غير المسـيطرة والبنود األخرى لحقوق الملكية بينما يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة 

في القائمـة الموحدة للدخل. يتـم إثبات أي اسـتثمار محتفظ به بالقيمـة العادلة.
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   2 

معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة نافذة اعتبارًا من 1 يناير 2018
إن السياسـات المحاسـبية المسـجلة والمتبعـة فـي إعـداد هـذه القوائـم الماليـة الموحدة هـي مطابقة لتلـك المسـتخدمة في 
السـنة السـابقة، باسـتثناء بعض المعايير والتفسـيرات والتعديالت الجديدة التـي أدخلت على المعاييـر والتفسـيرات المطبقة من 
قبـل المجموعـة كما فـي 1 يناير ٢018. لـم تقـم المجموعة بالتطبيـق المبكـر ألي معيار أو تفسـير أو تعديـل آخر تم إصـداره ولكنه 

غير إلزامـي بعد. 

قامـت المجموعة بتطبيـق المعيـار الدولي إلعـداد التقارير المالية رقـم 15 المتعلـق بإيرادات من عقـود مبرمة مع عمـالء والمعيار 
الدولـي إلعـداد التقاريـر الماليـة رقـم 9 المتعلـق بـاألدوات الماليـة ألول مـرة. قامـت المجموعـة بالتطبيـق المبكـر للمعيـار الدولـي 
إلعـداد التقاريـر الماليـة رقـم 9 فيمـا يتعلـق بتصنيـف األدوات الماليـة. خـالل الفتـرة، قامـت المجموعـة أيضـًا بتطبيـق المتطلبـات 
األخـرى للمعيـار الدولي إلعـداد التقاريـر المالية رقـم 9 بتاريخ اإلثبـات المبدئـي. تم توضيـح طبيعة وتأثيـر التغيرات كنتيجـة لتطبيق 

المعاييـر الجديـدة أدناه: 

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15 المتعلق بإيرادات من عقود مبرمة مع عمالء
يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15 محل معيار المحاسبة الدولي رقم 11 المتعلق "بعقود اإلنشاء" ومعيار المحاسبة 
الدولي رقم 18 المتعلق "باإليرادات" والتفسيرات ذات الصلة وينطبق على جميع اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء، 
ما لـم تكن تلك العقـود تقع ضمن نطـاق المعايير األخـرى. يحدد المعيـار الجديد نموذج مـن خمس خطوات الحتسـاب اإليرادات 
الناتجة مـن العقود المبرمـة مع العمالء. بموجـب المعيار الدولـي إلعداد التقاريـر المالية رقـم 15، يتم إثبات اإليـراد بمبلغ يعكس 

المقابل الذي تتوقع المنشأة اسـتحقاقه نظير نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء.

يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15 من المنشآت ممارسة االجتهادات، باألخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف 
ذات الصلـة عنـد تطبيـق كل خطوة مـن خطوات النمـوذج على العقـود المبرمـة مع عمالئهـم. كما يحـدد معيار المحاسـبة عن 
التكاليف اإلضافية للحصـول على العقد والتكاليف المرتبطة مباشـرًة بالوفـاء بالعقد. قامت المجموعة بتطبيـق المعيار الدولي 
إلعـداد التقارير المالية رقـم 15 باسـتخدام نهج بأثر رجعـي معدل دون إعـادة عرض المعلومـات المالية الـواردة لسـنة ٢017 )أي تم 
عرض المعلومات المالية لسـنة ٢017 كما هو مسـجل مسـبقًا بموجب معيار المحاسـبة الدولي رقم 18 ومعيار المحاسبة الدولي 
رقم 11 والتفسـيرات ذات الصلة(. ال يوجد للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15 أي تأثير جوهري على السياسات المحاسبية 
للمجموعـة فيما يتعلـق بجميع تدفقات اإليـرادات، ولذلك، لـم يتم إجراء أي تعديـل في األرباح المبقـاة المتعلقـة بتطبيق المعيار 

الدولي إلعـداد التقارير المالية رقم 15 كما فـي 1 يناير ٢018. 

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 المتعلق باألدوات المالية
قامت المجموعـة بالتطبيق المبكـر للمعيار الدولـي إلعداد التقاريـر المالية رقـم 9 المتعلق بـاألدوات المالية فيمـا يتعلق بتصنيف 
األدوات الماليـة. خـالل السـنة، قامـت المجموعـة أيضـًا بتطبيـق المتطلبـات األخـرى للمعيـار الدولي إلعـداد التقاريـر الماليـة رقم 9 
بتاريـخ 1 ينايـر ٢018. فيمـا يلـي أدنـاه ملخـص التغيـرات الرئيسـية التـي أدخلـت علـى السياسـات المحاسـبية للمجموعـة الناتجـة من 

تطبيـق الفتـرة الحالية:

اضمحالل الموجودات المالية   )1
يسـتبدل المعيار الدولـي إلعداد التقاريـر المالية رقم 9 نموذج "الخسـارة المتكبـدة" بنموذج "الخسـائر االئتمانية المتوقعة". يسـتند 
المخصـص علـى الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة المرتبـط باحتماليـة حـدوث التعثر في السـداد علـى مدى عمـر الموجـود. بموجب 

المعيـار الدولـي إلعـداد التقارير الماليـة رقم 9، يتـم إثبات الخسـائر االئتمانيـة قبل تحققهـا، بخالف المعيار السـابق.

التحول  )2
تـم تطبيـق التغيـرات فـي السياسـات المحاسـبية الناتجـة عـن تطبيـق المعيـار الدولـي إلعـداد التقاريـر الماليـة رقـم 9 بأثـر رجعي، 
باسـتثناء ذلك لم يتم إعادة عـرض أرقام المقارنة. يتـم إثبات الفروق فـي القيم المدرجة للموجـودات الماليـة الناتجة عن تطبيق 
المعيـار الدولي إلعـداد التقارير المالية رقـم 9 في األربـاح المبقاة كما في 1 ينايـر ٢018. ونتيجة لذلـك، فإن المعلومات الواردة لسـنة 
٢017 ال تعكـس المتطلبـات الخاصة بالمعيـار الدولي إلعـداد التقاريـر المالية رقـم 9. ولذلك ال يمكـن مقارنتها بالمعلومـات الواردة 

لسـنة ٢018 بموجب المعيـار الدولي إلعـداد التقارير الماليـة رقم 9.

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   )2

معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة نافذة اعتبارًا من 1 يناير 2018 )تتمة(
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 المتعلق باألدوات المالية )تتمة(

تسوية القيم المدرجة كما في 31 ديسمبر 2017 و1 يناير 2018  )3
يعـرض الجدول التالي تسـوية القيمـة المدرجة كما في 31 ديسـمبر ٢017 إلـى القيمة المدرجـة المحددة عن طريـق تطبيق المعيار 

الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 9 فـي 1 يناير ٢018:

القيمة المدرجة
كما في 

31 ديسمبر ٢017
دينار بحريني

مخصص االضمحالل 
بناًء على الخسائر 

االئتمانية المتوقعة 
دينار بحريني

القيمة المدرجة
كما في

1 يناير 2018
دينار بحريني

الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 

21.350.598)1٫000٫٢53(٢٢٫350٫851ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى 

3.093.958-3٫093٫958نقد وأرصدة لدى بنك 

٢5٫٤٤٤٫809)1٫000٫٢53(24.444.556

التأثير على األرباح المبقاة   )4

األرباح المبقاة 
دينار بحريني

39.545.852كما في 31 ديسمبر ٢017 كما هو مسجل مسبقًا 

)1.000.253(إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 )إيضاح ٦(

38.545.599إعادة عرض الرصيد االفتتاحي كما في 1 يناير ٢018

تسوية المخصص المسجل كما في 31 ديسمبر 2017 و1 يناير 2018  )5
يعـرض الجدول التالي تسـوية المخصص المسـجل مسـبقًا كما في 31 ديسـمبر ٢017 إلـى المخصص المعـدل كما فـي 1 يناير ٢018 

بشـأن التحول إلى المعيـار الدولي إلعـداد التقارير الماليـة رقم 9:

كما في
31 ديسمبر ٢017

دينار بحريني
تعديل التحول 

دينار بحريني

كما في
1 يناير 2018

دينار بحريني

مخصص االضمحالل/ الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بما يلي:

1٫05٦٫97٢1٫000٫٢532.057.225ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى 

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   )2

معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة نافذة اعتبارًا من 1 يناير 2018 )تتمة(
معيار المحاسبة الدولي رقم ٤0 المتعلق بالعقارات االستثمارية )المعدل(: تحويالت االستثمارات العقارية

توضح التعديالت متى يجب أن تقوم المنشـأة بتحويل العقار، بما في ذلك العقارات قيد اإلنشاء أو التطوير إلى أو من االستثمارات 
العقارية. وتنص التعديالت بأن التغيير في االستخدام يحدث عندما تستوفي العقارات أو تتوقف عن استيفاء تعريف االستثمارات 
العقاريـة، وبأن هنـاك أدله على التغيير في االسـتخدام. إن مجرد تغييـر في نوايا اإلدارة فيما يتعلق باسـتخدام العقـار ال يعد دلياًل 

على حدوث تغيير في االسـتخدام. ال توجد لهذه التعديالت أي تأثير علـى القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ٢٢ المتعلق بمعامالت العملة األجنبية والمقابل المدفوع مقدمًا 
يوضح التفسـير أنه عند تحديد سـعر الصرف الفوري الذي سـيتم اسـتخدامه عند اإلثبات المبدئي للموجـود أو المصروف أو الدخل 
ذو الصلـة )أو جـزء منه( المتعلق عند اسـتبعاد الموجـودات غير النقديـة أو المطلوبـات غير النقديـة ذات الصلة بالمقابـل المدفوع 
مقدمـًا، فإن تاريخ المعاملة هـو التاريخ الذي تثبت فيه المنشـأة مبدئيًا الموجودات غيـر النقدية أو المطلوبات غيـر النقدية الناتجة 
عن المقابل المدفوع مقدمًا. وإذا كانت هناك مدفوعات أو مبالغ مسـتلمة متعددة مدفوعة مقدمًا، عندئذ يجب على المنشأة 
أن تحـدد تاريـخ المعامـالت لكل دفعـه أو مبلغ مسـتلم للمقابـل المدفـوع مقدمـًا. ال يوجد لهـذا التفسـير أي تأثير علـى القوائم 

الماليـة الموحدة للمجموعة.
 

معيار المحاسبة الدولي رقم ٢8 المتعلق باالستثمارات في الشركات الزميلة والشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة - توضيح 
بأن قياس الشركات المستثمر فيها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر هو خيار على أساس كل أداة على حدة 

توضح التعديـالت أن يجوز للمنشـأة التي هي مؤسسـة رأس المال المجازف أو منشـأة مؤهلة أخـرى، أن تختار عند اإلثبـات المبدئي 
على أساس كل استثمار على حده بقياس اسـتثماراتها في الشركات الزملية أو الشـركات الخاضعة للسيطرة المشتركة بالقيمة 
العادلة مـن خالل األربـاح أو الخسـائر. إذا كانت المنشـأة ليسـت في حـد ذاتها منشـأة اسـتثمارية، ولديهـا حصة في شـركة زميلة 
أو شـركة خاضعـة للسـيطرة المشـتركة التـي هـي منشـأة اسـتثمارية، فيجـوز لها عنـد تطبيـق طريقـة حقـوق الملكيـة، أن تختار 
االحتفـاظ بقيـاس القيمـة العادلـة المطبقة من قبـل الشـركة الزمليـة أو الشـركة الخاضعة للسـيطرة المشـتركة لتلك المنشـأة 
االسـتثمارية إلـى حصة الشـركة الزمليـة أو الشـركة الخاضعة للسـيطرة المشـتركة للمنشـأة االسـتثمارية فـي الشـركات التابعة. 
يتم إجـراء االختيار بشـكل منفصل لـكل شـركة زميلة أو شـركات خاضعة للسـيطرة المشـتركة للمنشـأة االسـتثمارية، في وقت 
الحق من التاريخ الذي يتم فيه: )أ( مبدئيًا أثبات الشـركة الزميلة أو الشـركة الخاضعة للسـيطرة المشـتركة للمنشـأة االسـتثمارية؛ 
)ب( تصبح الشـركة الزميلة أو الشـركة الخاضعة للسـيطرة المشـتركة منشـأة اسـتثمارية؛ و)ج( تصبح الشـركة الزميلة أو الشـركة 
الخاضعـة للسـيطرة المشـتركة للمنشـأة االسـتثمارية أواًل شـركة أم. هـذه التعديـالت ليـس لهـا أيـة تأثيـر جوهـري علـى القوائم 

المالية الموحـدة للمجموعة. 

تم تطبيـق العديد مـن المعاييـر والتفسـيرات والتعديالت الجديـدة األخرى التـي أدخلت علـى المعاييـر والتفسـيرات ألول مرة في 
سـنة ٢018. إال أنها، ليسـت لهـا أي تأثير علـى القوائـم المالية الموحـدة للمجموعة.

عقارات وآالت ومعدات
تـدرج العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة، بعد حسـم االسـتهالك المتراكـم وأي اضمحالل في القيمة. ال يتم اسـتهالك األراضي 

المملوكة ملكًا حـرًا واألعمال الرأسـمالية قيد التنفيذ.

يتم حساب االستهالك على أساس القسط الثابت بناًء على األعمار اإلنتاجية المتوقعة للعقارات واآلالت والمعدات كالتالي: 

5 - ٤0 سـنة مباني مملوكة ملكًا حرًا     
15 - ٢0 سنة مباني على أراضي مستأجرة    

٢ - 10 سنوات آالت ومعدات     
5 سنوات مركبات     

النفقـات المتكبـدة السـتبدال عنصر أساسـي مـن العقـارات واآلالت والمعـدات يتم حسـابه كبنـد منفصـل ويتم رسـملته من ثم 
شـطب القيمة المدرجة للعنصر األساسـي المسـتبدل. يتم رسـملة النفقات الالحقة األخرى فقط عند زيادة المنافـع االقتصادية 
المستقبلية للبند المتعلق بالعقارات واآلالت والمعدات. يتم إثبات جميع النفقات األخرى في القائمة الموحدة للدخل كمصروفات 

عند تكبدها.

يتم عمـل مراجعة للقيـم المدرجـة للعقـارات واآلالت والمعدات مـن حيث االضمحـالل عندما تكون هنـاك أحـداث أو تغيرات في 
الظـروف تشـير إلى عـدم قابليـة اسـترداد القيمـة المدرجـة. في حالـة وجـود أي من هـذه المؤشـرات وحيث تزيـد القيـم المدرجة 
علـى المبلغ المقـدر القابل لالسـترداد، يتـم تخفيض الموجـودات إلى قيمهـا القابلة لالسـترداد والتي تعـد القيمة األعلـى من بين 

قيمتهـا العادلة ناقصـًا تكلفة البيـع وقيمتها المسـتخدمة. 

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2

عقارات وآالت ومعدات )تتمة(
يتم اسـتبعاد بنـد مـن العقـارات واآلالت والمعدات عنـد البيـع أو عندما ال يتوقـع الحصول علـى منافـع اقتصادية من اسـتخدامه 
أو بيعـه. يتـم إثبـات أي مكسـب أو خسـارة ناتجـة عـن اسـتبعاد موجـود )المحتسـب علـى أنـه الفرق بيـن صافـي متحصـالت البيع 

والقيمـة المدرجـة للموجـود( فـي القائمـة الموحدة للدخـل في السـنة التي تـم فيهـا اسـتبعاد الموجود.

يتـم مراجعـة القيـم المتبقيـة للموجـودات واألعمـار اإلنتاجية وطـرق االسـتهالك في نهايـة كل سـنة ماليـة، ويتـم تعديلها في 
المسـتقبل إذا تطلـب األمر. 

المخزون
يــدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها، أيهما أقـل. تتضمن التكاليف تلك المصروفـات المتكبدة لكل منتج 
حتـى وصولـه إلـى موقعـه وشـكله الحالييـن وتحـدد علـى أسـاس الـوارد أواًل، الصـادر أواًل باسـتثناء البضائـع المحتفظ بهـا لغرض 

البيـع - التجزئـة والتي تـم تحديدها على أسـاس المتوسـط المرجح.

إن صافي القيمـة المتوقع تحقيقها هو سـعر البيـع المقدر ضمن األعمـال االعتيادية، محسـومًا منها التكاليف المقـدرة لإلتمام 
والتكاليف المقـدرة الضرورية لحـدوث عملية البيع.

اضمحالل موجودات غير مالية
تقـوم المجموعـة بعمـل تقييـم بتاريـخ إعـداد كل تقرير مالـي لتحديـد مـا إذا كان هنـاك دليـل موضوعي يثبـت بـأن الموجود قد 
يكـون مضمحـل. إذا وجد مثـل هـذا الدليـل، أو عندما يتطلـب عمل فحـص اضمحـالل سـنوي للموجود، تقـوم المجموعـة بعمل 
تقييم لمبلـغ الموجود القابـل لالسـترداد. إن القيمة القابلة لالسـترداد للموجود هـي القيمة العادلـة األعلى للموجـود أو الوحدة 
المنتجة للنقد ناقصًا تكاليف البيع وقيمتها المستخدمة وهي محددة للموجود الفردي، إال إذا كان الموجود غير منتج للتدفقات 

النقديـة والتي هي مسـتقلة إلـى حٍد بعيد عـن تلك الموجـودات األخـرى أو مجموعة مـن الموجودات. 

عندما تزيد القيمة المدرجة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمها القابلة لالسـترداد، فـإن الموجود يعتبر مضمحاًل، ويتم 
إظهار الموجود بقيمته القابلة لالسـترداد. عندما يتـم تقييم القيمة المسـتخدمة للموجود، فان التدفقات النقدية المسـتقبلية 
المقدرة يتـم تخفيضها إلى قيمتها الحالية باسـتخدام معـدل خصم ما قبل الضريبـة والذي يعكس التقييمات الحالية للسـوق 
للقيمـة الزمنية للنقـود والمخاطر الخاصـة بالموجود. عنـد تحديد القيمـة العادلة بعد خصـم تكاليف البيع، فإنه يتم اسـتخدام 
نمـاذج التقييم المناسـبة. هذه الحسـابات يتم تأييدها مـن قبل مضاعفات التقييم أو أسـعار األسـهم المعلنة أو مؤشـرات أخرى 

متاحـة للقيمة العادلة. 

يتـم عمل تقييم فـي تاريخ إعـداد كل تقريـر مالي، حـول مـا إذا كان هناك أي مؤشـر يثبت بـأن خسـائر االضمحالل المثبتة مسـبقًا 
لم تعد موجودة أو قد تـم تخفيضها. إذا وجد مثل هذا المؤشـر، تقوم المجموعـة بتقدير القيمة القابلة لالسـترداد للموجود أو 
الوحـدة المنتجة للنقد. يتم اسـترجاع خسـارة االضمحالل المثبتة مسـبقًا فقـط إذا كان هناك تغييـر في التقديرات المسـتخدمة 
لتحديـد مبلغ الموجـودات القابلة لالسـترداد منـذ تاريخ إثبـات آخر خسـارة اضمحالل. إن قيمـة االسـترجاع محددة بحيـث ال تتجاوز 
القيمة المدرجة للموجـود قيمتها القابلة لالسـترداد، وأال تتجـاوز القيمة المدرجة التي تم تحديدها، بعد حسـم االسـتهالك كما 
لو لم يتم إثبات خسـارة اضمحالل للموجود في السـنوات السـابقة. يتم إثبات هذه االسـترجاعات في القائمـة الموحدة للدخل .

استثمارات عقارية 
يتم تصنيـف العقـارات المحتفظ بهـا لغرض اإليجـار أو لالسـتفادة مـن الزيادة فـي قيمتهـا أو لكليهمـا كاسـتثمارات عقارية. يتم 
قياس االسـتثمارات العقارية مبدئيـًا بالتكلفة متضمنة تكاليـف المعاملة. تتضمن القيمـة المدرجة على تكلفة اسـتبدال جزٍء من 
االسـتثمار العقـاري القائـم فـي الوقت الـذي تم فيـه تكبـد التكلفـة إذا تم اسـتيفاء معاييـر اإلثبـات؛ وتسـتثنى تكاليـف الخدمات 
اليوميـة من االسـتثمار العقاري. بعد اإلثبـات المبدئي، تدرج االسـتثمارات العقارية بالقيمـة العادلة، التي تعكس أوضاع السـوق في 
تاريـخ إعـداد التقاريـر المالية. يتم إثبـات المكاسـب أو الخسـائر الناتجة عـن التغيرات في القيـم العادلـة لالسـتثمارات العقارية في 

القائمـة الموحـدة للدخل في السـنة التي تنتـج فيها. 

يتم اسـتبعاد االسـتثمارات العقارية عندمـا يتم بيعهـا أو عندما يتم سـحب االسـتثمارات العقارية بصـورة نهائية من االسـتخدام 
وال يتوقع الحصول على منافع اقتصادية مسـتقبلية من اسـتبعادها. يتـم إثبات الفرق بين صافي متحصالت االسـتبعاد والقيمة 

المدرجة للموجـود في القائمة الموحدة للدخل في سـنة االسـتبعاد. 

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2

استثمارات عقارية )تتمة(
يتـم عمل التحويالت إلى أو من االسـتثمارات العقارية فقط إذا كان هناك تغيير في االسـتخدام. بالنسـبة للتحويل من اسـتثمارات 
عقاريـة إلـى عقـارات تم شـغلها مـن قبـل المالـك، تعتبـر التكلفـة للمحاسـبة الالحقة هـي القيمـة العادلـة فـي تاريـخ التغير في 
االسـتخدام. إذا أصبحـت العقـارات التـي يشـغلها المالـك اسـتثمارات عقاريـة، تقـوم المجموعـة باحتسـاب هـذه العقـارات وفقـًا 

للسياسـة المتبعـة للعقـارات واآلالت والمعـدات حتى تاريـخ تغيير االسـتخدام. 

استثمارات في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة 
الشـركة الخاضعـة لسـيطرة مشـتركة هي نـوع مـن أنـواع الترتيبـات المشـتركة التـي بموجبها يحصـل األطـراف الذيـن يمتلكون 
السـيطرة المشـتركة فـي الترتيـب على الحـق في صافـي موجـودات الشـركة الخاضعـة لسـيطرة مشـتركة. الشـركة الخاضعة 
لسـيطرة مشـتركة هـي اتفاقيـة تعاقديـة لتقاسـم السـيطرة علـى الترتيـب، والتـي تكـون موجـودة فقـط عندمـا يتطلـب اتخاذ 

القـرارات بشـأن األنشـطة ذات الصلـة بالحصـول علـى الموافقـة باإلجمـاع من األطـراف المتقاسـمة للسـيطرة.

إن االعتبـارات التي يتـم عملها في تحديد النفوذ المؤثر أو السـيطرة المشـتركة هي مماثلـة لتلك التي تعد ضروريـة لتحديد مدى 
السيطرة على الشـركات التابعة. 

يتم حساب استثمارات المجموعة في الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة بموجب طريقة حقوق الملكية. 

بموجـب طريقـة حقـوق الملكية، يتـم إثبات االسـتثمار فـي الشـركة الخاضعـة لسـيطرة مشـتركة مبدئيـًا بالتكلفة. يتـم تعديل 
القيمـة المدرجـة لالسـتثمار إلثبات التغيـرات في حصـة المجموعـة من صافـي موجودات الشـركة الخاضعة لسـيطرة مشـتركة 
منـذ تاريـخ االقتناء. يتـم تضمين الشـهرة المتعلقة بالشـركة الخاضعة لسـيطرة مشـتركة فـي القيمـة المدرجة لالسـتثمار وهي 

غير مطفـأة وال يتـم فحصهـا لالضمحالل.

تعكـس القائمـة الموحـدة للدخـل حصـة المجموعـة فـي نتائـج عمليـات الشـركة الخاضعـة لسـيطرة مشـتركة. يتـم عـرض أي 
تغيـر في الدخـل الشـامل اآلخر للشـركة المسـتثمر فيها كجـزء من القائمـة الموحـدة للدخل الشـامل اآلخـر. باإلضافة إلـى ذلك، 
أينما وجـدت تغييرات قد أثبتت مباشـرًة في حقوق الشـركة الخاضعة لسـيطرة مشـتركة، تقـوم المجموعة بإثبـات حصتها في 
هـذه التغييـرات وتفصح عن هـذا، إذا اسـتلزم األمر فـي القائمة الموحـدة للتغيرات فـي حقوق الملكية. يتم اسـتبعاد المكاسـب 
والخسـائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين المجموعة وشـركتها الخاضعة لسيطرة مشـتركة إلى حد حصة المجموعة 

في الشـركة الخاضعة لسـيطرة مشتركة.

يتم إظهـار إجمالـي حصـة المجموعة فـي نتائج الشـركات الخاضعة لسـيطرة مشـتركة فـي مقدمـة القائمة الموحـدة للدخل 
خـارج الربح التشـغيلي وتمثل النتائـج بعد الضريبـة والحقوق الغير المسـيطرة في الشـركات التابعة للشـركة الخاضعة للسـيطرة 

المشتركة. 

يتم إعداد القوائم المالية للشركة الخاضعة للسيطرة المشـتركة في نفس فترة إعداد التقارير المالية للمجموعة. أينما استلزم 
األمر، يتم عمل تعديالت في السياسات المحاسبية لتتماشى مع تلك السياسات للمجموعة.

بعـد تطبيـق طريقـة حقـوق الملكيـة، تقـوم المجموعـة بتحديـد مـا إذا كان ضروريـًا إثبـات خسـارة اضمحـالل لحصـة اسـتثمارات 
المجموعة في شـركتها الخاضعة للسـيطرة المشـتركة. تقوم المجموعة بتاريخ إعداد كل تقرير مالي، بتحديد ما إذا كان هناك 
دليل موضوعي يثبت اضمحالل االستثمار في الشركة الخاضعة لسيطرة المشتركة. ففي هذه الحالة تقوم المجموعة باحتساب 
قيمة االضمحالل والتي تعد الفرق بين القيمة القابلة لالسـترداد للشـركة الخاضعة لسـيطرة المشـتركة وقيمتهـا المدرجة ومن 

ثم إثبات الخسـارة "كحصة المجموعة من نتائج الشـركات الخاضعة لسـيطرة مشـتركة " في القائمـة الموحدة للدخل.

عنـد فقـدان نفوذ مؤثـر علـى الشـركة الخاضعة للسـيطرة المشـتركة تقيـس وتثبـت المجموعـة أي اسـتثمار محتفظ بـه بقيمته 
العادلـة. يتـم إثبـات أي فـرق بيـن القيمـة المدرجـة للشـركة الخاضعـة للسـيطرة المشـتركة عنـد فقـدان النفـوذ المؤثـر والقيمة 

العادلـة لالسـتثمار المحتفـظ بـه والمتحصالت مـن االسـتبعاد فـي القائمـة الموحـدة للدخل.

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2

تصنيف المتداول مقابل غير المتداول 
تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في القائمة الموحدة للمركز المالي على أساس التصنيف المتداول وغير المتداول.

يعتبر الموجود متداواًل عندما:
يتوقع تحقيقه أو ينوى بيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية االعتيادية؛  •

يحتفظ به بصورة أساسية لغرض المتاجرة؛  •
يتوقع تحقيقه خالل إثني عشر شهرًا بعد فترة إعداد التقارير المالية؛ و  •

النقد وما في حكمه إال إذا كان مقيدًا من إن يتم اسـتبداله أو اسـتخدامه لتسـوية مطلوب لمدة إثني عشر شهرًا على األقل   •
بعد فترة إعـداد التقاريـر المالية.

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة. 

يعتبر المطلوب متداواًل عندما:
يتوقع تسويته في الدورة التشغيلية االعتيادية؛  •

يحتفظ به بصورة أساسية لغرض المتاجرة؛  •
عندما يكون مستحق السداد خالل إثني عشر شهرًا بعد فترة إعداد التقارير المالية؛ و  •

ليس هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوب لمدة إثني عشر شهرًا على األقل بعد فترة إعداد التقارير المالية.  •

تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.

نقد وأرصدة لدى بنك 
يشـتمل النقـد واألرصدة لـدى البنـك المتضمنة فـي القائمـة الموحـدة للمركـز المالي علـى نقد فـي الصنـدوق وأرصدة لـدى بنك، 

والتـي تخضـع لمخاطر غيـر جوهريـة لتغيـرات فـي القيمة بعد حسـم حسـابات السـحب على المكشـوف مـن البنك.

األدوات المالية - اإلثبات والقياس 
األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه موجود مالي لمنشأة واحدة ومطلوب مالي أو أداة أسهم حقوق ملكية لمنشأة أخرى. 

الموجودات المالية 
اإلثبات المبدئي والقياس والقياس الالحق

اإلثبات المبدئي والقياس 
يتـم تصنيف الموجـودات المالية، عنـد اإلثبـات المبدئـي، كالمقاسـة بالتكلفـة المطفأة وبـالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر وبـالقیمة العادلة من خالل خـالل األربـاح أو الخسـائر. يعتمـد تصنيـف الموجـودات المالية عنـد اإلثبات المبدئـي على خصائص 
التدفقـات النقديـة التعاقديـة للموجـودات المالية ونمـوذج أعمـال المجموعـة إلدارة تلـك الموجـودات. باسـتثناء الذمـم التجارية 
المدينـة التي ال تحتـوي على عنصر تمويـل جوهري أو تلـك التي قامت المجموعـة بإجراء تطبيـق فعلي عليها والتي يتم قياسـها 
بسعر المعاملة المحدد بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 15، تقيس المجموعة مبدئيًا الموجودات المالية بقيمتها 

العادلـة مضافـًا إليها في حالـة الموجـودات غير المدرجـة بالقيمـة العادلة من خـالل األرباح أو الخسـائر تكاليـف المعاملة.

لكـي يتم تصنيف وقياس الموجـودات المالية بالتكلفـة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـامل اآلخـر، فإنها تحتاج 
أن تـؤدي إلى التدفقـات النقديـة التي هي عبـارة عن "فقـط مدفوعات علـى المبلـغ األصلي للدّيـن والفائـدة" على المبلـغ األصلي 
القائم. يعرف هذا التقييم باسـم فحص فقط مدفوعـات على المبلغ األصلي للدّيـن والفائدة على المبلغ األصلـي القائم ويتم 

إجراؤه على مسـتوى األداة. 

يشـير نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية إلى كيفيـة إدارتها لموجوداتها المالية من أجل إنتـاج التدفقات النقدية. 
يحدد نمـوذج األعمال مـا إذا كانت التدفقـات النقدية سـوف تنتج عنهـا تحصيل التدفقـات النقديـة التعاقدية أو بيـع الموجودات 

المالية أو كليهما. 

يتـم إثبات مشـتريات أو مبيعـات الموجـودات المالية التي تتطلب تسـليم الموجـودات ضمن فتـرة زمنية محددة حسـب األنظمة 
أو األعراف في السـوق )طريقة الشـراء العادية( في تاريـخ المتاجرة، وهو التاريخ الـذي تلتزم فيه المجموعة بشـراء أو بيع الموجود.

تتضمن الموجودات المالية للمجموعة على استثمارات وجزء معين من الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى ونقد وأرصدة لدى بنك.

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   2

األدوات المالية - اإلثبات والقياس )تتمة(
الموجودات المالية )تتمة(

القياس الالحق 
ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية إلى أربعة فئات:

موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات الدّين(؛  •
موجـودات مالية مدرجـة بالقيمـة العادلة مـن خالل الدخـل الشـامل اآلخر، مع إعـادة تدويـر المكاسـب والخسـائر المتراكمة   •

عنـد االسـتبعاد )أدوات الدّيـن(؛
موجودات ماليـة مصنفة بالقيمـة العادلة من خـالل الدخل الشـامل اآلخر، دون إعـادة تدوير المكاسـب والخسـائر المتراكمة   •

عنـد االسـتبعاد )أدوات أسـهم حقـوق الملكيـة(؛ و
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة خالل األرباح أو الخسائر  •

الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات الدّين(
هـذه الفئـة هـي األكثـر صلـة بالمجموعـة. تقيـس المجموعـة الموجـودات الماليـة بالتكلفـة المطفـأة إذا تـم اسـتيفاء كل مـن 

الشـرطّين التالييـن:

يتـم االحتفـاظ بالموجـودات المالية ضمـن نموذج األعمـال الذي يهـدف إلـى االحتفـاظ بالموجـودات المالية من أجـل تحصيل   •
التدفقـات النقديـة التعاقديـة؛ و

ينتج عن الشـروط التعاقدية للموجـودات المالية في تواريـخ محددة تدفقات نقديـة والتي تعد فقط مدفوعـات على المبلغ   •
األصلـي للدّين والفائـدة علـى المبلغ األصلـي القائم.

يتم الحقـًا قياس الموجـودات الماليـة بالتكلفـة المطفأة باسـتخدام طريقـة معدل الفائـدة الفعلـي وتخضع لالضمحـالل. يتم 
إثبات المكاسـب والخسـائر فـي القائمة الموحـدة للدخل عندمـا يتم اسـتبعاد أو تعديـل أو اضمحـالل الموجود.

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
الموجودات المالية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

تصنف االستثمارات في أدوات أسهم حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، ما لم تصنف المجموعة 
االستثمارات المحتفظ به لغرض غير المتاجرة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند اإلثبات المبدئي.

يتم قيـاس أدوات الدّيـن التي ال تسـتوفي معايير التكلفـة المطفـأة بالقيمة العادلة مـن خالل األربـاح أو الخسـائر. باإلضافة لذلك، 
يتم قيـاس أدوات الدّيـن التي تسـتوفي معاييـر التكلفة المطفـأة ولكنهـا مصنفة كمدرجـة بالقيمـة العادلة من خـالل األرباح أو 
الخسائر بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يمكن تصنيف أداة الدّين كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
عند اإلثبـات المبدئـي إذا كان هـذا التصنيـف يلغي أو يقلـل بصـورة جوهرية التعـارض في القيـاس أو اإلثبـات الذي مـن الممكن أن 
ينتج عـن قياس الموجـودات أو المطلوبات أو يثبت المكاسـب أو الخسـائر على أسـس مختلفـة. قامت المجموعـة بتصنيف أدوات 

الدّين كمدرجـة بالقيمة العادلـة من خالل األرباح أو الخسـائر.

يعـاد تصنيـف أدوات الدّين من المقاسـة بالتكلفة المطفـأة إلى مدرجة بالقيمـة العادلة من خـالل األرباح أو الخسـائر عندما يتغير 
نمـوذج األعمـال بحيـث لـم تعـد تسـتوفى معاييـر القيـاس بالتكلفـة المطفـأة. وال يسـمح بإعـادة تصنيـف أدوات الدّيـن المصنفة 

كمدرجـة بالقيمـة العادلة من خـالل األرباح أو الخسـائر عنـد اإلثبـات المبدئي. 

يتـم إدراج الموجـودات الماليـة بالقيمـة العادلة مـن خالل األربـاح أو الخسـائر في القائمـة الموحـدة للمركـز المالي، ومـع إثبات أية 
تغيـرات في القيمـة العادلة فـي القائمـة الموحـدة للدخل.

ــاح أو الخســائر فــي القائمــة  ــة مــن خــالل األرب ــن المصنفــة كمدرجــة بالقيمــة العادل يتــم تضميــن دخــل الفوائــد مــن أدوات الدّي
ــل. ــدة للدخ الموح

يتـم إثبات دخـل أرباح األسـهم مـن اسـتثمارات فـي أدوات أسـهم حقـوق الملكيـة المقاسـة بالقيمـة العادلة مـن خالل األربـاح أو 
الخسـائر في القائمـة الموحدة للدخـل عندما يحق للمجموعة اسـتالم مدفوعـات أرباح األسـهم وفقًا لمعيار المحاسـبة الدولي 

رقم 18 المتعلـق باإليرادات.
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الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة )تتمة(
الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

اختـارت المجموعة تصنيف االسـتثمارات فـي أدوات أسـهم حقوق الملكيـة كمدرجـة بالقيمة العادلـة من خالل الدخل الشـامل 
اآلخـر )علـى أسـاس كل أداة على حـدة(. ال يسـمح بتصنيـف االسـتثمارات فـي أدوات أسـهم حقـوق الملكيـة بالقيمـة العادلة من 

خـالل الدخل الشـامل اآلخـر إذا كانـت االسـتثمارات في أدوات أسـهم حقـوق الملكيـة محتفظ بهـا لغـرض المتاجرة.

يحتفظ بالموجود المالي لغرض المتاجرة إذا:
تم اقتناؤه باألساس لغرض بيعه على المدى القريب؛ أو   •

عند اإلثبات المبدئي يشـكل جزءًا من محفظـة األدوات المالية المحددة التـي تديرها المجموعة معًا ولديـه دليل على وجود   •
نمـط فعلي مؤخـرًا لتحقيـق األرباح علـى المـدى القصير؛ أو 

هو مشتق غير مصنف وفعال كأداة التحوط أو ضمان مالي.  •

قامت المجموعة بتخصيص معظم اسـتثماراتها في أدوات أسـهم حقوق الملكيـة كمدرجة بالقيمة العادلـة من خالل الدخل 
الشـامل اآلخـر عنـد التطبيق المبدئـي للمعيـار الدولـي إلعـداد التقارير الماليـة رقـم 9، حيث يعتقـد أعضاء مجلـس اإلدارة بـأن هذا 
العـرض مجديـًا أكثـر لالسـتثمارات اإلسـتراتيجية المتوسـطة أو الطويلـة اآلجـل، عوضـًا عـن إظهـار التغيـرات فـي القيمـة العادلـة 

مباشـرًة في القائمـة الموحـدة للدخل. 

يتـم الحقـًا قيـاس الموجـودات الماليـة المدرجـة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الدخـل الشـامل اآلخـر بالقيمـة العادلـة مـع إثبـات 
المكاسـب والخسـائر الناتجة عـن التغيرات فـي القيمـة العادلة فـي الدخل الشـامل اآلخر ويحسـب تراكميـًا في احتياطـي إعادة 
تقييم االستثمارات. لن يتم إعادة تصنيف المكسب أو الخسارة المتراكمة في القائمة الموحدة للدخل عند استبعاد االستثمارات. 

يتم إثبـات أرباح األسـهم كدخل آخر فـي القائمـة الموحـدة للدخل عندما يحـق للمجموعة اسـتالم مدفوعـات أرباح األسـهم، إال 
عندمـا تسـتفيد المجموعة مـن تلـك المتحصالت كاسـترداد جـزء مـن تكلفـة الموجـود المالي، ففـي هـذه الحالة، يتم تسـجيل 
تلـك المكاسـب فـي الدخـل الشـامل اآلخـر. ال تخضـع أدوات أسـهم حقـوق الملكيـة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخـل 

الشـامل اآلخـر لتقییم االضمحالل.

يتم استبعاد الموجود المالي )أو أي جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المشابهة( عند:

انقضاء الحق في استالم التدفقات النقدية من موجود؛ أو   •
قيـام المجموعة بنقل حقوقها في اسـتالم التدفقات النقدية من موجـود أو تعهدت بدفعها بالكامـل دون تأخير جوهري    •

إلـى طرف ثالـث بموجب ترتيب سـداد؛ وسـواًء: 
قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المتعلقة بالموجود، أو  )أ( 

عندمـا لـم تقـم المجموعـة بنقل أو إبقاء جميـع المخاطر والمكافـآت الجوهرية للموجود ولكنها قامت بنقل السـيطرة  )ب( 
الموجود. على 

عند اسـتبعاد الموجـود المالـي المقـاس بالتكلفة المطفـأة أو بالقيمـة العادلة من خـالل األربـاح أو الخسـائر، يتم إثبـات الفرق بين 
المبلـغ المـدرج للموجود وإجمالـي المقابـل المسـتلم والمبلغ المتوجب اسـتالمه فـي القائمة الموحـدة للدخل.

عند اسـتبعاد الموجود المالـي المصنف كمـدرج بالقيمة العادلـة من خالل الدخل الشـامل اآلخـر، ال يتم إعادة تصنيف المكسـب 
أو الخسـارة المتراكمـة مسـبقًا في احتياطـي إعـادة تقييم االسـتثمارات إلـى القائمـة الموحـدة للدخل، ولكـن يعـاد تصنيفه إلى 

األربـاح المبقاة.

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018
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اضمحالل الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإثبات مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة لجميع أدوات الدّين غير المدرجة. تستند الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة 
اسـتالمها، مخصومـة بمعـدل تقريبـي لمعـدل الفائـدة الفعلـي األصلـي. سـتتضمن التدفقـات النقديـة المتوقعة علـى تدفقات 

نقدية ناتجة من بيـع الضمانات المحتفظ بها أو التحسـينات االئتمانية األخرى التـي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من الشـروط التعاقدية.

يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة للتعرضات االئتمانية التي لم تحدث لها زيادة جوهرية في المخاطر 
االئتمانية منذ اإلثبـات المبدئي، تم تقديم الخسـائر االئتمانية المتوقعة للخسـائر االئتمانية التي تنتج عن أحداث التعثر في السـداد 
المحتملة خالل 1٢ شـهرًا القادمة )الخسـائر االئتمانية المتوقعـة لمدة 1٢ شهرًا(. بالنسـبة لتلك التعرضات االئتمانيـة التي حدث لها 
زيـادة جوهريـة في المخاطـر االئتمانيـة منذ اإلثبـات المبدئـي، يتطلـب إثبات مخصـص خسـارة للخسـائر االئتمانيـة المتوقعة على 

العمـر المتبقي للتعـرض، بغض النظر عن توقيـت التعثر في السـداد )الخسـائر االئتمانية المتوقعة على مـدى العمر(.

بالنسـبة للذمـم التجارية المدينـة والموجـودات التعاقديـة وإيجـارات التأجير المسـتحقة القبض، قامـت المجموعـة بتطبيق نهج 
مبسـط في احتسـاب الخسـائر االئتمانية المتوقعة. ولذلـك، لم تقـم المجموعة بتتبـع التغيرات فـي المخاطر االئتمانيـة، ولكنها 
بـداًل من ذلك قامت بإثبات مخصص خسـارة على الخسـائر االئتمانيـة المتوقعة على مدى العمـر بتاريخ إعداد التقريـر المالي. وقد 
أنشـأت المجموعـة مصفوفة التي تسـتند علـى واقع خبـرة الخسـارة االئتمانية السـابقة لهـا، والتي تـم تعديلها لعوامـل النظرة 

المسـتقبلية الخاصة بالمدينين والبيئـة االقتصادية. 

تعتبـر المجموعة بـأن الموجودات المالية فـي حالة التعثر في السـداد عندما تشـير المعلومـات الداخلية أو الخارجيـة بأنه من غير 
المحتمل بأن تسـتلم المجموعة المبالغ التعاقدية المسـتحقة بالكامل قبل األخذ في االعتبار أي تحسينات ائتمانية محتفظ بها 
من قبل المجموعة. يتم شطب الموجودات المالية عندما ال يكن هناك توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

المطلوبات المالية 
اإلثبات المبدئي والقياس 

يتم تصنيـف المطلوبات الماليـة التي تدخل ضمن نطـاق المعيـار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقـم 9 مبدئيًا بالتكلفـة المطفأة 
والمقاسـة بالقيمـة العادلة مخصومـًا منها تكاليـف المعاملـة. تشـتمل المطلوبات الماليـة للمجموعـة على قـروض واقتراضات 
والمبالغ المسـتحقة الدفـع المحتفظ بهـا وجزء معين مـن الذمـم التجارية الدائنـة والذمم األخرى وسـحوبات على المكشـوف 

مـن البنك.

القياس الالحق
يتم الحقـٌا قيـاس المطلوبـات المالية التـي تدخل ضمـن نطـاق المعيار الدولـي إلعـداد التقاريـر المالية رقـم 9 بالتكلفـة المطفأة 

باسـتخدام طريقة معـدل الفائـدة الفعلي.

المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 
القروض واالقتراضات

بعـد اإلثبـات المبدئي، يتـم الحقًا قيـاس القـروض واالقتراضات التي تسـتحق عليهـا فوائـد بالتكلفة المطفـأة باسـتخدام طريقة 
معـدل الفائدة الفعلـي. يتم إثبات المكاسـب والخسـائر في القائمـة الموحدة للدخـل عندما يتم اسـتبعاد المطلوبـات، وكذلك 
من خـالل عمليـة اإلطفاء باسـتخدام طريقـة معـدل الفائـدة الفعلي. يتم احتسـاب جميـع تكاليـف االقتراضـات في الفتـرة التي 

تحـدث فيها.

ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
يتم الحقـًا قيـاس المطلوبـات للذمـم التجاريـة الدائنة والذمـم األخـرى بالتكلفـة المطفـأة، والتي تعـد القيمـة العادلـة للمقابل 
المتوجب دفعه في المسـتقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة، سـواء تمت مطالبة المجموعة بها من قبل الموردين أو لم تتم.

استبعاد المطلوبات المالية 
يتـم اسـتبعاد المطلوبـات الماليـة عندمـا يكـون االلتـزام بموجـب المطلـوب قـد تـم وفائـه أو إلغائـه أو انتهاء مدتـه. عندمـا يتم 
اسـتبدال مطلـوب مالـي حالي بآخـر من نفـس المقتـرض بشـروط مختلفـة جوهريـًا أو عندما يتـم تعديـل مطلوب حالي بشـكل 
جوهـري، فـإن هـذا االسـتبدال أو التعديـل يعتبـر بمثابـة اسـتبعاد للمطلوب األصلـي ويتـم إثبات مطلـوب جديـد. يتم إثبـات فروق 

المبالـغ المدرجـة المعنية فـي القائمـة الموحـدة للدخل.
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مقاصة األدوات المالية
تتـم مقاصـة الموجـودات والمطلوبات الماليـة وإظهـار صافي المبلـغ في القائمـة الموحـدة للمركز المالـي فقـط إذا كان هناك 
حـق قانوني قابـل للتنفيـذ لمقاصـة المبالغ المعتـرف بها حيـث تنـوي المجموعة التسـوية على أسـاس صافـي المبلـغ أو تحقيق 

الموجـود وسـداد المطلـوب في الوقـت ذاته. 

تكلفة إطفاء األدوات المالية
طريقة معـدل الفائـدة الفعلي هـي طريقة محاسـبة التكلفـة المطفـأة ألداة الدّيـن وتخصيـص دخل الفوائـد على مـدى الفترة 
المتعلقـة بذلـك. ومعدل الفائـدة الفعلي هـو المعدل الـذي يخصم بدقـة المبالغ النقديـة التقديرية المسـتلمة )ويشـمل كافة 
الرسـوم والنقـاط المدفوعـة أو المسـتلمة التـي تشـكل جـزءًا ال يتجزأ مـن معـدل الفائـدة الفعلـي، تكاليـف المعاملة واألقسـاط 
والخصومـات األخـرى( خالل العمـر المتوقـع ألداة الديـن، أو، حيثمـا يكون مناسـبًا، فتـرة أقصر، لصافـي المبلـغ المدرج عنـد اإلثبات 

المبدئي.

قياس القيمة العادلة
تقيـس المجموعـة األدوات المالية، مثل االسـتثمارات والموجـودات غيـر المالية كاسـتثمارات عقارية، بالقيمـة العادلـة بتاريخ إعداد 

كل تقريـر مالي.

القيمـة العادلـة هي السـعر الـذي سـيتم اسـتالمه لبيع موجـود أو الـذي يتـم دفعـه لتحويل مطلـوب فـي معاملة منظمـة بين 
مشـاركي السـوق في تاريخ القياس. ويسـتند قياس القيمـة العادلة علـى افتراض بـأن معاملة بيـع الموجود أو تحويـل المطلوب 

تحـدث إما:

في السوق الرئيسي للموجود أو المطلوب، أو  •
في السوق األكثر فائدة للموجود أو المطلوب في حال غياب السوق الرئيسي.  •

يجب أن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة متاح التعامل فيه للمجموعة. 

يتم قياس القيمة العادلة للموجود أو المطلوب باسـتخدام االفتراضات التي سيسـتخدمها المشـاركون في السوق عند تسعير 
الموجود أو المطلوب، على افتراض بأن مشـاركي السـوق يعملون بأفضل مصالحهم االقتصادية.

يأخـذ قياس القيمـة العادلة للموجـودات غير الماليـة بعين االعتبار قدرة مشـاركي السـوق علـى إدرار منافع اقتصاديـة عن طريق 
استخدام الموجودات بأعلى وأفضل اسـتخداماتها أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق الذي سيستخدم الموجودات 

بأعلى وأفضل استخداماتها. 

تسـتخدم المجموعة تقنيات التقييم المناسـبة حسـب الظروف والتي تتوفر لها معلومات كافية لقياس القيمـة العادلة، والذي 
يزيد الحد األقصى الستخدام المدخالت ذات الصلة التي يمكن مالحظتها ويحد من استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها.

يتـم تصنيـف جميـع الموجـودات والمطلوبـات التـي تقـاس أو يتـم اإلفصـاح عـن قيمهـا العادلـة فـي القوائـم الماليـة الموحـدة 
ضمن التسلسـل الهرمي للقيمـة العادلة، على النحـو التالي، بناًء على أدنى مسـتوى لمدخالتهـا ذات التأثير الجوهـري على قياس 

قيمتهـا العادلة ككل:

المستوى 1 - األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛  •
المسـتوى ٢ - تقنيـات التقييـم ألدنـى مسـتوى والتـي يمكـن مالحظـة مدخالتهـا ذات التأثيـر الجوهـري علـى قيـاس القيمـة   •

العادلـة المسـجلة أمـا بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة؛ و
المسـتوى 3 - تقنيـات التقييـم ألدنى مسـتوى والتـي ال يمكـن مالحظـة مدخالتهـا ذات التأثير الجوهـري على قيـاس القيمة   •

العادلـة. 

بالنسـبة للموجـودات والمطلوبـات المثبتة فـي القوائـم الماليـة الموحدة على أسـاس متكـرر، تحـدد المجموعة مـا إذا كانت قد 
حدثـت تحويـالت فيما بيـن المسـتويات فـي التسلسـل الهرمـي من خـالل إعـادة تقييـم تصنيفهـا - )اسـتنادًا إلـى أدنى مسـتوى 

لمدخالتهـا ذات التأثيـر الجوهـري علـى قيـاس قيمتهـا العادلة ككل( فـي نهايـة فترة إعـداد كل تقريـر مالي.
 

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   2

قياس القيمة العادلة )تتمة(
تقوم إدارة المجموعة بإجراء مناقشة مع لجنة التمويل واالسـتثمار لتحديد السياسات واإلجراءات لكاًل من قياس القيمة العادلة 
المتكـررة، مثل االسـتثمارات العقارية واالسـتثمارات غير المسـعرة، وبالنسـبة للقياسـات غيـر المتكـررة، مثل الموجـودات المحتفظ 

بها لغرض التوزيع مـن العمليات التشـغيلية الموقوفة.

يتم إشـراك المثمنيـن الخارجيين لتقييـم الموجودات الجوهريـة مثل االسـتثمارات العقارية واالسـتثمارات والمطلوبـات الجوهرية 
مثـل المقابـل المحتمـل. يقرر إشـراك المثمنيـن الخارجيين سـنويًا مـن قبـل اإلدارة بعـد إجراء مناقشـة مع مجلـس إدارة الشـركة. 

تتضمـن معايير االختيـار على معرفتهم بالسـوق والسـمعة واالسـتقاللية والتمسـك بالمعاييـر المهنية.

لغرض اإلفصاحات عـن القيمة العادلة، قامـت المجموعة بتحديد فئات الموجـودات والمطلوبات على أسـاس طبيعة وخصائص 
ومخاطر الموجودات أو المطلوبات ومسـتوى التسلسـل الهرمي للقيمة العادلة كمـا هو موضح أعاله.

أسهم خزانة
يتم خصم أسـهم حقوق الملكية التي يتم إعادة شرائها )أسـهم خزانة( من حقوق الملكية. ال يتم إثبات أي مكسب أو خسارة 

في القائمة الموحدة للدخل عند شـراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أسهم حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة. 

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تقـوم المجموعة بعمل اشـتراكات لموظفيها المواطنين حسـب األنظمة الحكوميـة ذات الصلة في كل والية قضائية، تحسـب 
كنسـبة من رواتب الموظفين. إن التزامـات المجموعة تكون محصـورة في نطاق المبالغ المسـاهم بها في هـذه األنظمة والتي 

يتم صرفها عند اسـتحقاقها.

كما تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها األجانب، والتي تسـتحق بناًء على رواتـب الموظفين عند إنهاء التوظيف 
وعدد سنوات الخدمة. يتم احتسـاب التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة التوظيف. 

عقود التأجير
عقود التأجير التشغيلية - المجموعة كمستأجر 

يتـم تصنيـف عقـود التأجيـر فـي تاريـخ بـدء العقـد كعقـود تأجيـر تمويليـة أو عقـود تأجيـر تشـغيلية. يتـم تصنيـف عقـود التأجيـر 
التشـغيلية عندمـا يحتفـظ المؤجـر بجميـع المخاطـر والمنافـع الرئيسـية لملكيـة الموجـود. يتم إثبـات مدفوعـات عقـود التأجير 

التشـغيلية كمصروفـات فـي القائمـة الموحـدة للدخـل علـى أسـاس القسـط الثابـت علـى مـدى فتـرة التأجير.

عقود التأجير - المجموعة كمؤجر
تصنف عقود التأجير التي تحتفظ فيها المجموعة بجميع المخاطر والمنافع الرئيسـية لملكية الموجود كعقود تأجير تشغيلية. 
تضاف التكاليف المباشـرة المبدئية المتكبدة في التفاوض بشـأن عقود التأجير التشـغيلية إلى القيمة المدرجة للموجود المؤجر 

ويتـم إثباتها على مدى فترة عقـد اإليجار بناًء على نفس األسـاس كدخل اإليجار. 

إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء
تعمـل المجموعة في بيـع األغذيـة والمرطبات والمـواد االسـتهالكية األخرى بالجملـة والتجزئة. وكمـا تقوم المجموعـة بتقديم 
خدمـات التوزيـع والشـحن. يتـم إثبات اإليـرادات مـن العقـود المبرمـة مـع العمـالء عندما يتـم تحويـل السـيطرة علـى البضائع أو 
الخدمـات إلـى العميـل بمبلـغ يعكـس المقابـل الـذي تتوقـع المجموعـة اسـتحقاقه نظيـر نقـل تلـك البضائـع أو الخدمـات. لقـد 
اسـتنتجت المجموعـة بصفـة عامة بأنهـا تعمل كـرب المال فـي جميع ترتيبـات إيراداتهـا نظرًا ألنهـا عادًة ما تسـيطر على السـلع 

والخدمـات قبل نقلهـا إلـى العميل.

بيع البضائع 
يتـم إثبات اإليـرادات الناتجة من بيـع البضائع في الوقـت الذي يتم فيه تحويل السـيطرة علـى الموجود إلى العميـل، بصفة عامة 
عنـد تسـليم البضائـع. عند تحديـد سـعر معاملة لبيـع البضائـع، تأخـذ المجموعة فـي االعتبـار تأثيـرات المقابـل المتغيـر والمقابل 

المسـتحق دفعه للعميـل )إن وجد(.

قبـل تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة رقم 15، كان يتم إثبات اإليرادات الناتجة من بيـع البضائع عندما تنتقل المخاطر 
الهامة وعوائد ملكية البضائع إلى المشـتري، عادًة عند تسليم البضائع. 

 

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   2

إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء )تتمة(
إيرادات الغرف

تمثـل إيرادات الغـرف الناتجة مـن العمليات التشـغيلية للفنـدق مجموعة المبالغ المحتسـبة علـى العمالء والضيوف خـالل الفترة 
بما في ذلـك رسـوم الخدمة محسـوم منها النسـبة المطبقـة علـى الموظفين، حيثمـا ينطبق ذلـك، باإلضافـة إلى دفتر األسـتاذ 
العـام للضيوف الـذي لم يتم عمل فواتير بشـأنه فـي نهاية فترة إعـداد التقارير الماليـة. يتم إدراج اإليـرادات الناتجة مـن العمليات 
التشـغيلية للفندق بعد حسـم الخصومـات والعالوات األخـرى. يتم بيـع هذه الخدمـات إما بشـكل منفصل أو بشـكل حزمة مع 
بيع المـواد الغذائية والمرطبات للعميـل. بموجب المعيار الدولي إلعـداد التقارير المالية رقم 15، اسـتنتجت المجموعـة بأن إيرادات 
الغرف الناتجة من العمليات التشـغيلية للفندق سيسـتمر إثباتها مع مرور الوقت، بما يتناسـب مع السياسـة المحاسـبية السابقة، 
نظـرًا ألن العميل يسـتلم ويسـتهلك المنافع التـي تقدمها المجموعـة في الوقت ذاته. سيسـتمر إثبـات اإليـرادات الناتجة عن بيع 

المـواد الغذائيـة والمرطبات في وقـت معين، عند تسـليم المواد الغذائيـة والمرطبات.

تقديم الخدمات
يتـم إثبات اإليـرادات من تقديـم الخدمات مـع مرور الوقـت، وذلك باسـتخدام طريقة اإلدخـال لقيـاس التقدم المحـرز مقابل رضا 

العميـل التام عـن الخدمات المقدمـة، نظرًا ألن العميل يسـتلم ويسـتهلك المنافـع التي تقدمهـا المجموعة فـي الوقت ذاته.

بموجـب المعيار الدولي إلعـداد التقارير المالية رقم 15، اسـتنتجت المجموعة بأن اإليـرادات الناتجة من تقديم الخدمات سيسـتمر 
إثباتها مع مرور الوقت باسـتخدام نماذج المدخالت ذات الصلة، بما يتناسـب مع السياسـة المحاسـبية السابقة.

المقابل المتغير 
تقـدم بعض عقـود بيع البضائـع للعمالء حـق االسـترجاع وتخفيضات الكميـة وعرض )الجنـدول( ورسـوم اإلدراج. بموجـب المعيار 
الدولي إلعـداد التقاريـر المالية رقم 15، تـؤدي حقوق االسـترجاع وتخفيضات الكميـة وعرض الجندول ورسـوم اإلدراج إلـى المقابل 
المتغيـر. يتـم تقديـر المقابـل المتغيـر عنـد بدايـة العقد ويقيـد إلـى أن يتم بعـد ذلك فـي حالـة عـدم التيقـن المرتبطة بـه. يؤدي 

تطبيـق القيد علـى المقابـل المتغير إلـى زيادة مبلـغ اإليـراد الذي سـيتم تأجيله.

حقوق االسترجاع 
عندما يمنح العقـد للعميل حق اسـترجاع البضائع خـالل فترة زمنية محـددة. تقوم المجموعة في السـابق بتقدير االسـترجاعات 
المتوقعـة باسـتخدام نهـج متوسـط المبلـغ لالحتماليـة المرجحـة المماثـل لطريقـة القيمـة المتوقعـة بموجـب المعيـار الدولي 

إلعـداد التقارير الماليـة رقم 15. 

بموجـب المعيـار الدولـي إلعـداد التقاريـر الماليـة رقـم 15، يكـون المقابـل المسـتلم مـن العميـل متغيـرًا نظـرًا ألن العقـد يسـمح 
للعميـل باسـترجاع المنتجات. تسـتخدم المجموعـة طريقه القيمـة المتوقعـة لتقديـر البضائع التي سـيتم اسـترجاعها ألن هذه 
الطريقـة تتنبأ بشـكل أفضل مبلـغ المقابل المتغيـر الذي تسـتحقه المجموعة. تطبـق المجموعـة المتطلبات الواردة فـي المعيار 
الدولي إلعـداد التقارير الماليـة رقم 15 المتعلقـة بقيد التقديـرات للمقابل المتغيـر الذي يمكـن إدراجه في سـعر المعاملة. تقوم 
المجموعة بعرض إعادة قيمة المطلوب والموجود بحق اسـترجاع المنتجـات من العميل ضمن والذمم التجاريـة الدائنة والذمم 

األخـرى والمخزون، علـى التوالي. 

قبـل تطبيـق المعيـار الدولـي إلعـداد التقاريـر المالية رقـم 15، يتـم تأجيـل وإثبـات االسـترجاعات المتوقعـة فـي القائمـة الموحدة 
للمركـز المالي ضمن الذمم التجارية الدائنة والذمـم األخرى مع إجراء تعديل مقابل لتكلفة اإليـراد. يتم تضمين القيمة المدرجة 

المبدئيـة للبضائع المتوقع اسـترجاعها ضمـن المخزون.

التخفيضات الكمية 
تقـدم المجموعـة التخفيضـات الكميـة بأثـر رجعي لبعـض عمالئهـا على جميـع المنتجـات المشـتراة من قبـل العميـل بمجرد أن 
تتجاوز كمية المنتجات المشتراة خالل فترة الحد األقصى المحدد في العقد. يتم مقاصة التخفيضات مقابل المبالغ المستحقة 

الدفع من قبـل العميل.

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   2

إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء )تتمة(
المقابل المتغير )تتمة(

التخفيضات الكمية )تتمة(
بموجب المعيار الدولـي إلعداد التقارير المالية رقـم 15، تؤدي التخفيضات الكميـة بأثر رجعي إلى المقابل المتغيـر. لتقدير المقابل 
المتغير التي تستحقها، طبقت المجموعة "طريقة المبلغ األكثر احتمااًل" للعقود ذات الحدود القصوى منفردة الكميه. و"طريقة 
القيمة المتوقعـة" للعقـود ذات الحدود القصـوى ألكثر من كميـة واحـدة. إن الطريقة المختـارة التي تتوقع بشـكل أفضل مبلغ 
المقابـل المتغيـر مدفوعـة أساسـًا بعدد مـن الحـدود القصـوى للكميـة الواردة فـي العقـد. ومن ثـم قامـت المجموعـة بتطبيق 
المتطلبات المتعلقة بقيد التقديرات للمقابل المتغير. عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15، قامت المجموعة 
بإثبات "المطلوبـات التعاقدية" للتخفيضات المسـتقبلية المتوقعة واإلفصاح عنهـا ضمن الذمم التجارية الدائنـة والذمم األخرى.

بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15، يؤدي عرض الجندول ورسوم اإلدراج إلى المقابل المتغير والتي يتم تقديرها 
باسـتخدام "طريقة المبلغ األكثر احتمااًل" بالنسـبة للعقود. إن الطريقة المختارة التي تتوقع بشـكل أفضل مبلغ المقابل المتغير. 
تقـوم المجموعـة بعـد ذلـك بتطبيـق المتطلبـات بقيـد التقديـرات الخاصـة بالمقابـل المتغيـر. عند تطبيـق المعيـار الدولـي إلعداد 
التقاريـر المالية رقـم 15، قامـت المجموعة بإثبـات واإلفصاح عـن "المطلوبات التعاقدية" كرسـوم العـرض المسـتقبلية المتوقعة 

ضمن الذمـم التجارية الدائنـة والذمم األخرى.

الضرائب 
ال توجـد ضريبة على دخل الشـركات فـي مملكـة البحرين. يتم احتسـاب الضرائب علـى الشـركات التابعة األجنبية وفقـًا لألنظمة 

المعمـول بها في الـدول المعنية.

يشتمل الدخل الضريبي في القائمة الموحدة للدخل للسـنة على الضريبة الحالية. يتم إثبات ضريبة الدخل في القائمة الموحدة 
للدخل إال إذا كانت تتعلق بالبنود المثبتة مباشـرًة في حقوق الملكية، ففي تلك الحالة تثبت في حقوق الملكية.

ضريبة الدخل الحالية
يتم قيـاس ضريبة الدخـل الحالية للموجـودات والمطلوبات المتداولة للفتـرة الحالية بالمبالـغ المتوقع اسـتردادها أو دفعها إلى 
السـلطات الضريبية. إن معدالت الضرائب والقوانين الضريبية المسـتخدمة لحسـاب المبالغ هي تلك المطبقة أو المطبقة بصورة 

أساسـية بتاريخ إعداد التقارير الماليـة في الدول التـي تعمل فيها المجموعـة ويتم تحقيق دخل خاضـع للضريبة.

ضريبـة الدخل الحالية المتعلقـة بالبنود المثبتة مباشـرًة في القائمـة الموحدة للدخل الشـامل يتم إثباتها فـي القائمة الموحدة 
للدخـل الشـامل وليـس فـي القائمـة الموحـدة للدخـل. تقـوم اإلدارة بعمـل تقييـم بصـورة دوريـة للمراكـز المتخـذة في إقـرارات 
العوائـد الضريبيـة فيمـا يتعلق بالحـاالت التي تـم فيهـا تطبيق األنظمـة الضريبيـة والتي تخضـع للتفسـير ويتم عمـل مخصصات 

لها حيثمـا كان ذلك مناسـبًا.

مخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام )قانوني أو متوقع( على المجموعة ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن يتطلب وجود 
تدفق خارجـي للموارد يشـمل المنافـع االقتصادية لتسـوية هـذه االلتزامـات ويمكـن عمل تقديـر موثوق لمبالـغ هـذه االلتزامات. 
حيثمـا تتوقـع المجموعـة اسـترداد بعـض أو جميـع المخصصـات، علـى سـبيل المثـال بموجـب عقـد تأميـن، يتـم إثبات التسـويات 
كموجـود منفصـل ولكـن فقـط عندمـا تكـون التسـويات شـبه مؤكـدة. يتـم عـرض المصروفـات المتعلقة بـأي مخصصـات في 

القائمـة الموحدة للدخل بعد حسـم أي تسـويات. 

أرباح أسهم نقدية لحاملي أسهم الشركة 
تقوم الشـركة بإثبـات المطلوب لعمل توزيعات نقدية لحاملي أسـهم الشـركة عندما يصـرح بالتوزيع والتوزيع لـم يعد بقرار من 
الشـركة. وفقًا لقانون الشـركات التجاريـة البحريني، يصـرح بالتوزيع عندما يتـم الموافقة عليه مـن قبل المسـاهمين في اجتماع 

الجمعيـة العمومية السـنوي. ويتم إثبات مبلغ مماثل مباشـرًة في حقـوق الملكية.

العمالت األجنبية
يتم عرض القوائـم المالية الموحدة للمجموعة بالدينار البحريني والذي يعد العملة الرئيسـية لعمليـات المجموعة. وهي العملة 
الرئيسـية مـن البيئـة االقتصادية التـي تعمل بها الشـركة. تقـوم كل منشـأة ضمـن المجموعـة بتحديد عملـة عملياتها الرئيسـية 

ويتم قيـاس البنود المتضمنة فـي القوائم المالية لكل منشـأة باسـتخدام تلـك العملة. 

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   2

العمالت األجنبية )تتمة(
المعامالت واألرصدة

يتم مبدئيًا تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار العملة الرئيسية المعنية بها السائدة بالتاريخ الذي تأهلت فيه المعاملة 
لإلثبات ألول مرة. 

يعاد تحويـل الموجـودات والمطلوبات النقديـة المعروضة بالعمالت األجنبية باسـتخدام أسـعار الصرف الفورية للعملة الرئيسـية 
السـائدة بتاريخ إعداد التقاريـر المالية. 

ترحل جميع الفروق الناتجة عن التسوية أو تحويل البنود النقدية إلى القائمة الموحدة للدخل.

يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسـة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة بالتواريخ المبدئية 
للمعامالت. يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسـة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية باسـتخدام أسعار الصرف السائدة بالتاريخ 
الذي تـم فيه تحديد القيمـة العادلة. يتم معاملة المكسـب أو الخسـارة الناتجة عـن إعادة تحويـل البنود غير النقدية تمشـيًا مع 
إثبـات المكسـب أو الخسـارة الناتجة عـن التغيـرات في القيمـة العادلـة لهذا البنـد )أي فـروق التحويـل على البنـود التي يتـم إثبات 
مكسب أو خسـارة قيمها العادلة في القائمة الموحدة للدخل الشـامل أو القائمة الموحدة للدخل كما يتم إثباتها في القائمة 

الموحدة للدخل الشـامل أو القائمة الموحدة للدخـل على التوالي(.

شركات المجموعة
عنـد التوحيـد، يتـم تحويـل موجـودات ومطلوبـات العمليـات األجنبيـة إلـى الدينـار البحريني بأسـعار الصـرف السـائدة بتاريـخ إعداد 
التقاريـر الماليـة ويتـم تحويـل بنـود قوائـم دخلهـا على أسـاس أسـعار الصـرف السـائدة فـي تواريـخ المعامالت. يتـم إثبـات فروق 
الصـرف الناتجـة مـن التحويـل عنـد التوحيـد فـي القائمـة الموحـدة للدخـل الشـامل. عنـد اسـتبعاد وحـدة أجنبيـة، يتـم إثبـات بند 

القائمـة الموحـدة للتغيـرات فـي حقـوق الملكيـة المتعلقـة بتلـك الوحـدة األجنبيـة فـي القائمـة الموحـدة للدخل. 
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إن إعـداد القوائـم الماليـة الموحـدة للمجموعـة يتطلـب مـن مجلـس اإلدارة عمـل اجتهـادات وتقديـرات وفرضيـات قد تؤثـر على 
المبالغ المدرجة لإليرادات والمصروفات والموجـودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامـات المحتملة، بتاريخ إعداد التقارير 
الماليـة. ومـع ذلـك، عـدم التيقن بشـأن هـذه الفرضيـات والتقديـرات يمكـن أن يـؤدي إلـى نتائج قـد تتطلب عمـل تعديـل جوهري 

للمبالـغ المدرجـة للموجـودات أو المطلوبـات التي تتأثر فـي الفترات المسـتقبلية. 

االجتهادات
فـي أثنـاء تطبيـق السياسـات المحاسـبية للمجموعـة، اتخـذ مجلـس اإلدارة اآلراء التاليـة التـي لديهـا تأثيـرات جوهرية علـى المبالغ 

المثبتـة فـي القوائـم الماليـة الموحدة:

مبدأ االستمرارية 
قام مجلس إدارة الشركة بعمل تقييم لقدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وهو مقتنع بأن المجموعة 
لديهـا المصـادر لالسـتمرار فـي أعمالها في المسـتقبل المنظـور. وعـالوة على ذلـك، فإن مجلـس اإلدارة ليـس على علم بـأي أمور 
جوهريـة غيـر مؤكـدة التـي مـن الممكـن أن تسـبب شـكوكًا جوهريـة حـول قـدرة المجموعـة علـى المواصلة علـى أسـاس مبدأ 

االسـتمرارية. ولذلك، تم إعـداد القوائـم المالية الموحدة على أسـاس مبدأ االسـتمرارية. 

إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء
قامـت المجموعة بتطبيـق االجتهـادات التالية التي تؤثر بشـكل جوهري علـى تحديد مبلغ وتوقيـت اإليرادات الناتجـة من العقود 

المبرمة مـع العمالء:

تحديد توقيت اإليرادات الناتجة من خدمات الغرف وخدمات الشحن
اسـتنتجت المجموعـة أن اإليـرادات مـن إيـرادات الغـرف سـيتم إثباتهـا بمـرور الوقـت ألن العميل يسـتلم ويسـتهلك المنافـع التي 
تقدمهـا المجموعـة فـي الوقـت ذاتـه والتـي تثبـت أن التـزام أداء المجموعـة يكتمل عندمـا يسـتلم ويسـتهلك العميـل المنافع 

فـي الوقـت ذاته.

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018
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االجتهادات )تتمة(
تحديد طريقة تقدير المقابل المتغير وتقييم القيد

تتضمن بعـض عقود بيع البضائـع على حق االسـترجاع وتخفيضات الكمية ورسـوم العـرض التي تـؤدي إلى المقابـل المتغير. عند 
تقديـر المقابل المتغير، يتعيـن على المجموعة اسـتخدام إما طريقـة القيمة المتوقعـة أو طريقة المبلـغ األكثر احتمـاًلا بناًء على 

الطريقـة التي تتوقع بشـكل أفضل مبلـغ المقابل المتغير الذي تسـتحقه.

حددت المجموعـة أن طريقة القيمـة المتوقعة هي الطريقة المناسـبة السـتخدامها فـي تقدير المقابـل المتغير لبيـع المعدات 
اإللكترونيـة مع حـق االسـترجاع، نظرًا ألن عقـود عدد كبيـر من العمـالء لديها خصائـص مماثلة. عنـد تقديـر المقابـل المتغير لبيع 
المعدات مع خصومات الكمية، قررت المجموعة أن اسـتخدام الدمج بين طريقة المبلغ األكثر احتمااًل وطريقة القيمة المتوقعة 
هو أمر مناسب. إن الطريقة المختارة التي تتوقع بشـكل أفضل مبلغ المقابل المتغير مدفوعًا أساسًا بعدد من الحدود القصوى 
للكمية الواردة فـي العقد. يتم اسـتخدام طريقة المبلغ األكثـر احتمااًل للعقود ذات الحـدود القصوى منفـردة الكمية بينما يتم 

اسـتخدام طريقة القيمة المتوقعة للعقـود ذات الحدود القصوى ألكثر مـن كمية واحدة.

قبل تضميـن أي مبلغ للمقابل المتغير في سـعر المعاملة، تأخـذ المجموعة في االعتبار مـا إذا كان مبلغ المقابـل المتغير مقيدًا. 
حددت المجموعة أن تقدیرات المقابل المتغیر لیست مقیدة بناًء على واقع خبرتها السابقة وتوقعاتها التجاریة والظروف االقتصادیة 

الحالیة باإلضافة إلى ذلك، سـيتم حل عدم التيقن بشـأن المقابل المتغير ضمـن إطار زمني قصير.

تصنيف االستثمارات 
يتـم تصنيـف الموجـودات الماليـة بموجـب المعيـار الدولـي إلعـداد التقاريـر الماليـة رقـم 9 "كمدرجـة بالقيمـة العادلـة مـن خالل 
األربـاح أو الخسـائر"، أو "مدرجة بالتكلفة المطفـأة" أو "مدرجة بالقيمـة العادلة من خالل الدخل الشـامل اآلخر" على أسـاس نموذج 
أعمال المنشـأة إلدارة الموجـودات وخصائص التدفقـات النقدية التعاقديـة للموجودات الماليـة. إال أن، يجوز للمنشـأة عمل اختيار 
غير قابـل للنقض عند اإلثبـات المبدئي السـتثمارات معينـه في أدوات أسـهم حقـوق الملكية التي مـن الممكن قياسـها بالقيمة 
العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر لعـرض التغييرات الالحقة فـي القيمة العادلة في الدخل الشـامل اآلخر. تحـدد اإلدارة تصنيف 

االسـتثمار عنـد اإلثبات المبدئـي بناًء علـى طبيعتها وخصائـص المخاطر. 

تصنيف العقارات 
يتـم تصنيـف العقـارات التي تـم شـراؤها بنيـة تحقيـق دخـل إيجـار أو لالسـتفادة مـن الزيـادة الرأسـمالية فـي قيمتهـا أو لكليهما 

كاسـتثمارات عقاريـة. يتـم تصنيـف جميـع العقـارات األخـرى كعقـارات وآالت ومعـدات 

عقود التأجير 
تحديـد مـا إذا كان الترتيـب، هـو عقـد إيجار يعتمـد علـى القصد مـن الترتيب فـي بدايـة التاريـخ، يتـم تحديـد إذا كان تنفيـذ الترتيب 
يعتمد على اسـتخدام موجـود أو موجودات محـددة أو ينقل الترتيب حق اسـتخدام الموجـود إذا لم يكن ذلك الحـق غير محدد 

صراحة فـي الترتيب.

عقود التأجير التشغيلية - المجموعة هي المؤجر
لقـد دخلت المجموعة في عقـود تأجير على العقـارات التجارية لمكاتبها التجاريـة والمحالت. حددت المجموعة بنـاًء على تقييم 
الشـروط والبنود الواردة في الترتيبات، مثل فترة اإليجار التي ال تشـكل جـزءاَ جوهريَا من العمر االقتصادي للعقـارات التجارية، بأنها 

سـتحتفظ بجميع المخاطر والمنافع الرئيسـة لملكية هذه العقارات ويتم احتسـاب العقود كعقود تأجير تشغيلية.

عقود التأجير التشغيلية - المجموعة هي المستأجر
لقد دخلـت المجموعة فـي عقود تأجير علـى العقـارات التجارية لمبانـي مكاتبهـا والمحالت. حـددت المجموعة بنـاًء على تقييم 
الشـروط والبنـود الـواردة فـي الترتيبات، بـأن المؤجـر سـيحتفظ بجميـع المخاطـر والمنافع الرئيسـة لملكيـة األرض ويتم احتسـاب 

العقود كعقـود تأجير تشـغيلية.

التقديرات 
إن الفرضيـات األساسـية المتعلقة بالمسـتقبل والمصادر األساسـية األخـرى للتقديرات غيـر المؤكدة بتاريـخ إعـداد كل تقرير مالي، 
والتـي لديها مخاطر هامة لتكون سـببًا لتعديـل جوهري للقيم المدرجـة للموجودات والمطلوبـات خالل السـنة المالية القادمة، 
موضحة أدناه. تعتمـد المجموعة في فرضياتهـا وتقديراتها علـى معايير متوفرة عند إعـداد القوائم المالية الموحـدة. قد تتغير 
الظـروف والفرضيات بشـأن التطـورات المسـتقبلية حسـب تغيـرات أو ظروف السـوق الخارجـة عن سـيطرة المجموعـة. وتنعكس 

مثل هـذه التغييـرات بالفرضيات عنـد حدوثها. 
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التقديرات )تتمة(
اضمحالل العقارات واآلالت والمعدات

تقوم المجموعة بعمل تقييم في تاريخ إعداد كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت اضمحالل الموجود. 
إذا وجـد مثـل هذا الدليـل، أو عندمـا يتطلب عمـل فحص اضمحالل سـنوي للموجـود أو الشـهرة، تقـوم المجموعة بعمـل تقييم 
لمبلغ الموجـود القابل لالسـترداد أو الوحدة المنتجـة للنقد. إن القيمة القابلة لالسـترداد للموجـود أو الوحـدة المنتجة للنقد هي 
القيمـة األعلـى للقيمـة العادلـة للموجـود أو الوحـدة المنتجـة للنقـد ناقصـًا تكاليـف البيـع وقيمتها المسـتخدمة وهـي محددة 
للموجـود الفردي أو الوحـدة المنتجـة للنقـد، إال إذا كان الموجـود أو الوحـدة المنتجة للنقـد غير منتجـة للتدفقـات النقدية والتي 

هي مسـتقلة إلى حـد بعيد عن تلـك الموجـودات األخـرى أو مجموعة مـن الموجودات. 

عندما تزيـد القيمة المدرجة للموجـود أو الوحدة المنتجـة للنقد عن قيمتهـا القابلة لالسـترداد، فإن الموجـود أو الوحدة المنتجة 
للنقـد تعتبـر مضمحلـة، ويتـم إظهـار الموجـود أو الوحـدة المنتجـة للنقـد بالمبلـغ القابـل لالسـترداد. عندمـا يتـم تقييـم القيمة 
المسـتخدمة، فـان التدفقـات النقدية المسـتقبلية يتم تخفيضهـا إلى قيمتهـا الحالية باسـتخدام معدل خصـم والذي يعكس 
التقييمات الحالية للسـوق للقيمة الزمنية للنقـود والمخاطر الخاصة بالموجود أو الوحدة المنتجـة للنقد. ال يعتقد أعضاء مجلس 
اإلدارة بأن هناك أي اضمحالل في العقارات واآلالت والمعدات كما في 31 ديسـمبر ٢018. خالل السـنة المنتهية في 31 ديسـمبر ٢017، 
قـام أعضـاء مجلـس اإلدارة، بنـاًء علـى تحليل مفصـل عـن أداء الوحـدة المنتجـة للنقد التـي تتعلق بهـا الشـهرة، بإثبـات اضمحالل 

على الشـهرة بمبلغ وقـدره 119٫5٢8 دينـار بحريني. 

األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات
تحـدد إدارة المجموعـة األعمـار اإلنتاجية المقـدرة لعقاراتهـا وآالتها ومعداتها لحسـاب االسـتهالك. يتـم تحديد هـذا التقدير بعد 
األخذ فـي االعتبار المـدة المتوقع فيها اسـتخدام الموجـود وطبيعة التـآكل والتقـادم التجاري. تقوم اإلدارة على أسـاس سـنوي 
بمراجعـة القيمـة المتبقيـة واألعمـار اإلنتاجيـة ويتـم تعديـل مخصـص االسـتهالك المسـتقبلي عندمـا تعتقـد اإلدارة بـأن األعمـار 

اإلنتاجيـة تختلف عـن التقديرات السـابقة.

 اضمحالل استثمارات في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة 
تقـوم اإلدارة بتحديـد مـا إذا كان ضروريـًا إثبات خسـارة اضمحالل علـى اسـتثمارات المجموعـة في شـركاتها الخاضعة للسـيطرة 
المشـتركة. تقـوم المجموعة بتاريـخ إعـداد كل تقرير مالـي، بتحديـد مـا إذا كان هناك دليـل موضوعي يثبـت اضمحالل االسـتثمار 
في الشـركة الخاضعة للسـيطرة المشـتركة. ففي هـذه الحالة تقـوم المجموعة باحتسـاب قيمـة االضمحالل والتـي تعد الفرق 
بين القيمـة القابلـة لالسـترداد للشـركة الخاضعـة للسـيطرة المشـتركة وقيمتها المدرجـة وإثبـات المبلغ فـي القائمـة الموحدة 
للدخـل. قـام أعضـاء مجلـس اإلدارة بإعـادة تقييـم االضمحـالل ويعتقدون بـأن ال يوجـد هنـاك أي اضمحالل فـي االسـتثمارات في 

الشـركات الخاضعة للسـيطرة المشـتركة كما فـي 31 ديسـمبر ٢018 و31 ديسـمبر ٢017.

القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
تشـتمل االسـتثمارات العقارية علـى المباني )بصـورة أساسـية المكاتب التجاريـة( التي ال يتم شـغلها مـن قبل المجموعـة بصورة 
جوهرية، أو استخدامها في عمليات المجموعة، ولكن يتم االحتفاظ بها بصورة رئيسية لغرض اكتساب دخل إيجارات واالستفادة 
مـن الزيـادة في قيمتهـا. تم تحديـد القيم العادلـة لالسـتثمارات من قبـل لجنة االسـتثمار والتمويـل بناًء علـى التقييمـات التي تم 
إجراؤهـا من قبـل مثمن مسـتقل. تم اعتمـاد التقييمـات بناًء علـى قيم السـوق المفتوحـة مدعومة بأدلة السـوق التـي بموجبها 
يمكـن مبادلـة موجود بيـن بائع لديـه الرغبـة والمعرفة ومشـتري لديـه الرغبـة والمعرفة فـي معاملـة دون شـروط تفضيلية في 

تاريخ التقييـم وإجراء التعديالت المناسـبة على السـيولة وعوامـل الخصم األخرى. 

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 أحـدث المعامالت دون شـروط تفضيلية متضمنـة أطراف أخرى. تـم تقدير القيم العادلة لالسـتثمارات غير المسـعرة 

باستخدام أسـعار العطاءات المقدمة من قبل مدراء الصناديق االسـتثمارية أو استخدام تقنيات التقييم األخرى.

مخصص اضمحالل مخزون بطيء الحركة ومنتهي الصالحية
يــدرج المخـزون بالتكلفـة أو صافي القيمـة المتوقـع تحقيقهـا، أيهما أقـل. عندما يصبـح المخـزون قديمـًا أو متقادمـًا، يتم عمل 
تقدير لصافي القيمة المتوقع تحقيقها. يتم عمل هذا التقدير بشـكل فردي على المبالغ الهامة. أما المبالغ الغير هامة بشكل 
فـردي ولكنها قديمـة أو متقادمـة، فيتم تقييمها بشـكل جماعـي ويطبـق المخصص وفقًا لنـوع المخـزون والدرجـة العمرية أو 

انتهـاء الصالحية، بناًء على أسـعار البيـع التاريخية.

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018
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االجتهادات والتقديرات المحاسبية الهامة )تتمة(  3

التقديرات )تتمة(
مخصص اضمحالل مخزون بطيء الحركة ومنتهي الصالحية )تتمة(

بلغ إجمالي المخزون )باسـتثناء بضائـع قيد التحصيـل( 11,388,5٢٦ دينـار بحرينـي )٢017: 10٫7٦٤٫817 دينار بحرينـي( وبلغت مخصصات 
المخـزون البطيء الحركـة والمنتهي صالحيتـه 597,7٢8 دينار بحرينـي )٢017: ٤٦٦٫100 دينـار بحريني( فـي تاريخ إعداد التقاريـر المالية. 
سوف يتم إثبات أي فرق بين المبالغ الفعلية المحققة في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في القائمة الموحدة للدخل.

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة 
تسـتخدم المجموعة مصفوفة مخصصة الحتسـاب الخسـائر االئتمانية المتوقعة للذمـم المدينة. وتسـتند معدالت المخصص 
على عدد أيام التأخير في السـداد لمجموعات من مختلف شـرائح العمالء ذات أنماط خسارة متشـابهة )أي حسب أنواع العمالء(. 

تسـتند مبدئيًا المصفوفة المخصصة على واقع الخبرة السابقة لمعدالت التعثر في السداد التي تم مالحظتها في المجموعة. 
سـتقوم المجموعـة بمعايـره المصفوفـة لتعديل وقـع الخبـرة السـابقة للخسـارة االئتمانية مـع معلومـات النظرة المسـتقبلية. 
فعلـي سـبيل المثـال، إذا كان مـن المتوقـع أن تتدهـور الظـروف االقتصاديـة )أي معـدل التضخم( خـالل السـنة القادمـة مما قد 
يـؤدي إلـى زيادة عـدد حـاالت التعثر فـي السـداد في قطـاع المسـتهلك، فإنه يتـم تعديـل معـدالت التعثر في السـداد السـابقة. 
في تاريـخ إعـداد كل تقريـر مالي، يتـم تحديث وتعديـل معـدالت التعثر قـي السـداد السـابقة الملحوظة ويتـم تحليـل التغييرات 

في تقديـرات النظرة المسـتقبلية.

يعتبـر تقديـر العالقة بين معـدالت التعثر فـي السـداد السـابقة الملحوظة والظـروف االقتصاديـة المتوقعـة والخسـائر االئتمانية 
المتوقعة من التقديرات الهامة. إن حجم الخسـائر االئتمانية المتوقعة هو حسـاس للتغيرات في الظـروف واألحوال االقتصادية 
المتوقعة. قد ال يمثل وقع الخبرة السـابقة للخسـارة االئتمانية للمجموعة والتنبؤ بالظروف االقتصادية حاالت التعثر في السـداد 

الفعلية للعمالء في المسـتقبل.
 

في تاريخ إعـداد التقارير المالية، بلغ إجمالـي الذمم التجارية المدينـة 13,3٢5,٢3٢ دينار بحرينـي )٢017: 1٤,00٦,759 دينار بحريني( وبلغ 
مخصـص الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة ٢٫3٦3٫٦90 ألـف دينـار بحرينـي )٢017: وبلغ مخصـص االضمحـالل بموجب معيار المحاسـبة 
الدولي رقم 39 : 1٫05٦٫97٢ دينار بحريني(. سوف يتم إثبات أي فرق بين المبالغ الفعلية المحصلة في الفترات المستقبلية والمبالغ 

المتوقعة في القائمـة الموحدة للدخل.

تقدير المقابل المتغير لحقوق االسترجاع والتخفيضات الكمية
تقدر المجموعة المقابل المتغير الذي سيتم تضمينه في سعر المعاملة لبيع البضائع مع حقوق االسترجاع والتخفيضات الكمية.

وضعـت المجموعـة نموذجًا إحصائيـًا للتنبؤ بحقـوق اسـترجاع المبيعات. يسـتخدم النمـوذج البيانـات الفعلية لحقوق االسـترجاع 
السـابقة لكل منتج للوصول إلى النسـب المئوية لحقوق االسـترجاع المتوقعـة. يتم تطبيق هذه النسـب المئويـة لتحديد القيمة 
المتوقعـة للمقابـل المتغيـر. إن أي تغييـرات جوهرية فـي الخبرة السـابقة مقارنـًة بالنمـط الفعلي لحقوق االسـترجاع سـوف تؤثر 

على النسـب المئويـة المتوقعة لحقوق االسـترجاع المقـدرة من قبـل المجموعة.

يتـم تحليـل التخفيضـات الكميـة المتوقعـة للمجموعة علـى أسـاس كل عميل بالنسـبة للعقـود ذات الحـدود القصـوى منفردة 
الكمية. سـيعتمد تحديد ما إذا كان من المرجح أن يحق للعميل الحصول على التخفيض بناًء على استحقاق التخفيضات الفعلية 

للعميل والمشـتريات المتراكمة حتى اآلن.

طبقـت المجموعة نموذج إحصائي لتقدیر التخفيضـات الكميـة المتوقعة بالنسـبة للعقـود ذات الحدود القصـوى ألكثر من كمية 
واحدة. يسـتخدم النموذج أنماط الشـراء الفعلية واسـتحقاق التخفيضات للعمالء لتحديد النسـب المئوية للتخفيضات المتوقعة 
والقيمة المتوقعة للمقابل المتغير. إن أي تغييرات جوهرية في الخبرة السابقة مقارنًة باألنماط الفعلية للمشتريات واستحقاقات 

التخفيض للعمالء سـوف يؤثر على النسـب المئوية المتوقعة للتخفيض المقدرة مـن قبل المجموعة.

تقـوم المجموعـة بتحديـث تقييمهـا لحقـوق االسـترجاع المتوقعـة والتخفيضـات الكميـة على أسـاس ربع سـنوي ويتـم تعديل 
إعادة مبالـغ المطلوبات وفقـًا لذلك. وتعتبـر تقديرات حقوق االسـترجاع المتوقعـة والتخفيضـات الكمية حساسـة للتغيرات في 
الظـروف، وقـد ال يكون وقـع الخبرة السـابقة للمجموعـة فيما يتعلق بحقـوق االسـترجاع واسـتحقاق التخفيضات ممثلـه لعوائد 

العمـالء الفعليـة واسـتحقاقات الخصم في المسـتقبل. 

االجتهادات والتقديرات المحاسبية الهامة )تتمة(  3

الضرائب
توجد حاالت عدم التيقن فيما يتعلق بتفسير األنظمة الضريبية المعقدة والتغيرات في القوانين الضريبية ومقدار وتوقيت الدخل 
الخاضع للضريبة في المسـتقبل. وبالنظر للنطاق الواسـع للعالقات التجارية الدولية والطبيعة الطويلـة األجل وتعقد االتفاقيات 
التعاقديـة الحالية، فإن الفـروق الناتجة بين النتائـج الفعلية واالفتراضـات المقدمة أو التغيرات المسـتقبلية لمثل تلـك االفتراضات، 
يمكـن أن تسـتلزم عمل تعديـالت مسـتقبلية للدخـل الضريبـي والمصروفات المسـجلة مسـبقًا. تحـدد المجموعـة المخصصات، 
بنـاًء على التقديـرات المعقولـة، للنتائـج المحتملة للتدقيق مـن قبل السـلطات الضريبية للـدول المعنيـة التي تعمل فيهـا. يعتمد 
مبلغ هـذه المخصصات علـى عوامـل مختلفة، مثل خبـرة التدقيـق الضريبيـة السـابقة والتفسـيرات المختلفة لألنظمـة الضريبية 

من قبل المنشـأة المعرضة للضريبة والسـلطة الضريبية المسـئولة.

معايير وتفسيرات صادرة ولكنها غير إلزامية  4

فيما يلـي المعايير الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم الماليـة الموحدة وهي مدرجة أدناه. إن هذه القائمة 
هي للمعايير والتفسـيرات الصادرة، والتي تتوقع المجموعة، بشكل معقول، بأنها سـتكون قابلة للتطبيق بتاريخ مستقبلي. تنوي 

المجموعة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح إلزامية. 

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 1٦ المتعلق بعقود اإليجار
تم إصدار المعيار الدولـي إلعداد التقارير المالية رقم 1٦ في شـهر يناير ٢01٦ ويحل محل معيار المحاسـبة الدولـي رقم 17 المتعلق 
بعقود اإليجار، لجنة تفسـيرات التقارير المالية الدولية رقم ٤ المتعلق بتحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد اإليجار، وتفسير 
لجنة تفسـيرات التقارير المالية الدولية السـابق رقم 15 المتعلق بحوافز عقود التأجير التشـغيلية، وتفسـير لجنة تفسـيرات التقارير 
الماليـة الدوليـة السـابقة رقـم ٢7 المتعلـق بتقييـم جوهـر المعامالت التـي تنطـوي علـى الشـكل القانوني لعقـد التأجيـر. يحدد 
المعيـار الدولي إلعـداد التقاريـر المالية رقـم 1٦ المبـادئ الخاصة باإلثبـات والقياس والعـرض واإلفصـاح لعقود اإليجـار ويتطلب من 
المسـتأجرين احتسـاب كافة عقـود اإليجـار بموجب نمـوذج منفـرد مدرج فـي قائمـة المركـز المالي بطريقة مشـابهة لمحاسـبة 
عقـود اإليجـار التمويلية بموجـب معيار المحاسـبة الدولي رقـم 17. ويتضمـن المعيار علـى إعفائين إثبـات خاصين بالمسـتأجرين - 
عقود اإليجار مـن الموجودات ذات القيمة المنخفضة )مثل الحواسـيب الشـخصية( وعقـود إيجار قصيرة األجـل )أي عقود اإليجار 
ذات فتـرة عقد إيجـار لمدة 1٢ شـهرًا أو أقل(. عند بـدء عقد اإليجار، سـيقوم المسـتأجر بإثبات االلتـزام لعمل مدفوعـات التأجير )أي 
التزامـات التأجير( والموجـود الذي يمثل الحق في اسـتخدام الموجودات المعنية خـالل فترة عقد اإليجار )أي الحق في اسـتخدام 
الموجـود(. سـيتطلب مـن المسـتأجرين بشـكل منفصـل إثبـات مصروفـات الفوائـد علـى التزامـات اإليجار وحسـاب اسـتهالك حق 

استخدام الموجود. 

كمـا يتطلب مـن المسـتأجرين إعادة قيـاس التـزام التأجيـر عند وقـوع أحداث معينـة )مثـل، تغيير فتـرة عقـد اإليجـار أو التغير في 
مدفوعات اإليجار المسـتقبلية الناتجة عن التغير في مؤشـر أو معدل اسـتخدامها لتحديد تلك المدفوعات(. سـيقوم المسـتأجر 

بشـكل عام بإثبـات مبلغ إعـادة قياس التـزام اإليجـار كتعديل في حـق اسـتخدام الموجود. 

لم تتغير عملية احتسـاب المؤجـر بموجب المعيـار الدولي إلعداد التقارير رقم 1٦ بشـكل جوهـري عن عملية االحتسـاب المحددة 
بموجـب معيار المحاسـبة الدولي رقـم 17. سيسـتمر المؤجرون فـي تصنيف كافة عقـود اإليجار باسـتخدام نفس مبـدأ التصنيف 
كما هـو مثبت في معيار المحاسـبة الدولي رقم 17 والتمييـز بين نوعين من عقود اإليجـار: عقود اإليجار التشـغيلية وعقود اإليجار 

التمويلية. 

كمـا يتطلـب المعيـار الدولـي إلعـداد التقاريـر الماليـة رقـم 1٦ مـن المسـتأجرين والمؤجريـن تقديـم إفصاحـات أكثـر شـمولية عن 
معيـار المحاسـبة الدولي رقـم 17. 

إن المعيـار الدولـي إلعداد التقاريـر المالية رقـم 1٦ هو إلزامي للفتـرات السـنوية المبتدئة في أو بعـد 1 يناير ٢019. تخطـط المجموعة 
تطبيق المعيـار باسـتخدام النهج باألثر الرجعـي المعدل. 

اسـتنادًا إلـى تقييـم التأثيـر والمعلومـات المتاحة حاليـًا، تقـدر المجموعة أنهـا سـتقوم بإثبات حـق اسـتخدام الموجـود والتزامات 
التأجيـر بمبلـغ وقـدره 5,٦5٢,970 دينـار بحرينـي كمـا فـي 1 ينايـر ٢019 وأن التأثيـر علـى قائمـة الدخـل الموحدة لـن يكـون جوهريًا. ال 
تتوقع المجموعة أن تطبيـق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 1٦ سـيؤثر على قدرته على االمتثـال بعقود القرض القائمة.

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018
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معايير وتفسيرات صادرة ولكنها غير إلزامية )تتمة(  4

معيار المحاسبة الدولي رقم ٢8 )المعدل( المتعلق باالستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع الخاضعة للسيطرة المشتركة: 
الحصص الطويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع الخاضعة للسيطرة المشتركة

توضـح التعديـالت أن المنشـأة تطبـق المعيـار الدولـي إلعـداد التقاريـر الماليـة رقـم 9 علـى الحصـص الطويلـة األجـل في الشـركة 
الزميلة أو المشـروع الخاضع للسـيطرة المشـتركة التي ال تنطبـق عليها طريقـة حقوق الملكيـة، ولكنها تمثل فـي جوهرها جزء 
مـن صافي االسـتثمارات فـي الشـركة الزميلـة أو المشـروع الخاضع للسـيطرة المشـتركة )الحصـص الطويلـة األجـل(. يعتبر هذه 
التوضيـح ذو صله ألن ذلـك يعني أن نموذج الخسـائر االئتمانية المتوقعة فـي المعيار الدولي إلعـداد التقارير الماليـة رقم 9 ينطبق 

علـى تلك الحصـص الطويلـة األجل. 

كمـا توضح التعديـالت أنه عند تطبيـق المعيار الدولي إلعـداد التقارير الماليـة رقم 9، لم تأخذ المنشـأة في االعتبار أية خسـائر في 
الشـركة الزميلة أو المشروع الخاضع للسـيطرة المشـتركة أو أي خسـائر اضمحالل على صافي االسـتثمار المثبتة كتعديالت على 
صافي االسـتثمار في الشـركة الزميلـة أو المشـروع الخاضع للسـيطرة المشـتركة التي تنتـج من تطبيـق معيار المحاسـبة الدولي 

رقم ٢8 المتعلق باالسـتثمارات في الشـركات الزميلة والمشـاريع الخاضعة للسـيطرة المشتركة.

يجـب تطبيق التعديـالت بأثر رجعـي وهو نافـذ اعتبارًا مـن 1 ينايـر ٢019، مع السـماح بالتطبيـق المبكر. بمـا أن المجموعة ليـس لديها 
مثل هـذه الحصـص الطويلـة األجل فـي الشـركة الزميلـة والمشـروع الخاضع للسـيطرة المشـتركة، فإن هـذه التعديالت ليسـت 

لها أي تأثيـر على قوائمهـا الماليـة الموحدة.

معيار المحاسبة الدولي رقم ٢3 المتعلق بتكاليف االقتراض - تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة
توضـح التعديـالت أن المنشـأة تعامل كجـزء مـن االقتراضـات العامـة أي اقتراض تـم الحصول عليـه أصاًل إلنتـاج الموجـود المؤهل 

عنـد إتمـام جميع األنشـطة الضروريـة بصـورة جوهرية إلعـداد ذلك الموجـود لالسـتخدام المقصـود أو البيـع المقصود.
 

تطبـق المنشـأة تلك التعديـالت على تكاليـف االقتراض المتكبـدة في أو بعـد بداية فترة إعـداد التقرير السـنوي التـي طبقت فيها 
المنشـأة تلـك التعديـالت أواًل. تطبق المنشـأة تلـك التعديـالت على الفتـرات السـنوية المبتدئـة في أو بعـد 1 ينايـر ٢019، مع السـماح 

بالتطبيـق المبكر. 

التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9: المتعلق بمزايا الدفع المسبق مع التعويض السلبي 
بموجـب المعيـار الدولي إلعـداد التقاريـر المالية رقـم 9، يمكن قيـاس أداة الّديـن بالتكلفـة المطفـأة أو بالقيمة العادلـة من خالل 
الدخـل الشـامل اآلخر، بشـرط أن تكـون التدفقـات النقديـة التعاقدية "فقـط مدفوعـات من المبلـغ األصلـي للّدين والفائـدة على 
المبلغ األصلـي القائم" ويتم االحتفـاظ باألداة ضمن نموذج األعمال المناسـبة لذلـك التصنيف. توضح التعديـالت التي أدخلت على 
المعيـار الدولـي إلعـداد التقارير الماليـة رقم 9 بـأن الموجـودات المالية تجتـاز فقط مدفوعـات من المبلـغ األصلي للّديـن والفائدة 
علـى المبلـغ األصلـي القائم بغـض النظر عـن الحـدث أو الظـرف الـذي يؤدي إلـى اإلنهـاء المبكـر للعقـد وبغـض النظر عـن أي من 

األطـراف تدفـع أو تحصل علـى التعويـض المعقول عـن اإلنهاء المبكـر للعقد.

يجـب تطبيق التعديالت بأثـر رجعي وهي نافذه اعتبـارًا من 1 يناير ٢019، مع السـماح بالتطبيـق المبكر. ليس لهـذه التعديالت أي تأثير 
على القوائم الماليـة الموحدة للمجموعة.

التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 10 ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٢8: المتعلق ببيع أو 
المساهمة في الموجودات من قبل المستثمر وشركته الزميلة أو شركته الخاضعة للسيطرة المشتركة 

تعالـج التعديـالت التضارب بيـن المعيار الدولـي إلعـداد التقارير المالية رقـم 10 ومعيار المحاسـبة الدولـي رقم ٢8 فـي التعامل مع 
فقدان السـيطرة على الشـركة التابعة التي يتم بيعها أو مسـاهمتها لشـركة زميلة أو الشـركة الخاضعة للسـيطرة المشـتركة. 
توضح التعديالت بأن المكسب أو الخسارة الناتجة عن بيع أو المسـاهمة في الموجودات التي تشكل األعمال، على النحو المحدد 
في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3، بين المستثمر وشـركته الزميلة أو شركته الخاضعة للسيطرة المشتركة، سيتم 
إثباتـه بالكامـل. أي مكسـب أو خسـارة ناتجة عـن بيع أو المسـاهمة فـي الموجـودات التـي ال تشـكل األعمـال، إال أنه، سـيتم إثباته 
فقط إلى حد حصة المسـتثمرين غير المرتبطة بالشـركة الزميلة أو الشـركة الخاضعة للسـيطرة المشتركة. سـتطبق المجموعة 

التعديالت عندما تصبـح إلزامية.

التعديـالت األخرى الناتجة مـن المعايير والتفسـيرات والتعديـالت الجديدة التـي أدخلت إلى المعايير والتفسـيرات سـوف لن يكون 
لهـا أي تأثير على السياسـات المحاسـبية أو المركز المالي الموحـد أو األداء المالي الموحـد للمجموعة.

عقارات وآالت ومعدات  5

المجموع 
دينار بحريني

أعمال 
قيد التنفيذ 
دينار بحريني

مركبات 
دينار بحريني

آالت ومعدات 
دينار بحريني

مباني 
دينار بحريني

أراضي مملوكة 
ملكًا حرًا

دينار بحريني

التكلفة:

70٫٤59٫09٦ 59٢٫٢8٦ 1٫939٫3٢٢ 13٫8٢٤٫90٦ ٤7٫087٫٤78 7٫015٫10٤ في 1 يناير ٢018

1٫1٦٤٫81٤ 1٫0٢1٫55٦ 33٫٤57 108٫79٢ 1٫009 - إضافات 

- )1٫11٦٫٢9٢( 157٫05٦ 959٫٢3٦ - - تحويالت
)1٦5٫891( - )8٫315( )1٫٢٢0( )15٦٫35٦( - استبعادات

3٢1٫٢70 - 10٫٢٤5 ٢3٦٫3٤3 7٤٫٦8٢ - تعديالت صرف العمالت
71٫779٫٢89 ٤97٫550 ٢٫131٫7٦5 15٫1٢8٫057 ٤7٫00٦٫813 7٫015٫10٤ في 31 ديسمبر ٢018 

االستهالك:
17٫9٢9٫939 - 1٫٦٤9٫170 8٫8٢٢٫٤1٤ 7٫٤58٫355 - في 1 يناير ٢018

3٫157٫9٢3 - 1٤5٫٤78 1٫٦59٫383 1٫353٫0٦٢ - المخصص خالل السنة 
)1٢٫٢50( - )٢٫٤35( )739( )9٫07٦( - متعلق باالستبعادات
1٦٦٫٤٦8 - 10٫٢11 1٢٦٫91٤ ٢9٫3٤3 - تعديالت صرف العمالت

٢1٫٢٤٢٫080 - 1٫80٢٫٤٢٤ 10٫٦07٫97٢ 8٫831٫٦8٤ - في 31 ديسمبر ٢018

50.537.209 497.550 329.341 4.520.085 38.175.129 7.015.104
صافي القيم المدرجة:

في 31 ديسمبر 2018

المجموع 
دينار بحريني

أعمال 
قيد التنفيذ 

دينار بحريني
مركبات 

دينار بحريني
آالت ومعدات 

دينار بحريني
مباني 

دينار بحريني

أراضي مملوكة 
ملكًا حرًا

دينار بحريني

التكلفة:

70٫911٫019 1٫7٦3٫٤٢0 ٢٫101٫581 13٫٢0٤٫103 ٤7٫٦٦7٫583 ٦٫17٤٫33٢ في 1 يناير ٢017

٢٫751٫901 31٤٫151 - 1٫91٦٫3٢٤ 5٫000 51٦٫٤٢٦ إضافات 

- )1٫٤85٫٢85( 71٫99٤ 1٫088٫9٤5 - 3٢٤٫3٤٦ تحويالت

)٢٫8٤٤٫٤٢0( - )٢٢8٫8٦٤( )1٫9٤0٫913( )٦7٤٫٦٤3( -
اضمحالل موجودات شركة

جي أس أس غابون إس أيه

)٦٦٦٫908( - - )٦٦٦٫908( - - استبعادات

307٫50٤ - )5٫389( ٢٢3٫355 89٫538 - تعديالت صرف العمالت

70٫٤59٫09٦ 59٢٫٢8٦ 1٫939٫3٢٢ 13٫8٢٤٫90٦ ٤7٫087٫٤78 7٫015٫10٤ في 31 ديسمبر ٢017 

االستهالك:

1٦٫3٤5٫799 - 1٫759٫799 8٫35٦٫997 ٦٫٢٢9٫003 - في 1 يناير ٢017

3٫7٦٤٫٢9٦ - 87٫٦٤7 ٢٫189٫55٦ 1٫٤87٫093 - المخصص خالل السنة 

)1٫٦7٤٫7٤٢( - )٢09٫7٢1( )1٫175٫581( )٢89٫٤٤0( متعلق باالضمحالل 

)٦٦٦٫908( - - )٦٦٦٫908( - - متعلق باالستبعادات

1٦1٫٤9٤ - 11٫٤٤5 118٫350 31٫٦99 - تعديالت صرف العمالت

17٫9٢9٫939 - 1٫٦٤9٫170 8٫8٢٢٫٤1٤ 7٫٤58٫355 - في 31 ديسمبر ٢017

5٢٫5٢9٫157 59٢٫٢8٦ ٢90٫15٢ 5٫00٢٫٤9٢ 39٫٦٢9٫1٢3 7٫015٫10٤
صافي القيم المدرجة:

في 31 ديسمبر ٢017

قامت اإلدارة بإجراء فحص الضمحالل عقارات وآالت ومعدات الفندق المملوك من قبل المجموعة كما في 31 ديسمبر ٢018 والذي 
يشير بأنه ال يتطلب إثبات خسارة اضمحالل كما في 31 ديسمبر ٢018 وكما في 31 ديسمبر ٢017.

خـالل السـنة المنتهية فـي 31 ديسـمبر ٢017، قامـت المجموعة بإثبـات اضمحالل علـى عقارات وآالت ومعدات شـركة جـي أس أس 
غابـون إس أيه إليقـاف عملياتها.

تم رهن بعض العقـارات واآلالت والمعدات بقيمـة مدرجة قدرهـا 38٫٦30٫710 دينار بحرينـي )٢017: ٤0٫٦30٫8٤7 دينـار بحريني( كضمان 
مقابل القـروض واالقتراضات، راجـع إيضاح 17.

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018
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عقارات وآالت ومعدات )تتمة(  5

تم تخصيص تكلفة االستهالك في القائمة الموحدة للدخل كاآلتي: 

2018
دينار بحريني

٢017
دينار بحريني

3.839٢0٤٫15٦تكلفة المبيعات )إيضاح ٢0(

210.389٢٢٤٫518مصروفات البيع والتوزيع

2.943.6953٫335٫٦٢٢مصروفات عامة وإدارية 

3.157.9233٫7٦٤٫٢9٦

استثمارات عقارية   6

تتكون االسـتثمارات العقارية للمجموعة من مباني علـى أراضي مملوكة ملكًا حرًا )بصورة أساسـية المكاتب التجارية( الموجودة 
فـي مملكـة البحرين والمحتفـظ بها ألغـراض الزيادة فـي قيمتها واكتسـاب دخـل اإليجارات. تـم إدراج تلـك االسـتثمارات العقارية 

بالقيمـة العادلة كما في 31 ديسـمبر ٢018 وكما في 31 ديسـمبر ٢017.

مباني على أراضي 
مملوكة ملكًا حرًا

دينار بحريني

8.835.497في 1 يناير ٢017

427.426استبعادات

9.262.923في 31 ديسمبر ٢017

194.802إضافات 

9.457.725في 31 ديسمبر 2018

تم تحديد القيم العادلة لالسـتثمارات العقارية المحتفظ بها أعاله من قبل لجنة االستثمار والتمويل بناًء على التقييمات التي تم 
إجراؤها من قبـل مثمنين مسـتقلين. المثمنيـن هم من شـركات متخصصة في تقييـم مثل هذه األنـواع من العقـارات ولديهم 
خبرة حديثـة في موقع وفئة العقارات التـي يتم تقييمها. تم اعتماد التقييمـات بناًء على قيم السـوق المفتوحة مدعومة بأدلة 
السـوق التي بموجبها يمكـن مبادلة موجـود بين بائع لديـه الرغبـة والمعرفة ومشـتري لديه الرغبـة والمعرفة فـي معاملة دون 

شـروط تفضيلية في تاريخ التقييم وإجراء التعديالت المناسـبة على السـيولة وعوامل الخصم األخرى.

2018
دينار بحريني

٢017
دينار بحريني

694.000٦3٢٫3٦0دخل اإليجار المحقق من االستثمارات العقارية

ال توجد لـدى المجموعـة أية قيود فـي التصرف فـي اسـتثماراتها العقارية وال توجـد لديها أيـة التزامـات تعاقدية إما بشـراء أو بناء 
أو تطوير االسـتثمارات العقاريـة أو تصليح أو صيانة وتحسـين االسـتثمارات العقارية.

تم تقديم إفصاحات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية في إيضاح 9.

استثمارات في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة   7

فيما يلي التغيرات في القيم المدرجة الستثمارات في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة:

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

1٫91٤٫٤5٢ 2.846.058 في 1 يناير 
1٫117٫577 79.673 حصة المجموعة من النتائج للسنة

- )1.272.296( استبعاد خالل السنة 
7٫5٦0 - استثمار إضافي 

881٫1٤8 - تحويل قرض إلى شركة خاضعة لسيطرة مشتركة )1(
)1٫07٤٫٦79( - أرباح أسهم مستلمة خالل السنة 
٢٫8٤٦٫058 1.653.435 في 31 ديسمبر 

يمثـل هـذا حصـة المجموعـة مـن القـرض المقـدم للشـركة الخاضعـة للسـيطرة المشـتركة بشـكل مشـترك مـن قبـل  )1( 
بـي أم أم آي ش.م.ب. وشـركة غلفتينر المحـدودة. إن الحد األقصـى لمبلغ القرض الذي يمكن اسـتخدامه وفقـا لالتفاقيات 
هو ٤٫٤ مليون دوالر أمريكي والذي يمكن اسـتخدامه فقط في عمليات الشـركة التابعة لشـركة يو كيو أل سـي في العراق 

ولبعض األنشـطة األخرى وفقا التفاقية الشـركة الخاضعة للسـيطرة المشتركة. 

يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية غير المدققة الستثمارات المجموعة في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة:

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني ملخص قائمة المركز المالي للشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة:

5٫113٫٦13 773.696
موجودات متداولة؛ بما في ذلك النقد وما في حكمه بمبلغ

وقدره ٢5٤٫8٢5 دينار بحريني )٢017: 1٫15٤٫518 دينار بحريني( 
3٫1٢0٫٦73 5.832.639 موجودات غير متداولة

)٢٫5٤٢٫170( )799.961( مطلوبات متداولة
- )2.499.505( مطلوبات غير متداولة

5٫٦9٢٫11٦ 3.306.869 حقوق الملكية
٪50 %50 نسبة حصة ملكية المجموعة 

٢٫8٤٦٫058 1.653.435
القيمة المدرجة لالستثمارات في الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة

كما في 31 ديسمبر 

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني ملخص قائمة الدخل الشامل:

8٫871٫188 3.889.504 إيرادات من عقود مبرمة مع عمالء
)5٫13٤٫٤5٦( )2.750.863( تكاليف المبيعات

)5٢٤٫٤3٦( )511.106( مصروفات عامة وإدارية
)٢٤8٫717( )252.263( مصروفات االستهالك

)7٢8٫٤٢٦( )215.926( مصروفات البيع والتوزيع
٢٫٢35٫153 159.346 الربح للسنة

٪50 %50 نسبة حصة ملكية المجموعة 
1٫117٫577 79.673 حصة المجموعة من النتائج للسنة

ال توجد لدى الشـركات الخاضعة للسـيطرة المشـتركة أيـة التزامـات محتملة أو ارتباطـات رأسـمالية جوهرية كما في 31 ديسـمبر 
٢018 و31 ديسـمبر ٢017. ال يمكـن للشـركات الخاضعـة للسـيطرة المشـتركة توزيع أرباحهـا حتى تحصل علـى موافقة مـن كاًل من 

شـركاء الشـركات الخاضعة للسـيطرة المشتركة.

تم تسـجيل حصـة المجموعـة مـن نتائـج الشـركات الخاضعـة للسـيطرة المشـتركة بنـاًء علـى حسـابات اإلدارة المعتمدة للسـنة 
المنتهية فـي 31 ديسـمبر ٢018.

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018
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استثمارات   8

2017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

8٫٤7٤٫8٤7 7.767.145 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - استثمارات مسعرة

1٫88٤٫79٢ 2.081.467 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - استثمارات غير مسعرة

٢٫٤55٫979 2.359.772 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر - استثمارات مسعرة

1٢٫815٫٦18 12.208.384

استثمارات مسعرة 
يتم تحديد القيم العادلة لالستثمارات المسعرة بالرجوع إلى أسعار العروض المعلنة في السوق النشطة.

استثمارات غير مسعرة 
تم تقدير القيم العادلة لالسـتثمارات غير المسـعرة باسـتخدام أسـعار العطاءات المقدمة مـن قبل مدراء الصناديق االسـتثمارية 
أو باسـتخدام أحـدث معامـالت السـوق دون شـروط تفضيليـة أو القيمـة العادلـة الحاليـة ألداة أخـرى مشـابهة لهـا أو باسـتخدام 

تقنيات التقييـم األخرى المناسـبة.

فيما يلي التغيرات في القيم العادلة لالستثمارات:

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

1٢٫893٫٢78 12.815.618 في 1 يناير

- 120.496 مشتراة خالل السنة

)9٢٦٫185( )692.352( مستبعدة خالل السنة

853٫138 60.829 التغيرات في القيمة العادلة للسنة 

)٤٫٦13( )96.207( صافي خسائر على استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

1٢٫815٫٦18 12.208.384 في 31 ديسمبر

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة   9

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

قياس القيمة العادلة باستخدام

تاريخ التقييم 31 ديسمبر 2018
المجموع 

دينار بحريني

مدخالت ذات تأثير 
جوهري ال يمكن 

مالحظتها
 المستوى 3

دينار بحريني

مدخالت ذات تأثير 
جوهري يمكن 

مالحظتها المستوى 2
دينار بحريني

 أسعار مسعرة في
 أسواق نشطة

المستوى 1
دينار بحريني

الموجودات المقاسة بالقيمة 
العادلة:

استثمارات عقارية )إيضاح ٦(

9٫٤57٫7٢5 9٫٤57٫7٢5 - - 31 ديسمبر ٢018 - مباني

استثمارات )إيضاح 8(
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل

الدخل الشامل اآلخر

7٫7٦7٫1٤5 - - 7٫7٦7٫1٤5 31 ديسمبر ٢018 - استثمارات مسعرة

٢٫081٫٤٦7 ٢٫081٫٤٦7 - - 31 ديسمبر ٢018 - استثمارات غير مسعرة
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل

األرباح أو الخسائر 

٢٫359٫77٢ - - ٢٫359٫77٢ 31 ديسمبر ٢018 - استثمارات مسعرة

1٢٫٢08٫38٤ ٢٫081٫٤٦7 - 10٫1٢٦٫917

٢1٫٦٦٦٫109 11٫539٫19٢ - 10٫1٢٦٫917

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(  9

المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة:
ال توجد هناك مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة كما في 31 ديسمبر ٢018.

قياس القيمة العادلة باستخدام

تاريخ التقييم 31 ديسمبر ٢017
المجموع 

دينار بحريني

مدخالت ذات تأثير 
جوهري ال يمكن 

مالحظتها
 المستوى 3

دينار بحريني

مدخالت ذات تأثير 
جوهري يمكن 

مالحظتها المستوى ٢
دينار بحريني

 أسعار مسعرة في
 أسواق نشطة

المستوى 1
دينار بحريني

الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة:

استثمارات عقارية )إيضاح ٦(

9٫٢٦٢٫9٢3 9٫٢٦٢٫9٢3 - - 31 ديسمبر ٢017 - مباني

استثمارات )إيضاح 8(
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل

الدخل الشامل اآلخر

8٫٤7٤٫8٤7 - - 8٫٤7٤٫8٤7 31 ديسمبر ٢017 - استثمارات مسعرة

1٫88٤٫79٢ 1٫88٤٫79٢ - - 31 ديسمبر ٢017 - استثمارات غير مسعرة
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

األرباح أو الخسائر

٢٫٤55٫979 - - ٢٫٤55٫979 31 ديسمبر ٢017 - استثمارات مسعرة

1٢٫815٫٦18 1٫88٤٫79٢ - 10٫930٫8٢٦

٢٢٫078٫5٤1 11٫1٤7٫715 - 10٫930٫8٢٦

المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة:
ال توجد هناك مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة كما في 31 ديسمبر ٢018.

خالل سنوات إعداد التقارير المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢018 و31 ديسمبر ٢017، لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 1 والمستوى 
٢ لقياسات القيمة العادلة ولم تكن هناك تحويالت إلى أو من المستوى 3 لقياسات القيمة العادلة.

تم تقييم سندات أسهم حقوق الملكية للمستوى 3 على أساس أسعار العطاءات المقدمة من قبل مدراء الصناديق االستثمارية 
أو باستخدام تقنيات التقييم األخرى وبالنسبة للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية راجع إيضاح ٦.

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018
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التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(  9

تسوية قياسات القيمة العادلة للموجودات ضمن المستوى 3
لـدى المجموعة اسـتثمارات عقارية وبعض أسـهم حقـوق الملكية غيـر المسـعرة المصنفة كمدرجـة بالقيمة العادلـة من خالل 
الدخـل الشـامل اآلخـر والمصنفة علـى أنها مسـتوى 3 ضمـن التسلسـل الهرمي للقيمـة العادلـة. فيما يلـي التغيرات فـي القيمة 

العادلة للموجـودات الماليـة وغير الماليـة المدرجة ضمن المسـتوى 3:

المجموع
دينار بحريني

الموجودات المالية
دينار بحريني

موجودات غير مالية
دينار بحريني

11٫1٤7٫715 1٫88٤٫79٢ 9٫٢٦٢٫9٢3 في 1 يناير ٢018

19٤٫80٢ - 19٤٫80٢ إضافات خالل السنة 

19٦٫٦75 19٦٫٦75 - تغيرات في القيم العادلة

11.539.192 2.081.467 9.457.725 في 31 ديسمبر 2018

المجموع
دينار بحريني

الموجودات المالية
دينار بحريني

موجودات غير مالية
دينار بحريني

10٫75٦٫٤03 1٫9٢0٫90٦ 8٫835٫٤97 في 1 يناير ٢017

٤٢7٫٤٢٦ - ٤٢7٫٤٢٦ إضافات خالل السنة 

)3٦٫11٤( )3٦٫11٤( - تغيرات في القيم العادلة

11٫1٤7٫715 1٫88٤٫79٢ 9٫٢٦٢٫9٢3 في 31 ديسمبر ٢017

المخزون  10

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

8٫7٤0٫٢0٢ 8.961.090 بضاعة محتفظ بها لغرض البيع

٢٫0٢٤٫٦15 2.412.805 بضاعة محتفظ بها لغرض البيع - التجزئة

٦87٫11٤ 792.053 بضاعة قيد التحصيل 

- 12.631 حق استرجاع الموجودات

11٫٤51٫931 12.178.579

)٤٦٦٫100( )597.728( مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم 

10٫985٫831 11.580.851

فيما يلي التغيرات في مخصص المخزون بطئ الحركة ومنتهي الصالحية:

٢01٦
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

53٢٫317 466.100 في 1 يناير 

13٢٫70٢ 432.833 المخصص خالل السنة 

)198٫919( )301.205( مبالغ مشطوبة خالل السنة

٤٦٦٫100 597.728 في 31 ديسمبر 

ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى   11

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

1٢٫9٤9٫787 10.961.542
ذمم تجارية مدينة ]محسوم منها مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

بمبلغ وقدره ٢٫3٦3٫٦90 دينار بحريني )٢017: 1٫05٦٫97٢ دينار بحريني([

5٫٦٤٦٫937 6.255.081 ذمم مدينة أخرى

1٫101٫500 1.208.074 مبالغ مدفوعة مقدمًا

٢٫097٫157 1.854.240 مبالغ مدفوعة مقدمًا للموردين

555٫٤70 293.526 مبالغ مستحقة من أطراف أخرى ذات عالقة )إيضاح ٢5(

٢٢٫350٫581 20.572.463

تتضمن الذمم التجاريـة المدينة على مبلغ وقدره ٤0٫198 دينـار بحريني )٢017 : ٢05٫7٢0 دينار بحريني( مسـتحق من أطراف ذات عالقة  
)راجع إيضاح ٢5(.

إن الذمـم التجارية المدينـة البالغة ٤39٫9٢3 دينـار بحرينـي )٢017: ٤00٫٤58 دينار بحريني( هـي مضمونة مقابل القـروض واالقتراضات، 
راجـع إيضاح 17.

فيما يلي بنود وشروط الموجودات المالية المذكورة أعاله:
ال تستحق أية فائدة على الذمم التجارية المدينة ويتم تسويتها عادًة خالل 30 إلى 90 يومًا.  •

ال تستحق أية فائدة على الذمم المدينة األخرى وتتراوح شروط تسويتها بين شهر واحد إلى ستة أشهر.  •
بالنسبة للبنود والشروط المتعلقة بالمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة، راجع إيضاح ٢5.   •

فيما يلـي أدناه التغيرات في مخصص الخسـائر االئتمانيـة المتوقعة المتعلقة بالذمـم التجارية المدينة خالل السـنة. تمثل مبالغ 
المقارنة لسـنة ٢017 مخصص اضمحالل الذمم التجاريـة المدينة المحددة بموجب معيار المحاسـبة الدولي 39.

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

٢٫001٫78٦ 1.056.972 في 1 يناير 

- 1.000.253 تعديل ناتج عن التحول إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 )إيضاح ٢(

٤0٦٫٢8٢ 540.724 المخصص للسنة 

)1٫351٫09٦( )234.259( مبالغ مشطوبة خالل السنة

1٫05٦٫97٢ 2.363.690 في 31 ديسمبر 

فيما يلي التحليل الزمني للذمم التجارية المدينة كما في 31 ديسمبر:

فات موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة
المتداول

دينار بحريني
المجموع

دينار بحريني
أكثر من 120 يومًا

دينار بحريني
91-120 يومًا

دينار بحريني
30-90 يومًا

دينار بحريني
أقل من 30 يومًا

دينار بحريني

٢٫51٦٫٦3٢ 1٫٤7٢٫781 3٫5٢8٫٦9٤ 1٫710٫9٦3 ٤٫09٦٫1٦٢ 13٫3٢5٫٢3٢ إجمالي الذمم التجارية

)٢٫٢٤9٫7٢9( )7٫7٦٢( )5٤٫308( )٢٦٫٤70( )٢5٫٤٢1( )٢٫3٦3٫٦90( الخسائر االئتمانية

266.903 1.465.019 3.474.386 1.684.493 4.070.742 10.961.542 في 31 ديسمبر 2018

1٫078٫587 8٤٤٫399 ٢٫7٤1٫75٢ 3٫1٢0٫308 5٫1٦٤٫7٤1 1٢٫9٤9٫787 ٢017

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018
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النقد وما في حكمه  12

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

18٤٫870 133.464 نقد في الصندوق

٢٫909٫088 5.432.938 نقد لدى بنوك

3٫093٫958 5.566.402

)895٫٤5٢( )2.013.480( سحوبات على المكشوف من البنك 

٢٫198٫50٦ 3.552.922 النقد وما في حكمه

تكتسب األرصدة لدى البنوك فائدة بمعدالت عائمة بناًء على معدالت الودائع المصرفية اليومية. تحمل السحوبات على المكشوف 
من البنك فائدة بمعدالت تجارية. 

رأس المال  13

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

المصرح به:

٢0٫000٫000 20.000.000 ٢00٫000٫000 سهم )٢017: ٢00٫000٫000 سهم( بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم

الصادر والمكتتب به والمدفوع بالكامل:

1٤٫٦٤٢٫85٤ 14.642.854 1٤٦٫٤٢8٫5٤9 سهم )٢017: 1٤٦٫٤٢8٫5٤9 سهم( بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم

أسهم خزانة  14

 تمثـل أسـهم الخزانـة شـراء المجموعـة ألسـهمها. تحتفـظ المجموعـة بعـدد ٤٫0٦7٫817 سـهم كمـا فـي 31 ديسـمبر ٢018 
)٢017: 7٫٦8٤٫799 سهم(.

2018٢017

4.067.8177٫٦8٤٫799عدد أسهم الخزانة

5٫٢٪2.8٪نسبة أسهم الخزانة من إجمالي األسهم الصادرة )أ(

0.3510٫351تكلفة أسهم الخزانة )دينار بحريني/ سهم(

0.7650٫700سعر السوق ألسهم الخزانة )دينار بحريني/ سهم(

3.111.8805٫379٫359القيمة السوقية ألسهم الخزانة )دينار بحريني(

فيما يلي التغيرات في عدد أسهم الخزانة خالل السنة

2018٢017

7.684.7997٫٦8٤٫799في 1 يناير

-)3.616.982(أسهم خزانة مباعة/ محولة )أ(

4.067.8177٫٦8٤٫799في 31 ديسمبر

قامـت الشـركة بتحويـل ٦1٦٫98٢ سـهما مـن أسـهم الخزانـة وفقـًا لمـا يقتضيـه حكـم المحكمـة. تـم إجـراء تعديل بين أسـهم 
الخزانـة واألربـاح المبقاة على أسـاس تكلفة أسـهم الخزانة البالغـة ٢1٦٫5٦1 دينـار بحريني في السـنه المنتهية في 31 ديسـمبر ٢018 

ليعكـس هـذا التحويـل. ولم يكـن هناك مثـل هـذا التعديل في السـنه السـابقة.

باإلضافـة لما هو مذكـور أعاله، قامت الشـركة خالل السـنه المنتهية فـي 31 ديسـمبر ٢018 ببيع 3٫000٫000 سـهم من أسـهم الخزانة 
بمبلـغ وقـدره ٢٫0٦5٫8٦0 دينـار بحرينـي. بلغـت تكلفـه أسـهم الخزانـة 1٫053٫000 دينـار بحريني وبلـغ فائـض عمليـة البيـع 1٫01٢٫8٦0 دينار 

بحرينـي والذي تـم إثباتـه كعالوة إصدار أسـهم فـي قائمـة التغيرات فـي حقـوق الملكية.

أرباح اسهم مدفوعة وموصى بتوزيعها  15

اقترح مجلس اإلدارة توزيع إجمالي أرباح أسـهم نقدية بواقع 50 فلس للسهم )باستثناء أسـهم الخزانة(، بإجمالي قدره 7٫0٤5٫٦97 
دينار بحريني للسـنة المنتهية في 31 ديسـمبر ٢018 )٢017: بواقع 50 فلس للسـهم بإجمالي قدره ٦٫937٫188 دينـار بحريني( والتي من 
ضمنها ٢0 فلس للسـهم بإجمالي قـدره ٢٫77٤٫875 دينار بحرينـي )٢017 : ٢0 فلس للسـهم بإجمالي قـدره ٢٫77٤٫875 دينار بحريني( 
تم دفعهـا كأرباح أسـهم مرحلية. أربـاح األسـهم النهائية الموصـى بتوزيعها تعـادل 30 فلـس للسـهم، بإجمالي قـدره ٤٫٢70٫8٢٢ 

دينـار بحريني )٢017: 30 فلس للسـهم بإجمالي قـدره ٤٫1٦٢٫313 دينار بحريني(.

كما اقترح مجلس اإلدارة بتوزيع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ وقدره 1٢8٫500 دينار بحريني )٢017: 139٫000 دينار بحريني(.

كما اقترح مجلس اإلدارة بتحويل مبلغ وقدره 1٦8٫٦9٢ دينار بحريني )٢017: 17٢٫185 دينار بحريني( إلى احتياطي التبرعات الخيرية.

سـتخضع التوزيعـات المقترحـة وأتعـاب لجنة أعضـاء مجلـس اإلدارة وفقـا للنظام األساسـي للشـركة لموافقة المسـاهمين في 
اجتماع الجمعيـة العمومية السـنوي.

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018
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احتياطيات أخرى   16

احتياطي 
قانوني

دينار بحريني

عالوة إصدار 
أسهم 

دينار بحريني

احتياطي 
إعادة تقييم 

االستثمارات
دينار بحريني

احتياطي 
التبرعات 

الخيرية
دينار بحريني

احتياطي 
عام

دينار بحريني

احتياطي 
تحويل 

العمالت 
األجنبية

دينار بحريني
المجموع

دينار بحريني

13٫٤87٫٤9٦)1٫95٢٫087(7٫000٫000-1٫118٫15٦-7٫3٢1٫٤٢7كما في 1 يناير ٢018

)1٫108٫5٤1()1٫1٦9٫370(--٦0٫8٢9--الدخل )الخسارة( الشاملة اآلخر 
صافي خسائر من استبعاد استثمارات 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
٢8٦٫٢30---٢8٦٫٢30--الدخل الشامل اآلخر 

1٫01٢٫8٦0----1٫01٢٫8٦0-أسهم خزانة مباعة/محولة 

-------محول إلى االحتياطي العام 

17٢٫185--17٢٫185---محول إلى احتياطي التبرعات الخيرية
توزيعات لجمعية األسرة الخيرية 

)17٢٫185(--)17٢٫185(---]راجع إيضاح 1٦ )ب([

13.678.045)3.121.457(7.000.000-7.321.4271.012.8601.465.215في 31 ديسمبر 2018

احتياطي 
قانوني دينار 

بحريني

عالوة
إصدار أسهم 

دينار بحريني

احتياطي 
إعادة تقييم 

االستثمارات
دينار بحريني

احتياطي 
التبرعات 

الخيرية
دينار بحريني

احتياطي عام
دينار بحريني

احتياطي 
تحويل 

العمالت 
األجنبية

دينار بحريني
المجموع

دينار بحريني

1٢٫٢71٫918)1٫٦59٫1٦٢(٦٫500٫000-109٫٦53-7٫3٢1٫٤٢7كما في 1 يناير ٢017

5٦0٫٢13)٢9٢٫9٢5(--853٫138--الدخل )الخسارة( الشاملة األخرى 
صافي خسائر من استبعاد استثمارات 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
155٫3٦5---155٫3٦5--الدخل الشامل اآلخر 

500٫000------محول إلى االحتياطي العام 

188٫3٦8-188٫3٦8500٫000---محول إلى احتياطي التبرعات الخيرية
توزيعات لجمعية األسرة الخيرية 

)188٫3٦8(--)188٫3٦8(---]راجع إيضاح 1٦ )ب([

13٫٤87٫٤9٦)1٫95٢٫087(7٫000٫000-1٫118٫15٦-7٫3٢1٫٤٢7في 31 ديسمبر ٢017

احتياطيات أخرى )تتمة(  16

احتياطي قانوني أ( 
وفقـًا لمتطلبات قانـون الشـركات التجاريـة البحرينـي والنظام األساسـي للشـركة يتطلـب من الشـركة تحويـل 10٪ من ربح السـنة 
إلـى االحتياطـي القانونـي حتى يبلـغ االحتياطـي القانونـي 50٪ من رأس المـال المدفـوع. قرر المسـاهمين إيقـاف تحويـل الربح إلى 
االحتياطـي القانوني حيـث بلغ االحتياطـي 50٪ من رأس المـال المدفـوع. إن هذا االحتياطـي غير قابـل للتوزيع إال في الحـاالت التي 

ينص عليها قانـون الشـركات التجاريـة البحريني. 

احتياطي التبرعات الخيرية ب( 
وفقـًا للنظام األساسـي للشـركة وتوصية مجلـس اإلدارة، يتم تحويـل مبلغ ال يتجـاوز ٢٪ من ربح المجموعة للسـنة إلـى احتياطي 

التبرعات الخيرية. 

في سـنة ٢008، قامت الشـركة بتأسـيس جمعيـة األسـرة الخيريـة )"الجمعية"( لهـذا الغرض. فـي سـنة ٢008 و٢009، كانـت الجمعية 
تحت سـيطرة الشـركة وشـكلت جزءًا من القوائم المالية الموحدة للمجموعة المكونة من االحتياطي ونقد لدى بنك. في سـنة 
٢010، تخلت الشـركة عن السيطرة على الجمعية لمجلس إدارة مسـتقل، وبالتالي تم خفض االحتياطي ونقد لدى بنك للمجموعة 
بمجمـوع المبلغ المـدرج في الحسـاب المصرفي للجمعيـة. يمثل احتياطـي التبرعات حاليًا المبالـغ المعتمـدة كتوزيعات من قبل 

مجلس اإلدارة ومسـاهمي الشـركة بعد حسـم النقد المحول إلى الجمعية.

اقتـرح مجلـس اإلدارة تحويـل مبلـغ وقـدره 1٦8٫٦9٢ دينـار بحرينـي )٢017: 17٢٫185 دينـار بحريني( إلـى احتياطـي التبرعـات الخيرية في 
السـنة الحاليـة. ويخضع ذلـك لموافقـة المسـاهمين في اجتمـاع الجمعيـة العمومية السـنوي.

عالوة إصدار أسهم  ج( 
نتجت عالوة إصدار األسـهم من اسـتبعاد أسـهم خزانـة في سـنة ٢018 وهي غير متوفـرة للتوزيع ولكـن يمكن اسـتخدامها على 

النحو المنصـوص عليه في قانون الشـركات التجاريـة البحريني.

احتياطي عام د( 
وفقًا للنظام األساسـي للشـركة وتوصية مجلس اإلدارة، يتم تحويل مبالغ محددة إلى حسـاب اإلحتياطي العـام. اقترح مجلس 
اإلدارة تحويـل مبلـغ وقدره 500٫000 دينـار بحريني إلـى اإلحتياطي العام للسـنة المنتهية في 31 ديسـمبر ٢017. لم يتـم اقتراح تحويل 

أيـة مبالغ إلى اإلحتياطـي العام خالل السـنة الحالية.

احتياطي إعادة تقييم االستثمارات  هـ( 
يتعلق هذا االحتياطي بتغيرات القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

احتياطي تحويل العمالت األجنبية  و( 
يستخدم احتياطي تحويل العمالت األجنبية لتسجيل فروق الصرف الناتجة عن تحويل القوائم المالية للعمليات األجنبية. 

قروض واقتراضات  17

٢01٦
دينار بحريني

2017
دينار بحريني

٢1٫35٦٫3٤٢ 19.526.278 قرض ألجل )أ(

٢٫838٫89٤ 3.095.542 قرض قصير األجل )ب(

٢٤٫195٫٢3٦ 22.621.820

19٫08٢٫٦11 17.290.378 غير متداول 

5٫11٢٫٦٢5 5.331.442 متداول 

٢٤٫195٫٢3٦ 22.621.820

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018



67
٢٠

١8
ي 

نو
س

 ال
ير

قر
لت

ي ا
م آ

م أ
ي أ

ب
ية

جاب
 إي

ج
تائ

، ن
يز

تم
  م

اء 
أد

قروض واقتراضات )تتمة(  17

يمثـل هذا تسـهيل لقـرض ألجل تـم الحصـول عليـه مـن قبـل شـركة فنـادق بنـادر ش.م.ب. بقيمـة ٢5٫000٫000 دينـار بحريني من  )أ( 
بنك تجـاري لتمويل تسـوية تسـهيل المرابحـة ولتمويل بنـاء الفندق ومصروفـات ما قبل تشـغيل الفنـدق وذلك حتـى االفتتاح 

التجريبـي للفنـدق وتمويـل المبالـغ المسـتحقة الدفـع المحتفظ بهـا لمقاولي المشـروع. 

يحمـل القرض معدالت فائـدة متغيرة تتـراوح ما بين ٢٫٢٪ إلـى ٢٫٤5٪ مضافًا إليـه فائدة بمعدل بيبـور أو بمعدل أذونـات الخزانة،   
)٢017: معـدالت فائـدة متغيرة تتـراوح ما بيـن ٢٫٢٪ إلـى ٢٫٤5٪ مضافًا إليـه فائدة بمعـدل بيبور أو بمعـدل أذونات الخزانة( حسـب 
مقتضى الحال، ويستحق القرض السداد على ٢9 قسط ربع سنوي تتراوح قيمة كل منه ما بين 131٫139 دينار بحريني إلى ٦57٫011 
دينار بحريني والقسـط األخيـر بقيمـة 11٫1٤5٫000 دينار بحريني. ويسـتحق القسـط األخير بتاريـخ 31 مـارس ٢0٢3. إن القرض مضمون 
مقابـل األرض المملوكـة ملـكًا حـرًا ومبنى الفنـدق الـذي يحمل صـك ملكية رقـم 1٤٦959 ورهـن الذمـم التجارية لبنـادر حتى 

تسـوية القرض بمـا في ذلـك الفائدة.

يمثـل هـذا تسـهيالت ائتمانية تـم الحصـول عليها مـن بنـوك تجارية فـي مملكـة البحريـن لتمويل شـراء السـلع للبيـع. تحمل  )ب( 
هذه التسـهيالت فائدة لمدة 3 اشـهر بمعدل بيبور مضافـًا إليه فائدة بنسـبة 1٫75٪ )٢017: بيبـور مضافًا إليه فائدة بنسـبة ٪1٫75( 

سـنويًا مع فترة اسـتحقاق لغايـة 30 يومًا.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  18

فيما يلي التغيرات في المخصص المثبت في القائمة الموحدة للمركز المالي:

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

1٫857٫٤03 1.774.466 في 1 يناير

٢٦9٫3٤٦ 496.155 المخصص خالل السنة )إيضاح ٢0(

)35٢٫٢83( )158.416( مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

1٫77٤٫٤٦٦ 2.112.205 المخصص كما في 31 ديسمبر

)٢89٫3٢8( )387.357( مبالغ مدفوعة مقدمًا للموظفين 

1٫٤85٫138 1.724.848 صافي المخصص كما في 31 ديسمبر 

ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى   19

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

9٫8٤1٫313 8.845.157 ذمم تجارية دائنة

٤٫0٤5٫3٢8 2.985.149 مصروفات مستحقة

1٫000٫551 1.589.223 ذمم دائنة أخرى

781٫380 1.022.759 أرباح أسهم لم يطالب بها

- 17.943 عقد ومطلوبات مستردة

15٫٦٦8٫57٢ 14.460.231

تتضمـن الذمـم التجاريـة الدائنـة علـى مبلـغ وقـدره 109٫٤58 دينـار بحريني كمـا فـي 31 ديسـمبر ٢017 مسـتحق ألطـراف ذات عالقة 
)٢017: ٤03٫٦08 دينـار بحرينـي(، راجـع إيضـاح ٢5.

فيما يلي بنود وشروط المطلوبات المالية المذكورة أعاله:
ال تستحق أية فائدة على الذمم التجارية الدائنة ويتم عادًة تسويتها خالل ٦0 يومًا.  •

ال تستحق أية فائدة على الذمم الدائنة األخرى وتتراوح شروط تسويتها بين شهر واحد إلى ثالثة أشهر.  •
تسدد أرباح أسهم لم يطالب بها عند الطلب.  •

بالنسبة للبنود والشروط المتعلقة بالمبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة، راجع إيضاح ٢5.  •

ربح المجموعة للسنة  20

تم إدراج ربح المجموعة للسنة بعد احتساب الرسوم التالية: 

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

تكاليف الموظفين

1٦٫٢٤0٫095 16.488.545 مكافآت قصيرة األجل

٦1٤٫050 626.512 مساهمات نظام الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

٢٦9٫3٤٦ 496.155 مكافآت نهاية الخدمة )إيضاح 18(

17٫1٢3٫٤91 17.611.212

تم توزيع تكاليف الموظفين في القائمة الموحدة للدخل كما يلي:

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

٦٫٦53٫٤8٢ 5.361.450 تكاليف اإليرادات

٦٫٢03٫٦55 6.553.699 مصروفات البيع والتوزيع

٤٫٢٦٦٫35٤ 5.696.063 مصروفات عامة وإدارية 

17٫1٢3٫٤91 17.611.212

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

تكاليف التمويل 

1٫019٫071 1.266.933 فائدة على قرض ألجل

1٦٦٫900 205.304 فائدة على قرض قصير األجل وسحوبات على المكشوف من البنك

55٫1٢٤ 94.724 رسوم مصرفية

1٫٢٤1٫095 1.566.961

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

1٫٢٦5٫58٦ 1.346.895 إيجارات - عقود التأجير التشغيلية

730٫50٢ )333.359( )خسارة( مكاسب صرف العمالت األجنبية، صافي 

- 135.780 خسارة من استبعاد عقارات وآالت ومعدات 

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

تشتمل تكاليف اإليرادات على:

5٦٫8٢8٫87٦ 58.236.818 مخزون مثبت كمصروف عند بيع البضائع التامة الصنع 

٦٫٤59٫313 6.492.761 تكلفة االستهالك

٦٫٦53٫٤8٢ 5.361.450 تكلفة العمالة

3٫٢0٢٫٢٢٦ 3.291.976 تكاليف أخرى مباشرة

103٫٢3٢ 163.030 إيجار المستودع 

٢0٤٫15٦ 3.839 استهالك )إيضاح 5(

73٫٤51٫٢85 73.549.874

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018
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دخل تشغيلي آخر  21

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

913٫715 949.463 دخل اإليجار

78٦٫97٤ 878.588 دخل العرض والحسومات 

130٫175 141.220 دخل الخدمات اللوجيستية

٢95٫8٤8 221.153 دخل متنوع

157٫35٤ - مطالبات التأمين

٢٫٢8٤٫0٦٦ 2.190.424

صافي دخل االستثمار  22

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

٤7٤٫9٦٤ 519.993 دخل أرباح أسهم

13٦٫٦٤3 131.492 دخل استثمار من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

1٤3٫83٤ 132.400 دخل الفوائد

755٫٤٤1 783.885

مصروف ضريبة الدخل  23

فيما يلي العناصر الرئيسية لمصروف ضريبة الدخل للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر ٢018 و31 ديسمبر ٢017:

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

75٫155 48.434 مصروف الدخل الضريبي الحالي

ينتج المصروف الضريبي للمجموعة في جمهورية الغابون وجمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان وجمهورية غانا.

تتضمـن المصروفات الضريبيـة للمجموعة على جميع الضرائب المسـتحقة والمدفوعة علـى األرباح واإليـرادات الضريبية للوحدات 
إلى السـلطات الضريبية المعنية فـي كل بلد من بلدان التأسـيس، وفقـًا للقوانين الضريبية السـائدة في تلك السـلطات الضريبية. 

وبالتالـي، فإنه ليس مـن العملي عرض تسـوية بين األربـاح المحاسـبية واألرباح الخاضعـة للضريبية مـع تفاصيل المعـدالت الفعلية 
للضرائب حيـث تخضع عمليـات المجموعة لقوانين وسـلطات ضريبيـة مختلفة.

الربح للسهم  24

يتـم احتسـاب النصيـب األساسـي للسـهم فـي األربـاح بقسـمة الربـح للسنـــة العائد إلـى حاملـي األسـهم العاديـة لبـي أم أم آي 
ش.م.ب. علـى المتوسـط المرجـح لعـدد األسـهم العاديـة القائمـة خـالل السـنة، بعـد حسـم أسـهم الخزانة.

يعكس التالي الربح ومعلومات األسهم المستخدمة في حساب النصيب األساسي للسهم في األرباح:

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

8٫٦09٫٢٢5 8.434.611 ربح السنة العائد إلى حاملي األسهم العادية لبي أم أم آي ش.م.ب.

138٫7٤3٫750 139.397.995 المتوسط المرجح لعدد األسهم، بعد حسم أسهم الخزانة 

٦٢ 61 النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )فلس(

إن النصيـب األساسـي والمخفض للسـهم الواحد هـو بنفس القيمة حيـث لم تقم الشـركة بإصدار أيـة أدوات قد يكـون لها تأثير 
مخفض.

ال توجـد معامالت أخـرى متعلقة باألسـهم العادية أو األسـهم العاديـة المحتملة بين تاريـخ إعداد التقاريـر المالية وتاريـخ االنتهاء 
من إعـداد هـذه القوائم الماليـة الموحـدة، والتي قد يكـون لها تأثيـر مخفض.

إفصاحات األطراف ذات العالقة  25

تمثل األطراف ذات العالقة الشـركات الخاضعة للسـيطرة المشـتركة والمسـاهمين الرئيسـيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي 
اإلدارة الرئيسيين للمجموعة وشركات خاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو المتأثرة بشكل جوهري من قبل هذه األطراف. 

يتم الموافقة على سياسـات التسـعير وشـروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.

فيما يلي المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة والمتضمنة في القائمة الموحدة للدخل:

٢017 2018

المصروفات
دينار بحريني

تكاليف 
اإليرادات 

دينار بحريني
اإليرادات

دينار بحريني
المصروفات

دينار بحريني

تكاليف 
اإليرادات

دينار بحريني
اإليرادات

دينار بحريني

1٫٤٤1٫٦9٦ - 30٢٫335 1.157.897 - 346.711 أطراف أخرى ذات عالقة

- ٦79٫٦33 - - - - شركات خاضعة لسيطرة

1٫٤٤1٫٦9٦ ٦79٫٦33 30٢٫335 1.157.897 - 346.711

فيما يلي األرصدة التي تمت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في القائمة الموحدة للمركز المالي:

31 ديسمبر 2018
ذمم تجارية دائنة

وذمم أخرى
دينار بحريني

مستحق من
دينار بحريني

ذمم تجارية مدينة
دينار بحريني

- 293.526 13.497 شركات خاضعة لسيطرة مشتركة

109.458 - 26.701 أطراف أخرى ذات عالقة

109.458 293.526 40.198

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018
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إفصاحات األطراف ذات العالقة )تتمة(  25

31 ديسمبر ٢017
ذمم تجارية

دائنة وذمم أخرى 
دينار بحريني

مستحق من
دينار بحريني

ذمم تجارية مدينة
دينار بحريني

٢73٫305 555٫٤70 1٤8٫988 شركات خاضعة لسيطرة مشتركة

130٫303 - 5٦٫73٢ أطراف أخرى ذات عالقة

٤03٫٦08 555٫٤70 ٢05٫7٢0

بنود وشروط األرصدة التي تمت مع األطراف ذات العالقة باستثناء القروض المقدمة للشركة الخاضعة
للسيطرة المشتركة 

إن األرصـدة القائمة في نهاية السـنة الناتجة هي غير مضمونة وبدون فائدة ويتم تسـويتها على أسـاس نقدي باسـتثناء القروض 
المقدمـة للشـركة الخاضعـة للسـيطرة المشـتركة )راجـع إيضـاح ٦(. ال توجـد هنـاك ضمانات مقدمـة أو مسـتلمة من أيـة أطراف 
ذات عالقـة فيمـا يتعلق بالذمـم المدينة أو الذمـم الدائنة. بالنسـبة للسـنوات المنتهية فـي 31 ديسـمبر ٢018 و31 ديسـمبر ٢017، لم 
تسـجل المجموعـة أي اضمحالل علـى المبالغ المسـتحقة من قبـل األطـراف ذات العالقة. يتـم إجراء هـذا التقييم في كل سـنة 

مالية من خـالل فحص المركـز المالـي لألطـراف ذات العالقة والسـوق التي يعملـون فيها.

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
إن موظفـي اإلدارة الرئيسـيين هـم األشـخاص المسـئولين عـن التخطيـط والتوجيـه وإدارة أنشـطة المجموعـة. يشـمل موظفـي 
اإلدارة الرئيسـيين أعضاء مجلـس اإلدارة والرئيـس التنفيذي والمدير المالـي والمدير التنفيـذي للعمليـات وتعويضاتهم كانت على 

النحـو التالي:

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

139٫000 139.000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

101٫000 85.000 أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

موظفي اإلدارة الرئيسيين 

٦0٢٫8٢٢ 625.421 مكافآت قصيرة األجل 

٢7٫97٢ 41.205 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

٦30٫79٤ 666.626

870٫79٤ 890.626

ارتباطات والتزامات محتملة  26

االلتزامات المحتملة 
لدى المجموعـة التزامات محتملة علـى هيئة ضمانات مصرفية صـادرة ضمن أعمالهـا االعتيادية بإجمالي مبلغ وقـدره ٢٫7٦٦٫97٤ 

دينار بحريني كمـا في 31 ديسـمبر ٢018 )٢017: 1٫177٫٢15 دينـار بحريني(، وال يتوقع بأنه سـوف ينتج عنها أيـة التزامات جوهرية.

دعوى قضائية
الشـركة مدعـى عليها في دعـوى قضائية أصـدرت فيها محكمة االسـتئناف حكمهـا لصالح المدعـي وأمرت الشـركة بدفع أرباح 

أسـهم بإجمالي ٦15 ألف دينار بحرينـي وإصدار ٦1٦٫98٢ سـهم للمدعي. 

خـالل السـنة المنتهية فـي 31 ديسـمبر ٢018، قامـت الشـركة بتحويل ٦1٦٫98٢ سـهم مـن أسـهم الخزانة إلـى المدعى ودفـع أرباح 
أسـهم بإجمالـي ٦15 ألف دينـار بحريني.

كما يوجد لـدى المجموعـة بعض القضايـا القانونيـة األخرى القائمـة كما فـي 31 ديسـمبر ٢018 ضمن أعمالهـا االعتياديـة. وتعتقد 
اإلدارة، بنـاًء على استشـارة قانونية مـن محامين مسـتقلين، أنه ال يمكن تحديـد نتائج القضايا فـي الوقت الحاضر. وفقـًا لذلك، لم 

تقـم اإلدارة بإثبـات أي مخصص فـي القائمة الموحدة للدخـل لتلك القضايـا القائمة كما في 31 ديسـمبر ٢018 و31 ديسـمبر ٢017.
 

ارتباطات رأسمالية 
ال توجد لدى المجموعة ارتباطات نفقات رأسمالية مستقبلية كما في 31 ديسمبر ٢018 )٢017: 33٫5٦8 دينار بحريني(. 

بلغـت االرتباطات المتعلقـة بطلبات الشـراء المؤكـدة ٢٫7٦٦٫97٤ دينار بحرينـي )٢017: ٢٫79٦٫5٦٤ دينـار بحريني( كما فـي تاريخ إعداد 
التقاريـر المالية.

ارتباطات عقود التأجير التشغيلية
فيمـا يلي الحـد األدنى الرتباطـات اإليجارات المسـتحقة الدفـع بموجب عقـود التأجير التشـغيلية المسـتقبلية غيـر القابلة للنقض 

كما في 31 ديسـمبر:

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

79٤٫159 1.036.663 خالل سنة واحدة

٢٫٢٢٢٫703 2.341.769 بعد سنة ولكن ليست أكثر من خمس سنوات

1٫198٫٤11 1.244.428 أكثر من خمس سنوات

٤٫٢15٫٢73 4.622.860 النفقات اإلجمالية لعقود التأجير التشغيلية المتعاقد عليها بتاريخ إعداد التقارير المالية

إن الحـد األدنى لإليجارات المسـتقبلية المسـتحقة الدفع أعـاله تتضمن على مبلغ وقـدره ٤٦٢٫0٢٤ دينـار بحرينـي )٢017: 819٫0٦0 دينار 
بحرينـي(، والتـي تمثـل تمديـد اتفاقيـة التأجيـر إلدارة مركـز نجيبـي لغايـة 31 مايـو ٢019 ومبلـغ وقـدره 1٫٢5٢٫٤٤0 دينـار بحرينـي )٢017: 

1٫٤3٢٫3٤0 دينـار بحرينـي( إلدارة مركز أمـواج لغاية 31 مـارس ٢0٢3.

شركة تابعة مملوكة جوهريًا بشكل جزئي   27

تم عرض المعلومات المالية للشركة التابعة التي لديها حقوق غير مسيطرة جوهرية أدناه:

٢017 2018 بلد التأسيس

٪٤٦٫09 ٪46.09 مملكة البحرين 
حصة الملكية المحتفظ بها من قبل الحقوق غير المسيطرة 

شركة بنادر للفنادق ش.م.ب. )"بنادر"(

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

٤٫9٦٤٫٦9٢ 4.964.692 األرصدة المتراكمة للحقوق غير المسيطرة الجوهرية 

)1٫805٫9٦7( )1.693.170( الخسارة المخصصة للحقوق غير المسيطرة الجوهرية

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018
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شركة تابعة مملوكة جوهريًا بشكل جزئي )تتمة(  27

تم عرض ملخص المعلومات المالية للشركة التابعة أدناه. تستند هذه المعلومات على المبالغ قبل االستبعادات البينية.

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

ملخص قائمة الدخل الشامل:

3٫033٫٦11 3.106.725 إيرادات من عقود مبرمة مع عمالء

)1٫5٤8٫٢٦8( )1.350.574( تكاليف اإليرادات

)٢٫99٤٫99٢( )2.929.890( مصروفات عامة وإدارية 

)1٫٢٢٦٫٦95( )1.646.116( تكاليف التمويل

)87٢٫51٤( )853.761( مصروفات البيع والتوزيع

)3٫٦08٫858( )3.673.616( الخسارة للسنة ومجموع الخسارة الشاملة 

)1٫٦٦3٫3٢3( )1.693.170( العائد إلى الحقوق غير المسيطرة

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

ملخص قائمة المركز المالي:

٤0٫٦30٫8٤7 38.630.710 عقارات وآالت ومعدات )غير متداول(

٦1٫51٤ 60.428 مخزون )متداول(

٤00٫٤58 439.923 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى )متداول(

٢٢5٫000 723.114 نقد وأرصدة لدى بنك وودائع قصيرة األجل )متداول(

)٦0٫8٦7( )86.524( مكافآت نهاية خدمة الموظفين )غير متداول(

)7٫001٫٢5٤( )11.502.997( مبالغ مستحقة لطرف ذو عالقة )غير متداول(

)19٫08٢٫٦11( )17.290.378( قروض واقتراضات )غير متداول(

)٢٫٢73٫731( )2.235.900( قروض واقتراضات )متداول(

)5٢7٫٦٦٦( )464.888( ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى )متداول(

)1٫599٫95٦( )1.175.371( مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها )متداول(

10٫771٫73٤ 7.098.117 حقوق الملكية

٤٫9٦٤٫٦9٢ 3.271.522 العائد إلى الحقوق غير المسيطرة

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

ملخص معلومات قائمة التدفقات النقدية:

)1٫709٫803( )505.708( صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية 

)3٢9٫٤00( )21.741( صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

1٫7٦٦٫5٤1 1.025.563 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)٢7٢٫٦٦٢( 498.114 صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه

القطاعات التشغيلية  28

يتـم تحديـد نمـوذج قطاعـات األعمـال الرئيسـية لتكـون قطاعـات أعمـال حيـث تتأثـر مخاطـر ومعـدالت عائـد المجموعـة بصورة 
رئيسـية من االختالفات فـي المنتجات والخدمـات المقدمة. المعلومـات الثانوية تقدم على أسـاس جغرافي. يتـم إدارة وتنظيم 
األعمـال التشـغيلية بشـكل منفصل وفقـًا لطبيعـة المنتجـات والخدمـات المقدمـة ويمثل كل قطـاع وحـدة أعمال اسـتراتيجية 

تقـدم منتجـات وخدمـات مختلفة وتخـدم أسـواق مختلفة.

ألغراض إدارية تم تقسيم المجموعة إلى أربع قطاعات رئيسية هم:

عقود الخدمات والتموين - عقود تموين األغذية والمرطبات والمنتجات االستهالكية األخرى والخدمات ذات الصلة.

بيع التجزئة والتوزيع - مبيعات التجزئة وتوزيع األغذية والمرطبات والمنتجات االستهالكية األخرى.

اسـتثمارات وأنشـطة أخـرى - تتكـون هـذه مـن اسـتثمارات عقاريـة واسـتثمارات وأرصـدة مصرفيـة وذمـم دائنـة معينـة تـدار على 
أسـاس المجموعـة.

الضيافة - تتضمن هذه على األعمال الفندقية للمجموعة.

تراقـب اإلدارة النتائـج التشـغيلية للقطاعـات التشـغيلية بشـكل منفصـل لغـرض اتخاذ القـرارات بشـأن تخصيـص المـوارد وتقييم 
األداء. يتـم تقييـم أداء القطـاع علـى أسـاس النتائـج التشـغيلية ويتـم قياسـها بصـورة مطابقـة للنتائـج التشـغيلية فـي القوائـم 

الماليـة الموحـدة.

أسـعار التحويـل بيـن القطاعات التشـغيلية هـي دون شـروط تفضيليـة وبطريقـة مشـابهة للمعامالت مـع األطراف األخـرى ويتم 
اسـتبعادها عنـد التوحيد.

المعلومات الجغرافية

٢017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني إيرادات من العمالء الخارجيين

8٦٫٦٢9٫583 92.612.302 مملكة البحرين

٢٫309٫357 2.618.688 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

13٫357٫79٢ 8.642.272 دول أجنبية أخرى - أفريقيا 

10٢٫٢9٦٫73٢ 103.873.262 إجمالي اإليرادات وفقًا للقائمة الموحدة للدخل 

تستند معلومات اإليرادات المذكورة أعاله على موقع العميل.

يلخص الجدول أدناه توزيع إجمالي الموجودات والمطلوبات إلى قطاعات جغرافية:

مجموع المطلوبات مجموع الموجودات
٢017

دينار بحريني
2018

دينار بحريني
٢017

دينار بحريني
2018

دينار بحريني

38٫19٤٫377 38.332.866 103٫٢٦1٫٦٦3 103.642.476 مملكة البحرين

305٫7٦9 458.436 ٢٫٢0٢٫٢55 2.339.711 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

5٫٤٤3٫018 3.264.274 8٫٤٢0٫٤78 5.594.282 دول أجنبية أخرى - أفريقيا

٤3٫9٤3٫1٦٤ 42.055.576 113٫88٤٫39٦ 111.576.469 المجموع

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018
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القطاعات التشغيلية )تتمة(  28

المجموع تعديالت واستبعادات استثمارات وشحن وأنشطة أخرى الضيافة قطاع التجزئة قطاع الجملة عقود الخدمات والتموين
٢017

دينار بحريني
2018

دينار بحريني
٢017

دينار بحريني
2018

دينار بحريني
٢017

دينار بحريني
2018

دينار بحريني
٢017

دينار بحريني
2018

دينار بحريني
٢017

دينار بحريني
2018

دينار بحريني
٢017

دينار بحريني
2018

دينار بحريني
٢017

دينار بحريني
2018

دينار بحريني

10٢٫٢9٦٫73٢ 103.873.262 - - 30٤٫٤93 2.372.152 ٤٫٢88٫85٦ 4.068.740 3٦٫5٢9٫733 37.761.353 ٤٤٫٢٤8٫0٢8 47.188.211 1٦٫9٢5٫٦٢٢ 12.482.806 اإليرادات - عمالء خارجيين

- - )٤٤٦٫873( )4.568.395( - 3.576.896 - 39.772 - - ٤٤٦٫873 831.727 - 120.000 اإليرادات - فيما بين القطاعات

10٢٫٢9٦٫73٢ 103.873.262 )٤٤٦٫873( )4.568.395( 30٤٫٤93 5.949.048 ٤٫٢88٫85٦ 4.108.512 3٦٫5٢9٫733 37.761.353 ٤٤٫٦9٤٫901 48.019.938 1٦٫9٢5٫٦٢٢ 12.602.806 مجموع اإليرادات

)73٫٤51٫٢85( )73.549.874( ٤٤٦٫873 4.448.395 )٢01٫83٢( )5.180.495( )٢٫00٤٫٦89( )1.830.535( )٢3٫913٫٦٢9( )24.168.387( )3٤٫338٫9٤٤( )37.946.239( )13٫٤39٫0٦٤( )8.872.613( تكلفة اإليرادات )باستثناء االستهالك(

٢8٫8٤5٫٤٤7 30.323.388 - )120.000( 10٢٫٦٦1 768.553 ٢٫٢8٤٫1٦7 2.277.977 1٢٫٦1٦٫10٤ 13.592.966 10٫355٫957 10.073.699 3٫٤8٦٫558 3.730.193 إجمالي الربح )الخسارة(

1٫117٫577 79.673 - - 1٫٢38٫٢٢1 192.351 - - - - - - )1٢0٫٦٤٤( )112.678( حصة المجموعة من نتائج شركة خاضعة لسيطرة مشتركة 

)٤٫٦13( )96.207( - - )٤٫٦13( )96.207( - - - - - - - -
خسائر من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

من خالل األرباح أو الخسائر 

755٫٤٤1 783.885 - - 755٫٤٤1 783.885 - - - - - - - - دخل االستثمار

٢٫٢8٤٫0٦٦ 2.190.424 )931٫٤٢1( )603.978( ٢٫059٫9٢٤ 1.733.279 ٤1٫970 123.905 1٫09٦٫0٢9 900.531 - - 17٫5٦٤ 36.687 دخل تشغيلي آخر

)٢0٫851٫9٤٢( )21.775.877( 7٢3٫79٦ 260.300 )3٫8٢7٫531( )4.399.780( )٢٫855٫٦59( )3.076.384( )5٫٢0٤٫٦1٦( )5.279.630( )٦٫٢٦٢٫0٤٢( )6.018.059( )3٫٤٢5٫890( )3.262.324( المصروفات، باستثناء االستهالك ومصروف الدخل الضريبي

)3٫7٦٤٫٢9٦( )3.157.923( - 463.678 )٢91٫٦3٤( )192.551( )٢٫085٫7٢9( )2.057.317( )٦9٢٫338( )532.223( )٤00٫1٢7( )257.424( )٢9٤٫٤٦8( )118.408( االستهالك

)1٫٢٤1٫095( )1.566.961( ٢07٫٦٢5 - )1٤7٫19٤( )292.983( )1٫٢٢٦٫٦95( )1.646.116( )5٢٫0٢5( )91.247( )1٢7( )130( )٢٢٫٦79( )163( تكاليف التمويل

)119٫5٢8( - - - - - - - - - - - )119٫5٢8( - اضمحالل الشهرة 

)75٫155( )48.434( - - - - - - - - - - )75٫155( )48.434( مصروف الدخل الضريبي

٦٫9٤5٫90٢ 6.731.968 - - )11٤٫7٢5( )1.503.453( )3٫8٤1٫9٤٦( )4.377.935( 7٫7٦3٫15٤ 8.590.397 3٫٦93٫٦٦1 3.798.086 )55٤٫٢٤٢( 224.873 الربح )الخسارة( للسنة

٢٫751٫901 1.164.814 - - 50٦٫177 464.075 3٢9٫٤00 329.400 1٫٢٤٦٫٢97 259.322 5٢٦٫٤1٤ - 1٤3٫٦13 112.017 النفقات الرأسمالية 

113٫88٤٫39٦ 111.576.469 )17٫0٤٦٫0٢٤( )21.053.244( 5٤٫7٦9٫570 59.634.727 ٤٢٫٦79٫8٢3 41.575.393 ٦٫7٤8٫910 6.510.279 18٫0٢٢٫٢٢٤ 18.244.408 8٫709٫893 6.664.906 الموجودات التشغيلية

٤3٫9٤3٫1٦٤ 42.055.576 )9٫95٦٫973( )12.104.569( 8٫٢8٢٫9٢0 10.084.968 3٢٫٢٦٤٫151 33.560.894 3٫٢85٫015 3.184.111 ٦٫188٫٦٤7 4.642.629 3٫879٫٤0٤ 2.687.543 المطلوبات التشغيلية 

يتم استبعاد المعامالت فيما بين القطاعات عند التوحيد وينعكس ذلك في "خانة " التعديالت واالستبعاد".

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018
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إيرادات من عقود مبرمة مع عمالء   29

المجموع استثمارات وشحن وأنشطة أخرى الضيافة قطاع التجزئة قطاع الجملة عقود الخدمات والتموين
٢017

دينار بحريني
2018

دينار بحريني
٢017

دينار بحريني
2018

دينار بحريني
٢017

دينار بحريني
2018

دينار بحريني
٢017

دينار بحريني
2018

دينار بحريني
٢017

دينار بحريني
2018

دينار بحريني
٢017

دينار بحريني
2018

دينار بحريني

نوع اإليرادات 

8٤٫891٫593 89.304.334 - - ٢٫0٤7٫117 1.845.023 3٦٫5٢9٫733 37.761.353 ٤٤٫٢٤8٫0٢8 47.188.211 ٢٫0٦٦٫715 2.509.747 بيع البضائع 

٢٫09٦٫8٤٦ 2.063.394 - - ٢٫09٦٫8٤٦ 2.063.394 - - - - - - خدمات الغرف

308٫58٦ 2.372.152 308٫58٦ 2.372.152 - - - - - - - - خدمات الشحن

1٤٫999٫707 10.133.382 - - 1٤0٫800 160.323 - - - - 1٤٫858٫907 9.973.059 تموين وخدمات أخرى

10٢٫٢9٦٫73٢ 103.873.262 308٫58٦ 2.372.152 ٤٫٢8٤٫7٦3 4.068.740 3٦٫5٢9٫733 37.761.353 ٤٤٫٢٤8٫0٢8 47.188.211 1٦٫9٢5٫٦٢٢ 12.482.806 مجموع اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء 

األسواق الجغرافية 

85٫8٦1٫708 90.389.781 308٫58٦ 2.372.152 ٤٫٢8٤٫7٦3 4.068.740 3٤٫٢٢0٫37٦ 35.142.665 ٤٤٫٢٤8٫0٢8 47.188.211 ٢٫799٫955 1.618.013 البحرين 

٢٫309٫357 2.618.688 - - - - ٢٫309٫357 2.618.688 - - - - دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى

1٤٫1٢5٫٦٦7 10.864.793 - - - - - - - - 1٤٫1٢5٫٦٦7 10.864.793 دول أفريقية

10٢٫٢9٦٫73٢ 103.873.262 308٫58٦ 2.372.152 ٤٫٢8٤٫7٦3 4.068.740 3٦٫5٢9٫733 37.761.353 ٤٤٫٢٤8٫0٢8 47.188.211 1٦٫9٢5٫٦٢٢ 12.482.806 مجموع اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء 

توقيت إثبات اإليرادات 

8٤٫891٫593 89.304.334 - - ٢٫0٤7٫117 1.845.023 3٦٫5٢9٫733 37.761.353 ٤٤٫٢٤8٫0٢8 47.188.211 ٢٫0٦٦٫715 2.509.747 البضائع المحولة في وقت معين 

17٫٤05٫139 14.568.928 308٫58٦ 2.372.152 ٢٫٢37٫٦٤٦ 2.223.717 - - - - 1٤٫858٫907 9.973.059 الخدمات المحولة مع مرور الوقت 

10٢٫٢9٦٫73٢ 103.873.262 308٫58٦ 2.372.152 ٤٫٢8٤٫7٦3 4.068.740 3٦٫5٢9٫733 37.761.353 ٤٤٫٢٤8٫0٢8 47.188.211 1٦٫9٢5٫٦٢٢ 12.482.806 مجموع اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء 

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018
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سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية  30

تشـتمل المطلوبات المالية الرئيسـية للمجموعة علـى قروض واقتراضـات ومبالغ مسـتحقة الدفع محتفظ بها وجـزء معين من 
الذمـم التجاريـة الدائنة والذمـم األخرى وسـحوبات على المكشـوف من البنـك. إن الغرض الرئيسـي من هـذه المطلوبـات المالية 
هو تمويل العمليات التشغيلية اليومية للمجموعة والنفقات الرأسـمالية. لدى المجموعة جزء معين من الذمم التجارية المدينة 
والذمم األخرى ونقد وأرصـدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل الناتجة مباشـرًة من عملياتها. كما تحتفظ المجموعة باسـتثمارات 

وقرض لشركة خاضعة لسـيطرة مشتركة. 

تتعرض المجموعة لعدة مخاطر متمثلة في مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية.

تشـرف اإلدارة العليـا للمجموعة علـى إدارة هذه المخاطـر. يتم دعـم اإلدارة العليـا للمجموعة من قبـل لجنة االسـتثمار والتمويل 
التي تقدم المشـورة بشـأن المخاطر المالية وإطار حوكمة مناسـب للمخاطر الماليـة للمجموعة. تقوم لجنة االسـتثمار والتمويل 
بتقديـم تأكيـدات إلـى اإلدارة العليـا للمجموعة بأن األنشـطة الماليـة للمجموعـة المعرضـة للمخاطـر المالية تحكمها سياسـات 
وإجـراءات مالئمـة وبـأن المخاطر الماليـة يتـم تحديدهـا وقياسـها وإدارتها وفقـًا لسياسـات المجموعة ومـدى قبـول المجموعة 

لهذه المخاطـر. يقوم مجلـس اإلدارة بمراجعـة واعتماد هـذه السياسـات إلدارة كل من هـذه المخاطر الملخصـة أدناه. 

مخاطر السوق
مخاطـر السـوق هـي مخاطـر تقلبـات القيمـة العادلـة للتدفقـات النقديـة المسـتقبلية لـألداة الماليـة نتيجـة لتغيـرات في أسـعار 
السـوق. تشتمل أسـعار السـوق على مخاطر أسـعار الفائدة ومخاطر أسـعار األسـهم ومخاطر العمالت األجنبية. تشـتمل األدوات 
المالية التي تتأثر من خالل مخاطر السـوق على جزء معين من الذمم التجارية المدينة والذمـم األخرى وأرصدة لدى بنوك وبعض 

االسـتثمارات والسـحوبات على المكشـوف من البنـك وجزء معين مـن الذمم الدائنـة التجارية والذمـم األخرى. 

إن تحليل الحساسية في األقسام التالية يتعلق بالمركز المالي كما في 31 ديسمبر ٢018 و31 ديسمبر ٢017.

تم إعـداد تحليل الحساسـية على أسـاس أن نسـبة األدوات المالية بالعمـالت األجنبيـة جميعها ثابتة كمـا في 31 ديسـمبر ٢018 و31 
ديسمبر ٢017.

يسـتثني التحليل تأثيـر التغيرات في متغيرات السـوق للقيمة المدرجـة لمكافآت نهايـة الخدمة والمخصصات وعلـى الموجودات 
والمطلوبات غيـر المالية المتعلقـة بالعمليات األجنبية.

تم عمل الفرضيات التالية لحساب تحليل الحساسية:

تتعلـق حساسـية القائمة الموحـدة للمركز المالي فقط باالسـتثمارات والقرض المقدم لشـركة خاضعة لسـيطرة مشـتركة  )أ( 
واألرصـدة لـدى البنـوك وجـزء معيـن مـن الذمـم التجاريـة المدينـة والذمـم األخرى وجـزء معيـن مـن الذمـم التجاريـة الدائنة 

والذمـم األخرى وسـحوبات علـى المكشـوف مـن البنك.
 

إن حساسـية القائمـة الموحدة للدخل هـو التأثير فـي التغيرات المفترضة في مخاطر السـوق. تسـتند هذه علـى الموجودات  )ب( 
المالية والمطلوبـات المالية المحتفظ بها في 31 ديسـمبر ٢018 و31 ديسـمبر ٢017.

مخاطر أسعار الفائدة 
مخاطر أسـعار الفائـدة هي مخاطـر تقلبات القيمـة العادلـة أو التدفقـات النقدية المسـتقبلية لـألداة الماليـة نتيجـة لتغيرات في 

أسـعار الفائدة في السـوق.

تتعـرض المجموعـة لمخاطر أسـعار فائدة علـى موجوداتهـا ومطلوباتهـا التي تحمـل أسـعار فائدة متغيـرة )قـروض واقتراضات 
وسـحوبات على المكشـوف مـن البنك(.

إن الحساسـية للتغيرات المحتملة الممكنة في أسـعار الفائدة مع االحتفـاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة علـى أرباح المجموعة 
هي كالتالي: 

2018٢017

-٢5+50-25+50الزيادة )النقص( في النقاط األساسية

٦٢٫7٢7)1٢5٫٤53(61.588)123.177()النقص( الزيادة في الربح ]بالدينار البحريني]

سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية )تتمة(  30

مخاطر السوق )تتمة(
مخاطر أسعار األسهم 

إن سـندات أسـهم حقـوق الملكيـة المدرجـة وغيـر المدرجـة للمجموعـة هـي معرضـة لمخاطر أسـعار السـوق الناتجة عـن عدم 
التيقن بشـأن القيم المسـتقبلية لألوراق المالية االسـتثمارية. تدير المجموعة مخاطر أسعار األسـهم من خالل تنويع استثماراتها 
ووضع حدود بشـكل فردي إلـى إجمالي أدوات أسـهم حقوق الملكيـة. يتم تقديم تقارير عن محفظة أسـهم حقـوق الملكية 
إلـى اإلدارة العليا للمجموعة ولجنة االسـتثمار والتمويل على أسـاس منتظـم. تقوم لجنة االسـتثمار والتمويـل التابعة للمجموعة 

بمراجعـة واعتماد جميع القرارات المتعلقة باسـتثمارات أسـهم حقـوق الملكية. 

يلخـص الجـدول التالي حساسـية التغيرات المتراكمـة في القيمـة العادلة للتغيـرات المحتملة الممكنة في أسـعار األسـهم، مع 
االحتفاظ بجميـع المتغيرات األخـرى ثابتة. 

٢017 2018 تغيرات في 
القيمة العادلة 

لألسهم
التأثير على الربح

دينار بحريني
التأثير على الحقوق

دينار بحريني
التأثير على الربح

دينار بحريني
التأثير على الحقوق

دينار بحريني

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر 

- 8٤7٫٤85 - 776.715 ٪10+ استثمارات مسعرة

- )8٤7٫٤85( - )776.715( ٪10- استثمارات أسهم حقوق الملكية 

- 188٫٤79 - 208.147 ٪10+ استثمارات غير مسعرة

- )188٫٤79( - )208.147( ٪10- استثمارات أسهم حقوق الملكية
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

خالل األرباح أو الخسائر 

53٫9٦1 - 49.224 - ٪10+ استثمارات مسعرة

)53٫9٦1( - )49.224( - ٪10- استثمارات أسهم حقوق الملكية 
191٫٦37 - 186.753 -  ٪10+ استثمارات الدّين

)191٫٦37( - )186.753( - ٪10-

تركز محفظة االستثمار
ينشـأ تركز محفظـة االسـتثمار عندما يتـم إجراء عـدد من االسـتثمارات فـي منشـآت تعمل في نفـس األنشـطة التجاريـة أو تعمل 
فـي أنشـطة فـي نفـس اإلقليـم الجغرافـي أو لديهـا نفـس السـمات االقتصاديـة والتـي سـوف تتأثـر بنفـس الظـروف االقتصادية 
والسياسـية أو الظـروف األخـرى. تديـر المجموعـة هـذه المخاطر من خـالل تنويـع اسـتثماراتها من حيـث تمركـز االسـتثمارات. فيما 

يلـي تركـز المحفظـة االسـتثمارية للمجموعة كمـا في 31 ديسـمبر:

2018
دينار بحريني

٢017
دينار بحريني

7.490.0507٫870٫3٢0أسهم حقوق الملكية 

2.049.8701٫851٫585صناديق أسهم حقوق الملكية الخاصة 

800.9301٫177٫3٤5صناديق استثمارية مفتوحة

1.867.5341٫91٦٫3٦8أدوات دّين 

12.208.3841٢٫815٫٦18

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018
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سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية )تتمة(  30

مخاطر السوق )تتمة(
مخاطر العمالت األجنبية 

مخاطر العمالت األجنبية هـي مخاطر تقلبات القيمة العادلـة أو التدفقات النقدية المسـتقبلية لألداة الماليـة نتيجة لتغيرات في 
أسـعار صرف العمالت األجنبية. تتعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية التي تتعلق بصورة رئيسية 
باألنشـطة التشـغيلية للمجموعـة )عندما يتـم عـرض اإليـرادات والمصروفات بعملـة مختلفة عـن العملـة الرئيسـية للمجموعة(، 

وصافي اسـتثمارات المجموعة في الشـركات التابعة األجنبية. 

بمـا أن الدينـار البحرينـي مثبـت بالـدوالر األمريكـي، ال تمثل األرصـدة بالـدوالر األمريكـي والعمالت األخـرى المثبتـة بالـدوالر األمريكي 
مخاطـر عملـة أجنبيـة جوهرية.

فيما يلي تعرض الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بالعمالت األجنبية:

٢017 2018
مطلوبات وما يعادلها 

بالدينار البحريني
موجودات وما يعادلها 

بالدينار البحريني
مطلوبات وما يعادلها 

بالدينار البحريني
موجودات وما يعادلها 

بالدينار البحريني

٦7٫5٢8 30٫150 64.627 29.539 يورو

8٫750 ٦٫70٢ 8.374 6.566 جنية استرليني

77٢٫3٢7 5٫78٢٫990 739.152 5.665.795 عمالت أخرى 

يشير الجدول أدناه إلى تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية في 31 ديسمبر، وذلك نتيجة لموجوداتها ومطلوباتها النقدية. 
يحسب التحليل تأثير التغيرات التصاعدية بنسبة 5٪ بالدينار البحريني مقابل اليورو والجنية االسترليني والعمالت األخرى، مع االحتفاظ 
بجميـع المتغيرات األخرى ثابتة، على القائمة الموحدة للدخل )نتيجة لحساسـية القيمة العادلة للموجـودات والمطلوبات النقدية 

والقائمة الموحدة للدخل الشامل اآلخر للمجموعة نتيجة للتغيرات في صافي االستثمارات في الشركات التابعة األجنبية(.

٢017 2018
التأثير على الحقوق 

دينار بحريني
التأثير على الربح 

دينار بحريني
التأثير على الحقوق 

دينار بحريني
التأثير على الربح 

دينار بحريني

٪5+ ٪5+ ٪5+ ٪5+ تغير في معدالت صرف العمالت األجنبية 

- 1٫8٦9 - 1.754 يورو

- 10٢ - 90 جنية استرليني

)٢50٫533( - )246.332( - عمالت أخرى 

مخاطر االئتمان
إن مخاطـر االئتمـان هـي المخاطـر التي تنتـج عن عـدم تمكـن أحـد أطـراف األداة الماليـة مـن الوفـاء بالتزاماته األمـر الـذي ينتج عنه 
تحمـل الطرف اآلخـر لخسـارة مالية. تتعـرض المجموعـة لمخاطـر االئتمان من خـالل أنشـطتها التشـغيلية )بصورة رئيسـية الذمم 
التجارية المدينة( ومن أنشـطتها االسـتثمارية متضمنة على أرصـدة مصرفية لدى بنوك ومؤسسـات مالية، واسـتثمارات في أدوات 

الديـن وأدوات ماليـة أخرى.

ذمم تجارية مدينة ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
تتعامـل المجموعة فقط مـع أطراف أخـرى معترف بهـا وذات جـدارة ائتمانية جيـدة. ومن سياسـة المجموعة بأن جميـع عمالئها 
الذيـن يرغبون فـي المتاجرة بشـروط ائتمانيـة يخضعون إلجـراءات التحقـق من االئتمـان. وباإلضافـة إلى ذلـك، يتم مراقبـة األرصدة 
المسـتحقة القبض على أسـاس مسـتمر مما يـؤدى إلى تعـرض المجموعة للديـون المعدومة غيـر الجوهريـة. ال تعتقـد اإلدارة بأن 

هنـاك أية مخاطـر ائتمانية جوهريـة مرتبطـة بالمبالغ المسـتحقة من أطـراف ذات عالقة.

أرصدة مصرفية واستثمارات في أدوات الدّين
فيمـا يتعلـق بمخاطر االئتمـان الناتجـة مـن الموجـودات المالية للمجموعـة، والتي تشـتمل علـى أرصـدة مصرفية واسـتثمارات في 
أدوات الدّيـن، فإن تعرض المجموعـة لمخاطر االئتمان ينتج مـن عدم قدرة الطرف اآلخر على السـداد. تحـد المجموعة من مخاطر 

االئتمان عـن طريق التعامـل فقط مع بنوك تتمتع بسـمعة جيـدة واالسـتثمار في السـندات الحكومية.

سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية )تتمة(  30

مخاطر االئتمان )تتمة(
إجمالي التعرضات القصوى 

يوضح الجدول أدناه إجمالي التعرضات القصوى لمخاطر االئتمان للبنود المدرجة في القائمة الموحدة للمركز المالي للمجموعة 
والتي تعتبر بأنها منتجة:

2018
دينار بحريني

٢017
دينار بحريني

5.432.938٢٫909٫088أرصدة لدي بنوك 

17.510.14919٫15٢٫19٤ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

1.867.5341٫91٦٫3٦8استثمارات )سندات الدّين(

24.810.621٢3٫977٫٦50

إن استثمارات المجموعة في سندات الّدين لم يفت موعد استحقاقها وغير مضمحلة كما في 31 ديسمبر ٢018 و في 31 ديسمبر ٢017.

يتم إجـراء تحليـل لالضمحـالل في تاريـخ إعـداد كل تقريـر مالي باسـتخدام مخصـص الجـدول األصلـي لقيـاس الخسـائر االئتمانية 
المتوقعـة. وتسـتند معـدالت المخصـص على عـدد أيـام التأخير فـي السـداد لمجموعات مـن مختلـف شـرائح العمـالء ذات أنماط 
خسارة متشابهة )أي حسب المنطقة الجغرافية ونوع المنتج ونوع العميل(. ويعكس الحساب نتائج االحتماالت المرجحة والقيمة 
الزمنية للنقود والمعلومـات المعقولة والداعمة المتوفـرة في تاريخ إعداد التقاريـر المالية عن األحداث السـابقة والظروف الحالية 
والتنبؤات الخاصة بالظروف االقتصادية المسـتقبلية. وبصفة عامة، تشـطب الذمـم التجارية المدينة إذا كانت متأخرة عن السـداد 

ألكثـر من خمس سـنوات وال تخضع لنشـاط إنفاذ القوانيـن. ال تحتفـظ المجموعة أية ضمانـات كرهن.

تركز مخاطر االئتمان
تظهـر تركزات مخاطـر االئتمان عندما يدخل عـدد من األطراف المتعاملة في أنشـطة تجارية متشـابهة أو في أنشـطة في نفس 
اإلقليـم الجغرافـي أو عندمـا تكـون لهـا نفـس السـمات االقتصاديـة ممـا تؤثـر بشـكل متشـابه علـى مقدرتهـا للوفـاء بالتزاماتها 
التعاقدية في حالـة بروز تغيرات افتصادية أو سياسـية أو ظروف أخرى. تشـير تركزات مخاطر االئتمان إلى الحساسـية النسـبية في 

أداء المجموعـة تجـاه التطورات التـي قد تطرأ علـى قطاع صناعـي أو موقـع جغرافي معين.

تقـوم المجموعة ببيع منتجاتهـا إلى عدد كبير من تجـار الجملة وتجار التجزئة. تمثل حسـابات أكبر خمسـة من عمـالء المجموعة 
19٪ في 31 ديسـمبر ٢018 )٢017: 15٪( من الذمـم التجارية المدينة القائمة.

فيما يلي توزيع الموجودات المالية للمجموعة: 

 أرصدة لدى بنوك 
دينار بحريني

موجودات مالية مدرجة 
بالتكلفة مطفأة

دينار بحريني

استثمارات في
أدوات الدّين 
دينار بحريني 31 ديسمبر 2018

اإلقليم الجغرافي

4.915.400 12.766.441 1.555.037 البحرين 

126.670 644.975 312.497 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

390.868 4.098.733 - الدول األفريقية

5.432.938 17.510.149 1.867.534

 أرصدة لدى البنوك 
دينار بحريني

قروض وذمم مدينة
دينار بحريني

استثمارات في أدوات الدّين 
دينار بحريني 31 ديسمبر ٢017

اإلقليم الجغرافي 

1٫139٫٦8٢ 15٫11٦٫0٤9 1٫58٦٫87٤ البحرين 

٢59٫391 53٦٫٢8٤ 3٢9٫٤9٤ دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

1٫510٫015 3٫٤99٫8٦1 - الدول األفريقية

٢٫909٫088 19٫15٢٫19٤ 1٫91٦٫3٦8

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018
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سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية )تتمة(  30

مخاطر االئتمان )تتمة(
تركز مخاطر االئتمان )تتمة( 

أرصدة لدى بنوك 
دينار بحريني

موجودات مالية مدرجة 
بالتكلفة مطفأة 

دينار بحريني

استثمارات في
أدوات الدّين

دينار بحريني 31 ديسمبر 2018

القطاع الصناعي 

5.432.938 - 758.192 مصرفي 

- - 1.109.342 حكومي

- 17.510.149 - تجاري

5.432.938 17.510.149 1.867.534 المجموع

أرصدة لدى بنوك
دينار بحريني

ذمم تجارية مدينة
وذمم أخرى
دينار بحريني

استثمارات في
أدوات الدّين

دينار بحريني 31 ديسمبر ٢017

القطاع الصناعي 

٢٫909٫088 - 77٤٫11٦ مصرفي 

- - 1٫1٤٢٫٢5٢ حكومي

- 19٫15٢٫19٤ - تجاري

٢٫909٫088 19٫15٢٫19٤ 1٫91٦٫3٦8 المجموع

مخاطر السيولة
تحد المجموعـة من مخاطر سـيولتها بالحرص على توفـر التسـهيالت المصرفية لديها. تتطلب شـروط مبيعـات المجموعة دفع 

المبالـغ خـالل 30 إلى 90 يومًا مـن تاريخ البيـع. يتم عادًة تسـوية الذمم التجاريـة الدائنة خـالل ٦0 يومًا من تاريخ الشـراء.

يلخـص الجـدول أدنـاه بيـان اسـتحقاق المطلوبـات الماليـة للمجموعـة فـي 31 ديسـمبر، علـى أسـاس المدفوعـات التعاقديـة غيـر 
المخصومـة ومعـدالت الفائـدة الحاليـة فـي السـوق.

31 ديسمبر 2018
عند الطلب

دينار بحريني 
أقل من 3 أشهر

دينار بحريني 
من 3 إلى 12 شهرًا

دينار بحريني 
من 1 إلى 10 سنوات

دينار بحريني 
المجموع

دينار بحريني 

3.654.5171.739.81021.016.56326.410.890-قروض واقتراضات

11.457.139--1.022.75910.434.380ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى 

2.013.480---2.013.480سحوبات على المكشوف من البنك

1.175.371-1.175.371--مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها

3.036.23914.088.8972.915.18121.016.56341.056.880

3٫٦73٫911٢٫٤70٫79٢٢٢٫٢٤1٫38٦٢8٫38٦٫089-قروض واقتراضات

11٫٦٢3٫٢٤٤--781٫38010٫8٤1٫8٦٤ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى 

1٫599٫95٦-1٫599٫95٦--مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها

895٫٤5٢---895٫٤5٢سحوبات على المكشوف من البنك

1٫٦7٦٫83٢1٤٫515٫775٤٫070٫7٤8٢٢٫٢٤1٫38٦٤٢٫50٤٫7٤1

سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية )تتمة(  30

المخاطر التشغيلية
المخاطر التشـغيلية هي مخاطر الخسـائر الناتجة عن فشـل األنظمـة أو األخطاء البشـرية أو االحتيال أو األحـداث الخارجية. عندما 
يفشـل أداء الرقابـة، فـأن المخاطـر التشـغيلية يمكن أن تسـبب الضرر علـى السـمعة أو تترتب عليهـا تداعيـات قانونيـة أو تنظيمية 
أو تـؤدي إلى خسـارة ماليـة. ال تتوقـع المجموعـة القضـاء علـى جميـع المخاطـر التشـغيلية، ولكنهـا تسـتطيع إدارة وتقليل هذه 
المخاطر من خالل إطـار الرقابة والمتابعة واالسـتجابة للمخاطر المحتملـة، والمجموعة قادرة على إدارة هـذه المخاطر. وتتضمن 
عمليـة الرقابـة الفصل الفعـال بين الوظائـف وتقييم إجـراءات الصالحيـات والتسـويات وتثقيف الموظفيـن وتقييـم العمليات، بما 

في ذلك اسـتخدام التدقيـق الداخلي.

التغيرات في المطلوبات الناتجة من األنشطة التشغيلية

كما في 1 
يناير 2018

دينار بحريني 

أرباح أسهم التدفقات النقدية
مثبتة

دينار بحريني 

كما في
31 ديسمبر 2018

دينار بحريني 
مكتسبة 

دينار بحريني 
مدفوعات

دينار بحريني 

22.621.820-)11.170.583(24.195.2369.597.167قروض واقتراضات

1.175.137-)424.585(-1.599.956مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها

6.937.1881.022.759)6.695.809(-781.380أرباح اسهم لم يطالب بها

26.576.5729.597.167)18.290.977(6.937.18824.819.950

كما في 
 يناير ٢017

دينار بحريني 

التدفقات النقدية
أرباح أسهم مثبتة

دينار بحريني 

كما في
31 ديسمبر ٢017

دينار بحريني 
مكتسبة 

دينار بحريني 
مدفوعات

دينار بحريني 

٢٤٫195٫٢3٦-)٢٫711٫158(٢٢٫317٫90٢٤٫588٫٤9٢قروض واقتراضات

1٫599٫95٦-)1٫180٫317(-٢٫780٫٢73مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها

٦٫937٫188781٫380)٦٫780٫331(-٦٢٤٫5٢3أرباح اسهم لم يطالب بها

٢5٫7٢٢٫٦98٤٫588٫٤9٢)10٫٦71٫80٦٫)٦937٫188٢٦٫57٦٫57٢

إدارة رأس المال
إن الهـدف الرئيسـي إلدارة رأسـمال المجموعة هـو التأكد بـأن المجموعة تحتفظ بدرجـات ائتمانية قوية ونسـب رأسـمال عالية من 

أجـل دعم أعمالهـا وزيادة الحـد األقصى للقيمة المسـاهمين.

مـن أجل تحقيـق هذا الهـدف العـام، تهـدف إدارة رأسـمال المجموعـة، من بيـن أمور أخـرى، إلـى التأكد بأنهـا تفي بجميـع العهود 
المالية المتعلقة باتفاقيات التسهيالت االئتمانية التي تحدد متطلبات هيكل رأس المال. أن االنتهاكات في الوفاء بالعهود المالية 
سـيتيح البنـك علـى الفـور اسـتدعاء القـروض واالقتراضـات. ال توجد هنـاك أيـة انتهـاكات فـي العهـود الماليـة المتعلقـة باتفاقيات 

التسـهيالت االئتمانية خالل السـنتين المنتهيتين في 31 ديسـمبر ٢018 و31 ديسـمبر ٢017.

تديـر المجموعـة هيـكل رأسـمالها وتقوم بإجـراء تعديـالت عليه في ضـوء التغيـرات في ظـروف االقتصاديـة. من أجـل المحافظة 
على أو تعديل هيـكل رأس المال، يمكـن للمجموعة تعديل مبالغ أرباح األسـهم المدفوعة للمسـاهمين أو إصدار أسـهم جديدة. 
لم يتـم إجراء أيـة تغييرات فـي األهـداف والسياسـات والعمليات خـالل السـنتين المنتهيتين فـي 31 ديسـمبر ٢018 و31 ديسـمبر ٢017، 
على التوالـي. تتكون حقـوق الملكية مـن رأس المال واالحتياطيـات األخرى واألرباح المبقاة محسـوم منها أسـهم الخزانـة العائدة 
إلـى حقوق حاملـي أسـهم بـي أم أم آي ش.م.ب. ويتم قياسـها بمبلـغ وقـدره ٦٦٫٢58٫8٤٤ دينار بحريني كمـا في 31 ديسـمبر ٢018 

)٢017: ٦٤٫97٦٫5٤0 دينـار بحريني(.

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018
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قياس القيم العادلة  31

القيمـة العادلـة هي السـعر الـذي سـيتم اسـتالمه لبيع موجـود أو الـذي يتـم دفعـه لتحويل مطلـوب فـي معاملة منظمـة بين 
مشـاركي السـوق في تاريـخ القياس.

القيمة العادلة لألدوات المالية 
تشتمل األدوات المالية للمجموعة على الموجودات المالية والمطلوبات المالية. 

تشـتمل الموجـودات المالية على اسـتثمارات وجـزء معين مـن الذمم التجاريـة المدينـة والذمم األخـرى ونقد وأرصدة لـدى بنوك. 
تشـتمل المطلوبـات الماليـة علـى قـروض واقتراضـات ومبالـغ مسـتحقة الدفـع المحتفظ بهـا وجـزء معين مـن الذمـم التجارية 

الدائنـة والذمـم األخرى وسـحوبات على المكشـوف مـن البنك.

يتم تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية بناًء على الطرق واالفتراضات التالية:

إن النقد واألرصدة لدى البنوك والسحوبات على المكشوف من البنك وجزء معين من الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى  أ( 
ومبالغ مسـتحقة الدفـع المحتفظ بها وجـزء معين من الذمـم التجارية الدائنـة والذمم األخـرى تقارب قيمهـا المدرجة إلى 

حد كبير نتيجة لالسـتحقاقات القصيرة األجـل لتلك األدوات؛ 

يتم تقييـم القروض واالقتراضات مـن قبل المجموعة بناًء علـى معايير مثل أسـعار الفائدة. ال تختلف القيم المدرجة بشـكل  ب( 
جوهري عن قيمهـا العادلة كما في 31 ديسـمبر ٢018 و31 ديسـمبر ٢017؛ و

تم اشتقاق القيم العادلة لالستثمارات المسعرة من أسعار السوق المسعرة في األسواق النشطة أو في حالة االستثمارات  ج( 
غير المسعرة، باستخدام أسعار العطاءات المقدمة من قبل مدراء الصناديق االستثمارية أو باستخدام أحدث معامالت السوق 

دون شروط تفضيلية أو القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مشابهة لها أو باستخدام تقنيات التقييم األخرى المناسبة.

القيم العادلة لألدوات غير المالية 
تقيس المجموعة استثماراتها العقارية بالقيمة العادلة وتم اإلفصاح عن اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة في اإليضاح ٦.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
بالنسبة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة، راجع اإليضاح 9.

 
األدوات المالية حسب الفئات:

فيما يلي أدناه نظرة عامة عن األدوات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة:

المجموع 
دينار بحريني

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر
دينار بحريني

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 
األرباح أو الخسائر

دينار بحريني

مدرجة بالتكلفة 
المطفأة

دينار بحريني 31 ديسمبر 2018

الموجودات المالية:

17.510.149 - - 17.510.149 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى 

12.208.384 9.848.612 2.359.772 - استثمارات 

5.566.402 - - 5.566.402 نقد وأرصدة لدى بنوك 

35.284.935 9.848.612 2.359.772 23.076.551

المطلوبات المالية:

22.621.820 - - 22.621.820 قروض واقتراضات 

11.457.139 - - 11.457.139 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى 

2.013.480 - - 2.013.480 سحوبات على المكشوف من البنك

1.175.371 - - 1.175.371 مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها

37.267.810 - - 37.267.810

قياس القيم العادلة )تتمة(  31

األدوات المالية حسب الفئات )تتمة(

المجموع 
دينار بحريني

مدرجة بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر

دينار بحريني

مدرجة بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح أو الخسائر

دينار بحريني

مدرجة بالتكلفة 
المطفأة

دينار بحريني 31 ديسمبر ٢017

الموجودات المالية:

19٫15٢٫19٤ - - 19٫15٢٫19٤ ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى 

1٢٫815٫٦18 10٫359٫٦39 ٢٫٤55٫979 - استثمارات 

3٫093٫958 - - 3٫093٫958 نقد وأرصدة لدى بنوك 

35٫0٦1٫770 10٫359٫٦39 ٢٫٤55٫979 ٢٢٫٢٤٦٫15٢

المطلوبات المالية:

٢٤٫195٫٢3٦ - - ٢٤٫195٫٢3٦ قروض واقتراضات 

11٫٦٢3٫٢٤٤ - - 11٫٦٢3٫٢٤٤ ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى 

1٫599٫95٦ - - 1٫599٫95٦ مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها

895٫٤5٢ - - 895٫٤5٢ سحوبات على المكشوف من البنك

38٫313٫888 - - 38٫313٫888

إعادة تصنيف أرقام المقارنة   32

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسـنة السـابقة لكي تتناسب مع العرض المطبق في السـنة الحالية. إن إعادة التصنيفات 
هذه لم تؤثر على الربح أو حقوق الملكية المسـجلة مسبقًا.

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018
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إفصاحات حوكمة
الشركات
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قانون حوكمة الشركات
على مجلس اإلدارة والموظفين في المجموعة الحفاظ على أعلى مسـتوى من أخالقيات العمل والسـلوك الفردي. فقد أنشـأت 
المجموعـة ميثاق قواعد السـلوك الذي يوفر اإلطارييـن األخالقي والقانونـي لجميع الموظفين خـالل إدارة أعمالهـا. يعمل ميثاق 
قواعد السـلوك على تحديد كيفية تواصل المجموعة مع مجتمعها الذي يضم الموظفين والمسـاهمين والمسـتثمرين والبيئة 

التي تعمل بهـا المجموعة.

يعتمـد مجلـس اإلدارة على ميثـاق قواعد السـلوك وسياسـة المبلغيـن لمراقبة االلتـزام باألخـالق والقوانيـن المهنيـة للمجموعة. 
لدى ميثـاق قواعـد السـلوك توجيهات واضحـة في ممارسـة األعمـال التجارية علـى الصعيـد الدولي أيضـًا، والتفاعل مـع الجهات 
الحكومية والمجتمعات المحلية والشركاء التجاريين، والسلوك العام في مكان العمل مع مراعاة الممارسات المثالية في نماذج 
حوكمة الشركات. يحدد ميثاق قواعد السلوك اإلطار السلوكي لجميع الموظفين ضمن مجموعة واسعة من المسائل األخالقية 

والقانونية. يمكن قراءة ميثاق قواعد السـلوك من خالل قسـم "حوكمة الشـركات" المتوفر على موقع الشـركة اإللكتروني.

التطورات التي طرأت على حوكمة المجموعة
خالل السـنة، قامـت بـي أم أم آي بإعادة النظر فـي إطار حوكمة الشـركات والمبـادئ التوجيهية لضمـان االمتثال بميثـاق حوكمة 

الشـركات الصادر في سـنة ٢018.

مجلس إدارة المجموعة وأعضاؤه واإلدارة العليا
مسؤوليات مجلس اإلدارة  .1

إن مجلـس اإلدارة مسـؤول أمـام المسـاهمين عـن االسـتثمار الرشـيد والحفـاظ علـى مصالـح المسـاهمين. لـدى مجلـس اإلدارة 
مسـؤوليات عديـدة تشـمل وال تقتصـر علـى:

مراقبة األداء العام ألعمال المجموعة؛  -
مراقبة أداء اإلدارة وخطة التعاقب لإلدارة العليا؛  -

مراقبة تضارب المصالح ومنع المعامالت المسيئة من األطراف ذات العالقة؛  -
إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية بدقة تامة؛  -

الترتيب والتحضير لعقد اجتماعات المساهمين؛  -
تحديد أرباح أسهم بالنسبة للمساهمين وضمان توفيرها؛  -

مراقبة االمتثال لميثاق قواعد السلوك للمجموعة واعتماد وتنفيذ بنوده؛  -
مراجعة أهداف وسياسات المجموعة المتعلقة بالمسؤوليات االجتماعية وتنفيذها بشكل فّعال؛ و  -

اختيار ومقابلة وتعيين الرئيس التنفيذي واألعضاء اآلخرين لإلدارة العليا.  -

وفي نفس السياق، يبقى أعضاء مجلس اإلدارة بشكل فردي وجماعي المسؤولين عن األداء اإلجمالي لجميع مهام مجلس اإلدارة.

المعامالت الجوهرية التي تتطلب موافقة مجلس اإلدارة  .2
المعامالت الجوهرية التالية تتطلب مراجعة وتقييم وموافقة مجلس اإلدارة:

إستراتيجية الشركة؛  -
الميزانية السنوية؛  -

تخصيص الموارد الرئيسية واالستثمارات الرأسمالية؛ و  -
مسؤوليات اإلدارة وخطة التدريب والتنمية، وخطة التعاقب لإلدارة العليا.  -

نظام انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ونهاية خدماتهم
يتـم انتخاب/إعـادة انتخـاب أعضاء المجلـس كل ثالث سـنوات فـي اجتمـاع الجمعية العموميـة السـنوي للمسـاهمين. وتم عقد 

آخـر انتخاب ألعضـاء مجلـس اإلدارة بتاريخ 1٤ مـارس ٢018.

تنتهي خدمة عضو مجلس اإلدارة إما بانتهاء فترة انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية السـنوي للمساهمين أو حال استقالته 
من منصبه في مجلس اإلدارة.

إفصاحات حوكمة
الشركات

مجلس إدارة المجموعة وأعضاؤه واإلدارة )تتمة(
أعضاء المجلس  .3

يتكون أعضاء مجلس اإلدارة من 8 أعضاء كما في 31 ديسمبر ٢018 )٢017: 8 أعضاء(.

تم انتخاب المجلس في 1٤ مارس ٢018 لمدة 3 سنوات.

يلخص الجدول التالي معلومات عن المهنة والمنصب وسنوات الخبرة وتاريخ بدء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين: 

المنصبالمهنةاسم عضو مجلس اإلدارة
تنفيذي/ غير تنفيذي

تاريخ البدءسنوات الخبرةمستقل/ غير مستقل

5٢٢00٤غير تنفيذي/ غير مستقلرئيس مجلس اإلدارةرجل أعمالالسيد عبداهلل حسن بوهندي 

٤8199٢غير تنفيذي/ مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارةرجل أعمالالسيد شوقي فخرو 

٢0٢018غير تنفيذي/ غير مستقلعضو مجلس اإلدارةرجل أعمالالسيد أحمد يتيم 

٤1٢00٤غير تنفيذي/ مستقلعضو مجلس اإلدارةرجل أعمالالسيد جهاد أمين 

٤٤٢00٤غير تنفيذي/ غير مستقلعضو مجلس اإلدارةسيدة أعمالالسيدة منى المؤيد 

٢0٢00٤غير تنفيذي/ غير مستقلعضو مجلس اإلدارةرجل أعمالالسيد محمد المؤيد 

57٢00٦غير تنفيذي/ مستقلعضو مجلس اإلدارةرجل أعمالالسيد رضا فرج 

٢7٢011غير تنفيذي/ مستقلعضو مجلس اإلدارةرجل أعمالالسيد سهيل حاجي 

عضوية أعضاء مجلس اإلدارة  .4

اسم عضو مجلس اإلدارة
عدد العضويات في الشركات 

المدرجة األخرى في البحرين
عدد العضويات في شركات 

تجارية أخرى في البحرين
المنصب في الجهات الحكومية 

والتنظيمية

ال شيء3٢السيد عبداهلل حسن بوهندي 

ال شيء٢1السيد شوقي فخرو 

ال شيء-٦السيد جهاد أمين 

ال شيء٢1السيد محمد المؤيد 

عضو في مجلس الشورى٢1السيد رضا فرج 

ال شيء-٢السيد سهيل حاجي

عضو في مجلس الشورى11السيدة منى المؤيد

ال شيء11السيد أحمد يتيم

إفصاحات حوكمة
الشركات )تتمة(



91
٢٠

١8
ي 

نو
س

 ال
ير

قر
لت

ي ا
م آ

م أ
ي أ

ب
ية

جاب
 إي

ج
تائ

، ن
يز

تم
  م

اء 
أد

مجلس إدارة المجموعة وأعضاؤه واإلدارة )تتمة(
أعضاء المجلس والتداول الفوري ألسهم الشركة خالل عام 2018  .5

المنصب والصلةاالسم
األسهم في

31 ديسمبر 2018
األسهم في

31 ديسمبر 2017

إجمالي المبلغ 
المحول/ قيمة 

الشراء
إجمالي قيمة 

المبيعات

--٦51٫٢59٦51٫٢59رئيس مجلس اإلدارةالسيد عبداهلل حسن بوهندي 

--587٫88٢587٫88٢نائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد شوقي فخرو 

--33٦٫15333٦٫153عضوالسيدة منى المؤيد

-٢٫300٫5٤3580٫0001٫7٢0٫5٤3عضوالسيد جهاد أمين 

----عضوالسيد رضا فرج 

-3٢٫000٢٢٫00010٫000عضوالسيد أحمد يتيم

-٦37٫٢73387٫٢73٢50٫000عضوالسيد محمد فاروق المؤيد 

--110٫000110٫000عضوالسيد سهيل حاجي

ميثاق قواعد السلوك واإلجراءات التي اعتمدها المجلس لمراقبة االمتثال
على مجلس اإلدارة والموظفين في المجموعة الحفاظ على أعلى مسـتوى من أخالقيات العمل والسـلوك الفردي. فقد أنشـأت 
المجموعـة ميثاق قواعد السـلوك الذي يوفر اإلطارييـن األخالقي والقانونـي لجميع الموظفين خـالل إدارة أعمالهـا. يعمل ميثاق 
قواعد السـلوك على تحديد كيفية تواصل المجموعة مع مجتمعها الذي يضم الموظفين والمسـاهمين والمسـتثمرين والبيئة 

التي تعمل بهـا المجموعة.

يعتمـد مجلـس اإلدارة على ميثـاق قواعد السـلوك وسياسـة المبلغيـن لمراقبة االلتـزام باألخـالق والقوانيـن المهنيـة للمجموعة. 
لدى ميثـاق قواعـد السـلوك توجيهات واضحـة في ممارسـة األعمـال التجارية علـى الصعيـد الدولي أيضـًا، والتفاعل مـع الجهات 
الحكوميـة والمجتمعـات المحليـة والشـركاء التجارييـن، والسـلوك العـام في مـكان العمل مـع مراعـاة الممارسـات المثالية في 

نمـاذج حوكمة الشـركات.

اإلدارة   .6
يلخـص الجـدول التالـي المعلومـات الخاصـة بالمنصب وسـنوات الخبـرة والمؤهـالت لـكل عضـو مـن أعضـاء اإلدارة التنفيذية كما 

في 31 ديسـمبر ٢018

المؤهلسنوات الخبرةالمنصب/المسمى الوظيفي اسم العضو التنفيذي

ماجستير في إدارة األعمال.3٤الرئيس التنفيذي السيد ماريك شيريدان 

السيد عمار عقيل 
نائب الرئيس التنفيذي

ماجستير في إدارة األعمال، زميل CIMA و ٢٢AATورئيس اإلدارة المالية

بكالوريوس في إدارة األعمال ودبلوم في عمليات الفنادق والتموين 33مدير العمليات - خدمات العقود السيد روبرت سميث

إفصاحات حوكمة
الشركات )تتمة(

مجلس إدارة المجموعة وأعضاؤه واإلدارة )تتمة(
اإلدارة )تتمة(  .6

يلخص الجدول التالي مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء اإلدارة التنفيذية خالل السنة:

2018
دينار بحريني 

٢017
دينار بحريني 

366.7303٤3٫08٢الرواتب 

160.7181٤9٫85٢المكافآت

97.973109٫888العالوات 

41.205٢7٫97٢مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

666.626٦30٫79٤المجموع 

الهيكل التنظيمي للمجموعة:

إفصاحات حوكمة
الشركات )تتمة(

مجلس ا�دارة

الرئيس التنفيذي

مكتب الرئيس
وشريك االستراتيجية

مدير أول
المواهب

مدير عام
المبيعات وتصنيع 

ا�غذية

مدير أول
التجارة ا�لكترونية

رئيس العمليات
العقود واالسناد 

مدير أول
الموارد البشرية 
الخليج العربي

نائب الرئيس 
ورئيس المالية

مدير عام
المشروبات

مدير عام
المستهلكين

مدير عام
بيادر

مدير قسم
تطوير ا�عمال
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اللجان
يلخص الجدول التالي المعلومات عن لجان مجلس اإلدارة وأعضائها وأهدافها:

األعضاءاألهدافلجنة المجلس
تنفيذي/غير تنفيذي

مستقل/غير مستقل

مناقشة المسائل مع إدارة المجموعة فيما يتعلق اللجنة التنفيذية
بتوظيف كبار الموظفين واألداء المالي واألداء 

التشغيلي واإلستراتيجيات وكافة المسائل األخرى 
حسب توجيهات مجلس اإلدارة.

السيد شوقي فخرو

السيدة منى المؤيد

السيد جهاد أمين

غير تنفيذي/ مستقل
رئيس اللجنة

غير تنفيذي/غير مستقل

غير تنفيذي/ غير مستقل

اعتماد السياسات االستثمارية والمعامالت لجنة االستثمار والتمويل
االستراتيجية للمجموعة ومراجعة أداء استثمارات 

المجموعة. كما تقوم اللجنة بتقديم الدعم لمجلس 
اإلدارة في مراجعة ومراقبة أهداف وإستراتيجيات 

وسياسات المجموعة. 

السيد عبداهلل حسن بوهندي

السيدة منى المؤيد

السيد جهاد أمين

السيد شوقي فخرو

السيد سهيل حاجي

غير تنفيذي/ غير مستقل
رئيس اللجنة

غير تنفيذي/ غير مستقل

غير تنفيذي/ غير مستقل

غير تنفيذي/ مستقل

غير تنفيذي/ مستقل

1( مراقبة النزاهة في عملية إعداد التقارير المالية لجنة التدقيق
ونظام الرقابة الداخلية لشركة بي أم أم آي، 

ومراجعة القوائم المالية الموحدة والتقارير المالية، 
والتزام المجلس بالمتطلبات القانونية والتنظيمية 

وأداء وظيفة التدقيق الداخلي للمجموعة.

التوصية بتعيين مدققي الحسابات الخارجيين،   )٢
وتحديد أتعابهم واإلشراف على استقالليتهم 

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. 

السيد رضا فرج   

السيد أحمد يتيم

محمد المؤيد

غير تنفيذي/ مستقل
رئيس اللجنة

غير تنفيذي/غير مستقل

غير تنفيذي/غير مستقل

لجنة المكافآت والترشيح 
وحوكمة الشركة

مراجعة وتقدم المشورة لمجلس اإلدارة حول 
تشكيل المجلس وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة الجدد 

وحوكمة الشركة باإلضافة إلى مكافآت المجلس 
واإلدارة العليا.

السيد عبداهلل حسن بوهندي

السيد شوقي فخرو

السيدة منى المؤيد

السيد جهاد أمين

السيد سهيل حاجي

غير تنفيذي/ غير مستقل
رئيس اللجنة

غير تنفيذي/ مستقل

غير تنفيذي/غير مستقل

غير تنفيذي/ غير مستقل

غير تنفيذي/ غير مستقل

اللجان )تتمة(
اللجنة التنفيذية  .1

يجـب على المجموعـة كحد أدنى عقـد ثمانيـة اجتماعات لمجلـس اإلدارة خالل كل سـنة. وخـالل السـنة المنتهية في 31 ديسـمبر 
٢018 ، عقدت المجموعة تسـعة اجتماعات لمجلس اإلدارة )٢017 : تسـعة اجتماعـات(. ويلخص الجدول التالـي المعلومات عن تواريخ 

اجتماعات مجلـس اإلدارة وحضور األعضاء فـي كل اجتماع.

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة غير الحاضرينأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرينالتاريخ 

السيد شوقي فخرو ٢1 يناير ٢018

السيدة منى المؤيد

السيد جهاد أمين 

السيد شوقي فخرو ٢0 مارس ٢018

السيدة منى المؤيد

السيد جهاد أمين

السيد شوقي فخرو ٢٢ أبريل ٢018

السيدة منى المؤيد

السيد جهاد أمين

السيد شوقي فخرو ٢0 مايو ٢018

السيدة منى المؤيد

السيد جهاد أمين

السيد شوقي فخرو ٢٤ يونيو ٢018

السيدة منى المؤيد

السيد جهاد أمين

السيد شوقي فخرو ٢٤ يوليو ٢018

السيدة منى المؤيد

السيد جهاد أمين

السيد شوقي فخرو ٢٤ سبتمبر ٢018

السيدة منى المؤيد

السيد جهاد أمين

السيد شوقي فخرو ٢1 أكتوبر ٢018

السيدة منى المؤيد

السيد جهاد أمين

السيد شوقي فخرو ٢1 نوفمبر ٢018

السيدة منى المؤيد

السيد جهاد أمين 

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء اللجنة التنفيذية 31,500 دينار بحريني )٢017: 31,500 دينار بحريني(

إفصاحات حوكمة
الشركات )تتمة(

إفصاحات حوكمة
الشركات )تتمة(
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اللجان )تتمة(
لجنة االستثمار والتمويل   .2

يتوجـب على المجموعة كحد أدنى عقد أربعة اجتماعات للجنة االسـتثمار والتمويل خالل كل سـنة. وخالل السـنة المنتهية في 31 
ديسـمبر ٢018 ، عقدت سـبعة اجتماعات للجنة االسـتثمار والتمويل )٢017: أربعة اجتماعـات(. يلخص الجدول التالـي المعلومات حول 

تواريخ اجتماعـات اللجنة وحضور األعضـاء لكل اجتماع:

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة غير الحاضرينأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرينالتاريخ 

السيد عبداهلل حسن بوهندي 1٢ فبراير ٢018

السيدة منى المؤيد

السيد جهاد أمين

السيد شوقي فخرو 

السيد سهيل حاجي

السيدة منى المؤيدالسيد عبداهلل حسن بوهندي٢٦ أبريل ٢018

السيد جهاد أمين

السيد شوقي فخرو

السيد سهيل حاجي 

السيد عبداهلل حسن بوهندي30 أبريل ٢018

السيدة منى المؤيد

السيد جهاد أمين

السيد شوقي فخرو

السيد سهيل حاجي

السيد عبداهلل حسن بوهندي٢3 مايو ٢018 

السيد جهاد أمين

السيد شوقي فخرو

السيد سهيل حاجي

السيدة منى المؤيدالسيد عبداهلل حسن بوهندي1٤ يونيو ٢018 

السيدة منى المؤيد

السيد جهاد أمين

السيد شوقي فخرو

السيد سهيل حاجي

السيد عبداهلل حسن بوهندي٢٦ سبتمبر ٢018 

السيدة منى المؤيد

السيد جهاد أمين

السيد شوقي فخرو

السيد سهيل حاجي

السيد عبداهلل حسن بوهندي٢8 نوفمبر ٢018 

السيدة منى المؤيد

السيد جهاد أمين

السيد شوقي فخرو

السيد سهيل حاجي

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء لجنة االستثمار والتمويل 3٦٫500 دينار بحريني )٢017: ٢1٫000 دينار بحريني(

اللجان )تتمة(
لجنة التدقيق  .3

يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد خمسـة اجتماعات للجنة التدقيق خالل كل سـنة. وخالل السـنة المنتهية في 31 ديسـمبر  
٢018 ، عقـدت خمسـة اجتماعات )٢017: خمسـة اجتماعـات( للجنة التدقيـق. يلخص الجـدول التالـي المعلومات عن تواريـخ اجتماعات 

اللجنـة وحضور األعضاء لـكل اجتماع:

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة غير الحاضرينأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرينالتاريخ 

السيد محمد المؤيد السيد رضا فرج٢8 فبراير ٢018

السيد أحمد يتيم

السيد رضا فرج٢٤ أبريل ٢018

السيد أحمد يتيم

السيد محمد المؤيد  

السيد رضا فرج٤ يونيو ٢018

السيد أحمد يتيم

السيد محمد المؤيد  

السيد رضا فرج18 أكتوبر ٢018

السيد أحمد يتيم

السيد محمد المؤيد  

السيد محمد المؤيد السيد رضا فرج٢5 نوفمبر ٢018

السيد أحمد يتيم

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء لجنة التدقيق 15٫500 دينار بحريني )٢017: 17٫500 دينار بحريني(

أنشطة اللجنة الرئيسية
التدقيق الخارجي واعداد التقارير المالية

يعتبر التدقيق الخارجي فحصًا للقوائم المالية للمجموعة ومدى توافقها مع القوانين المطبقة واألنظمة وقواعد نقل التقارير. 

تقوم اللجنة بالتحضير لموعد المدققين الخارجيين بالتوافق مع اإلدارة ومجلس اإلدارة والجمعية العمومية. 

تقوم اللجنـة بمراجعـة القوائم الماليـة التي يتم مراجعتها بشـكل ربع سـنوي وأيضـًا القوائم الماليـة المدققة سـنويًا وتقديم 
التوصية إلى مجلـس اإلدارة. 

 تشرف اللجنة على استقاللية المدققين الخارجيين. 

التدقيق الداخلي
يعتبـر التدقيـق الداخلـي عملية داخلية مسـتقلة تضمـن تحقيق األهـداف فقـد وضعت لتحسـين فاعليـة عمليـات إدارة المخاطر 

والضبـط والحوكمة.

قامت المجموعة باالسـتعانة بمصادر خارجية فيما يتعلق بعملية التدقيق الداخلي والتي تتبع وتقـدم التقارير إلى لجنة التدقيق 
والمخاطر.

تقوم اللجنة بمناقشة نطاق العمل الشـامل والمنهجية والخطط والميزانية مع المدقق الداخلي. تصب خطة التدقيق الداخلي 
المبنيـة علـى المخاطـر تركيـزًا كبيـرًا على أوجـه التدقيـق ال سـيما عند تحديـد مخاطـر كبيـرة )بناًء علـى مقيـاس المخاطـر( وذلك 

تحت آلية عمـل إدارة المخاطر. 

تقوم اللجنة بمراجعة الملفات التي يقدمها المدققون الخارجيون ومراقبة األداء. 

إفصاحات حوكمة
الشركات )تتمة(

إفصاحات حوكمة
الشركات )تتمة(
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اللجان )تتمة(
لجنة التدقيق )تتمة(  .3

أنشطة اللجنة الرئيسية )تتمة(
إدارة مخاطر الشركة

تتضمن مهام إدارة مخاطر الشـركة في تنسـيق األنشـطة لزيـادة الفرص والحد مـن احتمالية حـدوث أي تهديـدات واضعة بعين 
االعتبـار تحقيق األهداف وتحسـين كفائتهـا. ومن أهـداف إدارة مخاطر الشـركة ما يلي: 

وضع إدارة المخاطر كجزء ال يتجزأ من عمليات المجموعة؛  -
تطوير منظومة فّعالة في تحديد المخاطر والتحليل والتقييم والمعالجة في كل جوانب العمل في المجموعة؛  -

تجنب التعرض لخسائر كبيرة؛  -
المساهمة في تحقيق أهداف المجموعة؛ و  -

تقييم الفوائد وتكاليف تنفيذ الخيارات المتوفرة وضوابط إدارة المخاطر.  -

قامـت المجموعـة بتطويـر إطـار عمـل إلدارة مخاطـر الشـركة والـذي يشـمل السياسـة واإلجـراءات وشـهية المخاطـر والتحمـل 
وغيرهـا. كمـا وقامـت بتعييـن لجنـة إلدارة المخاطر علـى مسـتوى إداري يرأسـها الرئيـس التنفيذي والتـي تتبـع وتنقـل التقارير إلى 

لجنـة التدقيـق والمخاطـر بشـكل ربع سـنوي. 

االمتثال
قامت المجموعة بتطوير عملية امتثال داخلية والتي بدورها تشـرف علـى إطار العمل التنظيمي في االمتثـال وتتبع إدارة التدقيق 

والمخاطر.

عملـت المجموعة على تطوير سياسـات وإجراءات االمتثال والتي تشـمل وال تقتصر على: السياسـات في مكافحة غسـيل األموال 
والتبليغ وحماية البيانات الشـخصية وشـكاوى الزبائن وغيرها. 

تقوم اللجنة بالتعاون مع اإلدارة التنفيذية والمجلس العـام والمدقيين الداخليين بمراجعة أي تواصل أو فعل مع أو من الجهات 
التنظيميـة والـوكاالت الحكومية أو أيـة ردود حـول شـكاوى الموظفيـن أو تقارير تم نشـرها تبعث بالقلـق حول حالـة المجموعة 

المالية أو قوائمها المالية أو المحاسـبة أو األمـور التدقيقية أو االمتثال أليـة قواعد أو قوانين. 

لجنة المكافآت والترشيح وحوكمة الشركة  .4
يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد اجتماعين للجنة المكافآت والترشـيح والحوكمة خالل كل سـنة. وخالل السنة المنتهية 
في 31 ديسمبر ٢018 عقد اجتماعين )٢017: عقد اجتماعين( للجنة المكافآت والترشيح والحوكمة. يلخص الجدول التالي المعلومات 

عن تواريخ اجتماعات اللجنة وحضور األعضاء لكل اجتماع:

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة غير الحاضرونأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرونالتاريخ 

السيد عبداهلل حسن بوهندي1٢ فبراير ٢018

السيد شوقي فخرو

السيدة منى المؤيد

السيد جهاد أمين

السيد عبداهلل حسن بوهندي٢8 نوفمبر ٢018

السيد شوقي فخرو

السيدة منى المؤيد

السيد جهاد أمين

السيد سهيل حاجي

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء لجنة المكافآت والترشيح والحوكمة 10٫000 دينار بحريني )٢017: 8٫000 دينار بحريني(

مسؤول حوكمة الشركة

السيد جاد مخيبراالسم

المؤهل العلمي
بكالوريوس في الحقوق

ماجستير في العلوم السياسية

٢01٢تاريخ بدء العمل

177٤٦113 973+رقم الهاتف

jmoukheiber@bmmi.com.bhالبريد اإللكتروني

المدققين الخارجيين
تعتبر شـركة إرنسـت آنـد يونج إحـدى الشـركات العالميـة الكبرى في مجـال التدقيـق ولديهـا خبرة واسـعة في خدمـات التدقيق 

والتأمين واالستشـارة والضريبـة والمعامالت.

إيرنست آند يونجاسم شركة التدقيق

10 سنواتسنوات الخدمة كمدقق خارجي للشركة

نادر رحيمياسم الشخص المسؤول عن تدقيق الشركة

سنة واحدةالسنوات التي أمضاها المسؤول بتولي مسؤولية الشركة

٢9٫085 دينار بحرينيمجموع رسوم التدقيق في السنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢018

ال شيءرسوم أخرى خاصة غير مرتبطة بالتدقيق

تضارب المصالح
فـي حال وجود تضارب في المصالح بسـبب أي صفقة تجاريـة أو حلول أو قرارات، يجـب على عضو مجلـس اإلدارة المعني االمتناع 
عـن المشـاركة فـي مناقشـة هـذه الصفقـة أو القـرارات الواجـب اتخاذهـا. وفي هـذا السـياق، يقـوم أعضـاء مجلـس اإلدارة بإبالغ 
المجلـس بوجـود تضـارب محتمل قبيل مناقشـة هـذا القـرار أو الصفقـة. كما ويمتنـع العضـو أو األعضـاء المعنيون عـن التصويت 
ألي قـرار قد ينتج عنه مثـل هذا التضارب. يجب تسـجيل امتناع العضـو أو األعضاء المعنيـون عن التصويت في محاضـر االجتماعات 
عندمـا يكون هنـاك تضارب فـي المصالح. وعلـى الصعيد اآلخـر، يقـوم المجلس بتفهـم بعض االسـتثناءات فيما يخـص المجلس 
وتركيبتـه وأعضـاؤه، وذلك عندما تصبح تلك االسـتثناءات فـي غاية الضـرورة واألهمية لكفـاءة حوكمة الشـركة وفوائدها وأمنها 
واسـتمراريتها. وفيمـا يتعلـق بصفقـات الطـرف الثالـث، يقـوم الجـدول أدنـاه بتوضيـح شـروط تلـك الصفقـات والتـي قبـل إتمامها 

سـتكون عرضـة للمراجعة من قبـل سياسـات المجموعة تحـت بند العقـود والمنـح والعطاءات.

إفصاحات حوكمة
الشركات )تتمة(

إفصاحات حوكمة
الشركات )تتمة(
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حسابات وصفقات األطراف األخرى ذات العالقة 2018

الصلةالصفقة/الحساب )دينار بحريني(بلد الشركةاالسم

أطراف أخرى ذات عالقة٢3,500تكاليف البيع والتوزيعمملكة البحرينمجموعة بانز ش.م.ب

عمل مشترك13,٤97الذمممملكة البحرينشركة بي آند بي ذ.م.م
شركة يو كيو إل سي المحدودة 

عمل مشترك٢93,5٢٦مستحق مناإلمارات العربية المتحدةإلدارة المرافق

مملكة البحرينشركة المؤيد للحلول األمنية
ذمم أخرى

مصاريف عامة وإدارية
13,33٢
أطراف أخرى ذات عالقة1٢1,17٦

مملكة البحرينأشرف بحرين
ذمم أخرى

مصاريف عامة وإدارية
1,٦٦٢

أطراف أخرى ذات عالقة30,179

مملكة البحرينالمؤيد للتنظيفات والصيانة ذ.م.م
ذمم أخرى

مصاريف عامة وإدارية
٢,930

أطراف أخرى ذات عالقة000,13٢
شركة شات داون لخدمات

مملكة البحرينالصيانة ذ.م.م
ذمم أخرى

مصاريف عامة وإدارية
5,5٤٤

أطراف أخرى ذات عالقة٢5,380
المؤيد لتأجير السيارات - قسم 

مملكة البحرينيوسف خليل المؤيد وأوالده
ذمم أخرى

مصاريف عامة وإدارية
30,٢91

أطراف أخرى ذات عالقة337,107

مملكة البحرينشركة المؤيد للتصميم الداخلي
ذمم أخرى

مصاريف عامة وإدارية
3,987

أطراف أخرى ذات عالقة٢0٦,٦9٦

مملكة البحرينمجموعة ترافكو ش.م.ب
الذمم

اإليرادات
1٤,٤33

أطراف أخرى ذات عالقة٢5٢,٢88

مملكة البحرينشركة البحرين للسينما ش.م.ب
الذمم

اإليرادات
٦,909

أطراف أخرى ذات عالقة5٤3,5٦
شركة مجمع البحرين لألسواق

مملكة البحرينالحرة ش.م.ب
الذمم

اإليرادات
5,359

أطراف أخرى ذات عالقة37,880
شركة البحرين للخدمات 
مملكة البحرينالكهروميكانيكية ذ.م.م

ذمم أخرى
مصاريف عامة وإدارية

51,713
أطراف أخرى ذات عالقة٢81,859

وسائل االتصال مع المساهمين والمستثمرين
وفقـًا اللتزامهـا باإلفصـاح الدائم حسـب قانـون حوكمة الشـركة، تقـوم المجموعـة بتوفيـر جميـع المعلومـات ذات الصلة وفي 
الوقت المناسـب للمسـاهمين، حيث يتم ذلك مـن خالل توزيع التقرير السـنوي للمجموعة وغيرها من وسـائل التواصل. يتم نشـر 
اإلعالنات والمنشـورات في الموقع اإللكتروني الخاص بالمجموعة لتصل إلى المسـاهمين وبورصة البحرين في الوقت المناسـب. 

يتولى سكرتير الشـركة مسـؤولية التواصل السـليم مع المسـاهمين وبورصة البحرين والتأكد من أن المجموعة تقوم بواجباتها 
بالكامل فيما يتعلق باإلفصاح المسـتمر. 

التقييم العام ألداء مجلس اإلدارة
يتم تقييم األداء العام لمجلس اإلدارة من خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية للمساهمين وتبرئته من أية مسؤولية. 

المسؤولية االجتماعية
مراجعة سياسات وإجراءات الضبط الداخلية 

تتـم مراجعـة سياسـات وإجـراءات الضبـط الداخليـة بشـكل دوري مـن قبـل المدققيـن الداخلييـن للمجموعـة وهـي خدمـة يتـم 
االسـتعانة بهـا مـن جهـة خارجيـة لضمـان االسـتقاللية والشـفافية والكفـاءة. 

تقـوم مجموعـة بـي أم أم آي بممارسـة مسـؤوليتها االجتماعيـة مـن خـالل العديـد مـن التبرعـات الخيريـة والدعـم المالـي فـي 
مشـاريع ومؤسسـات وصندوق األسـرة الخيري التي تسـعى دومًا لتحقيـق أهدافها فـي التنميـة االجتماعية المسـتدامة واإلغاثة. 

يرجـى مراجعـة الجـدول أدناه الـذي يتضمـن مسـاهمات وأنشـطة المجموعـة فـي المسـؤولية االجتماعية لعـام ٢018:

أنشطة الرعاية المؤسسية 2018 

التاريخالمناسبةاالسم
المجموع

)دينار بحريني(

٦375 فبراير ٢018سباق القوارب السنوينادي روتاري السلمانية 

٦1,000 فبراير ٢018بطولة كرة القدم سداسينادي روتاري المنامة

1٢500 مارس ٢018بطولة بوتشيا السنوية للمعاقيناالتحاد البحريني لرياضة المعاقين

11500 مارس ٢01٦بطولة الشطرنج السنويةأكاديمية البحرين للشطرنج

٤300 أبريل ٢018مشاركة فريق “اجينست ذا كلوك”نادي روتاري المنامة 

81,500 أبريل ٢018قمة القوى النسائية ٢018فنون أوباي آند هيل

القرية العصرية )بحرين بوليتكنك(
تقديم الدعم في يوم البوليتكنك للتسويق. تم استثمار المبلغ 

71,500 مايو ٢018في التحضيرات والتجهيزات التي ستستخدم سنويًا

٢81,000 مايو ٢018المتأهل في المسابقة االحترافية ٢018 رومافيصل فرحان

31500 مايو ٢018لقاء ميلوديك ٢018المركز البحريني للحراك الدولي

1500 يوليو ٢018جوائز بوليتكنك للتسويق شركة اريندون انترناشيونال ذ.م.م

مجموعة ناينتين
التبرع السنوي لدعم المعهد التأهيلي لمرضى التوحد

٤1,500 يوليو ٢018واألمراض المتعلقة به

٢٤1,000 يوليو ٢018التبرع لمساعدة األيتام في السودانأطفال واثقون خارج النزاع

جمعية المرأة الهندية
)إس إن إي إتش آيه( مركز رياضي لذوي الصعوبات العقلية

13500 أغسطس ٢018من مختلف الجنسيات

13500 أغسطس ٢018مهرجان سبكترا الفني السنوي ٢018مركز اإلغاثة الخيرية الهندية

مركز كالو لأليتام
التبرع لدعم األيتام في جنوب السودان من خالل

51,000 سبتمبر ٢018شريكنا المحلي الشيخ جمعة 
المركز العالمي لرعاية النساء

٢81,500 أكتوبر ٢018التبرع لدعم برنامج تمكين المرأةوقت األزمات 

٢8500 أكتوبر ٢018بطولة الكريكتنادي روتاري العدلية

14,175المجموع

إفصاحات حوكمة
الشركات )تتمة(

إفصاحات حوكمة
الشركات )تتمة(
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قائمة حقوق ملكية المساهمين

النموذج الموحد لحصص األسهم كما في 31 ديسمبر 2018

التصنيف
عدد حاملي 

نسبة الملكيةمجموع األسهماألسهم

3٦٫٤٤٪  53,355,٦11 303األفراد

٢1٫59٪31,٦07,039 3٦شركات خاصة

17٫33٪٢5,379,015 7الشركات المحلية العامة المسجلة في بورصة البحرين

1٦٫87٪٢٤,701,371 10الشركات المحلية المغلقة

3٫18٪٤,٦55,110 7أعضاء مجلس اإلدارة

٢٫٢3٪3,٢58,917 7الشركات الخاصة باألفراد

1٫77٪٢,58٦,9٢7 ٢القطاع الخاص المحلي

0٫55٪805,٢55 1شركات التأمين

0٫0٤٪5٢,800 1الجمعية الخيرية النسوية للثقافة والدين

0٫01٪1٦,00٤ 5مستثمر محلي

0٫01٪10,500 1مستثمر أجنبي

100.00 ٪ 146,428,549  380المجموع

جدول لتوضيح المساهمين مالكي 5٪ أو أكثر من إجمالي األسهم كما في 31 ديسمبر ٢018

المساهمين مالكي 5% أو أكثر من األسهم كما في 31 ديسمبر 2018

االسمرقم المساهم

الملكية 
السابقة 30 
البيع )+(نوفمبر 2018

الشراء 
)-(

الملكية 
الحالية

نسبة 
التصنيفالملكية

BAH34201CR
شركة علي ومحمد 

شركات خاصة10٫00%1٤٫٦٤٦٫989--1٤٫٦٤٦٫989يتيم أخوان ذ.م.م

BAH2350901CR

شركة مجمع 
البحرين لألسواق 

7٫59%11٫108٫513--11٫108٫513الحرة ش.م.ب

الشركات المحلية العامة 
المسجلة في بورصة 

البحرين

BAH142701CR
شركة يوسف خليل 

الشركات المحلية المغلقة5٫97%8٫7٤٢٫189--8٫7٤٢٫189المؤيد وأوالده

جدول توزيع األسهم وعدد المساهمين ونسبة ملكيتهم كما في 31 ديسمبر ٢018

جدول التوزيع - الموحد كما في 31 ديسمبر 2018

عدد حاملي األسهمتصنيف األسهم
النسبة المئوية من 

المبلغإجمالي األسهمعدد حاملي األسهم
النسبة المئوية من 

المبلغ

500 - 11٤3٫٦8٤٢11٫98٤1980٫00135٢

1000 - 501٤1٫05٢٦3٢3٫8٢٢38٢0٫00٢٦09

٢000 - 1001٢٢5٫789٤7٤3٤٫3183٫٤3٢0٫0٢3٤38

3000 - ٢0019٢٫3٦8٤٢1٢٢٫01٤٢٫٢010٫015031

٤000 - 30011٢3٫157895٤5٫117٤٫51٢0٫03081٤

5000 - ٤00111٢٫89٤73750٫٦٢٤5٫0٦٢0٫03٤57

10000 - 50013٢8٫٤٢1053٢39٫800٢3٫9800٫1٦37٦٦

10001٢7٦7٢٫٦315771٤٦٫030٫8701٤٫٦03٫08799٫7٢8٤1٤ فما فوق

100.00%14.642.854 380100146.428.549 المجموع 

االمتثال ألحكام وقواعد حوكمة الشركة

ممتثل كليًاممتثل جزئيًاغير ممتثلالمبادئ
التبرير في حال 
انعدام االمتثال

المبدأ األول: يجب أن يترأس الشركة مجلس إداري فّعال ومؤهل
√وذو خبرة.

المبدأ الثاني: يجب أن يتحلى أعضاء المجلس اإلداري واإلدارة التنفيذية 
√بكامل اإلخالص والوالء للشركة.

المبدأ الثالث: على مجلس اإلدارة التحكم الكامل والحازم فيما 
يتعلق باألمور المالية والرقابة ونقل التقارير والضبط الداخلي واالمتثال 

√بالقوانين.

المبدأ الرابع: على الشركة امتالك إجراءات فّعالة لتحديد المواعيد 
√والتدريب وتقييم أعضاء مجلس اإلدارة.

المبدأ الخامس: على الشركة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واإلداريين 
√بشكل مسؤول وعادل.

المبدأ السادس: على مجلس اإلدارة تطوير هيكل إداري واضح وفّعال 
للشركة وتحديد المناصب والمسميات الوظيفية والسلطات واألدوار 

√والمسؤوليات.

المبدأ السابع: على الشركة التواصل مع المساهمين والمستثمرين 
√وتشجيعهم على المشاركة واحترام حقوقهم.

√المبدأ الثامن: على الشركة اإلفصاح عن حوكمتها الخاصة.

المبدأ التاسع: على الشركات التي تقدم خدمات إسالمية الخضوع 
√واالمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية.

المبدأ العاشر: على مجلس اإلدارة ضمان النزاهة الكاملة للقوائم 
المالية المقدمة إلى المساهمين والمستثمرين من خالل استخدام 

المدققين الخارجيين.
√

المبدأ الحادي عشر: على الشركة ممارسة مسؤوليتها االجتماعية وذلك 
ال يوجدلممارسة دورها كمواطن مسؤول في الوطن.

إفصاحات حوكمة
الشركات )تتمة(

إفصاحات حوكمة
الشركات )تتمة(


	BMMI-6532-R1-Annual-Report-2018 Front arb v3.pdf
	BMMI6532-Arabic-Financial 2018 v3



