نقدم
المزيد

التقرير السنوي 2019

المقر الرئيسي
 812شارع الشيخ جابر األحمد الصباح
ص.ب  ،828سترة ،مملكة البحرين
رقم الهاتف+973 17 739 444 :
رقم الفاكس+973 17 735 111 :
رقم السجل التجاري10999 :
رأس المال
 200,000,000سهم بقيمة  100فلس للسهم:
 20,000,000دينار بحريني
رأس المال المدفوع
 146,428,549سهمًا بقيمة  100فلس للسهم:
 14,642,854دينار بحريني
مدققو الحسابات
إرنست آند يونغ
سكرتير مجلس اإلدارة
السيد جاد مخيبر
أعضاء مجلس اإلدارة
السيد عبد اهلل حسن بوهندي ،رئيس مجلس اإلدارة
السيد شوقي علي فخرو ،نائب رئيس مجلس اإلدارة
السيدة منى يوسف المؤيد
السيد محمد فاروق المؤيد
السيد جهاد يوسف أمين
السيد رضا عبداهلل فرج
السيد أحمد محمد يتيم
السيد سهيل حاجي
البنـــوك
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
البنك األهلي المتحد ش.م.ب.
بنك البحرين والكويت ش.م.ب.
بنك ستاندرد تشارترد
إتش إس بي سي الشرق األوسط
بي إم آي بنك ش.م.ب.
بي أن بي باريبا

صاحب السمو الملكي

صاحب الجاللة

صاحب السمو الملكي

األمير سلمان بن حمد آل خليفة

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

ولي العهد ،نائب القائد األعلى ،النائب األول
لرئيس وزراء مملكة البحرين

ملك مملكة البحرين

رئيس وزراء مملكة البحرين
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 /ثقافتنا

 /اإلدارة
التنفيذية

 /بيان الرئيس
التنفيذي

 /المؤشرات
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نبــذة عنــا
تعد مجموعة بي أم أم آي – التي
تأسست كوكالة شحن صغيرة عام
 – 1883من أهم شركات االستيراد
اللوجستي المتكاملة اليوم ،والتي
تعمل ضمن مقاييس عالمية ،وبنية
تحتية متينة وبمهنية عالية .

تتبنى المجموعة
فلسفة إحداث الفرق
في كل ما تقوم به من
خالل تطوير فريق
عملها وخدمة زبائنها
والمساهمة بشكل
مستدام في
المجتمعات التي تعمل
فيها حيث تسعى
بي أم أم آي جاهدة
لكسب العقول
والقلوب كل يوم.

وتعتبر مجموعة بي أم أم آي إحدى
أفضل شركات القطاع الخاص في
البحرين .وتمثل مجموعة من العالمات
التجارية العالمية .كما وتعتبر
بي أم أم آي من أهم رواد تجارة الجملة
والتوزيع والبيع بالتجزئة وإنتاج األغذية
والمشروبات.
وتقدم المجموعة حلول استيراد
متكاملة بمعايير عالمية ،وخدمات
إدارة المرافق ،والشحن ،والخدمات
اللوجستية ،وخدمات الشراء لمختلف
الحكومات والمنظمات.
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ثقافتنــا
جمع الثقافة المؤسسية لشركة
ُت ِ
بي أم أم آي على مبدأ كسب عقول
وقلوب الزبائن من خالل تقديم خدمة
استثنائية تعكس رسالة المجموعة.
تؤمن المجموعة بالشفافية ،واالنفتاح
وروح االعمال العصرية ،والتعامل المباشر
والثقة ،وذلك وفقًا ألعلى المعايير الدولية.

قيم كسب القلوب:
الصدق:
نتميز بالثقة واالنفتاح واإلنصاف في كل
ما نقوم به.
التميـــز:
نلتزم بجودة اإلنتاج وعالقات العمل.

تقوم ثقافتنا المؤسسية على قيم
الصدق والتميز واالنجاز والمسؤولية وروح
الفريق وهيا ما يحكم سلوكنا الشخصي
والمهني وما يوجه علقاتنا مع شركائنا
والمساهمين معنا في األعمال.

اإلنجاز:
نتحلى بالمرونة لتجاوز التوقعات.
المسوؤلية:
نتبنى مبدأ محاسبة الذات عند تقييم
أعمالنا وانتاجيتنا.
روح الفريق:
نؤمن بقوة الفريق الواحد الذي يعمل
بقلب واحد.
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تعمل قيم ومبادئ
وأخالقيات بي أم أم آي
بانسجام تام لخلق مكان عمل
ّ
يمكن الفريق من
فريد من نوعه
تقديم الخدمات االستثنائية
9
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أعضـــــاء
مجلس اإلدارة

السيدة منى يوسف المؤيد

السيد رضا عبد اهلل فرج

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

السيد عبد اهلل حسن بوهندي السيد شوقي علي فخرو

السيد أحمد محمد يتيم

السيد جهاد يوسف أمين

السيد سهيل محمد حاجي

السيد محمد فاروق المؤيد

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
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أعضـــــاء
اإلدارة التنفيذية

السيد مارِك شيردان

السيد عمار عقيل الحسن

السيد روبرت سميث

الرئيس التنفيذي

نائب الرئيس التنفيذي ومدير

الرئيس التنفيذي للعمليات

عام الشؤون المالية

والعقود والخدمات اللوجستية

لجنة المكافآت والترشيح
السيد عبد اهلل حسن بو هندي ،الرئيس
السيد شوقي علي فخرو ،نائب الرئيس
السيد جهاد يوسف المؤيد ،عضو
السيدة منى يوسف المؤيد ،عضو
السيد سهيل محمد حاجي ،عضو

لجنة التدقيق والمخاطر
السيد رضا عبد اهلل فرج ،الرئيس
السيد محمد فاروق المؤيد ،عضو
السيد أحمد محمد يتيم ،عضو

اللجنة التنفيذية
السيد شوقي علي فخرو ،الرئيس
السيد جهاد يوسف أمين ،نائب الرئيس
السيدة منى يوسف المؤيد ،عضو

لجنة االستثمار والتمويل
السيد عبد اهلل حسن بو هندي ،الرئيس
السيدة منى يوسف المؤيد ،عضو
السيد جهاد يوسف أمين ،عضو
السيد شوقي علي فخرو ،عضو
السيد سهيل محمد حاجي ،عضو
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
إنه لمن دواعي سروري أن أعلن عن النتائج السنوية
لمجموعة بي أم أم آي للعام  ،2019والتي لم
يكن من السهل الحصول عليها لوال الجهود
المتفانية من الجميع .فعلى الرغم من ظروف
السوق الصعبة ،حققت مجموعة بي أم أم آي
أرباحا صافية بلغت  9.2مليون دينار بحريني لصالح
ً
مساهمي مجموعة بي أم أم آي ،وهي نتيجة
متناسقة مع توقعات المساهمين الكرام.
ففي خالل عام  ،2019سجلت مجموعة بي
أم أم آي نموًا ملحوظًا حيث استمرت في تبني
التكنولوجيات واالستراتيجيات التشغيلية الجديدة
لتعزيز أسسها وتطوير خدماتها وتهيئة بنيتها
التحتية لتحقيق نموًا مستدام.
ال يزال الطريق إلى االنتعاش االقتصادي بطي ًئا ،ال
سيما مع انخفاض أسعار النفط الذي يضاعف
التحديات على أعمالنا واالقتصاد العالمي بشكل
عام .ومع ذلك ،كلي ثقة بأن المستقبل يتسم
بالكثير من اإليجابية واإلنتاجية لنا .فقد قررت
المجموعة إطالق فرع جديد ألسواق األسرة في
منطقة الرفاع مطلع العام  .2020كما فازت
بعقدين رئيسيين في عام  .2019األول ،عقد
لمدة ثالث سنوات ،إلنجاز أعمال الصيانة واإلصالح
والعمليات ( )MROلمنطقة القيادة المركزية
لوكالة الدفاع اللوجستية ( )CENTCOMأما العقد
الثاني فقد ُمنح من األمم المتحدة لتزويد األدوات
الكهربائية المختلفة لمواقعها في جميع أنحاء
إفريقيا وفقًا لمبدأ الطلب عند الحاجة.

السيد عبد اهلل حسن بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

كما قررت المجموعة نقل أنشطتها إقليميًا من
خالل فتح فرع لشركة خدمات بي أم أم آي
للشحن في المملكة العربية السعودية ،وذلك بعد
النجاح الكبير الذي حققته الشركة في البحرين منذ
إطالقها في العام . 2018
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التي تعمل فيها .فبفضل مثابرتهم والتزامهم
كان العام  2019عام النجاح لمجموعة بي أم أم
آي.

ونتطلع في استراتيجيتنا للعام  2020الى
االستكمال في مراجعة خططنا وتحقيق النتائج
المتوقعة من خالل التركيز على األهداف والفرص
واالستثمارات اإلستراتيجية الطويلة والقصيرة
األمد ،مع الحفاظ على التنوع والمراقبة المستمرة
للمخاطر والتخفيف من حدتها.

ومع حلول العام الجديد فإننا نتطلع الى مواصلة
عملنا بأعلى المعاير وأفضل الممارسات من خالل
خبرات فريق عملنا القادر على تحقيق أهدافنا في
سنة .2020

وتواصل مجموعة بي أم أم آي التزامها بمسؤوليتها
االجتماعية ودعمها للمبادرات الجارية والجديدة
على المستويات اإلقليمية والوطنية والدولية بدعم
من مؤسسة األسرة الخيرية وبرامج رعاية الشركات
التابعة لها.

السيد عبد اهلل حسن بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

ومن أحد أهم المبادرات التي تبنتها المجموعة
في العام  2019هي دعم مبادرة التكافل 2
برعاية وزارة العمل والتنمية االجتماعية .كما رعت
المجموعة العديد من الفاعليات خالل العام ،منها
المؤتمر الخليجي الثالث للسرطان والمؤتمر الدولي
الخامس لمرض التوحد في البحرين.
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.
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
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كلمة الرئيس
التنفيذي
كان العام  2019مليئًا بالكثير من التحديات ،بما في
ذلك المنافسة المتزايدة والتضخم في التكاليف
وانخفاض الدخل العام للفرد .وفي ظل هذه
الظروف ،يمكن لفرص النمو أن تكون ضئيلة .لذلك،
وبكثير من الفخر ،أعلن عن نمو صافي ارباح 104.3
مليون دينار بحريني في  2019مقابل  103.9مليون
دينار بحريني في العام  . 2018ومع سياستنا التي
تنص على التوفير ،ارتفع صافي ربحنا إلى  9.2مليون
دينار بحريني لصالح مساهمي مجموعة بي أم أم
آي ،مما يزيد عن  9.5٪عن العام  ،2018مما ساعد
على تحسين عائد السهم الواحد إلى  65فلس
مقارنة ب  61فلس في العام . 2018
ولطالما آمنت مجموعة بي أم أم آي بقوة فريق
ً
طرقا
العمل ،فهو من يحدث الفرق ،ومن يجد
لتحقيق النمو عندما تبدو معظم أبواب النمو
مغلقة .والتزام الفريق بالسعي إلى أبعد الحدود
ومحاولة تجاوز توقعات عمالئه هو ما يشكل
والئهم وتأييدهم ،ولم نتأكد من ذلك أكثر من
 ،2019فهو العام الذي طورنا فيه قيم كسب
القلوب ليشمل قيمة المسؤولية ،سواء من حيث
تحمل المسؤولية بصفة شخصية أو من خالل
مسؤولية الشركة التي نعبر عنها من خالل دعم
المجتمع الذي نعمل به.

السيد مارِك شيردان
الرئيس التنفيذي

ونظرًا لتنوع األعمال في المجموعة فأنه ليس من
المستغرب وجود تفاوت في النتائج المالية لهذه
األعمال ضمن األداء القوي للمجموعة ككل .فنحن
نعتبر هذه النتائج شهادة تدل على قوة شركاتنا
التي تعمل بجهد للبقاء على المسار الصحيح
لتحقيق أرباح مستدامة .فقد واجهت أسواق األسرة،
كما هو الحال مع جميع تجار التجزئة اإلقليميين،
عاما عصيبًا ولكنها أوفت بوعدها بتقديم كل ما
ً
هو األفضل لزبائنها .وواصلت أسواق األسرة تقديم
أفضل قيمة من خالل الخبرة والتنوع وتطوير
عالقتها مع مجموعات البيع بالتجزئة العالمية التي
سمحت لها بتقديم أفضل قيمة شرائية لزبائنها.
إن تطوير استراتيجياتنا عبر أعمالنا األخرى ،مثل
أسواقنا الدولية في إفريقيا وقسم المطاعم،
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مكان العمل في المجموعة .عالوة على ذلك ،رعت
المجموعة  20طالبًا شابًا في جنوب السودان ممن
يواجهون صعوبات في تعزيز تعليمهم لمستويات
أعلى.

لم يؤدِ إلى زيادة عائدنا فحسب ،بل قلل ً
أيضا من
المخاطر التي من الممكن أن تواجهنا في تلك
واضحا من خالل النجاح الذي
المناطق .وقد بدا هذا
ً
شهدناه في العقود التي أبرمناها خالل هذا العام.
أما على صعيد قطاع المطاعم ،يواصل
 McGettigan’sنجاحه الكبير من خالل تحقيق
مبيعات متوقعة خالل عام .2019

كما ونؤكد ً
أيضا مسؤوليتنا تجاه بيئتنا من خالل
تغيير عاداتنا الشرائية ،كلما كان ذلك ممك ًنا .ففي
عام  2019بدأنا إحدى أهم مبادراتنا الرئيسية وهي
القضاء على استخدام زجاجات المياه البالستيكية
ذات االستخدام الواحد في جميع مكاتبنا في
البحرين .كما ونستمر في سوبر ماركت األسرة ،في
ترويج أسبوع خالي من األكياس البالستيكية ،والذي
من شأنه أن يقلل من كمية شراء األكياس
البالستيكية بنسبة . 10 ٪

وقد واصلت مجموعة بنادر للفنادق المساهمة
بشكل إيجابي في معدل اإلشغال واألداء المالي
منافسا ذا
العام ،حيث أصبحت هذه المجموعة
ً
مصداقية كبيرة في قطاع الفنادق بنمو إيرادات
وصل إلى  6 ٪في عام  .2019وعملت بي أم أم
آي على زيادة قيمتها السوقية عن طريق زيادة
حصتها عبر أقسام بيع السلع االستهالكية ،مما
شكل منصة قوية للسنوات المقبلة ،فنجاحنا مع
شركة مارس ،وعلى وجه التحديد منتجات هينكل،
قدم الفرصة للمجموعة الحصول على جائزة تقدير
للسنة الرابعة على التوالي.

وفي نهاية الحديث ،اود ان أشكر فريق عملنا
للجهود الحثيثة التي بذلها في العام  2019والتي
ساعدت على تحسين مستويات إرضاء الزبائن الذي
طالما كان فخرنا .كما اود ان أشكر مجلس إدارتنا
على توجيهاتهم ودعمهم وإيمانهم بنا.

وكانت استراتيجية زيادة حصتنا في السوق ،وفتح
قنوات إيرادات جديدة ،وتجاوز توقعات العمالء،
استراتيجية حكيمة للغاية في إدارة مصروفات
التشغيل ،وزيادة أرباحنا الصافية من خالل التدابير
التي اتخذناها نحو زيادة الكفاءة في إدارة التكاليف
الموضحة في نفقاتنا التشغيلية بتخفيض  23 ٪من
المبيعات ،مقابل  24 ٪في عام  .2018لقد سمح لنا
التركيز على التكلفة والتدفق النقدي بتقليل معدل
اإلقتراض من  17.3مليون دينار بحريني في عام
 2018إلى  14.9مليون دينار بحريني في عام ،2019
مما دعم زيادة قدرها  2.6 ٪في إجمالي حقوق
الملكية.

السيد مارِك شيردان
الرئيس التنفيذي

وبالتطلع للعام  ،2020نتوقع المزيد من تحديات
السوق الصعبة ،وبالتالي ،سوف نحتاج إلى رفع
معدالت النمو بد ً
ال من توقع نمو السوق .سوف
نستمر في تحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية
من حيث التكلفة .سنواصل ً
أيضا تشجيع كل
عضو من أعضاء فريق عملنا على إحداث تغيير
إيجابي في كل ما يقومون به كل يوم ،ألن هذا
الجوهر الحقيقي لمجموعة بي أم أم آي .عالوة
على ذلك ،سنبدأ بفتح مصادر جديدة لإليرادات من
خالل االستفادة من الكفاءات األساسية الحالية التي
يمكن أن توفر لنا خاصية االختالف على منافسينا.
سوف نعمل على إعادة تنظيم مكاتبنا التشغيلية
لزيادة التالحم وتفعيل الشراكة المؤسساتية،
وضمان تحسين عملياتنا ومن ثم دعم تكنولوجيا
المعلومات والذي بالتأكيد سيضيف قيمة
للمجموعة.
قدما في مسؤوليتنا االجتماعية.
هذا وسنستمر
ً
ومثال على ذلك دعمنا المستمر لبرنامج خدمات
تدريب الموظفين ( .)EFTSففي عام ،2019
أكملت الدفعة الثانية من المتدربين الذين يعاون
من اضطرابات طيف التوحد ( )ASDتدريبهم في
15
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إنجازات 2019
األعمال التجارية
والعمليات:
فازت مجموعة بي أم أم آي بعقد توريد
لوكالة الشؤون الدفاعية اللوجستية
األمريكية للصيانة واإلصالح والعمليات في
منطقة القيادة المركزية.

بعام واحد من
احتفلت شركة بي أس أس
ٍ
تدشين عملياتها .كما أطلقت رسميًا أول
مكتب لها خارج البحرين ،في الدمام ،في
المملكة العربية السعودية ،بالقرب من ميناء
الملك عبد العزيز البحري .وباعتبارها موردًا
مسج ً
ال في شركة أرامكو ،فإن الشركة
تعمل في رأس تنورة ،إضافة إلى جميع
موانئ المنطقة الشرقية ،بما في ذلك
الدمام والجبيل.

فازت مجموعة بي أم أم آي بعقد توريد
للمكونات الكهربائية من األمم المتحدة
لمواقعها المختلفة في جميع أنحاء أفريقيا.
أدخلت جي أس أس أنشطة جديدة للمصادر
والتوريد مع فرق تعمل عبر حدود البالد
لتوفير وإعداد المنتجات الغذائية من مناطق
مختلفة في السودان للتصدير إلى المملكة
العربية السعودية.

تم اعتماد بي أم أم آي للموافقة البالتينية
لتطوير المتدربين من قبل جمعية
المحاسبين القانونيين المعتمدين (،)ACCA
الهيئة الدولية الرائدة للمحاسبة.

جددت أسواق األسرة اتفاقها التجاري
الحصري مع مجموعة موسغريف ،الشركة
األيرلندية الرائدة في قطاع بيع الطعام
بالتجزئة والجملة ،لتشمل المزيد من العروض
الممتازة بأسعار تنافسية .ومن خالل هذه
الشراكة ،تسمح هذه االتفاقية الجديدة
لجميع الفروع في البحرين بدعم وتخزين
المنتجات الغذائية اإليرلندية من موردي
أكاديمية موسغريف لألغذية ،وهي مبادرة
تدعم رواد األعمال المحليين لتجسيد
أفكارهم في أعمال تجارية راسخة ،وهو ما
يتماشى أيضًا مع مبادرتنا "فكر محليًا" الرامية
إلى دعم رواد األعمال والمجتمعات المحلية.
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شارك نائب رئيس عمليات أفريقيا في
مجموعة بي أم أم آي كعضو في المؤتمر
السنوي الثاني للصناعة األفريقية في
نيروبي ،الذي استضافته الرابطة الدولية
لعمليات االستقرار ( ،)ISOAوهي عبارة عن
شراكة عالمية من المنظمات التي تقدم
خدمات حيوية في البيئات الهشة في
جميع أنحاء العالم.
فاز قسم المشروبات في مجموعة
بي أم أم آي بجائزة تفعيل العالمة
التجارية للعام.
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شاركت شركة بي أم أم آي جيبوتي للمرة الثانية في المعرض الدولي التجاري
للبالد ،والذي افتتحه الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر جيله ،بمشاركة مئات
الشركات والمشغلين االقتصاديين والمستثمرين.
أشاد سعادة وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل بن محمد علي حميدان
بدعم المجموعة توظيف المواهب البحرينية بالتزامن مع البرنامج الوطني
للتوظيف ،ومنح األولوية للتدريب واإلرشاد وترقية األفراد ذوي األداء المتميز من
األيدي العاملة البحرينية .وتعبيرًا عن تقديره ،قام سعادته بزيارة إلى مكاتب
مجموعة بي أم أم آي للقاء الفريق وشكرهم على جهودهم.
شاركت بي أم أم آي في منتدى "مئة عام على التعليم النظامي" الذي نظمته
وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين بالتعاون مع منظمة اليونيسف.
وكانت بي أم أم آي راعيًا رئيسيًا كما استعرضت مجاالت عملها باإلضافة إلى
الترويج للمجموعة لدى الشباب الباحثين عن عمل.
أطلقت مجموعة بي أم أم آي الجولة الترويجية  Winning Heartsفي مواقعها
المختلفة لإلعالن عن آخر تحديث لبرنامج الثقافة المؤسسية وإلشراك الموظفين
فيه.
أطلقت مجموعة بي أم أم آي مشروعًا رقميًا واسع النطاق أطلق عليه اسم
 New Moonويهدف إلى زيادة القدرات الرقمية وتعزيز االنسيابية لخدمة
الزبائن والعمالء بشكل أفضل.

17
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إنجازات 2019
المسؤولية
االجتماعية
المؤسسية:

نشرت مجموعة بي أم أم آي تقريرًا عن
سير عملها إلعادة تأكيد دعم المبادئ
العشرة لالتفاق العالمي لألمم المتحدة
في مجاالت حقوق اإلنسان والعمل والبيئة
ومكافحة الفساد.

ساهمت مجموعة بي أم أم آي في دعم بناء
مركز  RIAللبالغين ( ،)RACإضافة إلى شراء
حافلة صغيرة للمساعدة في نقل المسجلين
في المركز .حيث سيساعد األفراد من ذوي
القدرات المتفاوتة على تطوير المهارات
الحياتية الحاسمة بالتوازي مع الحصول على
فرص الخبرة العملية.

دعمت مجموعة بي أم أم آي منتدى
القوى النسائية الثاني ،والذي ركز على
العمل الملهم حول تمكين المرأة،
والقيادة ،واالبتكار.
رعت مجموعة بي أم أم آي المؤتمر الخليجي
الثالث للسرطان ،حيث تعلمت الوفود
المشاركة من خبرات األخصائيين المعروفين
دوليًا من جميع أنحاء العالم في إدارة
سرطانات الثدي والقولون والجهاز التناسلي،
باإلضافة إلى جراحة األورام.

أكملت الدفعة الثانية من المتدربين من برنامج
خدمة التدريب على تيسير العمل لألفراد من
ذوي القدرات المحدودة تدريبهم مع
مجموعة بي أم أم آي وتخرجوا من البرنامج.
كانت مجموعة بي أم أم آي الراعي الرئيسي
للمؤتمر الدولي الخامس للتوحد في مملكة
البحرين .جمع الحدث بين اآلباء والمهنيين
ومقدمي الرعاية لعرض كيف يمكن لتنفيذ
نهج شامل وعالج الفرد بأكمله أن يخفف من
الظروف الطبية واألعراض السلوكية الشائعة
لدى األطفال والمراهقين والشباب مع
اضطراب طيف التوحد ( )AUDواضطرابات
النمو والنماء العصبي األخرى.
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ألغت مجموعة بي أم أم آي استخدام جميع
الزجاجات البالستيكية في مكاتبها في
جميع أنحاء البحرين ،مما ساهم في توفير
أكثر من  70,000زجاجة سنويًا .وتتماشى هذه
المبادرة مع جهودنا في مجال المسؤولية
االجتماعية المؤسسية للحد من االستخدام
البالستيكي الفردي في جميع عملياتنا ،فضالً
عن التزامنا بالهدف الثاني عشر من أهداف
التنمية المستدامة ،واالستهالك واإلنتاج
المسؤولين.
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أصبحت مجموعة بي أم أم آي عضوًا في شبكة المسؤولية االجتماعية
للشركات العربية لعام  ،2019حيث تلعب الشبكة دورًا أساسيًا في تعزيز
ودعم الشراكات اإلقليمية من أجل تبني سياسات وممارسات المسؤولية
االجتماعية للشركات بشكل أكبر.
قامت مجموعة بي أم أم آي بالشراكة مع منظمة "أطفال واثقون خارج النزاع"
غير الربحية ،ومقرها جنوب السودان ،لدعم تعليم 20طالبًا.
أكملت مجموعة بي أم أم آي بناء المراحيض في المنطقة الحرة في جيبوتي.
ويساعد المشروع على تزويد عمال الشحن بحل صحي لتلبية احتياجات الصرف
الصحي ونقص المرافق الصحية ،فض ً
ال عن توفير إمكانية الحصول على المياه
النظيفة بما يتماشى مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة .وقد
تم تجهيز حاوية بمساحة  40قدمًا مع المنشآت الصحية الستخدام عمال
الشحن.
تعاونت بي أم أم آي مع السوق الحرة البحرين لرعاية سفر منتخب البحرين
الوطني لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي  ،24والتي
ُتوجت بفوز المنتخب الوطني بالكأس ألول مرة في تاريخه.

19
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المؤشرات
الماليــــة

2019 / 104.3

2018 / 103.9

2019 / 71.3

2018 / 69.5

2019 / 9.2

2018 / 8.4

2019 / 16.2

(مليون دينار)

حقوق المساهمين
(مليون دينار)

2018 / 13.2

اإليرادات

صافي الربح
(مليون دينار)

األرباح قبل الفوائد
والضريبة واالستهالك
وإطفاء الدين
(مليون دينار)

61

اإليراد السنوي
للسهم (فلس) 2018
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30.3

65

اإليراد السنوي
للسهم (فلس)2019
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إجمالي الربح
(مليون دينار) 2018
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30.9

إجمالي الربح
(مليون دينار) 2019
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تقرير مجلس
اإلدارة وتقرير
مدققي الحسابات
المستقلين
والقوائم المالية
الموحدة
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى
السادة مساهمي بي أم أم آي ش.م.ب.
تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
الرأي
لقــد قمنــا بتدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة لشــركة بــي أم أم آي ش.م.ب«( .الشــركة») وشــركاتها التابعــة (المشــار إليهــم
معــً «بالمجموعــة») ،والتــي تتكــون مــن القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي كمــا فــي  31ديســمبر  ،2019والقوائــم الموحــدة للدخــل
والدخــل الشــامل والتدفقــات النقديــة والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ ،واإليضاحــات حــول القوائــم
الماليــة الموحــدة ،بمــا فــي ذلــك ملخــص ألهــم السياســات المحاســبية.
فــي رأينــا ،إن القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة تظهــر بصـــورة عادلة ،مــن كافة النواحــي الجوهرية ،المـــركز المالي الموحــد للمجموعة
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2019وأداؤهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــً للمعاييــر
الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.

أساس الرأي
تمــت عمليــة التدقيــق وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة .إن مســئولياتنا بموجــب هــذه المعاييــر مفصلــة أكثــر ضمــن بنــد مســئوليات مدققــي
الحســابات حــول تدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة الــواردة فــي تقريرنــا هــذا .نحــن مســتقلون عــن المجموعــة وفقــً لقواعــد الســلوك
األخالقــي للمحاســبين المهنييــن (بمــا فــي ذلــك معاييــر االســتقالل الدوليــة) وفقــً للمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة بتدقيقنــا للقوائــم
الماليــة فــي مملكــة البحريــن ،وقــد اســتوفينا مســئولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــً لقواعــد الســلوك األخالقــي للمحاســبين المهنييــن .إننــا
نعتقــد أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومالئمــة لتوفيــر أساســً لرأينــا.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمــور التدقيــق الرئيســية هــي تلــك األمــور التــي وفقــً الجتهادنــا المهنــي كانــت األكثــر جوهريــة خــال تدقيــق القوائــم الماليــة
الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2019لقــد تمــت دراســة هــذه األمــور ضمــن نطــاق تدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة ككل،
وذلــك إلبــداء رأينــا حــول هــذه القوائــم ،وال نبــدي رأيــً منفص ـ ً
ا حــول هــذه األمــور .بالنســبة لــكل أمــر مــن األمــور الموضحــة أدنــاه ،تــم
تقديــم تفاصيــل عــن كيفيــة معالجــة هــذه األمــور فــي عمليــة التدقيــق فــي ذلــك الســياق.
لقــد اســتوفينا المســئوليات المذكــورة فــي بنــد مســئوليات مدققــي الحســابات حــول تدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة الــواردة فــي
ـاء عليــه ،فــإن تدقيقنــا يشــمل تنفيــذ اإلجــراءات التــي تــم تصميمهــا لالســتجابة
تقريرنــا هــذا ،باإلضافــة لكافــة األمــور المتعلقــة بذلــك .بنـ ً
لتقييمنــا لمخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة .إن نتائــج إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا ،بمــا فــي ذلــك
اإلجــراءات المتعلقــة بمعالجــة األمــور المشــار إليهــا أدنــاه ،توفــر أساســً لرأينــا حــول تدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة.

 .1إضمحالل العقارات واآلالت والمعدات لشركة بنادر للفنادق ش.م.ب.
راجع اإليضاحين  3و 5حول القوائم المالية الموحدة.

أمور التدقيق الرئيسية
تتضمــن عقــارات وآالت ومعــدات المجموعــة علــى فنــدق داون تــاون روتانــا المملــوك مــن قبــل المجموعــة والــذي تبلــغ قيمتــه المدرجــة
 36,773,498دينــار بحرينــي ،وهــو مــا يمثــل  %31مــن مجمــوع موجــودات المجموعــة ،المتعلقــة بفنــدق داون تــاون روتانــا المملوكــة
مــن قبــل المجموعــة .يتكبــد الفنــدق خســائر منــذ بــدء عملياتــه فــي ســنة  .2016قامــت اإلدارة بإجــراء تقييمــً لإلضمحــال فــي القيمــة
المدرجــة للفنــدق مــن خــال مقارنــة قيمتــه المدرجــة بقيمتــه القابلــة لإلســترداد ،والتــي تعــد األعلــى مــن قيمتهــا المســتخدمة وقيمتهــا
العادلــة ناقصــً تكاليــف البيــع كمــا فــي  31ديســمبر .2019
قامت اإلدارة بإشراك خبير تقييم خارجي لتقدير القيم القابلة لإلسترداد على أساس القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع.
تتضمن عملية تقييم االضمحالل على عدد من االفتراضات واآلراء والتقديرات الهامة ،وبالتالي فإننا نعتبر هذا األمر من أمور التدقيق
الرئيسية.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى
السادة مساهمي بي أم أم آي ش.م.ب( .تتمة)
الكيفية التي تمت بها معالجة أمور التدقيق الرئيسية في عملية التدقيق
تتضمن إجراءاتنا من بين اإلجرءات األخرى ،على ما يلي:
•تقييم كفاءة وقدرات وموضوعية خبير التقييم الخارجي المستقل؛
•تقدير مدى مالئمة منهجيات التقييم المستخدمة من قبل خبير التقييم الخارجي المستقل؛
•التأكد من المدخالت الرئيسية المستخدمة في عملية التقييم مع المعلومات المتاحة بشكل مستقل؛
•التحقق من صحة العملية الحسابية المستخدمة في عملية التقييم؛ و
•تقييم مدى كفاية اإلفصاحات في القوائم المالية الموحدة.

 .2مخصص المخزون البطيء الحركة والمتقادم
راجع اإليضاحين  3و 10حول القوائم المالية الموحدة.

أمور التدقيق الرئيسية
تســتورد وتبيــع المجموعــة المــواد الغذائيــة والمنتجــات األخــرى ذات أعمــار وفتــرة انتهــاء صالحيــة قصيــرة .لــدى المجموعــة إجمالــي
مخــزون بقيمــة  12,212,486دينــار بحرينــي كمــا فــي  31ديســمبر .2019
يعــد هــذا المجــال هامــً لعمليــة التدقيــق حيــث يتطلــب إصــدار رأيــً جوهريــً فــي تقييــم المســتوى المناســب للمخصــص للمــواد التــي
قــد تكــون بطيئــة الحركــة ومتقادمــة .قــد تتضمــن تلــك اآلراء علــى توقعــات اإلدارة بشــأن الطلــب علــى المخــزون ،تواريــخ انتهــاء
صالحيــة المنتــج وخطــة اســتبعاد مخــزون ذو تواريــخ انتهــاء صالحيــة قريبــة.

الكيفية التي تمت بها معالجة أمور التدقيق الرئيسية في عملية التدقيق
تتضمن إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،من بين اإلجراءات األخرى ،على ما يلي:
•مراقبة الجرد الفعلي في المواقع الرئيسية؛
•إجراء فحص مفصل لعينة من المواد لتقييم أساس التكلفة وصافي القيمة المتوقع تحقيقها للمخزون؛
•مراجعة ميزانية السنة القادمة من أجل الحصول على فهم لتوقعات الطلب على المخزون ،تواريخ انتهاء صالحية المنتج وخطة
استبعاد مخزون ذو تواريخ انتهاء صالحية قريبة؛
•تقييم مدى كفاية المخصص للمخزون البطيء الحركة والمتقادم كما في  31ديسمبر 2019؛ و
•تقييم مدى كفاية اإلفصاحات في القوائم المالية الموحدة.

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2019
تتكــون المعلومــات األخــرى مــن المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للمجموعــة لســنة  ،2019بخــاف القوائــم الماليــة الموحــدة
وتقريــر مدققــي الحســابات .إن مجلــس اإلدارة هــو المســئول عــن المعلومــات األخــرى .وقــد حصلنــا قبــل تاريــخ هــذا التقريــر علــى
تقريــر مجلــس اإلدارة والــذي يمثــل جــزءًا مــن التقريــر الســنوي للمجموعــة لســنة  ،2019ومــن المتوقــع توفيــر البنــود المتبقيــة مــن
التقريــر الســنوي بعــد ذلــك التاريــخ.
إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى ،وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد في هذا الشأن.
وفيمــا يتعلــق بتدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة ،تكمــن مســئوليتنا فــي قــراءة المعلومــات األخــرى المحــددة أعــاه عندمــا تصبــح
متاحــة ،وعنــد القيــام بذلــك ،نأخــذ بعيــن االعتبــار مــا إذا كانــت هــذه المعلومــات األخــرى تتعــارض جوهريــً مــع القوائــم الماليــة
الموحــدة أو مــع معرفتنــا التــي حصلنــا عليهــا مــن خــال عمليــة التدقيــق أو يبــدو أنهــا تحتــوي علــى معلومــات جوهريــة خاطئــة .وإذا
ـاء علــى العمــل الــذي قمنــا بــه علــى المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر التدقيــق ،أنهــا تحتــوي علــى
مــا اســتنتجنا ،بنـ ً
معلومــات جوهريــة خاطئــة ،فإنــه يتوجــب علينــا اإلفصــاح عــن تلــك الحقيقــة .ولــم نالحــظ مــا يتوجــب اإلفصــاح عنــه فــي هــذا الشــأن.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى
السادة مساهمي بي أم أم آي ش.م.ب( .تتمة)
مسئوليات مجلس اإلدارة حول القوائم المالية الموحدة
إن مجلــس اإلدارة هــو المســئول عــن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر
ـواء
الماليــة ،وعــن نظــام الرقابــة الداخلــي الــذي يــراه مجلــس اإلدارة ضروريــً إلعــداد قوائــم ماليــة موحــدة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة ،سـ ً
كانــت ناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ.
عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة ،يكــون مجلــس اإلدارة مســئو ً
ال عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى العمــل كمنشــأة مســتمرة،
واإلفصــاح ،حيــث أمكــن ،عــن األمــور المتعلقــة بمبــدأ االســتمرارية بمــا فــي ذلــك اســتخدام مبــدأ االســتمرارية المحاســبي عنــد إعــداد القوائــم
الماليــة الموحــدة ،إال إذا كان فــي نيــة مجلــس اإلدارة تصفيــة المجموعــة أو إيقــاف عملياتهــا أو عــدم وجــود أي بديــل واقعــي آخــر ســوى
القيــام بذلــك.

مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
ـواء كانــت
إن أهدافنــا تتمثــل فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن القوائــم الماليــة الموحــدة ككل خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة ،سـ ً
ناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ وإصــدار تقريــر تدقيــق يتضمــن رأينــا .يعتبــر التأكيــد المعقــول هــو تأكيــدًا عالــي المســتوى ،ولكنــه ليــس ضمانــً
بــأن التدقيــق الــذي يتــم وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة سيكشــف دائمــً عــن المعلومــات الجوهريــة الخاطئــة عنــد وجودهــا .إن األخطــاء قــد
ـردة أو مجتمعـ ً
تحــدث نتيجــة الحتيــال أو خطــأ ويتــم اعتبارهــا جوهريــة ،إذا كانــت منفـ ً
ـة ،يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر علــى القــرارات االقتصاديــة
المتخــذة مــن قبــل مســتخدمي هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة.
كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ،فإننــا نقــوم بممارســة االجتهــاد المهنــي والحفــاظ علــى الشــك المهنــي فــي
جميــع مراحــل التدقيــق ،وكمــا نقــوم بمــا يلــي:
ـواء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ ،وتصميــم
•تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة ،سـ ً
وتنفيــذ إجــراءات تدقيــق تســتجيب لتلــك المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة توفــر أساســً إلبــداء رأينــا .إن مخاطــر
عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن احتيــال يعــد أكبــر مــن ذلــك الناتــج عــن خطــأ ،لِمــا قــد يتضمنــه االحتيــال مــن تواطــؤ أو تزويــر أو
حــذف متعمــد أو تحريــف أو تجــاوز لنظــام الرقابــة الداخلــي.
•فهــم نظــام الرقابــة الداخلــي المتعلــق بالتدقيــق وذلــك لتصميــم إجــراءات تدقيــق مالئمــة فــي ظــل الظــروف القائمــة وليــس بهــدف
إبــداء رأي حــول مــدى فعاليــة نظــام الرقابــة الداخلــي للمجموعــة.
•تقييــم مــدى مالئمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ،ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات الصلــة التــي قــام بهــا
مجلــس اإلدارة.
ـاء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا،
•التأكــد مــن مــدى مالئمــة اســتخدام مجلــس االدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي ،وبنـ ً
فيمــا إذا كان هنــاك عــدم تيقــن جوهــري مرتبــط بأحــداث أو ظــروف قــد تلقــي بشــكوك جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة على االســتمرار
كمنشــأة مســتمرة .وإذا مــا توصلنــا إلــى نتيجــة بــأن هنــاك شــك جوهــري ،فعلينــا اإلشــارة فــي تقريــر التدقيــق إلــى اإلفصاحــات ذات الصلة
فــي القوائــم الماليــة الموحــدة أو تعديــل رأينــا إذا كانــت هــذه اإلفصاحــات غيــر كافيــة .إن اســتنتاجاتنا مبنيــة علــى أدلــة التدقيــق التــي
حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر التدقيــق ،ومــع ذلــك فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تــؤدي إلــى عــدم اســتمرار المجموعــة
فــي أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة.
•تقييــم العــرض العــام وهيــكل القوائــم الماليــة الموحــدة ومحتواهــا بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات حولهــا وفيمــا إذا كانــت القوائــم
الماليــة الموحــدة تمثــل المعامــات واألحــداث التــي تحقــق العــرض العــادل.
•الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الماليــة عــن الشــركات أو األنشــطة التجاريــة ضمــن نطــاق
المجموعــة إلبــداء الــرأي حــول القوائــم الماليــة الموحــدة .إننــا مســئولون عــن التوجيــه واإلشــراف وإنجــاز عمليــة التدقيــق للمجموعــة.
ونظــل الجهــة الوحيــدة المســئولة عــن رأينــا حــول التدقيــق.
إننــا نتواصــل مــع مجلــس اإلدارة حــول عــدة أمــور مــن بينهــا ،نطــاق التدقيــق وتوقيتــه ومالحظــات التدقيــق الهامــة التــي تتضمــن أي أوجــه
قصــور هامــة فــي نظــام الرقابــة الداخلــي الــذي يتــم تحديدهــا مــن قبلنــا خــال عمليــة التدقيــق.
كمــا نقــوم بتزويــد مجلــس اإلدارة بمــا يفيــد التزامنــا بالمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة باالســتقاللية ،ونطلعــه علــى جميــع العالقــات واألمــور
األخــرى التــي قــد تؤثــر علــى اســتقالليتنا ومــا مــن شــأنه أن يحافــظ علــى هــذه االســتقاللية.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى
السادة مساهمي بي أم أم آي ش.م.ب( .تتمة)
مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة (تتمة)
مــن تلــك األمــور التــي تــم التواصــل بهــا مــع مجلــس اإلدارة ،القيــام بتحديــد األمــور األكثــر أهميــة علــى تدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة
للفتــرة الحاليــة والتــي تمثــل أمــور التدقيــق الرئيســية .أننــا نقــدم توضيــح بشــأن تلــك األمــور فــي تقريــر التدقيــق مالــم تمنــع القوانيــن أو
ـاء عليهــا ال يتــم اإلفصــاح عــن ذلــك األمــر فــي تقريرنــا حيــث أن اآلثــار
األنظمــة اإلفصــاح عــن ذلــك األمــر ،أو فــي حــاالت نــادرة جــدًا ،والتــي بنـ ً
الســلبية المتوقعــة لإلفصــاح قــد تفــوق المنفعــة العامــة الناتجــة عنــه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
نفيد بأن:
)1وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني:
•أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية الموحدة تتفق مـع تلك السجالت؛
• وأن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة تتفق مع القوائـم الماليـة الموحدة؛
•وقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات والمعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛ و
)2ولــم يــرد إلــى علمنــا خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2019وقــوع أيــة مخالفــات ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة
البحرينــي أو الدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي (األحــكام النافــذة مــن المجلــد رقــم  )6وتوجيهــات مصــرف البحريــن
المركــزي والقوانيــن والقــرارات المتعلقــة بهــا ،وقواعــد وإجــراءات بورصــة البحريــن أو ألحــكام عقــد التأســيس والنظــام األساســي
للشــركة علــى وجــه قــد يؤثــر بشــكل جوهــري ســلبًا علــى نشــاط المجموعــة أو مركزهــا المالــي الموحــد.
)3كما هو مطلوب من وزارة التجارة والصناعة والسياحة في خطابهم بتاريخ  30يناير  2020فيما يتعلق بالمادة  8من القسم 2
من الفصل  1من مدونة البحرين لحوكمة الشركات ،نؤكد بأن المجموعة:
•قامت المجموعة بتعيين مدير قسم حوكمة الشركات
•تم الحصول على موافقة مجلس إدارة المجموعة على كتيب التعليمات واإلجراءات لحوكمة الشركات
الشريك المسئول عن مهمة التدقيق الناتج عنها هذا التقرير لمدققي الحسابات المستقلين هو السيد كاظم ميرشنت.

سجل قيد الشريك رقم 244
 22فبراير 2020
المنامة ،مملكة البحرين
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القائمة الموحدة للمركز المالي
كما في  31ديسمبر 2019

إيضاحات

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

الموجودات
موجودات غير متداولة

عقارات وآالت ومعدات

5

48,538,585

50,537,209

الحق في استخدام الموجودات

6

7,778,597

-

استثمارات عقارية

7

9,457,725

9,457,725

استثمارات في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة

8

1,569,433

1,653,435

استثمارات

9

10,708,092

12,208,384

78,052,432

73,856,753

مخزون

11

11,928,055

11,580,851

ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

12

23,695,262

20,572,463

نقد وأرصدة لدى بنك

13

موجودات متداولة

مجموع الموجودات

4,814,777

5,566,402

40,438,094

37,719,716

118,490,526

111,576,469

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

رأس المال

14

14,642,854

14,642,854

أسهم خزانة

15

()1,430,101

()1,430,101

إحتياطيات أخرى

17

14,009,286

13.678.045

أرباح مبقاة

42,388,724

39.368.046

الحقوق العائدة إلى مساهمي بي إم إم آي ش.م.ب.

69,610,763

66,258,844

1,705,939

3,262,049

71,316,702

69,520,893

18

14,875,992

17,290,378

30

حقوق غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية
مطلوبات غير متداولة

قروض واقتراضات
التزامات عقد اإليجار

19

6,408,530

-

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

20

1,935,586

1,724,848

23,220,108

19,015,226

ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

21

11,933,294

14,460,231

قروض واقتراضات

18

6,332,502

5,331,442

سحوبات على المكشوف من البنك

13

3,372,230

2,013,480

1,174,121

1,175,371

مطلوبات متداولة

مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها
19

التزامات عقد اإليجار

1,083,917

-

57,652

59,826

23,953,716

23,040,350

مجموع المطلوبات

47,173,824

42,055,576

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

118,490,526

111,576,469

ضريبة دخل مستحقة الدفع

عبداهلل حسن بوهندي

شوقي علي فخرو

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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القائمة الموحدة للدخل
كما في  31ديسمبر 2019

إيضاحات

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

22

104,333,781

103,873,262

تكاليف اإليرادات

()73,371,755

()73,549,874

إجمالي الربح

30,962,026

30,323,388

2,584,913

2,190,424

مصروفات البيع والتوزيع

()9,387,791

()9,655,248

مصروفات عامة وإدارية

()14,985,915

()15,278,552

الربح من العمليات

9,173,233

7,580,012

25

722,987

783,885

حصة المجموعة من نتائج شركات خاضعة لسيطرة مشتركة

8

()84,002

79,673

اإليرادات

24

دخل تشغيلي آخر

صافي دخل االستثمار

صافي خسائر من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر

9

()32,529

()96,207

تكاليف التمويل

23

()2,016,811

()1,566,961

7,762,878

6,780,402

26

()84,532

()48,434

23

7,678,346

6,731,968

من ضمنه الخسارة العائدة إلى حقوق غير مسيطرة

1,556,110

1,702,643

ربح المجموعة للفترة العائد إلى مساهمي بي أم أم آي ش.م.ب.

9,234,456

8,434,611

65

61

الربح قبل ضريبة الدخل

مصروف ضريبة الدخل
ربح المجموعة للسنة

27

النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح (فلس)

عبداهلل حسن بوهندي

شوقي علي فخرو

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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القائمة الموحدة للدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

ربح المجموعة للسنة

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

7,678,346

6,731,968

الدخل (الخسارة) الشاملة األخرى

البنود التي ال يمكن إعادة تصنيفها إلى القائمة الموحدة للدخل في
السنوات الالحقة:
صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر (إيضاح )9

838,572

60,829

البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى القائمة الموحدة للدخل في
السنوات الالحقة:
فروق الصرف الناتجة عن تحويل العمليات األجنبية

479,957

()1,169,370

إعادة تصنيف خسارة صرف العمالت األجنبية إلى قائمة الدخل الموحدة عند إستبعاد شركة تابعة

85,663

-

الدخل (الخسارة) الشاملة األخرى للسنة

1,404,192

()1,108,541

مجموع الدخل الشامل للمجموعة للسنة

9,082,538

5,623,427

من ضمنه الخسارة العائدة إلى حقوق غير مسيطرة

1,556,110

1,702,643

مجموع الدخل الشامل للمجموعة العائد إلى مساهمي
بي إم إم آي ش.م.ب

10,638,648

7,326,070

عبداهلل حسن بوهندي

شوقي علي فخرو

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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القائمة الموحدة للتدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

إيضاحات

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

األنشطة التشغيلية

7,762,878

الربح قبل ضريبة الدخل

6,780,402

تعديالت للبنود التالية:
استهالك عقارات وآالت ومعدات

5

3,180,828

3,157,923

استهالك الحق في استخدام الموجودات

6

1,693,995

-

حصة المجموعة من نتائج شركات خاضعة لسيطرة مشتركة زميلة

8

84,002

()79,673

خسائر من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

9

32,529

96,207

مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم

11

106,294

432,833

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

12

235,480

540,724

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

20

413,287

496,155

تكاليف التمويل

23

2,016,811

1,566,961

(مكسب) خسارة من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

23

()11,080

135,780

صافي دخل االستثمار

25

()722,987

()783,885

-

10,209

مكسب من استبعاد شركة تابعة

1

()324,473

-

مكافأة مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

28

193,500

139,000

14,661,064

12,492,636

خسارة من استبعاد استثمارات في شركة خاضعة لسيطرة مشتركة

الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
تغيرات في رأس المال العامل:
مخزون

()463,197

()1,027,853

ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

()3,716,326

1,068,704

ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

()2,072,021

()1,618,264

صافي النقد الناتج من العمليات

8,409,520

10,915,223

ضريبة دخل مدفوعة

()37,501

()87,418

مكافأة مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

28

()193,500

()139,000

مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

20

()146,629

()158,416

صافي التغيرات في المبالغ المدفوعة مقدمًا مقابل مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

()44,994

()98,029

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

7,986,896

10,432,360
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القائمة الموحدة للتدفقات النقدية

(تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

إيضاحات

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

األنشطة االستثمارية

5

شراء عقارات وآالت ومعدات
متحصالت من بيع عقارات وآالت ومعدات

()1,261,827

()1.164,814

96,906

17,861

7

إضافات إلى استثمارات عقارية

-

()194,802

متحصالت من استبعاد شركة خاضعة لسيطرة مشتركة

161,942

430,481

متحصالت من استبعاد استثمارات

2,306,335

692,352

-

()120.496

أرباح أسهم ودخل فوائد مستلم

752,166

784,198

صافي التدفق النقدي من استبعاد شركة تابعة

16,770

-

صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

2,072,292

444,780

9

شراء استثمارات

األنشطة التمويلية

()7,240,654

()6,695,809

32

-

2,065,860

قروض واقتراضات مستلمة

32

10,740,750

9,597,167

قروض واقتراضات مدفوعة

32

()12,154,076

()11,170,583

مصروفات الفوائد المدفوعة

()2,072,474

()1,570,602

مدفوعات المبلغ األصلي اللتزامات عقد اإليجار

()1,980,145

-

()1,250

()424,585

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()12,707,849

()8,198,552

صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه

()2,648,661

2,678,588

صافي فروق صرف عمالت أجنبية

538,286

()1,324,172

النقد وما في حكمه في  1يناير

3,552,922

2,198,506

1,442,547

3,552,922

أرباح أسهم مدفوعة لمساهمي بي إم إم آي ش.م.ب.
متحصالت من اسبتعاد أسهم خزانة

32

صافي التغيرات في مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها

النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

13

بنود غير نقدية:
•تم استبعاد أرباح أسهم ودخل الفوائد المستحقة القبض البالغة  29,179دينار بحريني ( 313 :2018دينار بحريني) من التغير في
الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى.
•تم استبعاد أرباح األسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة بالسنوات السابقة والبالغة  122,617دينار بحريني (241.379 :2018
دينار بحريني) من التغير في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى.
•تم استبعاد تبرعات غير مدفوعة تتعلق باحتياطي التبرعات الخيرية بمبلغ وقدره  168,692دينار بحريني ( 172.185 :2018دينار
بحريني) من التغيرات في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى.
•تم تعديل مبلغ وقدره  161,942دينار بحريني ( :2018مبلغ غير محصل قدره  831.606دينار بحريني) يتعلق باستبعاد استثمارات في
شركة خاضعة لسيطرة مشتركة والمحصل خالل السنة من التغيرات في الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى.
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القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

الحقوق العائدة إلى مساهمي بي أم أم آي ش.م.ب.
رأس
المال
دينار
بحريني

أسهم
خزانة
دينار
بحريني

احتياطيات
أخرى
(إيضاح )17
دينار بحريني

أرباح
مبقاة
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

الرصيد في  1يناير 2019

14,642,854

()1,430,101

13,678,045

39,368,046

66,258,844

3,262,049

الربح (الخسارة) للسنة

-

-

-

9,234,456

9,234,456

()1,556,110

7,678,346

دخل شامل آخر للسنة

-

-

1,404,192

-

1,404,192

-

1,404,192

مجموع الدخل (الخسارة)
الشاملة للسنة

-

-

1,404,192

9,234,456

10,638,648

()1,556,110

9,082,538

-

()4,270,822

()4,270,822

-

()4,270,822

-

()2,847,215

()2,847,215

-

()2,847,215

1,072,951

-

-

-

-

-

-

-

()168,692

1,705,939

71,316,702

إيضاحات

أرباح أسهم نهائية لسنة 2018

16

-

أرباح أسهم مرحلية لسنة 2019

16

-

-

مكسب من استبعاد استثمارات
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

-

-

()1,072,951

محــول إلــى احتياطــي التبرعــات
الخيريــة

-

-

168,692

()168,692

توزيعات لجمعية األسرة الخيرية

-

-

()168,692

-

()168,692

الرصيد كما في  31ديسمبر
2019

14,642,854

()1,430,101

14,009,286

42,388,724

69,610,763

-

حقوق غير
مسيطرة
دينار بحريني

مجموع
حقوق الملكية
دينار بحريني

69,520,893

تتضمن األرباح المبقاة على احتياطيات غير قابلة للتوزيع بإجمالي  405,681دينار بحريني متعلقة بالشركات التابعة كما في  31ديسمبر
.2019
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القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية
(تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
الحقوق العائدة إلى مساهمي بي أم أم آي ش.م.ب.
رأس
المال
دينار
بحريني

أسهم
خزانة
دينار
بحريني

احتياطيات
أخرى
(إيضاح )17
دينار بحريني

أرباح
مبقاة
دينار بحريني

المجموع
دينار
بحريني

حقوق غير
مسيطرة
دينار بحريني

مجموع
حقوق الملكية
دينار بحريني

الرصيد في  1يناير 2018

14.642.854

()2.699.662

13.487.496

38.545.599

63.976.287

4.964.692

68.940.979

الربح (الخسارة) للسنة

-

-

8.434.611

8.434.611

()1.702.643

6.731.968

خسارة شاملة أخرى للسنة

-

-

()1.108.541

-

()1.108.541

-

()1.108.541

-

-

()1.108.541

8.434.611

7.326.070

()1.702.643

5.623.427

أرباح أسهم نهائية لسنة 2017

16

-

-

-

()4.162.313

()4.162.313

-

()4.162.313

أرباح أسهم مرحلية لسنة 2018

16

-

-

-

()2.774.875

()2.774.875

-

()2.774.875

إيضاحات

مجمــوع
الشــامل

(الخســارة)
للســنة

الدخــل

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

-

-

-

286.230

()286.230

-

-

-

-

-

172.185

()172.185

-

-

-

توزيعات لجمعية األسرة الخيرية

-

-

()172.185

محول إلى احتياطي التبرعات
الخيرية

17

()172.185

-

()172.185

-

أسهم خزانة مباعة  /محولة

-

1.296.561

1.012.860

()216.561

2.065.860

-

2.065.860

الرصيد كما في
 31ديسمبر 2018

14.642.854

()1.430.101

13.678.045

39.368.046

66.258.844

3.262.049

69.520.893

تتضمن األرباح المبقاة على احتياطيات غير قابلة للتوزيع بإجمالي  405.681دينار بحريني متعلقة بالشركات التابعة كما في  31ديسمبر
.2018
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2019

 .1معلومات عن الشركة واألنشطة
شــركة بــي إم إم آي ش.م.ب“( .الشــركة”) هــي شــركة مســاهمة عامــة ،أســهمها مطروحــة للتــداول فــي بورصــة البحريــن ،تأسســت فـــي
مملكــة البحريــن ومســجلة لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة تحــت ســجل تجــاري رقــم  .10999إن عنــوان المكتــب الرئيســي للشــركة
مســجل تحــت صنــدوق بريــد  ،828ســترة ،مملكــة البحريــن.
تتمثــل األنشــطة الرئيســية للشــركة وشــركاتها التابعــة (المشــار إليهــم معــً «بالمجموعــة») فــي بيــع األغذيــة والمرطبــات والمــواد
اإلســتهالكية األخــرى بالجملــة والتجزئــة وتقديــم خدمــات االمــدادات والشــحن وكمــا تمتلــك المجموعــة كذلــك فنــدق خمــس نجــوم.
تتركــز عمليــات المجموعــة فــي مملكــة البحريــن ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة العــراق
والواليــات المتحــدة األمريكيــة وجمهوريــة جيبوتــي وجمهوريــة مالــي وجمهوريــة جنــوب الســودان وجمهوريــة الســودان وجمهوريــة غانــا
وجمهوريــة كينيــا.
تم إعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة وفقًا لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  24فبراير .2020
فيما يلي الشركات التابعة للشركة:

نسبة حصة الملكية
2019

2018

بلد
التأسيس

األنشطة
الرئيسية

شركة نادر للتجارة ذ.م.م.

100%

100%

مملكة
البحرين

إدارة عدة وكاالت تجارية للسلع
اإلستهالكية.

سوبر ماركت األسرة ذ.م.م.

100%

100%

مملكة البحرين

إدارة سوبر ماركت.

شركة سوبر ماركت األسرة الدولية

100%

100%

المملكة العربية
السعودية

إدارة سوبر ماركت.

شركة بنادر للفنادق ش.م.ب.

54%

54%

مملكة
البحرين

إمتالك وإدارة العمليات التشغلية
لفندق داون تاون روتانا البحرين.

بي إم إم آي أس.أيه.آر.آل.

100%

100%

جمهورية
جيبوتي

نشاط النقل الجوي والتخزين
والتوزيع واالستيراد والتصدير.

شركة بيادر إلدارة المطاعم ش.ش.و.

100%

100%

مملكة
البحرين

خدمات إدارة الفنادق والمطاعم
للسياح.

بي أم أم فود سيرفيس ش.ش.و.

100%

-

مملكة
البحرين

تصنيع األغذية وتقديم خدمات
التموين.

شركة ماكجيتيجانس إلدارة الضيافة ذ.م.م.

80%

80%

مملكة
البحرين

إدارة الضيافة.

شركة فاست تراك للتصدير إل.إل.سي

100%

100%

والية فلوريدا ،الواليات
المتحدة األمريكية

لم تبدأ أنشطتها التجارية بعد.

أرض العهد للتجارة العامة إل.إل.سي

100%

100%

جمهورية العراق

تقديم خدمات التموين والتدبير
المنزلي.

بي أم أم آي الدولية القابضة ش.ش.و.

100%

100%

مملكة
البحرين

شركة قابضة لمجموعة من
الشركات التجارية أوالصناعية
أوالخدماتية.

اسم الشركة التابعة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

معلومات عن الشركة واألنشطة (تتمة)
نسبة حصة الملكية
2019

اسم الشركة التابعة

2018

بلد
التأسيس

األنشطة
الرئيسية

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

100%

100%

مملكة
البحرين

شركة قابضة لمجموعة من
الشركات التجارية أوالصناعية
أوالخدماتية.

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

100%

100%

مملكة
البحرين

شركة قابضة لمجموعة من
الشركات التجارية أوالصناعية
أوالخدماتية.

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

100%

100%

مملكة
البحرين

شركة قابضة لمجموعة من
الشركات التجارية أوالصناعية
أوالخدماتية.

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

100%

100%

مملكة
البحرين

شركة قابضة لمجموعة من
الشركات التجارية أوالصناعية
أوالخدماتية.

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

100%

100%

جمهورية
السودان

تقديم خدمات التموين والتدبير
المنزلي.

جلوبل سورسنج آند سبالي سيرفيسس
ليميتد (أ)

100%

*100%

جمهورية جنوب
السودان

تقديم خدمات التموين والتدبير
المنزلي.

جلوبل سورسنج آند سبالي كينيا ليمتيد

100%

100%

جمهورية كينيا

تقديم خدمات التموين والمرطبات.

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

جي إس إس غابون إس أيه (ب)

100%

جمهورية الغابون

تحت التصفية

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

جي إس إس مالي إس أيه

100%

جمهورية مالي

منشأة خاملة

لدى جلوبل سورسنج آند سبالي ويست هولدنغ ش.ش.و .الشركة التابعة التالية كما بتاريخ إعداد التقارير المالية:
أنترناشونال سورسنج أند سبالي ليميتد
 غانا (ج)أ.

100%

100%

جمهورية غانا

مباعة خالل السنة

تمثل حصة الملكية الفعلية.

ب .قرر مجلس إدارة شركة جي إس إس الدولية القابضة ش.ش.و إيقاف عمليات جي إس إس غابون إس أيه ووضعها تحت التصفية
الطوعية اعتبارًا من  1أكتوبر  2017ولم يتم االنتهاء من عملية التصفية بعد كما هو بتاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة.
ج .قامت المجموعة خالل سنة  2019ببيع حصة ملكيتها في أنترناشونال سورسنج أند سبالي ليميتد  -غانا بمقابل نقدي قدره 17,010
دينار بحريني مما أدى تحقيق مكسب من عملية البيع بمبلغ وقدره  324,473دينار بحريني.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019
فيما يلي الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة من قبل المجموعة:

نسبة حصة الملكية
اسم الشركات الخاضعة للسيطرة
المشتركة

2019

2018

بلد
التأسيس

األنشطة
الرئيسية

شركة بي أند بي للتوزيع ذ.م.م.

50%

50%

مملكة
البحرين

إنشاء وتشغيل المخازن.

شركة يو كيو أل سي فسيلتي منيجمنت
ليميتد

50%

50%

دولة اإلمارات العربية
المتحدة

تقديم خدمات إدارة المرافق
واستشارات األعمال واالستشارات
اإلدارية في الخارج والعمل كشركة
قابضة.

شركة خدمات انشكيب للشحن ذ.م.م*.

50%

-

مملكة البحرين

تم تصفيتها خالل سنة .2019

 .2السياسات المحاسبية الهامة
أسس اإلعداد
أعــدت القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة ،باســتثناء االســتثمارات واالســتثمارات العقاريــة التــي تــم قياســها بالقيمــة
العادلــة.

بيان بااللتزام
أعــدت القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة
الدولــي وطبقــً لقانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي والدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي (األحــكام النافــذة مــن المجلــد رقــم )6
وتوجيهــات مصــرف البحريــن المركــزي والقوانيــن والقــرارات المتعلقــة بهــا ،وقواعــد وإجــراءات بورصــة البحريــن.

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

أسس التوحيد
تشــتمل القوائــم الماليــة الموحــدة علــى القوائــم الماليــة لبــي أم أم آي ش.م.ب .وشــركاتها التابعــة كمــا فــي  31ديســمبر .تتحقــق الســيطرة
عندمــا تكــون لــدى المجموعــة تعرضــات أو حقــوق علــى عوائــد متغيــرة مــن خــال مشــاركتها مــع الشــركة المســتثمر فيهــا ولديهــا القــدرة
علــى التأثيــر علــى تلــك العوائــد مــن خــال إســتخدام ســلطتها علــى الشــركة المســتثمر فيهــا .وباألخــص ،تســيطر المجموعــة علــى الشــركة
المســتثمر فيهــا فقــط إذا كان لــدى المجموعــة مــا يلــي:
•الســلطة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا (أي الحقــوق القائمــة التــي تمنحهــا القــدرة الحاليــة لتوجيــه األنشــطة ذات الصلــة للشــركة
المســتثمر فيهــا)؛
•تعرضات على أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛ و
•القدرة على إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار عوائدها.
بشــكل عــام ،هنــاك افتــراض بــأن أغلبيــة حقــوق التصويــت ينتــج عنهــا الســيطرة .لدعــم هــذا االفتــراض ،وعندمــا تكــون لــدى المجموعــة
حقــوق أقــل فــي أغلبيــة حقــوق التصويــت أو حقــوق مشــابهة للشــركة المســتثمر فيهــا ،تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار جميــع الحقائــق
والظــروف ذات الصلــة فــي تقييــم مــا إذا كان لديهــا الســلطة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا ،بمــا فــي ذلــك:
•الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها؛
•الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و
•حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت الممكنة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت مســيطرة أو غيــر مســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا إذا كانــت الحقائــق والظــروف
تشــير بــأن هنــاك تغيــرات علــى عنصــر أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة الثــاث .يبــدأ توحيــد الشــركة التابعــة عندمــا تحصــل المجموعــة
علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة ويتــم إيقــاف التوحيــد عندمــا تفقــد المجموعــة ســيطرتها علــى الشــركة التابعــة .يتــم تضميــن
موجــودات ومطلوبــات ودخــل ومصروفــات الشــركة التابعــة المقتنــاة أو المســتبعدة خــال الســنة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة مــن
تاريــخ حصــول المجموعــة علــى الســيطرة لغايــة تاريــخ إيقــاف المجموعــة ســيطرتها علــى الشــركة التابعــة.
ينســب الربــح أو الخســارة وكل عنصــر مــن عناصــر الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى حقــوق حاملــي الشــركة األم للمجموعــة والحقــوق غيــر
المســيطرة ،حتــى لــو أن هــذه النتائــج تــؤدي إلــى عجــز فــي رصيــد الحقــوق غيــر المســيطرة .أينمــا اســتلزم األمــر ،يتــم إجــراء تعديــات
علــى القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة لتتماشــي سياســاتها المحاســبية مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة .تــم اســتبعاد
جميــع الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق الملكيــة والدخــل والمصروفــات والتدفقــات النقديــة المتعلقــة بالمعامــات البينيــة بيــن أعضــاء
المجموعــة بالكامــل عنــد التوحيــد.
يتم احتساب التغيير في حصة ملكية الشركة التابعة ،دون فقدان السيطرة ،كمعاملة أسهم حقوق الملكية.
إذا فقــدت المجموعــة ســيطرتها علــى الشــركة التابعــة ،فإنهــا تقــوم باســتبعاد الموجــودات (بمــا فــي ذلــك الشــهرة) والمطلوبــات ذات
الصلــة بالشــركة التابعــة والحقــوق غيــر المســيطرة والبنــود األخــرى لحقــوق الملكيــة بينمــا يتــم إثبــات أي مكســب أو خســارة ناتجــة فــي
القائمــة الموحــدة للدخــل .يتــم إثبــات أي اســتثمار محتفــظ بــه بالقيمــة العادلــة.

معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة نافذة اعتبارًا من  1يناير 2019
إن السياســات المحاســبية المعتمــدة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة هــي مطابقــة لتلــك المســتخدمة فــي الســنة الســابقة،
باســتثناء بعــض المعاييــر والتفســيرات والتعديــات الجديــدة التــي أدخلــت علــى المعاييــر والتفســيرات المطبقــة مــن قبــل المجموعــة كمــا
فــي  1ينايــر  .2019لــم تقــم المجموعــة بالتطبيــق المبكــر ألي معيــار أو تفســير أو تعديــل آخــر تــم إصــداره ولكنــه غيــر إلزامــي بعــد.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16المتعلق بعقود اإليجار
يحــل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  16محــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  17المتعلــق بعقــود اإليجــار وتفســير لجنــة
تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم  4المتعلــق بتحديــد مــا إذا كان ترتيــب مــا يحتــوي علــى عقــد اإليجــار وتفســير لجنــة تفســيرات التقاريــر
الماليــة الدوليــة الســابق رقــم  15المتعلــق بعقــود التأجيــر التشــغيلية – الحوافــز وتفســير لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة الســابق
رقــم  27المتعلــق بتقييــم جوهــر المعامــات التــي تأخــذ الشــكل القانونــي لعقــد اإليجــار .يحــدد المعيــار المبــادئ الخاصــة باإلثبــات والقيــاس
والعــرض واإلفصــاح لعقــود اإليجــار ويتطلــب مــن المســتأجرين احتســاب كافــة عقــود اإليجــار بموجــب نمــوذج موحــد مــدرج فــي الميزانيــة.
قامــت المجموعــة بتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  16باســتخدام الطريقــة المعدلــة بأثــر رجعــي عنــد تطبيــق المعيــار
بتاريــخ التطبيــق المبدئــي فــي  1ينايــر  .2019بموجــب هــذه الطريقــة ،تقيــس المجموعــة الحــق فــي اســتخدام الموجــودات فــي  1ينايــر 2019
بمبلــغ يعــادل التــزام عقــد اإليجــار .اختــارت المجموعــة اســتخدام الوســيلة العمليــة االنتقاليــة لتطبيــق المعيــار فقــط علــى العقــود التــي تــم
تحديدهــا مســبقًا علــى أنهــا عقــود إيجــار تطبــق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  17وتفســير لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم
 4فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي .كمــا اختــارت المجموعــة اســتخدام إعفــاءات اإلثبــات لعقــود اإليجــار التــي فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي لديهــا
عقــود إيجــار مــدة اإليجــار فيهــا  12شــهرًا أو أقــل وال تحتــوي علــى خيــار شــراء («عقــود إيجــار قصيــرة األجــل») وعقــود إيجــار التــي تكــون فيهــا
الموجــودات األساســية منخفضــة القيمــة («موجــودات منخفضــة القيمــة»).
لــدى المجموعــة عقــود إيجــار لمنافــد مختلفــة واألراضــي ومبانــي ومركبــات مســتأجرة .قبــل تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة
رقــم  ،16قامــت المجموعــة بتصنيــف كافــة عقــود إيجاراتهــا (كمســتأجر) فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار التشــغيلي.
عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  ،16طبقــت المجموعــة نهــج موحــد لإلثبــات والقيــاس بالنســبة لجميــع عقــود
اإليجــار ،باســتثناء اإليجــارات قصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار للموجــودات منخفضــة القيمــة .يوفر المعيــار متطلبــات الوســيلة العمليــة االنتقالية
التــي تــم تطبيقهــا مــن قبــل المجموعــة.
قامــت المجموعــة بإثبــات الحــق فــي اســتخدام الموجــودات والتزامــات عقــد اإليجــار المتعلقــة بعقــود اإليجــار تلــك التــي تــم تصنيفهــا
مســبقًا علــى أنهــا عقــود إيجــار تشــغيلية ،باســتثناء عقــود اإليجــار القصيــرة األجــل وعقــود إيجــار الموجــودات منخفضــة القيمــة .تــم إثبــات
ـاء علــى مبلــغ مســاو اللتزامــات عقــد اإليجــار ،معدلــة بالنســبة ألي مدفوعــات اإليجــار مدفوعــة مقدمــً
الحــق فــي اســتخدام الموجــودات بنـ ً
ـاء علــى القيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار المتبقيــة،
ومســتحقة تتعلــق بذلــك اإليجــار المثبــت مســبقًا .تــم إثبــات التزامــات عقــد اإليجــار بنـ ً
مخصومــة باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي.
كما قامت المجموعة بتطبيق الوسائل العملية المتاحة كما يلي:
•استخدام معدل خصم واحد لمجموعة من عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة بصورة معقولة؛
•اعتمد على تقييمها فيما إذا كانت عقود اإليجار هي عقود مثقلة بااللتزامات مباشرة قبل تاريخ التطبيق المبدئي؛
•طبقت إعفاءات اإليجارات قصيرة األجل على عقود اإليجار التي تنتهي مدة إيجارها خالل  12شهرًا من تاريخ التطبيق المبدئي؛
•استبعاد التكاليف المبدئية المباشرة من قياس الحق في استخدام الموجودات في تاريخ التطبيق المبدئي؛ و
•استخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يشتمل على خيارات تمديد عقد اإليجار أو إنهائه.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16المتعلق بعقود اإليجار

(تتمة)

فيما يلي تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16كما في  1يناير :2019
دينار بحريني
الموجودات
6,006,777

الحق في استخدام الموجودات (إيضاح )6
االلتزامات

6,006,777

التزامات عقد اإليجار (إيضاح )19
التحول

يمكــن تســوية التزامــات عقــد اإليجــار كمــا فــي  1ينايــر  2019إلــى التزامــات عقــود اإليجــار التشــغيلية كمــا فــي  31ديســمبر  2018علــى
النحــو التالي:
دينار بحريني
إلتزامات عقود اإليجار التشغيلية كما في  31ديسمبر 2018

4,622,860

المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي كما في  1يناير 2019

5%

التزامات عقود اإليجار التشغيلية المخصومة كما في  1يناير 2019

3,782,318

مضافًا إليه:
مدفوعات اإليجار في فترات التمديد االختيارية غير المثبتة كما في  31ديسمبر 2018

2,224,459

التزامات عقد اإليجار كما في  1يناير 2019

6,006,777

التعديــات التــي أدخلــت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  :28المتعلــق بالحصــص الطويلــة األجــل فــي الشــركات الزميلــة
والمشــاريع المشــتركة
توضــح التعديــات أن المنشــأة تطبــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  9علــى الحصــص الطويلــة األجــل فــي الشــركة الزميلــة أو
المشــروع المشــترك التــي ال تنطبــق عليهــا طريقــة حقــوق الملكيــة ،ولكنهــا تمثــل فــى جوهرهــا جــزء مــن صافــي االســتثمارات فــي الشــركة
الزميلــة أو المشــروع المشــترك (الحصــص الطويلــة األجــل) .يعتبــر هــذه التوضيــح ذو صلــه ألنــه يعنــي ضمنــً أن نمــوذج الخســائر االئتمانيــة
المتوقعــة فــي المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  9ينطبــق علــى تلــك الحصــص الطويلــة األجــل.
كمــا توضــح التعديــات أنــه عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  ،9لــم تأخــذ المنشــأة فــي االعتبــار أيــة خســائر فــي
الشــركة الزميلــة أو المشــروع لمشــترك أو أي خســائر إضمحــال علــى صافــي االســتثمار المثبتــة كتعديــات علــى صافــي االســتثمار فــي
الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك الــذي ينتــج مــن تطبيــق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  28المتعلــق باالســتثمارات فــي الشــركات
الزميلــة والمشــاريع المشــتركة.
لــم يكــن لهــذه التعديــات أي تأثيــر علــى القوائــم الماليــة الموحــدة ألن المجموعــة ال تمتلــك أي حصــص طويلــة األجــل فــي مشــروعها
المشــترك.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
التحسينات السنوية على دورة 2017 – 2015
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  3المتعلق بدمج األعمال
توضــح التعديــات أنــه عندمــا تحصــل المنشــأة علــى الســيطرة علــى نشــاطًا تجاريــً التــي تعتبــر عمليــه مشــتركه ،فإنهــا تطبــق متطلبــات
دمــج األعمــال التــي تتحقــق علــى مراحــل ،بمــا فــي ذلــك إعــاده قيــاس الحصــص المحتفــظ بهــا مســبقًا فــي موجــودات ومطلوبــات العمليــة
المشــتركة بالقيمــة العادلــة .وعنــد القيــام بذلــك ،يقــوم المشــتري بإعــادة قيــاس حصصــه الكاملــة المحتفــظ بهــا مســبقًا فــي العمليــة
المشــتركة.
تطبــق المنشــأة تلــك التعديــات علــى دمــج األعمــال التــي يكــون تاريــخ اقتناؤهــا فــي أو بعــد بدايــة فتــرة إعــداد التقاريــر الماليــة الســنوية
األولــى المبتدئــة فــي أو بعــد  1ينايــر  ،2019مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر.
لــم يكــن لهــذه التعديــات أي تأثيــر علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة حيــث ال توجــد معاملــة يتــم الحصــول فيهــا علــى العمليــة
المشــتركة.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  11المتعلق بالترتيبات المشتركة
يمكــن للمنشــأة التــي تشــارك فــي عمليــة مشــتركة وليــس لديهــا ســيطرة مشــتركة أن تحصــل علــى ســيطرة مشــتركة علــى العمليــة
المشــتركة التــي يشــكل فيهــا نشــاط العمليــة المشــتركة نشــاطًا تجاريــً علــى النحــو المحــدد فــي المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر
الماليــة رقــم .3
توضح التعديالت بأنه ال يتم إعادة قياس الحصص المحتفظ بها مسبقًا في العملية المشتركة.
تطبــق المنشــأة تلــك التعديــات علــى المعامــات التــي تحصــل فيهــا علــى ســيطرة مشــتركة فــي أو بعــد بدايــة فتــرة إعــداد
التقريــر المالــي الســنوي األولــى المبتدئــة فــي أو بعــد  1ينايــر  ،2019مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر.
لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحدة حيث ال توجد معاملة تم الحصول فيها على السيطرة المشتركة.
معيار المحاسبة الدولي رقم  23المتعلق بتكاليف االقتراض
توضــح التعديــات أن المنشــأة تتعامــل كجــزء مــن االقتراضــات العامــة مــع أي اقتــراض تــم إجــراؤه فــي أصــل لتطويــر الموجــود المؤهــل عنــد
إتمــام جميــع األنشــطة الالزمــة إلعــداد ذلــك الموجــود لالســتخدام أو البيــع المقصــود.
تطبــق المنشــأة تلــك التعديــات علــى تكاليــف االقتــراض المتكبــدة فــي أو بعــد بدايــة فتــرة إعــداد التقريــر الســنوي التــي طبقــت فيهــا
المنشــأة تلــك التعديــات أو ً
ال .وبمــا أن الممارســة الحاليــة للمجموعــة تتماشــى مــع تلــك التعديــات ،فلــم يكــن لتلــك التعديــات أي تأثيــر علــى
القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة.

عقارات وآالت ومعدات
تــدرج العقــارات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة ،بعــد حســم االســتهالك المتراكــم وأي إضمحــال فــي القيمــة .ال يتــم إســتهالك األراضــي
المملوكــة ملــكًا حــرًا واألعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ.
بناء على األعمار اإلنتاجية المتوقعة للعقارات واآلالت والمعدات كالتالي:
يتم حساب االستهالك على أساس القسط الثابت ً
مباني على أراضي مملوكة ملكًا حرًا

 5إلى  40سـنة

مباني على أراضي مستأجرة

 15إلى  20سنة

آالت ومعدات

 2إلى  10سنوات

مركبات

 5سنوات

النفقــات المتكبــدة الســتبدال عنصــر أساســي مــن بنــود العقــارات واآلالت والمعــدات يتــم حســابه كبنــد منفصــل ويتــم رســملته مــن ثــم
شــطب القيمــة المدرجــة للعنصــر األساســي المســتبدل .يتــم رســملة النفقــات الالحقــة األخــرى فقــط عنــد زيــادة المنافــع اإلقتصاديــة
المســتقبلية للبنــد المتعلــق بالعقــارات واآلالت والمعــدات .يتــم إثبــات جميــع النفقــات األخــرى فــي القائمــة الموحــدة للدخــل كمصروفــات
عنــد تكبدهــا.
يتــم إجــراء مراجعــة للقيــم المدرجــة للعقــارات واآلالت والمعــدات مــن حيــث اإلضمحــال عندمــا تكــون هنــاك أحــداث أو تغيــرات فــي
الظــروف تشــير إلــى عــدم قابليــة إســترداد القيمــة المدرجــة .فــي حالــة وجــود أي مــن هــذه المؤشــرات وحيــث تزيــد القيــم المدرجــة علــى
المبلــغ المقــدر القابــل لإلســترداد ،يتــم تخفيــض الموجــودات إلــى قيمهــا القابلــة لإلســترداد والتــي تعــد القيمــة األعلــى مــن بيــن قيمتهــا
العادلــة ناقصــً تكلفــة البيــع وقيمتهــا المســتخدمة.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
يتــم اســتبعاد بنــد مــن العقــارات واآلالت والمعــدات عنــد البيــع أو عندمــا ال يتوقــع الحصــول علــى منافــع إقتصاديــة مــن إســتخدامه أو بيعــه.
يتــم إثبــات أي مكســب أو خســارة ناتجــة عــن اســتبعاد موجــود (المحتســب علــى أنــه الفــرق بيــن صافــي متحصــات البيــع والقيمــة المدرجــة
للموجــود) فــي القائمــة الموحــدة للدخــل فــي الســنة التــي تــم فيهــا اســتبعاد الموجــود.
يتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة للموجــودات واألعمــار اإلنتاجيــة وطــرق االســتهالك فــي نهايــة كل ســنة ماليــة ،ويتــم تعديلهــا في المســتقبل
إذا تطلــب األمر.

عقود اإليجار  -المجموعة كمستأجر
طبقــت المجموعــة نهجــً موحــدًا لإلثبــات والقيــاس بالنســبة لجميــع عقــود اإليجــار ،باســتثناء عقــود اإليجــارات قصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار
للموجــودات منخفضــة القيمــة .تقــوم المجموعــة بإثبــات التزامــات عقــد اإليجــار لتســديد مدفوعــات عقــد اإليجــار والحــق فــي اســتخدام
الموجــودات التــي تمثــل الحــق فــي اســتخدام الموجــودات األساســية.
i.الحق في استخدام الموجودات
تقــوم المجموعــة بإثبــات حــق اســتخدام الموجــودات فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار (أي ،التاريــخ الــذي يكــون فيــه الموجــود األساســي متاحــً
لالســتخدام) .يتــم قيــاس الحــق فــي اســتخدام الموجــودات بالتكلفــة ،محســومًا منهــا أي اســتهالك متراكــم وخســائر االضمحــال
المتراكمــة ،ويتــم تعديلهــا ألي إعــادة قيــاس اللتزامــات عقــود اإليجــار .تتضمــن تكلفــة الحــق فــي اســتخدام الموجــودات علــى مبلــغ التزامات
عقــود اإليجــار المثبتــة والتكاليــف المباشــرة المبدئيــة المتكبــدة ومدفوعــات عقــود اإليجــار التــي تــم إجرائهــا فــي أو قبــل تاريــخ بــدء عقــد
اإليجــار محســومًا منهــا حوافــز اإليجــار المســتلمة .يتــم إســتهالك الحــق فــي اســتخدام الموجــودات المثبتــة علــى أســاس القســط الثابــت
علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة ومــدة عقــد اإليجــار ،أيهمــا أقصــر ،علــى النحــو التالــي.
مباني

 2إلى  11سـنة

مركبات

سنتان

أراضي

سنتان

إذا تــم تحويــل ملكيــة الموجــودات المؤجــرة إلــى المجموعــة فــي نهايــة مــدة عقــد اإليجــار أو إذا كانــت التكلفــة تظهــر ممارســة خيــار
الشــراء ،فإنــه يتــم احتســاب االســتهالك باســتخدام األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للموجــود.
ال تتضمــن ترتيبــات اإليجــار الخاصــة بالمجموعــة التزامــً بتفكيــك وإزالــة الموجــود األساســي أو اســتعادة الموقــع الــذي يقــع عليــة أو اســتعادة
الموجــود األساســي فــي ظــرف محــدد.
ii.التزامات عقد اإليجار
فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار ،تقــوم المجموعــة بإثبــات التزامــات عقــد اإليجــار المقاســة بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي يتعيــن
ســدادها علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار .تتضمــن مدفوعــات اإليجــار علــى مدفوعــات ثابتــة (بمــا فــي ذلــك المدفوعــات الثابتــة فــي جوهرهــا)
محســوم منهــا أي حوافــز مســتحقة القبــض أو مدفوعــات اإليجــار المتغيــرة التــي تعتمــد علــى المؤشــر أو المعــدل والمبالــغ يتوقــع دفعهــا
بموجــب ضمانــات القيمــة المتبقيــة .كمــا تتضمــن مدفوعــات عقــد اإليجــار علــى ســعر ممارســة خيــار الشــراء الــذي يكــون مــن المؤكــد بصــورة
معقولــة بــأن المجموعــة تمــارس هــذا الخيــار ودفــع غرامــات إلنهــاء عقــد اإليجــار ،إذا كانــت مــدة عقــد اإليجــار تظهــر أن المجموعــة تمــارس
خيــار اإلنهــاء.
يتــم إثبــات مدفوعــات اإليجــار المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى المؤشــر أو الســعر كمصروفــات (مــا لــم يتــم تكبدهــا إلنتــاج المخــزون) فــي
الفتــرة التــي يقــع فيهــا الحــدث أو الشــرط الــذي يــؤدي إلــى الدفــع.
عنــد احتســاب القيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار ،تســتخدم المجموعــة معــدل االقتــراض اإلضافــي فــي تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار إذا لــم
يكــن باإلمــكان تحديــد معــدل الفائــدة الضمنــي فــي عقــد اإليجــار بســهولة .بعــد تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار ،يتــم زيــادة مبلــغ التزامــات
عقــد اإليجــار ليعكــس الفائــدة اإلضافيــة وتخفيــض مدفوعــات اإليجــار المســددة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم إعــادة قيــاس القيمــة المدرجــة
اللتزامــات عقــد اإليجــار إذا كان هنــاك تعديــل أو تغييــر فــي مــدة عقــد اإليجــار أو تغييــر جوهــري فــي مدفوعــات اإليجــار (علــى ســبيل المثــال،
التغيــرات فــي المدفوعــات المســتقبلية الناتجــة عــن التغيــر المؤشــر أو الســعر المســتخدم لتحديــد مدفوعــات اإليجــار تلــك) أو تغييــر فــي
التقييــم لشــراء الموجــود األساســي.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
عقود اإليجار  -المجموعة كمستأجر (تتمة)
iii.عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات المنخفضة القيمة

تطبــق المجموعــة إعفــاء اإلثبــات علــى بعــض عقــود اإليجــار القصيــرة األجــل (أي عقــود اإليجــار التــي تكــون إيجارهــا  12شــهرًا أو أقــل مــن
تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار وال تحتــوي علــى خيــار شــراء) .كمــا تطبــق إعفــاء اإلثبــات علــى عقــود اإليجــار للموجــودات المنخفضــة القيمــة
لعقــود اإليجــار التــي تعتبــر منخفضــة القيمــة .يتــم إثبــات مدفوعــات اإليجــار علــى عقــود اإليجــار القصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار
للموجــودات منخفضــة القيمــة كمصروفــات علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار.

عقود اإليجار  -المجموعة كمؤجر
يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي ال تنقــل فيهــا المجموعــة بشــكل جوهــري جميــع المخاطــر والمكافــآت المرتبطــة بملكيــة
الموجــود كعقــود إيجــار تشــغيلية .يتــم إثبــات دخــل اإليجــار الناتــج علــى أســاس القســط الثاتــب علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار ويتــم
إدراجهــا ضمــن اإليــرادات فــي القائمــة الموحــدة للدخــل نتيجــة لطبيعتــه التشــغيلية .تضــاف التكاليــف المباشــرة المبدئيــة المتكبــدة
بشــأن تفــاوض وترتيــب عقــد إيجــار التشــغيلي إلــى القيمــة المدرجــة للموجــود المؤجــر ويتــم إثباتهــا علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار علــى
نفــس األســاس كدخــل اإليجــار .يتــم إثبــات اإليجــارات الطارئــة كإيــرادات فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا اكتســابها.
قبــل تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  ،9فيمــا يلــي السياســات المحاســبية الخاصــة بالمجموعــة فيمــا يتعلــق بعقــود
اإليجار:
عقود اإليجار التشغيلية  -المجموعة كمستأجر

يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار فــي تاريــخ بــدء العقــد كعقــود إيجــار تمويليــة أو عقــود إيجــار تشــغيلية .يتــم تصنيــف عقــود التأجيــر
التشــغيلية عندمــا يحتفــظ المؤجــر بجميــع المخاطــر والمنافــع الرئيســية لملكيــة الموجــود .يتــم إثبــات مدفوعــات عقــود اإليجــار
التشــغيلية كمصروفــات فــي القائمــة الموحــدة للدخــل علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار.

عقوداإليجار التشغيلية  -المجموعة كمؤجر

تصنــف عقــود اإليجــار التــي تحتفــظ فيهــا المجموعــة بجميــع المخاطــر والمنافــع الرئيســية لملكيــة الموجــود كعقــود إيجــار تشــغيلية.
تضــاف التكاليــف المباشــرة المبدئيــة المتكبــدة فــي التفــاوض بشــأن عقــود اإليجــار التشــغيلية إلــى القيمــة المدرجــة للموجــود المؤجــر
ـاء علــى نفــس األســاس كدخــل اإليجــار.
ويتــم إثباتهــا علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار بنـ ً

المخزون
يـــدرج المخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة المتوقــع تحقيقهــا ،أيهمــا أقــل .تتضمــن التكاليــف تلــك المصروفــات المتكبــدة لــكل منتــج
ال ،الصــادر أو ً
حتــى وصولــه إلــى موقعــه وشــكله الحالييــن وتحــدد علــى أســاس الــوارد أو ً
ال باســتثناء البضائــع المحتفــظ بهــا لغــرض
البيــع – التجزئــة والتــي تــم تحديدهــا علــى أســاس المتوســط المرجــح.
إن صافــي القيمــة المتوقــع تحقيقهــا هــو ســعر البيــع المقــدر ضمــن األعمــال اإلعتياديــة ،محســومًا منهــا التكاليــف المقــدرة لإلتمــام
والتكاليــف المقــدرة الضروريــة إلجــراء عمليــة البيــع.

اضمحالل موجودات غير مالية
تقــوم المجموعــة بإجــراء تقييــم بتاريــخ إعــداد كل تقريــر مالــي لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي يثبــت بــأن الموجــود قــد
يكــون مضمحــل .إذا وجــد مثــل هــذا الدليــل ،أو عندمــا يتطلــب إجــراء فحــص اضمحــال ســنوي للموجــود ،تقــوم المجموعــة بعمــل
تقييــم لمبلــغ الموجــود القابــل لإلســترداد .إن القيمــة القابلــة لإلســترداد للموجــود هــي القيمــة العادلــة األعلــى للموجــود أو الوحــدة
المنتجــة للنقــد ناقصــً تكاليــف البيــع وقيمتهــا المســتخدمة وهــي محــددة للموجــود الفــردي ،إال إذا كان الموجــود غيــر منتــج
ـد بعيــد عــن تلــك الموجــودات األخــرى أو مجموعــة مــن الموجــودات.
للتدفقــات النقديــة والتــي هــي مســتقلة إلــى حـ ٍ
عندمــا تزيــد القيمــة المدرجــة للموجــود أو الوحــدة المنتجــة للنقــد عــن قيمهــا القابلــة لإلســترداد ،فــإن الموجــود يعتبــر مضمحـ ً
ا ،ويتــم
إظهــار الموجــود بقيمتــه القابلــة لالســترداد .عندمــا يتــم تقييــم القيمــة المســتخدمة للموجــود ،فــان التدفقــات النقديــة المســتقبلية
المقــدرة يتــم تخفيضهــا إلــى قيمتهــا الحاليــة بإســتخدام معــدل خصــم مــا قبــل الضريبــة والــذي يعكــس التقييمــات الحاليــة للســوق
للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر الخاصــة بالموجــود .عنــد تحديــد القيمــة العادلــة بعــد خصــم تكاليــف البيــع ،فإنــه يتــم إســتخدام
نمــاذج التقييــم المناســبة .هــذه الحســابات يتــم تأييدهــا مــن قبــل مضاعفــات التقييــم أو أســعار األســهم المعلنــة أو مؤشــرات أخــرى
متاحــة للقيمــة العادلــة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
اضمحالل موجودات غير مالية (تتمة)
يتــم إجــراء تقييــم فــي تاريــخ إعــداد كل تقريــر مالــي ،حــول مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر يثبــت بــأن خســائر االضمحــال المثبتــة مســبقًا لــم
تعــد موجــودة أو قــد تــم تخفيضهــا .إذا وجــد مثــل هــذا المؤشــر ،تقــوم المجموعــة بتقديــر القيمــة القابلــة لإلســترداد للموجــود أو الوحــدة
المنتجــة للنقــد .يتــم اســترجاع خســارة االضمحــال المثبتــة مســبقًا فقــط إذا كان هنــاك تغييــر فــي التقديــرات المســتخدمة لتحديــد مبلــغ
الموجــودات القابلــة لإلســترداد منــذ تاريــخ إثبــات آخــر خســارة اضمحــال .إن قيمــة االســترجاع محــددة بحيــث ال تتجــاوز القيمــة المدرجــة
للموجــود قيمتهــا القابلــة لإلســترداد ،وأال تتجــاوز القيمــة المدرجــة التــي تــم تحديدهــا ،بعــد حســم االســتهالك كمــا لــو لــم يتــم إثبــات
خســارة إضمحــال للموجــود فــي الســنوات الســابقة .يتــم إثبــات هــذه االســترجاعات فــي القائمــة الموحــدة للدخــل.

استثمارات عقارية
يتــم تصنيــف العقــارات المحتفــظ بهــا لغــرض اإليجــار أو لالســتفادة مــن الزيــادة فــي قيمتهــا أو لكليهمــا كاســتثمارات عقاريــة .يتــم قيــاس
االســتثمارات العقاريــة مبدئيــً بالتكلفــة متضمنــة تكاليــف المعاملــة .تتضمــن القيمــة المدرجــة علــى تكلفــة اســتبدال جــزءٍ مــن االســتثمار
العقــاري القائــم فــي الوقــت الــذي تــم فيــه تكبــد تلــك التكلفــة إذا تــم اســتيفاء معاييــر اإلثبــات؛ وتســتثنى تكاليــف الخدمــات اليوميــة
مــن االســتثمار العقــاري .بعــد اإلثبــات المبدئــي ،تــدرج االســتثمارات العقاريــة بالقيمــة العادلــة ،التــي تعكــس ظــروف الســوق فــي تاريــخ إعــداد
التقاريــر الماليــة .يتــم إثبــات المكاســب أو الخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيــم العادلــة لالســتثمارات العقاريــة فــي القائمــة الموحــدة
للدخــل فــي الســنة التــي تنتــج فيهــا.
يتــم اســتبعاد االســتثمارات العقاريــة عندمــا يتــم بيعهــا أو عندمــا يتــم ســحب االســتثمارات العقاريــة بصــورة نهائيــة مــن االســتخدام وال
يتوقــع الحصــول علــى منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتبعادها .يتــم إثبــات الفــرق بيــن صافــي متحصــات االســتبعاد والقيمــة المدرجة
للموجــود فــي القائمــة الموحــدة للدخــل فــي ســنة االســتبعاد.
يتــم إجــراء التحويــات إلــى أو مــن االســتثمارات العقاريــة فقــط عنــد حــدوث تغييــر فــي االســتخدام .بالنســبة للتحويــل مــن اســتثمارات عقاريــة
إلــى عقــارات تــم شــغلها مــن قبــل المالــك ،تعتبــر التكلفــة للمحاســبة الالحقــة هــي القيمــة العادلــة فــي تاريــخ التغيــر فــي االســتخدام.
إذا أصبحــت العقــارات التــي يشــغلها المالــك اســتثمارات عقاريــة ،تقــوم المجموعــة بإحتســاب هــذه العقــارات وفقــً للسياســة المتبعــة
للعقــارات واآلالت والمعــدات حتــى تاريــخ تغييــر اإلســتخدام.

استثمارات في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة
الشــركة الخاضعــة لســيطرة مشــتركة هــي نــوع مــن أنــواع الترتيبــات المشــتركة التــي بموجبهــا يحصــل األطــراف الذيــن يمتلكــون الســيطرة
المشــتركة فــي الترتيــب علــى الحــق فــي صافــي موجــودات الشــركة الخاضعــة لســيطرة مشــتركة .الشــركة الخاضعــة لســيطرة مشــتركة
هــي اتفاقيــة تعاقديــة لتقاســم الســيطرة علــى الترتيــب ،والتــي تكــون موجــودة فقــط عندمــا يتطلــب اتخــاذ القــرارات بشــأن األنشــطة ذات
الصلــة بالحصــول علــى الموافقــة باإلجمــاع مــن األطــراف المتقاســمة للســيطرة.
إن االعتبــارات التــي يتــم عملهــا فــي تحديــد النفــوذ المؤثــر أو الســيطرة المشــتركة هــي مماثلــة لتلــك التــي تعــد ضروريــة لتحديــد مــدى
الســيطرة علــى الشــركات التابعــة.
يتم احتساب استثمارات المجموعة في الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة بموجب طريقة حقوق الملكية.
بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة ،يتــم إثبــات االســتثمار فــي الشــركة الخاضعــة لســيطرة مشــتركة مبدئيــً بالتكلفــة .يتــم تعديــل القيمــة
المدرجــة لالســتثمار إلثبــات التغيــرات فــي حصــة المجموعــة مــن صافــي موجــودات الشــركة الخاضعــة لســيطرة مشــتركة منــذ تاريــخ
اإلقتنــاء .يتــم تضميــن الشــهرة المتعلقــة بالشــركة الخاضعــة لســيطرة مشــتركة فــي القيمــة المدرجــة لالســتثمار وهــي غيــر مطفــأة وال
يتــم فحصهــا لالضمحــال بشــكل فــردي.
تعكــس القائمــة الموحــدة للدخــل حصــة المجموعــة فــي نتائــج عمليــات الشــركة الخاضعــة لســيطرة مشــتركة .يتــم عــرض أي تغيــر فــي
الدخــل الشــامل اآلخــر للشــركة المســتثمر فيهــا كجــزء مــن القائمــة الموحــدة للدخــل الشــامل .باإلضافــة إلــى ذلــك ،أينمــا وجــدت تغييــرات
ً
مباشــرة فــي حقــوق ملكيــة الشــركة الخاضعــة لســيطرة مشــتركة ،تقــوم المجموعــة بإثبــات حصتهــا فــي هــذه التغييــرات
قــد أثبتــت
وتفصــح عــن هــذا ،إذا اســتلزم األمــر فــي القائمــة الموحــدة للتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة .يتــم اســتبعاد المكاســب والخســائر غيــر
المحققــة الناتجــة مــن المعامــات بيــن المجموعــة وشــركتها الخاضغــة للســيطرة المشــتركة إلــى حــد حصــة المجموعــة فــي الشــركة
الخاضعــة لســيطرة مشــتركة.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
استثمارات في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة (تتمة)
يتــم إظهــار إجمالــي حصــة المجموعــة فــي نتائــج الشــركات الخاضعــة لســيطرة مشــتركة فــي مقدمــة القائمــة الموحــدة للدخــل خــارج
الربــح التشــغيلي وتمثــل النتائــج بعــد الضريبــة والحقــوق غيــر المســيطرة فــي الشــركات التابعــة للشــركة الخاضعــة للســيطرة المشــتركة.
يتــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة الخاضعــة للســيطرة المشــتركة لنفــس فتــرة إعــداد التقاريــر الماليــة للمجموعــة .أينمــا اســتلزم األمــر،
يتــم إجــراء تعديــات فــي السياســات المحاســبية لتتماشــى مــع تلــك السياســات للمجموعــة.
بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة ،تقــوم المجموعــة بتحديــد مــا إذا كان ضروريــً إثبــات خســارة اضمحــال لحصــة اســتثمارات المجموعــة
فــي شــركتها الخاضغــة للســيطرة المشــتركة .تقــوم المجموعــة بتاريــخ إعــداد كل تقريــر مالــي ،بتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي
يثبــت اضمحــال االســتثمار فــي الشــركة الخاضعــة لســيطرة المشــتركة .ففــي هــذه الحالــة تقــوم المجموعــة بإحتســاب قيمــة االضمحــال
والتــي تعــد الفــرق بيــن القيمــة القابلــة لالســترداد للشــركة الخاضعــة للســيطرة المشــتركة وقيمتهــا المدرجــة ومــن ثــم إثبــات الخســارة
«كحصــة المجموعــة مــن نتائــج الشــركات الخاضعــة لســيطرة مشــتركة « فــي القائمــة الموحــدة للدخــل.
عنــد فقــدان نفــوذ مؤثــر علــى الشــركة الخاضعــة للســيطرة المشــتركة تقيــس وتثبــت المجموعــة أي اســتثمار محتفــظ بــه بقيمتــه العادلــة.
يتــم إثبــات أي فــرق بيــن القيمــة المدرجــة للشــركة الخاضعــة للســيطرة المشــتركة عنــد فقــدان النفــوذ المؤثــر والقيمــة العادلــة لالســتثمار
المحتفــظ بــه والمتحصــات مــن االســتبعاد فــي القائمــة الموحــدة للدخــل.

تصنيف المتداول مقابل غير المتداول
تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في القائمة الموحدة للمركز المالي على أساس التصنيف المتداول وغير المتداول.
يعتبر الموجود متداو ً
ال عندما:
•يتوقع تحقيقه أو ينوى بيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية االعتيادية؛
•يحتفظ به بصورة أساسية لغرض المتاجرة؛
•يتوقع تحقيقه خالل إثنى عشر شهرًا بعد فترة إعداد التقارير المالية؛ و
•النقد وما في حكمه إال إذا كان مقيدًا من إن يتم استبداله أو استخدامه لتسوية مطلوب لمدة إثنى عشر شهرًا على األقل
بعد فترة إعداد التقارير المالية.
يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.
يعتبر المطلوب متداو ً
ال عندما:
•يتوقع تسويته في الدورة التشغيلية االعتيادية؛
•يحتفظ به بصورة أساسية لغرض المتاجرة؛
•عندما يكون مستحق السداد خالل إثنى عشر شهرًا بعد فترة إعداد التقارير المالية؛ و
•ليس هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوب لمدة إثنى عشر شهرًا على األقل بعد فترة إعداد التقارير المالية.
تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.

نقد وأرصدة لدى بنك
يشــتمل النقــد واألرصــدة لــدى البنــك المدرجــة فــي القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي علــى نقــد فــي الصنــدوق وأرصــدة لــدى بنــك ،والتــي
تتعــرض لمخاطــر غيــر جوهريــة لتغيــرات فــي القيمــة بعــد حســم حســابات الســحب علــى المكشــوف مــن البنــك.

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
يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة ،عنــد اإلثبــات المبدئــي ،كمقاســة بالتكلفــة اﻟﻣطﻔﺄة وبالقيمــة اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
وبــاﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل خــال األربــاح أو الخســائر .يعتمــد تصنيــف الموجــودات الماليــة عنــد اإلثبــات المبدئــي علــى خصائــص التدفقــات
النقديــة التعاقديــة للموجــودات الماليــة ونمــوذج أعمــال المجموعــة إلدارة تلــك الموجــودات .باســتثناء الذمــم التجاريــة المدينــة التــي
ال تحتــوي علــى عنصــر تمويــل جوهــري أو تلــك التــي قامــت المجموعــة بإجــراء تطبيــق فعلــي عليهــا والتــي يتــم قياســها ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻟﺔ
اﻟﻣﺣدد بموجــب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ إلعــداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  ،١٥تقيــس المجموعــة مبدئيــً الموجــودات الماليــة بقيمتهــا العادلــة مضافــً إليهــا
فــي حالــة الموجــودات غيــر المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر تكاليــف المعاملــة.
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لكــي يتــم تصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،فالبــد وأن تــؤدي
إلــى حــدوث التدفقــات النقديــة التــي هــي عبــارة عــن «فقــط مدفوعــات علــى المبلــغ األصلــي للد ّيــن والفائــدة» علــى المبلــغ األصلــي القائــم.
يشــار إلــى هــذا التقييــم باســم بفحــص فقــط مدفوعــات علــى المبلــغ األصلــي للد ّيــن والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم ويتــم إجــراؤه
علــى مســتوى األداة.
يشــير نمــوذج أعمــال المجموعــة إلدارة الموجــودات الماليــة إلــى كيفيــة إدارتهــا لموجوداتهــا الماليــة مــن أجــل إنتــاج التدفقــات النقديــة.
يحــدد نمــوذج األعمــال مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة ســوف تنتــج عنهــا تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو بيــع الموجــودات الماليــة
أو كليهمــا.
يتــم إثبــات مشــتريات أو مبيعــات الموجــودات الماليــة التــي تتطلــب تســليم الموجــودات ضمــن فتــرة زمنيــة محــددة حســب األنظمــة أو
األعــراف فــي الســوق (طريقــة الشــراء العاديــة) فــي تاريــخ المتاجــرة ،وهــو التاريــخ الــذي تلتــزم فيــه المجموعــة بشــراء أو بيــع الموجــود.
تتضمــن الموجــودات الماليــة للمجموعــة علــى اســتثمارات وجــزء معيــن مــن الذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم األخــرى ونقــد وأرصــدة لــدى
بنــك.
القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق ،يتم تصنيف الموجودات المالية إلى أربع فئات:
•موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة؛
•موجــودات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،مــع إعــادة تدويــر المكاســب والخســائر المتراكمــة عنــد
االســتبعاد (أدوات الد ّيــن)؛
•موجــودات ماليــة مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،دون إعــادة تدويــر المكاســب والخســائر المتراكمــة عنــد
االســتبعاد (أدوات أســهم حقــوق الملكيــة)؛ و
•موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة خالل األرباح أو الخسائر.
الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
هــذه الفئــة هــي األكثــر صلــة بالمجموعــة .تقيــس المجموعــة الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة إذا تــم اســتيفاء كل مــن الشــرطيّن
التالييــن:
•يتــم االحتفــاظ بالموجــودات الماليــة ضمــن نمــوذج األعمــال الــذي يهــدف إلــى االحتفــاظ بالموجــودات الماليــة مــن أجــل تحصيــل
التدفقــات النقديــة التعاقديــة؛ و
•ينتــج عــن الشــروط التعاقديــة للموجــودات الماليــة فــي تواريــخ محــددة تدفقــات نقديــة والتــي تعــد فقــط مدفوعــات علــى المبلــغ
األصلــي للد ّيــن والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم.
يتــم الحقــً قيــاس الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي وتخضــع لالضمحــال .يتــم إثبــات
المكاســب والخســائر فــي القائمــة الموحــدة للدخــل عندمــا يتــم اســتبعاد أو تعديــل أو اضمحــال الموجــود.
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
الموجودات المالية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تصنــف االســتثمارات فــي أدوات أســهم حقــوق الملكيــة كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر ،مالــم تصنــف المجموعــة
االســتثمارات المحتفــظ بــه لغــرض غيــر المتاجــرة كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر عنــد اإلثبــات المبدئــي.
يتــم قيــاس أدوات الد ّيــن التــي ال تســتوفي معاييــر التكلفــة المطفــأة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر .باإلضافــة لذلــك ،يتــم
قيــاس أدوات الد ّيــن التــي تســتوفي معاييــر التكلفــة المطفــأة ولكنهــا مصنفــة كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر
بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر .يمكــن تصنيــف أداة الد ّيــن كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر عنــد اإلثبــات
المبدئــي إذا كان هــذا التصنيــف يلغــي أو يقلــل بصــورة جوهريــة التعــارض فــي القيــاس أو اإلثبــات الــذي مــن الممكــن أن ينتــج عــن قيــاس
الموجــودات أو المطلوبــات أو يثبــت المكاســب أو الخســائر علــى أســس مختلفــة .قامــت المجموعــة بتصنيــف أدوات الد ّيــن كمدرجــة بالقيمــة
العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر.
يعــاد تصنيــف أدوات الد ّيــن مــن مقاســة بالتكلفــة المطفــأة إلــى مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر عندمــا يتغيــر نمــوذج
األعمــال بحيــث لــم تعــد تســتوفى معاييــر القيــاس بالتكلفــة المطفــأة .وال يســمح بإعــادة تصنيــف أدوات الد ّيــن المصنفــة كمدرجــة بالقيمــة
العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر عنــد اإلثبــات المبدئــي.
يتــم إدراج الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر فــي القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي ،ومــع إثبــات أيــة تغيــرات
فــي القيمــة العادلــة فــي القائمــة الموحــدة للدخــل.
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يتــم تضميــن دخــل الفوائــد مــن أدوات الديّــن المصنفــة كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر فــي القائمــة الموحــدة
للدخــل.
يتــم إثبــات دخــل أربــاح األســهم مــن اســتثمارات فــي أدوات أســهم حقــوق الملكيــة المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر
فــي القائمــة الموحــدة للدخــل عندمــا يحــق للمجموعــة اســتالم مدفوعــات أربــاح األســهم.

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
اختــارت المجموعــة تصنيــف االســتثمارات فــي أدوات أســهم حقــوق الملكيــة كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر
(علــى أســاس كل أداة علــى حــدة) .ال يســمح بتصنيــف االســتثمارات فــي أدوات أســهم حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخــر إذا كانــت االســتثمارات فــي أدوات أســهم حقــوق الملكيــة محتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة.
يحتفظ بالموجود المالي لغرض المتاجرة في الحاالت التالية:
•تم إقتنائه باألساس لغرض بيعه على المدى القريب؛ أو
•عنــد اإلثبــات المبدئــي يشــكل جــزءًا مــن محفظــة األدوات الماليــة المحــددة التــي تديرهــا المجموعــة معــً ولديــه دليــل علــى وجــود
نمــط فعلــي مؤخــرًا لتحقيــق األربــاح علــى المــدى القصيــر؛ أو
•هو مشتق غير مصنف وفعال كأداة التحوط أو ضمان مالي.
قامــت المجموعــة بتخصيــص معظــم اســتثماراتها فــي أدوات أســهم حقــوق الملكيــة كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخــر عنــد التطبيــق المبدئــي للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  ،9حيــث يعتقــد أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن هــذا العــرض
مجديــً أكثــر لالســتثمارات اإلســتراتيجية المتوســطة أو الطويلــة اآلجــل ،عوضــً عــن إظهــار التغيــرات فــي القيمــة العادلــة مباشـ ً
ـرة فــي القائمة
الموحــدة للدخــل.
يتــم الحقــً قيــاس الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر بالقيمــة العادلــة مــع إثبــات المكاســب
والخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ويحســب تراكميــً فــي إحتياطــي إعــادة تقييــم االســتثمارات.
ال يمكــن إعــادة تصنيــف المكســب أو الخســارة المتراكمــة فــي القائمــة الموحــدة للدخــل عنــد اســتبعاد االســتثمارات.
يتــم إثبــات أربــاح األســهم كدخــل آخــر فــي القائمــة الموحــدة للدخــل عندمــا يحــق للمجموعــة اســتالم مدفوعــات أربــاح األســهم ،إال عندمــا
تســتفيد المجموعــة مــن تلــك المتحصــات كاســترداد جــزء مــن تكلفــة الموجــود المالــي ،ففــي هــذه الحالــة ،يتــم تســجيل تلــك المكاســب
فــي الدخــل الشــامل اآلخــر .ال تخضــع أدوات أســهم حقــوق الملكيــة اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل الدخــل الشــامل اآلخــر لتقييــم
االضمحــال.

استبعاد الموجودات المالية
يتــم اســتبعاد الموجــود المالــي (أو ،حســب مقتضــى الحــال جــزء مــن الموجــود المالــي أو جــزء مــن مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة
المشــابهة) عنــد:
•انقضاء الحق في استالم التدفقات النقدية من موجود؛ أو
•قيــام المجموعــة بنقــل حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن موجــود أو تعهــدت بدفعهــا بالكامــل دون تأخيــر جوهــري إلــى
ـواء:
طــرف ثالــث بموجــب ترتيــب ســداد؛ وسـ ً
أ .قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المتعلقة بالموجود ،أو
ب .عندما لم تقم المجموعة بنقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية للموجود ولكنها قامت بنقل السيطرة
على الموجود.
عنــد اســتبعاد الموجــود المالــي المقــاس بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر ،يتــم إثبــات الفــرق بيــن المبلــغ
المــدرج للموجــود وإجمالــي المقابــل المســتلم والمبلــغ المتوجــب اســتالمه فــي القائمــة الموحــدة للدخــل.
عنــد اســتبعاد الموجــود المالــي المصنــف كمــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،ال يتــم إعــادة تصنيــف المكســب أو
الخســارة المتراكمــة مســبقًا فــي إحتياطــي إعــادة تقييــم االســتثمارات إلــى القائمــة الموحــدة للدخــل ،ولكــن يعــاد تصنيفــه إلــى األربــاح
المبقــاة.

اضمحالل الموجودات المالية
تقــوم المجموعــة بإثبــات مخصــص للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بالنســبة لجميــع أدوات الد ّيــن غيــر المدرجــة .تســتند الخســائر االئتمانيــة
المتوقعــة علــى الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة وفقــً للعقــد وجميــع التدفقــات النقديــة التــي تتوقــع المجموعــة
اســتالمها ،مخصومــة بمعــدل تقريبــي لمعــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي .ســتتضمن التدفقــات النقديــة المتوقعــة علــى تدفقــات نقديــة
ناتجــة مــن بيــع الضمانــات المحتفــظ بهــا أو التحســينات االئتمانيــة األخــرى التــي تعتبــر جــزءًا ال يتجــزأ مــن الشــروط التعاقديــة.
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يتــم إثبــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مرحلتيــن .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ للتعرضــات االئتمانيــة التــي لــم تحــدث لهــا زيــادة جوهريــة فــي المخاطــر
االئتمانيــة منــذ اإلثبــات المبدئــي ،تــم تقديــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للخســائر االئتمانيــة التــي تنتــج ﻋن أﺣداث التعثــر فــي الســداد
المحتملــة خــال  12شــهرًا القادمــة (الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ﻟﻣدة  12شــهرًا) .بالنســبة لتلــك التعرضــات االئتمانيــة التــي حــدث لهــا
زيــادة جوهريــة فــي المخاطــر االئتمانيــة منــذ اإلثبــاب المبدئــي ،يتطلــب إثبــات مخصــص خســارة للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى العمــر
المتبقــي للتعــرض ،بغــض النظــر عــن توقيــت التعثــر فــي الســداد (الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر).
بالنســبة للذمــم التجاريــة المدينــة والموجــودات التعاقديــة وإيجــارات التأجيــر المســتحقة القبــض ،قامــت المجموعــة بتطبيــق نهــج مبســط
فــي احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة .ولذلــك ،لــم تقــم المجموعــة بتتبــع التغيــرات فــي المخاطــر االئتمانيــة ،ولكنهــا بــد ً
ال مــن ذلــك
قامــت بإثبــات مخصــص خســارة علــى الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر بتاريــخ إعــداد التقريــر المالــي .وقــد أنشــأت المجموعــة
مصفوفــة التــي تســتند علــى واقــع خبــرة الخســارة االئتمانيــة الســابقة لهــا ،والتــي تــم تعديلهــا لعوامــل النظــرة المســتقبلية الخاصــة
بالمدينيــن والبيئــة االقتصاديــة.
تعتبــر المجموعــة بــأن الموجــودات الماليــة فــي حالــة التعثــر فــي الســداد عندمــا تشــير المعلومــات الداخليــة أو الخارجيــة بأنــه مــن غيــر
المحتمــل بــأن تســتلم المجموعــة المبالــغ التعاقديــة المســتحقة بالكامــل قبــل األخــذ فــي االعتبــار أي تحســينات ائتمانيــة محتفــظ بهــا
مــن قبــل المجموعــة .يتــم شــطب الموجــودات الماليــة عندمــا ال تكــون هنــاك توقعــات معقولــة إلســترداد التدفقــات النقديــة التعاقديــة.

المطلوبات المالية
اإلثبات المبدئي والقياس
يتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة التــي تدخــل ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي العــداد التقاريــر الماليــة رقــم  9مبدئيــً بالتكلفــة المطفــأة
والمقاســة بالقيمــة العادلــة مخصومــً منهــا تكاليــف المعاملــة .تشــتمل المطلوبــات الماليــة للمجموعــة علــى قــروض واقتراضــات والمبالــغ
المســتحقة الدفــع المحتفــظ بهــا وجــزء معيــن مــن الذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم األخــرى وســحوبات علــى المكشــوف مــن البنــك.
القياس الالحق
يتــم الحقــ ٌا قيــاس المطلوبــات الماليــة التــي تدخــل ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  9بالتكلفــة المطفــأة
باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.
المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
القروض واالقتراضات
بعــد اإلثبــات المبدئــي ،يتــم الحقــً قيــاس القــروض واالقتراضــات التــي تســتحق عليهــا فوائــد بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل
الفائــدة الفعلــي .يتــم إثبــات المكاســب والخســائر فــي القائمــة الموحــدة للدخــل عندمــا يتــم اســتبعاد المطلوبــات ،وكذلــك مــن خــال
عمليــة اإلطفــاء باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي .يتــم احتســاب جميــع تكاليــف االقتراضــات فــي الفتــرة التــي تحــدث فيهــا.
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
يتــم الحقــً قيــاس المطلوبــات للذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم األخــرى بالتكلفــة المطفــأة ،والتــي تعــد القيمــة العادلــة للمقابــل المتوجــب
دفعــه فــي المســتقبل للبضائــع أو الخدمــات المســتلمة ،ســواء تمــت مطالبــة المجموعــة بهــا مــن قبــل المورديــن أو لــم تتــم.

استبعاد المطلوبات المالية
يتــم اســتبعاد المطلوبــات الماليــة عندمــا يكــون االلتــزام بموجــب المطلــوب قــد تــم وفائــه أو إلغائــه أو انتهــاء مدتــه .عندمــا يتــم اســتبدال
مطلــوب مالــي حالــي بآخــر مــن نفــس المقتــرض بشــروط مختلفــة جوهريــً أو عندمــا يتــم تعديــل مطلــوب حالــي بشــكل جوهــري ،فــإن هــذا
االســتبدال أو التعديــل يعتبــر بمثابــة اســتبعاد للمطلــوب األصلــي ويتــم إثبــات مطلــوب جديــد .يتــم إثبــات فــروق المبالــغ المدرجــة المعنيــة
فــي فــي القائمــة الموحــدة للدخــل.
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مقاصة األدوات المالية
تتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وإظهــار صافــي المبلــغ فــي القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي فقــط إذا كان هنــاك حــق
قانونــي قابــل للتنفيــذ لمقاصــة المبالــغ المعتــرف بهــا حيــث تنــوي المجموعــة التســوية علــى أســاس صافــي المبلــغ أو تحقيــق الموجــود
وســداد المطلــوب فــي الوقــت ذاتــه.

تكلفة إطفاء األدوات المالية
طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي هــي طريقــة محاســبة التكلفــة المطفــأة ألداة الد ّيــن وتخصيــص دخــل الفوائــد علــى مــدى الفتــرة ذات
الصلــة .معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي يخصــم بدقــة المبالــغ النقديــة التقديريــة المســتلمة (بمــا فــي ذلــك كافــة الرســوم
جــزء ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي ،تكاليــف المعاملــة واألقســاط والخصومــات
والنقــاط المدفوعــة أو المســتلمة التــي تشــكل
ً
األخــرى) خــال العمــر المتوقــع ألداة الديــن ،أو ،حيثمــا يكــون مناســبًا ،فتــرة أقصــر ،لصافــي المبلــغ المــدرج عنــد اإلثبــات المبدئــي.

قياس القيمة العادلة
تقيــس المجموعــة األدوات الماليــة ،مثــل االســتثمارات والموجــودات غيــر الماليــة كاســتثمارات عقاريــة ،بالقيمــة العادلــة بتاريــخ إعــداد كل
تقريــر مالــي.
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه لبيــع موجــود أو الــذي يتــم دفعــه لتحويــل مطلــوب فــي معاملــة منظمــة بيــن مشــاركي
الســوق فــي تاريــخ القيــاس .ويســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض بــأن معاملــة بيــع الموجــود أو تحويــل المطلــوب تحــدث إمــا:
•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.
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة للموجــود أو المطلــوب باســتخدام االفتراضــات التــي سيســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير
الموجــود أو المطلــوب ،علــى افتــراض بــأن مشــاركي الســوق يعملــون بأفضــل مصالحهــم االقتصاديــة.
يأخــذ قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة بعيــن االعتبــار قــدرة مشــاركي الســوق علــى إدرار منافــع اقتصاديــة عــن طريــق
اســتخدام الموجــودات بأعلــى وأفضــل اســتخداماتها أو عــن طريــق بيعهــا إلــى مشــارك آخــر فــي الســوق الــذي سيســتخدم الموجــودات
بأعلــى وأفضــل اســتخداماتها.
تســتخدم المجموعــة تقنيــات التقييــم المناســبة حســب الظــروف والتــي تتوفــر لهــا معلومــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة ،والــذي يزيــد
الحــد األقصــى الســتخدام المدخــات ذات الصلــة التــي يمكــن مالحظتهــا ويحــد مــن اســتخدام المدخــات التــي ال يمكــن مالحظتهــا.
يتــم تصنيــف جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي تقــاس أو يتــم اإلفصــاح عــن قيمهــا العادلــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة ضمــن
ـاء علــى أدنــى مســتوى لمدخالتهــا ذات التأثيــر الجوهــري علــى قيــاس قيمتهــا
التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة ،علــى النحــو التالــي ،بنـ ً
العادلــة ككل:
•المستوى  - 1األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛
•المســتوى  - 2تقنيــات التقييــم ألدنــى مســتوى والتــي يمكــن مالحظــة مدخالتهــا ذات التأثيــر الجوهــري علــى قيــاس القيمــة
العادلــة المســجلة أمــا بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة؛ و
•المســتوى  - 3تقنيــات التقييــم ألدنــى مســتوى والتــي ال يمكــن مالحظــة مدخالتهــا ذات التأثيــر الجوهــري علــى قيــاس القيمــة
العادلــة.
بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات المثبتــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة علــى أســاس متكــرر ،تحــدد المجموعــة مــا إذا كانــت قــد حدثــت
تحويــات فيمــا بيــن المســتويات فــي التسلســل الهرمــي مــن خــال إعــادة تقييــم تصنيفهــا ( -اســتنادًا إلــى أدنــى مســتوى لمدخالتهــا ذات
التأثيــر الجوهــري علــى قيــاس قيمتهــا العادلــة ككل) فــي نهايــة فتــرة إعــداد كل تقريــر مالــي.
تقــوم إدارة المجموعــة بإجــراء مناقشــة مــع لجنــة التمويــل واالســتثمار لتحديــد السياســات واإلجــراءات الالزمــة لــك ً
ال مــن قيــاس القيمــة
العادلــة المتكــررة ،مثــل االســتثمارت العقاريــة واالســتثمارات غيــر المســعرة ،وبالنســبة للقياســات غيــر المتكــررة ،مثــل الموجــودات المحتفــظ
بهــا لغــرض التوزيــع مــن العمليــات التشــغيلية الموقوفــة.
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يتــم إشــراك المثمنيــن الخارجييــن لتقييــم الموجــودات الجوهريــة مثــل االســتثمارات العقاريــة واالســتثمارات والمطلوبــات الجوهريــة مثــل
المقابــل المحتمــل .يقــرر إشــراك المثمنيــن الخارجييــن ســنويًا مــن قبــل اإلدارة بعــد إجــراء مناقشــة مــع مجلــس إدارة الشــركة .تتضمــن معاييــر
االختيــار علــى معرفتهــم بالســوق والســمعة واالســتقاللية والتمســك بالمعاييــر المهنيــة.
ألغــراض اإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة ،قامــت المجموعــة بتحديــد فئــات الموجــودات والمطلوبــات علــى أســاس طبيعــة وخصائــص ومخاطــر
الموجــودات أو المطلوبــات ومســتوى التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة كمــا هــو موضــح أعــاه.
األدوات المالية – اإلثبات والقياس (تتمة)

أسهم خزانة
يتــم خصــم أســهم حقــوق الملكيــة التــي يتــم إعــادة شــرائها (أســهم خزانــة) مــن حقــوق الملكيــة .ال يتــم إثبــات أي مكســب أو خســارة فــي
القائمــة الموحــدة للدخــل عنــد شــراء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء أســهم حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمجموعــة.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تقــوم المجموعــة بعمــل اشــتراكات لموظفيهــا المواطنيــن حســب األنظمــة الحكوميــة ذات الصلــة فــي كل واليــة قضائية ،تحســب كنســبة
مــن رواتــب الموظفيــن .إن التزامــات المجموعــة تكــون محصــورة فــي نطــاق المبالــغ المســاهم بهــا فــي هــذه األنظمــة والتــي يتــم صرفهــا
عنــد اســتحقاقها.
ـاء علــى رواتــب الموظفيــن عنــد إنهــاء التوظيــف
كمــا تقــدم المجموعــة مكافــآت نهايــة الخدمــة لموظفيهــا األجانــب ،والتــي تســتحق بنـ ً
وعــدد ســنوات الخدمــة .يتــم احتســاب التكاليــف المتوقعــة لهــذه المكافــآت علــى مــدى فتــرة التوظيــف.

إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء
تعمــل المجموعــة فــي بيــع األغذيــة والمرطبــات والمــواد اإلســتهالكية األخــرى بالجملــة والتجزئــة .وكمــا تقــوم المجموعــة بتقديــم خدمــات
التوزيــع والشــحن .يتــم إثبــات اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء عندمــا يتــم تحويــل الســيطرة علــى البضائــع أو الخدمــات إلــى
العميــل بمبلــغ يعكــس المقابــل الــذي تتوقــع المجموعــة اســتحقاقه نظيــر نقــل تلــك البضائــع أو الخدمــات .لقــد اســتنتجت المجموعــة
بصفــة عامــة بأنهــا تعمــل كــرب المــال فــي جميــع ترتيبــات إيراداتهــا نظــرًا ألنهــا عـ ً
ـادة مــا تســيطر علــى الســلع والخدمــات قبــل نقلهــا إلــى
العميــل.
بيع البضائع
يتــم إثبــات اإليــرادات الناتجــة عــن بيــع البضائــع فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه تحويــل الســيطرة علــى الموجــود إلــى العميــل ،بصفــة عامــة عنــد
تســليم البضائــع .عنــد تحديــد ســعر معاملــة لبيــع البضائــع ،تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار تأثيــرات المقابــل المتغيــر والمقابــل المســتحق
دفعــه للعميــل (إن وجــد).
إيرادات الغرف
تمثــل إيــرادات الغــرف الناتجــة عــن العمليــات التشــغيلية للفنــدق إجمالــي المبالــغ المحتســبة علــى العمــاء والضيــوف خــال الســنة ،بمــا فــي
ذلــك رســوم الخدمــة محســوم منهــا النســبة المطبقــة علــى الموظفيــن ،حيثمــا ينطبــق ذلــك ،باإلضافــة إلــى دفتــر األســتاذ العــام الخــاص
بالضيــوف الــذي لــم يتــم عمــل فواتيــر بشــأنه فــي نهايــة فتــرة إعــداد التقاريــر الماليــة .يتــم إدراج اإليــرادات الناتجــة عــن العمليــات التشــغيلية
للفنــدق بعــد حســم الخصومــات والعــاوات األخــرى .يتــم بيــع هــذه الخدمــات إمــا بشــكل منفصــل أو مجمعــة مــع بيــع المــواد الغذائيــة
والمرطبــات للعميــل .اســتنتجت المجموعــة بــأن إيــرادات الغــرف الناتجــة مــن العمليــات التشــغيلية للفنــدق سيســتمر إثباتهــا مــع مــرور الوقت،
بمــا يتناســب مــع السياســة المحاســبية الســابقة ،نظــرًا ألن العميــل يســتلم ويســتهلك المنافــع التــي تقدمهــا المجموعــة فــي الوقــت ذاتــه.
سيســتمر إثبــات اإليــرادات الناتجــة عــن بيــع المــواد الغذائيــة والمرطبــات فــي وقــت معيــن ،عنــد تســليم المــواد الغذائيــة والمرطبــات.
تقديم الخدمات
يتــم إثبــات اإليــرادات مــن تقديــم الخدمــات مــع مــرور الوقــت ،وذلــك باســتخدام طريقــة اإلدخــال لقيــاس التقــدم المحــرز مقابــل رضــا العميل
التــام عــن الخدمــات المقدمــة ،نظــرًا ألن العميــل يســتلم ويســتهلك المنافــع التــي تقدمهــا المجموعــة فــي الوقــت ذاته.
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المقابل المتغير
تقــدم بعــض عقــود بيــع البضائــع للعمــاء حــق االســترجاع وتخفيضــات الكميــة وعــرض (الجنــدول) ورســوم اإلدراج .تــؤدي حقــوق االســترجاع
وتخفيضــات الكميــة وعــرض الجنــدول ورســوم اإلدراج إلــى المقابــل المتغيــر .يتــم تقديــر المقابــل المتغيــر عنــد بدايــة العقــد ويقيــد إلــى أن
يتــم بعــد ذلــك فــي حالــة عــدم التيقــن المرتبطــة بــه .يــؤدي تطبيــق القيــد علــى المقابــل المتغيــر إلــى زيــادة مبلــغ اإليــراد الــذي ســيتم تأجيلــه.
حقوق االسترجاع
عندمــا يمنــح العقــد للعميــل حــق اســترجاع البضائــع خــال فتــرة زمنيــة محــددة .تقــوم المجموعــة فــي الســابق بتقديــر االســترجاعات
المتوقعــة بإســتخدام نهــج متوســط المبلــغ لالحتماليــة المرجحــة المماثــل لطريقــة القيمــة المتوقعــة.
يكــون المقابــل المســتلم مــن العميــل متغيــرًا نظــرًا ألن العقــد يســمح للعميــل باســترجاع المنتجــات .تســتخدم المجموعــة طريقــه القيمــة
المتوقعــة لتقديــر البضائــع التــي ســيتم اســترجاعها ألن هــذه الطريقــة تتوقــع بشــكل أفضــل مبلــغ المقابــل المتغيــر الــذي تســتحقه
المجموعــة .تطبــق المجموعــة المتطلبــات المتعلقــة بقيــد التقديــرات للمقابــل المتغيــر الــذي يمكــن إدراجــه فــي ســعر المعاملــة .تقــوم
المجموعــة بعــرض إعــادة قيمــة المطلــوب والموجــود بحــق اســترجاع المنتجــات مــن العميــل ضمــن والذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم
األخــرى والمخــزون ،علــى التوالــي.
التخفيضات الكمية
تقــدم المجموعــة التخفيضــات الكميــة بأثــر رجعــي لبعــض عمالئهــا علــى جميــع المنتجــات المشــتراة مــن قبــل العميــل بمجــرد أن تتجــاوز
كميــة المنتجــات المشــتراة خــال فتــرة الحــد األقصــى المحــدد فــي العقــد .يتــم مقاصــة التخفيضــات مقابــل المبالــغ المســتحقة الدفــع
مــن قبــل العميــل.
تــؤدي التخفيضــات الكميــة بأثــر رجعــي إلــى المقابــل المتغيــر .لتقديــر المقابــل المتغيــر التــي تســتحقها ،طبقــت المجموعــة «طريقــة المبلــغ
األكثــر احتمــا ً
ال» للعقــود ذات الحــدود القصــوى مفــردة الكميــة .و»طريقــة القيمــة المتوقعــة» للعقــود ذات الحــدود القصــوى ألكثر مــن كمية
واحــدة .إن الطريقــة المختــارة التــي تتوقــع بشــكل أفضــل مبلــغ المقابــل المتغيــر مدفوعــة أساســً بعــدد مــن الحــدود القصــوى للكميــة
الــواردة فــي العقــد .ومــن ثــم قامــت المجموعــة بتطبيــق المتطلبــات المتعلقــة بقيــد التقديــرات للمقابــل المتغيــر .قامــت المجموعــة بإثبــات
«المطلوبــات التعاقديــة» للتخفيضــات المســتقبلية المتوقعــة واإلفصــاح عنهــا ضمــن الذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم األخــرى.
يــؤدي عــرض (الجنــدول) ورســوم اإلدراج إلــى المقابــل المتغيــر والتــي يتــم تقديرهــا بإســتخدام «طريقــة المبلــغ األكثــر احتمــا ً
ال» بالنســبة
للعقــود .إن الطريقــة المختــارة التــي تتوقــع بشــكل أفضــل مبلــغ المقابــل المتغيــر .تقــوم المجموعــة بعــد ذلــك بتطبيــق المتطلبــات بقيــد
التقديــرات الخاصــة بالمقابــل المتغيــر .قامــت المجموعــة بإثبــات واإلفصــاح عــن «المطلوبــات التعاقديــة» كرســوم العــرض المســتقبلية
المتوقعــة ضمــن الذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم األخــرى.

الضرائب
ال توجــد ضريبــة علــى دخــل الشــركات فــي مملكــة البحريــن .يتــم احتســاب الضرائــب علــى الشــركات التابعــة األجنبيــة وفقــً لألنظمــة
المعمــول بهــا فــي الــدول المعنيــة.
يشــتمل الدخــل الضريبــي فــي القائمــة الموحــدة للدخــل للســنة علــى الضريبــة الحاليــة .يتــم إثبــات ضريبــة الدخــل فــي القائمــة الموحــدة
للدخــل إال إذا كانــت تتعلــق بالبنــود المثبتــة مباشـ ً
ـرة فــي حقــوق الملكيــة ،ففــي تلــك الحالــة تثبــت فــي حقــوق الملكيــة.
ضريبة الدخل الحالية
يتــم قيــاس ضريبــة الدخــل الحاليــة للموجــودات والمطلوبــات المتداولــة للســنة الحاليــة بالمبالــغ المتوقــع اســتردادها أو دفعهــا إلــى
الســلطات الضريبيــة .إن معــدالت الضرائــب والقوانيــن الضريبيــة المســتخدمة لحســاب المبالــغ هــي تلــك المطبقــة أو المطبقــة بصــورة
أساســية بتاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة فــي الــدول التــي تعمــل فيهــا المجموعــة ويتــم تحقيــق دخــل خاضــع للضريبــة.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
الضرائب (تتمة)
ً
مباشــرة فــي القائمــة الموحــدة للدخــل الشــامل يتــم إثباتهــا فــي القائمــة الموحــدة
ضريبــة الدخــل الحاليــة المتعلقــة بالبنــود المثبتــة
للدخــل الشــامل وليــس فــي القائمــة الموحــدة للدخــل .تقــوم اإلدارة بعمــل تقييــم بصــورة دوريــة للمراكــز المتخــذة فــي إقــرارات العوائــد
الضريبيــة فيمــا يتعلــق بالحــاالت التــي تــم فيهــا تطبيــق األنظمــة الضريبيــة والتــي تخضــع للتفســير ويتــم عمــل مخصصــات لهــا حيثمــا كان
ذلــك مناســبًا.

مخصصات
يتــم إثبــات المخصصــات عنــد وجــود التــزام (قانونــي أو متوقــع) علــى المجموعــة ناتــج عــن حــدث ســابق ،ومــن المحتمــل أن يتطلــب وجــود
تدفــق خارجــي للمــوارد يشــمل المنافــع اإلقتصاديــة لتســوية هــذه اإللتزامــات ويمكــن عمــل تقديــر موثــوق لمبالــغ هــذه اإللتزامــات .حيثمــا
تتوقــع المجموعــة إســترداد بعــض أو جميــع المخصصــات ،علــى ســبيل المثــال بموجــب عقــد تأميــن ،يتــم إثبــات التســويات كموجــود منفصل
ولكــن فقــط عندمــا تكــون التســويات شــبه مؤكــدة .يتــم عــرض المصروفــات المتعلقــة بــأي مخصصــات فــي القائمــة الموحــدة للدخــل بعــد
حســم أي تســويات.

أرباح أسهم نقدية لحاملي أسهم الشركة
تقــوم الشــركة بإثبــات المطلــوب لعمــل توزيعــات نقديــة لحاملــي أســهم الشــركة عندمــا يصــرح بالتوزيــع والتوزيــع لــم يعــد بقــرار مــن
الشــركة .وفقــً لقانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي ،يصــرح بالتوزيــع عندمــا يتــم الموافقــة عليــه مــن قبــل المســاهمين فــي اجتمــاع
ً
مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة.
الجمعيــة العموميــة الســنوي .ويتــم إثبــات مبلــغ مماثــل

العمالت األجنبية
يتــم عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة بالدينــار البحرينــي والــذي يعــد العملــة الرئيســية لعمليــات المجموعــة .وهــي العملــة
الرئيســية مــن البيئــة اإلقتصاديــة التــي تعمــل بهــا الشــركة .تقــوم كل منشــأة ضمــن المجموعــة بتحديــد عملــة عملياتهــا الرئيســية ويتــم
قيــاس البنــود المتضمنــة فــي القوائــم الماليــة لــكل منشــأة باســتخدام تلــك العملــة.
المعامالت واألرصدة
يتــم مبدئيــً تســجيل المعامــات بالعمــات األجنبيــة بأســعار العملــة الرئيســية المعنيــة بهــا الســائدة بالتاريــخ الــذي تأهلــت فيــه المعاملــة
لإلثبــات ألول مــرة.
يعــاد تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المعروضــة بالعمــات األجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف الفوريــة للعملة الرئيســية الســائدة
بتاريــخ إعــداد التقاريــر المالية.
ترحل جميع الفروق الناتجة عن التسوية أو تحويل البنود النقدية إلى القائمة الموحدة للدخل.
يتــم تحويــل البنــود غيــر النقديــة المقاســة بالتكلفــة التاريخيــة بالعمــات األجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة بالتواريــخ المبدئيــة
للمعامــات .يتــم تحويــل البنــود غيــر النقديــة المقاســة بالقيمــة العادلــة بالعمــات األجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة بالتاريــخ الــذي
تــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة .يتــم معاملــة المكســب أو الخســارة الناتجــة عــن إعــادة تحويــل البنــود غيــر النقديــة تمشــيًا مــع إثبــات
المكســب أو الخســارة الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لهــذا البنــد (أي فــروق التحويــل علــى البنــود التــي يتــم إثبــات مكســب
أو خســارة قيمهــا العادلــة فــي القائمــة الموحــدة للدخــل الشــامل أو القائمــة الموحــدة للدخــل كمــا يتــم إثباتهــا فــي القائمــة الموحــدة
للدخــل الشــامل أو القائمــة الموحــدة للدخــل علــى التوالــي).
شركات المجموعة
عنــد التوحيــد ،يتــم تحويــل موجــودات ومطلوبــات العمليــات األجنبيــة إلــى الدينــار البحرينــي بأســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ إعــداد التقاريــر
الماليــة ويتــم تحويــل بنــود قوائــم دخلهــا علــى أســاس أســعار الصــرف الســائدة فــي تواريــخ المعامــات .يتــم إثبــات فــروق الصــرف الناتجــة
مــن التحويــل عنــد التوحيــد فــي القائمــة الموحــدة للدخــل الشــامل .عنــد اســتبعاد وحــدة أجنبيــة ،يتــم إثبــات بنــد القائمــة الموحــدة للتغيــرات
فــي حقــوق الملكيــة المتعلقــة بتلــك الوحــدة األجنبيــة فــي القائمــة الموحــدة للدخــل.

53

بي أم أم آي  -التقرير السنوي 2019

نقدم المزيد

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

 .3اآلراء والتقديرات المحاسبية الهامة
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة مــن مجلــس اإلدارة إصــدار آراء وتقديــرات وافتراضــات التــي قــد تؤثــر علــى المبالــغ
المدرجــة لإليــرادات والمصروفــات والموجــودات والمطلوبــات الماليــة واإلفصــاح عــن االلتزامــات المحتملــة ،بتاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة.
ومــع ذلــك ،قــد يــؤدي عــدم التيقــن بشــأن هــذه االفتراضــات والتقديــرات إلــى نتائــج قــد تتطلــب إجــراء تعديــل جوهــري للمبالــغ المدرجــة
للموجــودات أو المطلوبــات التــي تتأثــر فــي الفتــرات المســتقبلية.

اآلراء
فــي أثنــاء تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة ،اتخــذ مجلــس اإلدارة اآلراء التاليــة التــي لديهــا أغلــب تأثيــرات جوهريــة علــى المبالــغ
المثبتــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة:
مبدأ االستمرارية
قــام مجلــس إدارة الشــركة بإجــراء تقييــم لقــدرة المجموعــة علــى المواصلــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية وهــو مقتنــع بــأن المجموعــة
لديهــا المصــادر لالســتمرار فــي أعمالهــا فــي المســتقبل المنظــور .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن مجلــس اإلدارة ليــس علــى علــم بــأي أمــور جوهريــة
غيــر مؤكــدة التــي مــن الممكــن أن تســبب شــكوكًا جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة علــى المواصلــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية .ولذلــك،
تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.
إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء
قامــت المجموعــة بتطبيــق اآلراء التاليــة التــي تؤثــر بشــكل جوهــري علــى تحديــد مبلــغ وتوقيــت اإليــرادات الناتجــة مــن العقــود المبرمــة مــع
العمــاء:
تحديد توقيت إثبات اإليرادات الناتجة من خدمات الغرف وخدمات الشحن
اســتنتجت المجموعــة أن اإليــرادات الناتجــة عــن إيــرادات الغــرف ســيتم إثباتهــا بمــرور الوقــت ألن العميــل يســتلم ويســتهلك المنافــع التــي
تقدمهــا المجموعــة فــي الوقــت ذاتــه والتــي تثبــت أن التــزام أداء المجموعــة يكتمــل عندمــا يســتلم ويســتهلك العميــل المنافــع فــي
الوقــت ذاتــه.
تحديد طريقة تقدير المقابل المتغير وتقييم القيد
تتضمــن بعــض عقــود بيــع البضائــع علــى حــق االســترجاع وتخفيضــات الكميــة ورســوم العــرض التــي تــؤدي إلــى المقابــل المتغيــر .عنــد تقديــر
ـاء علــى الطريقــة
المقابــل المتغيــر ،يتعيــن علــى المجموعــة اســتخدام إمــا طريقــة القيمــة المتوقعــة أو طريقــة المبلــغ األكثــر احتمــا ًلا بنـ ً
التــي تتوقــع بشــكل أفضــل مبلــغ المقابــل المتغيــر الــذي تســتحقه.
حــددت المجموعــة أن طريقــة القيمــة المتوقعــة هــي الطريقــة المناســبة الســتخدامها فــي تقديــر المقابــل المتغيــر لبيــع البضائــع مــع حــق
االســترجاع ،نظــرًا ألن عقــود عــدد كبيــر مــن العمــاء لديهــا خصائــص مماثلــة .عنــد تقديــر المقابــل المتغيــر لبيــع المعــدات مــع خصومــات
الكميــة ،قــررت المجموعــة أن اســتخدام الدمــج بيــن طريقــة المبلــغ األكثــر احتمــا ً
ال وطريقــة القيمــة المتوقعــة هــو أمــر مناســب .إن الطريقــة
المختــارة التــي تتوقــع بشــكل أفضــل مبلــغ المقابــل المتغيــر مدفوعــً أساســً بعــدد مــن الحــدود القصــوى للكميــة الــواردة فــي العقــد .يتــم
اســتخدام طريقــة المبلــغ األكثــر احتمــا ً
ال للعقــود ذات الحــدود القصــوى منفــردة الكميــة بينمــا يتــم اســتخدام طريقــة القيمــة المتوقعــة
للعقــود ذات الحــدود القصــوى ألكثــر مــن كميــة واحــدة.
قبــل تضميــن أي مبلــغ للمقابــل المتغيــر فــي ســعر المعاملــة ،تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار مــا إذا كان مبلــغ المقابــل المتغيــر مقيــدًا.
ﺑﻧﺎء علــى واقــع خبرتنــا الســابقة وتوقعاتنــا التجاريــة والظــروف االقتصاديــة
حــددت المجموعــة أن ﺗﻘدﯾرات المقابــل اﻟﻣﺗﻐﯾر ليســت ﻣﻘﯾدة ً
الحاليــة باإلضافــة إلــى ذلــك ،ســيتم حــل عــدم التيقــن بشــأن المقابــل المتغيــر ضمــن إطــار زمنــي قصيــر.
تصنيف االستثمارات
يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة «كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر» ،أو «مدرجــة بالتكلفــة المطفــأة» أو «مدرجــة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر» علــى أســاس نمــوذج أعمــال المنشــأة إلدارة الموجــودات وخصائــص التدفقــات النقديــة
التعاقديــة للموجــودات الماليــة .إال أنــه ،يجــوز للمنشــأة إجــراء اختيــار ال رجعــة فيــه عنــد اإلثبــات المبدئــي الســتثمارات معينــه فــي أدوات
أســهم حقــوق الملكيــة التــي مــن الممكــن قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر لعــرض التغييــرات الحاليــة فــي القيمــة
ـاء علــى طبيعتهــا وخصائــص المخاطــر.
العادلــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر .تحــدد اإلدارة تصنيــف االســتثمار عنــد اإلثبــات المبدئــي بنـ ً
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اآلراء والتقديرات المحاسبية الهامة (تتمة)
اآلراء (تتمة)
تصنيف العقارات
يتــم تصنيــف العقــارات التــي تــم شــراؤها بنيــة تحقيــق دخــل إيجــار أو لالســتفادة من الزيــادة الرأســمالية فــي قيمتهــا أو لكليهما كاســتثمارات
عقاريــة .يتــم تصنيــف جميع العقــارات األخــرى كعقــارات وآالت ومعدات.
تحديد مدة عقد اإليجار للعقود مع خيارات التجديد واإلنهاء
تحــدد المجموعــة مــدة عقــد اإليجــار باعتبارهــا الفتــرة غيــر القابلــة لإللغــاء فــي عقــد اإليجــار ،مــع أي تغيــرات يغطيهــا خيــار تمديــد عقــد
اإليجــار إذا كان المســتأجر متأكــدًا بصــورة معقولــة مــن ممارســة هــذا الخيــار أو أيــة فتــرات يغطيهــا خيــار إنهــاء عقــد اإليجــار إذا كان
المســتأجر متأكــدًا بصــورة معقولــة مــن عــدم ممارســة هــذا الخيــار.
لــدى المجموعــة عــدة عقــود إيجــار تشــمل خيــارات التمديــد واإلنهــاء .تطبــق المجموعــة اآلراء فــي تقييــم مــا إذا كان مــن المؤكــد
أو غيــر المؤكــد بشــكل معقــول ممارســة خيــار تجديــد عقــد اإليجــار أو إنهائــه .وهــذا يعنــي ،أنــه يجــب علــى المجموعــة األخــذ فــي
االعتبــار جميــع العوامــل ذات الصلــة التــي تحقــق حافــزًا اقتصاديــً لممارســة خيــار التجديــد أو اإلنهــاء .بعــد تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار،
تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم مــدة عقــد اإليجــار إذا كان هنــاك حــدث هــام أو تغييــر فــي الظــروف التــي تكــون ضمــن ســيطرتها
ويؤثــر علــى قدرتهــا علــى ممارســة أو عــدم ممارســة خيــار التجديــد أو اإلنهــاء.
أدرجــت المجموعــة فتــرة التجديــد كجــزء مــن فتــرة عقــد إيجــار أراضــي المبانــي ومصنــع المركبــات واآلالت ذات الفتــرات األقصــر غيــر
القابلــة لإللغــاء (أي مــن ثــاث إلــى خمــس ســنوات) .وتمــارس المجموعــة عـ ً
ـادة خيارهــا بتجديــد عقــود اإليجــار تلــك ألنــه ســيكون هنــاك
تأثيــر ســلبي جوهــري علــى العمليــات إذا لــم يكــن أحــد الموجــودات البديلــة متاحــً بســهولة .ال يتــم تضميــن فتــرات تجديــد
عقــود إيجــار أراضــي المبانــي والمركبــات ذات الفتــرات األطــول غيــر القابلــة لإللغــاء (أي مــن  10إلــى  15ســنة) كجــزء مــن مــدة عقــد
اإليجــار ألن هــذه الفتــرات غيــر مؤكــدة بشــكل معقــول .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ال يتضمــن خيــارات تجديــد عقــود اســتئجار المركبــات
ً
عــادة المركبــات لمــدة ال تزيــد علــى خمــس ســنوات ،ومــن ثــم فهــي ال تمــارس
كجــزء مــن مــدة اإليجــار ألن المجموعــة تســتأجر
أي خيــارات للتجديــد .عــاوة علــى ذلــك ،يتــم تضميــن الفتــرات التــي تغطيهــا خيــارات إنهــاء العقــد كجــزء مــن مــدة عقــد اإليجــار فقــط
عندمــا تكــون متأكــدة بشــكل معقــول مــن عــدم ممارســتها.

التقديرات
فيمــا يلــي أدنــاه االفتراضــات الرئيســية المتعلقــة بالمصــادر المســتقبلية والمصــادر األساســية األخــرى للتقديــرات غيــر المؤكــدة بتاريــخ
إعــداد كل تقريــر مالــي ،والتــي لديهــا مخاطــر هامــة قــد تــؤدي إلــى إجــراء تعديــل جوهــري للقيــم المدرجــة للموجــودات والمطلوبــات
خــال الســنة الماليــة القادمــة ،موضحــة أدنــاه .تعتمــد المجموعــة فــي افتراضاتهــا وتقديراتهــا علــى المعاييــر المتوفــرة عنــد إعــداد
القوائــم الماليــة الموحــدة .قــد تتغيــر الظــروف واالفتراضــات بشــأن التطــورات المســتقبلية حســب التغيــرات أو ظــروف الســوق الخارجــة
عــن نطــاق ســيطرة المجموعــة .وتنعكــس مثــل هــذه التغييــرات علــى االفتراضــات عنــد حدوثهــا.
اضمحالل العقارات واآلالت والمعدات والحق في استخدام الموجودات
تقــوم المجموعــة بإجــراء تقييــم فــي تاريــخ إعــداد كل تقريــر مالــي لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي يثبــت اضمحــال الموجود.
إذا وجــد مثــل هــذا الدليــل ،أو عندمــا يتطلــب إجــراء فحــص اضمحــال ســنوي للموجــود ،تقــوم المجموعــة بعمــل تقييــم لمبلــغ الموجــود
القابــل لالســترداد أو الوحــدة المنتجــة للنقــد .إن القيمــة القابلــة لالســترداد للموجــود أو الوحــدة المنتجــة للنقــد هــي القيمــة األعلــى
للقيمــة العادلــة للموجــود أو الوحــدة المنتجــة للنقــد ناقصــً تكاليــف البيــع وقيمتهــا المســتخدمة وهــي محــددة للموجــود الفــردي
أو الوحــدة المنتجــة للنقــد ،إال إذا كان الموجــود أو الوحــدة المنتجــة للنقــد غيــر منتجــة للتدفقــات النقديــة والتــي هــي مســتقلة إلــى حــد
بعيــد عــن تلــك الموجــودات األخــرى أو مجموعــة مــن الموجــودات.
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اآلراء والتقديرات المحاسبية الهامة (تتمة)
التقديرات (تتمة)
عندمــا تزيــد القيمــة المدرجــة للموجــود أو الوحــدة المنتجــة للنقــد عــن قيمتهــا القابلــة لالســترداد ،فــإن الموجــود أو الوحــدة المنتجــة
للنقــد تعتبــر مضمحلــة ،ويتــم إظهــار الموجــود أو الوحــدة المنتجــة للنقــد بالمبلــغ القابــل لالســترداد .عندمــا يتــم تقييــم القيمــة
المســتخدمة ،فــإن التدفقــات النقديــة المســتقبلية يتــم تخفيضهــا إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم والــذي يعكــس
التقييمــات الحاليــة للســوق للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر الخاصــة بالموجــود أو الوحــدة المنتجــة للنقــد .ال يعتقــد أعضــاء مجلــس
اإلدارة بــأن هنــاك أي اضمحــال فــي العقــارات واآلالت والمعــدات كمــا فــي  31ديســمبر  2019وكمــا فــي  31ديســمبر .2018
تحــدد إدارة المجموعــة األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لعقاراتهــا وآالتهــا ومعداتهــا لحســاب االســتهالك .يتــم تحديــد هــذا التقديــر بعــد األخــذ
فــي االعتبــار المــدة المتوقــع فيهــا اســتخدام الموجــود وطبيعــة التــآكل والتقــادم التجــاري .تقــوم اإلدارة علــى أســاس ســنوي بمراجعــة
القيمــة المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة ويتــم تعديــل مخصــص االســتهالك المســتقبلي عندمــا تعتقــد اإلدارة بــأن األعمــار اإلنتاجيــة تختلــف عــن
التقديــرات الســابقة.
اضمحالل استثمارات في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة
تقــوم اإلدارة بتحديــد مــا إذا كان ضروريــً إثبــات خســارة اضمحــال علــى اســتثمارات المجموعــة فــي شــركاتها الخاضعــة للســيطرة
المشــتركة .تقــوم المجموعــة بتاريــخ إعــداد كل تقريــر مالــي ،بتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي يثبــت اضمحــال االســتثمار
فــي الشــركة الخاضعــة للســيطرة المشــتركة .ففــي هــذه الحالــة تقــوم المجموعــة باحتســاب قيمــة االضمحــال والتــي تعــد
الفــرق بيــن القيمــة القابلــة لالســترداد للشــركة الخاضعــة للســيطرة المشــتركة وقيمتهــا المدرجــة وإثبــات المبلــغ فــي القائمــة
الموحــدة للدخــل .قــام أعضــاء مجلــس اإلدارة بإعــادة تقييــم االضمحــال ويعتقــدون بأنــه ال يوجــد هنــاك أي اضمحــال فــي االســتثمارات
فــي الشــركات الخاضعــة للســيطرة المشــتركة كمــا فــي  31ديســمبر  2019و 31ديســمبر .2018
القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
تشــتمل االســتثمارات العقاريــة علــى المبانــي (بصــورة أساســية المكاتــب التجاريــة) التــي ال يتــم شــغلها مــن قبــل المجموعــة بصــورة
جوهريــة ،أو اســتخدامها فــي عمليــات المجموعــة ،ولكــن يتــم االحتفــاظ بهــا بصــورة رئيســية لغــرض اكتســاب دخــل إيجــارات واالســتفادة
بنــاء علــى التقييمــات التــي
مــن الزيــادة فــي قيمتهــا .تــم تحديــد القيــم العادلــة لالســتثمارات مــن قبــل لجنــة االســتثمار والتمويــل
ً
ـاء علــى قيــم الســوق المفتوحــة مدعومــة بأدلــة الســوق التــي بموجبهــا
تــم إجراؤهــا مــن قبــل مثمــن مســتقل .تــم اعتمــاد التقييمــات بنـ ً
يمكــن مبادلــة موجــود بيــن بائــع لديــه الرغبــة والمعرفــة ومشــتري لديــه الرغبــة والمعرفــة فــي معاملــة دون شــروط تفضيليــة فــي تاريــخ
التقييــم وإجــراء التعديــات المناســبة علــى الســيولة وعوامــل الخصــم األخــرى.
تقييم استثمارات أسهم حقوق الملكية غير المسعرة
تقــوم اإلدارة باســتخدام أفضــل التقديــرات فــي تحديــد القيــم العادلــة لالســتثمارات غيــر المســعرة باســتخدام أســعار العطــاءات
اإلرشــادية المقدمــة مــن قبــل مــدراء الصناديــق االســتثمارية أو مضاعقــات الســوق أو صافــي قيمــة الموجــودات المعدلــة أو اســتخدام
تقنيــات التقييــم األخــرى .تســتخدم اإلدارة أفضــل تقديراتهــا ،ومــع ذلــك ،فــإن المبلــغ الفعلــي المحقــق فــي معاملــة مســتقبلية قــد
يختلــف عــن التقديــر الحالــي للقيمــة العادلــة بالنظــر إلــى حالــة عــدم التيقــن الكامنــة المحيطــة بتقييــم االســتثمارات غيــر المســعرة.
مخصص اضمحالل مخزون بطيء الحركة ومنتهي الصالحية
يـــدرج المخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة المتوقــع تحقيقهــا ،أيهمــا أقــل .عندمــا يصبــح المخــزون قديمــً أو متقادمــً ،يتــم عمــل
تقديــر لصافــي القيمــة المتوقــع تحقيقهــا .يتــم عمــل هــذا التقديــر بشــكل فــردي علــى المبالــغ الهامــة .أمــا المبالــغ غيــر الهامــة
بشــكل فــردي ولكنهــا قديمــة أو متقادمــة ،فيتــم تقييمهــا بشــكل جماعــي ويطبــق المخصــص وفقــً لنــوع المخــزون والدرجــة العمريــة
بنــاء علــى أســعار البيــع التاريخيــة.
أو انتهــاء الصالحيــة،
ً
بلــغ إجمالــي المخــزون (بإســتثناء بضائــع قيــد التحصيــل)  11,527,776دينــار بحرينــي ( 11,386.526 :2018دينار بحرينــي) وبلغت مخصصات
المخــزون البطــيء الحركــة والمنتهــي صالحيتــه  284,431دينــار بحرينــي ( 597,728 :2018دينــار بحرينــي) فــي تاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة.
ســوف يتــم إثبــات أي فــرق بيــن المبالــغ الفعليــة المحققــة فــي الفتــرات المســتقبلية والمبالــغ المتوقعــة فــي القائمــة الموحــدة للدخل.
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة
تســتخدم المجموعــة مصفوفــة مخصصــة الحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للذمــم المدينــة .وتســتند معــدالت المخصــص
علــى عــدد أيــام التأخيــر فــي الســداد لمجموعــات مــن مختلــف شــرائح العمــاء ذات أنمــاط خســارة متشــابهة (أي حســب أنــواع العمــاء).
تســتند مبدئيــً المصفوفــة المخصصــة علــى واقــع الخبــرة الســابقة لمعــدالت التعثــر فــي الســداد التــي تــم مالحظتهــا فــي
المجموعــة .ســتقوم المجموعــة بمعايــرة المصفوفــة لتعديــل واقــع الخبــرة الســابقة للخســارة االئتمانيــة مــع معلومــات النظــرة
المســتقبلية .فعلــي ســبيل المثــال ،إذا كان مــن المتوقــع أن تتدهــور الظــروف االقتصاديــة (أي معــدل التضخــم) خــال الســنة القادمــة
ممــا قــد يــؤدي إلــى زيــادة عــدد حــاالت التعثــر فــي الســداد فــي قطــاع المســتهلك ،فإنــه يتــم تعديــل معــدالت التعثــر فــي
الســداد الســابقة .فــي تاريــخ إعــداد كل تقريــر مالــي ،يتــم تحديــث وتعديــل معــدالت التعثــر فــي الســداد الســابقة الملحوظــة ويتــم
تحليــل التغييــرات فــي تقديــرات النظــرة المســتقبلية.
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اآلراء والتقديرات المحاسبية الهامة (تتمة)
التقديرات (تتمة)
يعتبــر تقييــم العالقــة بيــن معــدالت التعثــر فــي الســداد الســابقة الملحوظــة والظــروف االقتصاديــة المتوقعــة والخســائر االئتمانيــة
المتوقعــة مــن التقديــرات الهامــة .إن حجــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــو حســاس للتغيــرات فــي الظــروف واألحــوال االقتصاديــة
المتوقعــة .قــد ال يمثــل واقــع الخبــرة الســابقة للخســارة االئتمانيــة للمجموعــة والتنبــؤ بالظــروف االقتصاديــة حــاالت التعثــر فــي
الســداد الفعليــة للعمــاء فــي المســتقبل.
فــي تاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة ،بلــغ إجمالــي الذمــم التجاريــة المدينــة  14,439,927دينــار بحرينــي ( 13,325,232 :2018دينــار بحرينــي)
وبلــغ مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة  2,255,383دينــار بحرينــي ( 2,363,690 :2018دينــار بحرينــي) .ســوف يتــم إثبــات أي فــرق
بيــن المبالــغ الفعليــة المحصلــة فــي الفتــرات المســتقبلية والمبالــغ المتوقعــة فــي القائمــة الموحــدة للدخــل.
تقدير المقابل المتغير لحقوق االسترجاع والتخفيضات الكمية
تقــدر المجموعــة المقابــل المتغيــر الــذي ســيتم تضمينــه فــي ســعر المعاملــة لبيــع البضائــع مــع حقــوق االســترجاع والتخفيضــات
الكميــة.
وضعــت المجموعــة نموذجــً إحصائيــً للتنبــؤ بحقــوق اســترجاع المبيعــات .يســتخدم النمــوذج البيانــات الفعليــة لحقــوق االســترجاع
الســابقة لــكل منتــج للوصــول إلــى النســب المئويــة لحقــوق االســترجاع المتوقعــة .يتــم تطبيــق هــذه النســب المئويــة لتحديــد القيمــة
المتوقعــة للمقابــل المتغيــر .إن أي تغييــرات جوهريــة فــي الخبــرة الســابقة مقارنـ ً
ـة بالنمــط الفعلــي لحقــوق االســترجاع ســوف تؤثــر علــى
النســب المئويــة المتوقعــة لحقــوق االســترجاع المقــدرة مــن قبــل المجموعــة.
يتــم تحليــل التخفيضــات الكميــة المتوقعــة للمجموعــة علــى أســاس كل عميــل بالنســبة للعقــود ذات الحــدود القصــوى منفــردة
ـاء علــى اســتحقاق التخفيضــات الفعليــة
الكميــة .ســيعتمد تحديــد مــا إذا كان مــن المرجــح أن يحــق للعميــل الحصــول علــى التخفيــض بنـ ً
للعميــل والمشــتريات المتراكمــة حتــى تاريخــه.
طبقــت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻣوذج إﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘدﯾر التخفيضــات الكميــة المتوقعــة بالنســبة للعقــود ذات الحــدود القصــوى ألكثــر مــن كميــة
واحــدة .يســتخدم النمــوذج أنمــاط الشــراء الفعليــة واســتحقاق التخفيضــات للعمــاء لتحديــد النســب المئويــة للتخفيضــات المتوقعــة
والقيمــة المتوقعــة للمقابــل المتغيــر .إن أي تغييــرات جوهريــة فــي الخبــرة الســابقة مقارنـ ً
ـة باألنمــاط الفعليــة للمشــتريات واســتحقاقات
التخفيــض للعمــاء ســوف يؤثــر علــى النســب المئويــة المتوقعــة للتخفيــض المقــدرة مــن قبــل المجموعــة.
تقــوم المجموعــة بتحديــث تقييمهــا لحقــوق االســترجاع المتوقعــة والتخفيضــات الكميــة علــى أســاس ربــع ســنوي ويتــم تعديــل إعــادة
مبالــغ المطلوبــات وفقــً لذلــك .وتعتبــر تقديــرات حقــوق االســترجاع المتوقعــة والتخفيضــات الكميــة حساســة للتغيــرات فــي الظــروف،
وقــد ال يكــون واقــع الخبــرة الســابقة للمجموعــة فيمــا يتعلــق بحقــوق االســترجاع واســتحقاق التخفيضــات ممثلــه لعوائــد العمــاء
الفعليــة واســتحقاقات الخصــم فــي المســتقبل.
الضرائب
توجــد حــاالت عــدم التيقــن فيمــا يتعلــق بتفســير األنظمــة الضريبيــة المعقــدة والتغيــرات فــي القوانيــن الضريبيــة ومقــدار وتوقيــت
الدخــل الخاضــع للضريبــة فــي المســتقبل .وبالنظــر للنطــاق الواســع للعالقــات التجاريــة الدوليــة والطبيعــة الطويلــة األجــل وتعقــد
اإلتفاقيــات التعاقديــة الحاليــة ،فــإن الفــروق الناتجــة بيــن النتائــج الفعليــة واالفتراضــات المقدمــة أو التغيــرات المســتقبلية لمثــل تلــك
االفترضــات ،يمكــن أن تســتلزم عمــل تعديــات مســتقبلية للدخــل الضريبــي والمصروفــات المســجلة مســبقًا .تحــدد المجموعــة
ـاء علــى التقديــرات المعقولــة ،للنتائــج المحتملــة للتدقيــق مــن قبــل الســلطات الضريبيــة للــدول المعنيــة التــي تعمــل
المخصصــات ،بنـ ً
فيهــا .يعتمــد مبلــغ هــذه المخصصــات علــى عوامــل مختلفــة ،مثــل خبــرة التدقيــق الضريبيــة الســابقة والتفســيرات المختلفــة لألنظمــة
الضريبيــة مــن قبــل المنشــأة المعرضــة للضريبــة والســلطة الضريبيــة المســئولة.
معدل االقتراض اإلضافي لعقود اإليجار
وال يمكــن للمجموعــة أن تحــدد بســهولة ســعر الفائــدة الضمنــي فــي عقــد اإليجــار ،ولذلــك فإنهــا تســتخدم معــدل االقتــراض اإلضافــي
لقيــاس التزامــات عقــد اإليجــار .ومعــدل االقتــراض اإلضافــي هــو معــدل الفائــدة الــذي يتعيــن علــى المجموعــة أن تدفعــه لالقتــراض
علــى مــدى فتــرة مماثلــة ،وضمــان مالــي مماثــل ،األمــوال الالزمــة للحصــول علــى موجــود بقيمــة مماثلــة للحــق فــي اســتخدام الموجــود
فــي بيئــة اقتصاديــة مماثلــة .وبالتالــي فــإن معــدل االقتــراض اإلضافــي يعكــس مــا يجــب علــى المجموعــة «ســداده» ،األمــر الــذي
يتطلــب عمــل تقديــرًا عندمــا ال تتوفــر أســعار ملحوظــة مثــل الشــركات التابعــة التــي ال تدخــل فــي معامــات تمويــل أو عندمــا تحتــاج
إلــى تعديــل لتعكــس شــروط وأحــكام عقــد اإليجــار.
تقــوم المجموعــة بتقديــر معــدل االقتــراض اإلضافــي باســتخدام مدخــات يمكــن مالحظتهــا (مثــل أســعار الفائــدة فــي الســوق) عنــد
توفرهــا ويطلــب منهــا وضــع تقديــرات معينــة خاصــة بالمنشــأة (مثــل التصنيــف االئتمانــي المســتقل للشــركة التابعــة).
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 .4معايير وتفسيرات صادرة ولكنها غير إلزامية
فيمــا يلــي أدنــاه المعاييــر الصــادرة ولكنهــا غيــر إلزاميــة بعــد حتــى تاريــخ إصــدار القوائــم الماليــة الموحــدة .إن هــذه القائمــة هــي للمعاييــر
والتفســيرات الصــادرة ،والتــي تتوقــع المجموعــة ،بشــكل معقــول ،بأنهــا ســتكون قابلــة للتطبيــق بتاريــخ مســتقبلي .تنــوي المجموعــة
تطبيــق هــذه المعاييــر عندمــا تصبــح إلزاميــة.
إدخال تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  :3المتعلق بتعريف األعمال التجارية
فــي شــهر أكتوبــر  ،2018أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي تعديــات علــى تعريــف األعمــال التجاريــة فــي المعيــار الدولــي
إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  3المتعلــق بدمــج األعمــال وذلــك لمســاعدة المنشــآت علــى تحديــد مــا إذا كانــت مجموعــة األنشــطة
والموجــودات المكتســبة هــي أعمــا ً
ال تجاريــة أم ال .وهــي توضــح الحــد األدنــى مــن المتطلبــات لألعمــال التجاريــة ،ويلغــي تقييــم مــا إذا
كان مشــاركو الســوق قادريــن علــى اســتبدال أي عناصــر مفقــودة ،وإضافــة توجيهــات لمســاعدة المنشــآت علــى تقييــم مــا إذا كانــت
العمليــة المكتســبة عمليــة جوهريــة وتقلــص نطــاق تعاريــف األعمــال التجاريــة والمخرجــات وإجــراء فحــص اختيــاري للتركيــز علــى القيمــة
العادلــة.
إن هــذه التعديــات هــي إلزاميــة للفتــرات الســنوية المبتدئــة فــي أو بعــد  1ينايــر  .2020وبمــا أنــه يتــم تطبيــق التعديــات بأثــر مســتقبلي
علــى المعامــات أو األحــداث األخــرى التــي تحــدث فــي أو بعــد تاريــخ التطبيــق األولــي ،ســوف لــن تتأثــر المجموعــة بتلــك التعديــات
فــي تاريــخ التحــول.
التعديالت التي أدخلت معيار المحاسبة الدولي رقم  1ومعيار المحاسبة الدولي رقم  :8المتعلق بالتعريف المادي
فــي شــهر أكتوبــر  ،2018أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  1المتعلــق بعــرض
القوائــم الماليــة ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم  8المتعلــق بالسياســات المحاســبية والتغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية واألخطــاء
لمحــاذاة تعريــف «المــادي» ضمــن نطــاق المعاييــر وتوضيــح بعــض جوانــب التعريــف .ينــص التعريــف الجديــد علــى أن «المعلومــات هــي
معلومــات ماديــة إذا تــم حذفهــا أو تحريفهــا أو إخفاؤهــا ،فمــن المتوقــع أن تؤثــر بشــكل معقــول علــى القــرارات التــي يتخذهــا
المســتخدمون الرئيســيون للقوائــم الماليــة ذات األغــراض العامــة علــى أســاس تلــك القوائــم الماليــة ،التــي توفــر معلومــات ماليــة حــول
المنشــأة المبلغــة المعنيــة».
إن هــذه التعديــات هــي إلزاميــة للفتــرات الســنوية المبتدئــة فــي أو بعــد  1ينايــر  2020وال يتوقــع بــأن التعديــات التــي أدخلــت علــى
تعريــف المــادي ســيكون لــه أي تأثيــر علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة.
مــن غيــر المحتمــل أن تؤثــر العديــد مــن التعديــات األخــرى الناتجــة عــن المعاييــر والتفســيرات والتعديــات الجديــدة التــي أدخلــت إلــى
المعاييــر علــى السياســات المحاســبية أو المركــز المالــي الموحــد أو األداء المالــي الموحــد للمجموعــة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

 .5عقارات وآالت ومعدات
أراضي مملوكة
ملكًا حرًا
دينار بحريني

مباني
دينار بحريني

آالت
ومعدات
دينار بحريني

مركبات
دينار بحريني

أعمال
قيد التنفيذ
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

التكلفة
في  1يناير 2019

7,015,104

47,006,813

15,128,057

2,131,765

497,550

71,779,289

إضافات

-

28,835

334,447

29,821

868,724

1,261,827

تحويالت

-

226,679

860,216

13,962

()1,100,857

-

استبعادات

-

-

()95,235

()17,347

-

()112,582

تعديالت صرف العمالت

-

1,661

()877

()4,262

-

()3,478

متعلقة باستبعاد شركة تابعة

-

-

()42,466

()41,093

-

()83,559

في  31ديسمبر 2019

7,015,104

47,263,988

16,184,142

2,112,846

265,417

72,841,497

االستهالك المتراكم:
في  1يناير 2019

-

8,831,684

10,607,972

1,802,424

-

21,242,080

االستهالك خالل السنة

-

1,130,661

1,944,495

105,672

-

3,180,828

متعلق باالستبعادات

-

-

()19,222

()7,534

-

()26,756

تعديالت صرف العمالت

-

163

()28,933

()2,042

-

()30,812

متعلق باستبعاد شركة تابعة

-

-

()41,573

()20,855

-

()62,428

في  31ديسمبر 2019

-

9,962,508

12,462,739

1,877,665

-

24,302,912

7,015,104

37,301,480

3,721,403

235,181

265,417

48,538,585

صافي القيم المدرجة:
في  31ديسمبر 2019
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

عقارات وآالت ومعدات (تتمة)
أراضي مملوكة
ملكًا حرًا
دينار بحريني

مباني
دينار بحريني

آالت
ومعدات
دينار بحريني

مركبات
دينار بحريني

أعمال
قيد التنفيذ
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

التكلفة:
في  1يناير 2018

7,015,104

47,087,478

13,824,906

1,939,322

592,286

70,459,096

إضافات

-

1,009

108,792

33,457

1,021,556

1,164,814

تحويالت

-

-

959,236

157,056

()1,116,292

-

استبعادات

-

()156,356

()1,220

()8,315

-

()165,891

تعديالت صرف العمالت

-

74,682

236,343

10,245

-

321,270

في  31ديسمبر 2018

7,015,104

47,006,813

15,128,057

2,131,765

497,550

71,779,289

االستهالك المتراكم:
في  1يناير 2018

-

7,458,355

8,822,414

1,649,170

-

17,929,939

االستهالك خالل السنة

-

1,353,062

1,659,383

145,478

-

3,157,923

متعلق باالستبعادات

-

()9,076

()739

()2,435

-

()12,250

تعديالت صرف العمالت

-

29,343

126,914

10,211

-

166,468

في  31ديسمبر 2018

-

8,831,684

10,607,972

1,802,424

-

21,242,080

7,015,104

38,175,129

4,520,085

329,341

497,550

50,537,209

صافي القيم المدرجة:
في  31ديسمبر 2018

قامــت اإلدارة بإجــراء تقييــم لالضمحــال فــي القيمــة المدرجــة للفنــدق المملــوك مــن قبــل المجموعــة والمــدرج أعــاه كمــا فــي 31
ديســمبر  2019والــذي يشــير بأنــه ال يتطلــب إثبــات خســارة اضمحــال كمــا فــي  31ديســمبر  2019وكمــا فــي  31ديســمبر  .2018بلغــت
القيمــة المدرجــة للفنــدق  36,773,498دينــار بحرينــي كمــا فــي  31ديســمبر  38,630,709 :2018( 2019دينــار بحرينــي).
تــم رهــن بعــض العقــارات واآلالت والمعــدات للمجموعــة بقيمــة مدرجــة قدرهــا  36,773,498دينــار بحرينــي (38.630.710 :2018
دينــار بحرينــي) كضمــان مقابــل القــروض واالقتراضــات ،راجــع إيضــاح .18
تم تخصيص مصروفات االستهالك في القائمة الموحدة للدخل كاآلتي:
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

تكلفة المبيعات

2,623

3,839

مصروفات البيع والتوزيع

250,311

210,389

مصروفات عامة وإدارية

2,927,894

2,943,695

3,180,828

3,157,923
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

 .6الحق في استخدام الموجودات
مباني
دينار بحريني

مركبات
دينار بحريني

أرض
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

كما في  1يناير ( 2019إيضاح )2

5.183.468

789.106

34.203

6.006.777

إعادة قياس الحق في استخدام الموجودات

1,128,575

-

-

1,128,575

إضافات خالل السنة

2,337,240

-

-

2,337,240

االستهالك للسنة

()1,400,286

()278,508

()15,201

()1,693,995

كما في  31ديسمبر 2019

7,248,997

510,598

19,002

7,778,597

تم تضمين مصروفات االستهالك في المصروفات العامة واإلدارية.

 .7استثمارات عقارية

تتكــون االســتثمارات العقاريــة للمجموعــة مــن مبانــى علــى أراضــي مملوكــة ملــكًا حــرًا (بصــورة أساســية المكاتــب التجاريــة) الموجــودة
فــي مملكــة البحريــن والمحتفــظ بهــا ألغــراض الزيــادة فــي قيمتهــا واكتســاب دخــل اإليجــارات .تــم إدراج تلــك االســتثمارات العقاريــة
بالقيمــة العادلــة كمــا فــي  31ديســمبر  2019وكمــا فــي  31ديســمبر .2018
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

في  1يناير 2018

9,457,725

إضافات

-

194,802

في  31ديسمبر

9,457,725

9,457,725

9,262,923

بنــاء علــى التقييمــات التــي
تــم تحديــد القيــم العادلــة لالســتثمارات العقاريــة المحتفــظ بهــا أعــاه مــن قبــل لجنــة االســتثمار والتمويــل
ً
تــم إجراؤهــا مــن قبــل مثمنيــن مســتقلين .المثمنيــن هــم مــن شــركات متخصصــة فــي تقييــم مثــل هــذه األنــواع مــن العقــارات ولديهــم
ـاء علــى قيــم الســوق المفتوحــة مدعومــة بأدلــة
خبــرة حديثــة فــي موقــع وفئــة العقــارات التــي يتــم تقييمهــا .تــم اعتمــاد التقييمــات بنـ ً
الســوق التــي بموجبهــا يمكــن مبادلــة موجــود بيــن بائــع لديــه الرغبــة والمعرفــة ومشــتري لديــه الرغبــة والمعرفــة فــي معاملــة دون شــروط
تفضيليــة فــي تاريــخ التقييــم وإجــراء التعديــات المناســبة علــى الســيولة وعوامــل الخصــم األخــرى.

دخل اإليجار المحقق من االستثمارات العقارية

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

595,488

694,000

ال توجــد لــدى المجموعــة أيــة قيــود فــي التصــرف فــي اســتثماراتها العقاريــة وال توجــد لديهــا أيــة التزامــات تعاقديــة إمــا بشــراء أو بنــاء
أو تطويــر االســتثمارات العقاريــة أو تصليــح أو صيانــة وتحســين االســتثمارات العقاريــة.
تم تقديم إفصاحات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية في إيضاح .10
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

 .8استثمارات في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة
فيما يلي التغيرات في القيم المدرجة الستثمارات في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة:
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

في  1يناير

1,653,435

2,846,058

حصة المجموعة من النتائج للسنة

()84,002

79,673

استبعاد خالل السنة

-

()1,272,296

في  31ديسمبر

1,569,433

1,653,435

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

ملخص قائمة المركز المالي للشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة:

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

موجودات متداولة؛ بما في ذلك النقد ومافي حكمه بمبلغ وقدره  95,101دينار بحريني
( 254,825 :2018دينار بحريني)

568,319

773,696

موجودات غير متداولة

7,353,657

5,832,639

مطلوبات متداولة

()1,674,599

()799,961

مطلوبات غير متداولة

()3,108,511

()2,499,505

حقوق الملكية

3,138,866

3,306,869

نسبة حصة ملكية المجموعة

%50

%50

القيمة المدرجة لالستثمارات في الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة كما في  31ديسمبر

1,569,433

1.653.435

ملخص قائمة الدخل الشامل:

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

اإليرادات

1,527,255

3,889,504

تكاليف المبيعات

()1,085,169

()2.750.863

مصروفات عامة وادارية

()275,323

()511.106

مصروفات االستهالك

()145,138

()252.263

مصروفات البيع والتوزيع

-

()215.926

دخل آخر

6,000

-

تكاليف التمويل

()195,629

-

(الخسارة)  /الربح للسنة

()168,004

159.346

نسبة حصة ملكية المجموعة

50%

50%

حصة المجموعة من النتائج للسنة

()84,002

79.673

لــم يكــن لــدى الشــركات الخاضعــة للســيطرة المشــتركة أيــة إلتزامــات محتملــة أو إرتباطــات رأســمالية جوهريــة كمــا فــي  31ديســمبر
 2019و 31ديســمبر  .2018ال يمكــن للشــركات الخاضعــة للســيطرة المشــتركة توزيــع أرباحهــا حتــى تحصــل علــى موافقــة مــن ك ً
ال مــن
شــركاء الشــركات الخاضعــة للســيطرة المشــتركة.
بنــاء علــى حســابات اإلدارة المعتمــدة للســنة
تــم تســجيل حصــة المجموعــة مــن نتائــج الشــركات الخاضعــة للســيطرة المشــتركة
ً
المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2019
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

 .9استثمارات
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – استثمارات مسعرة

5,878,288

7,490,051

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – استثمارات غير مسعرة

2,502,561

2,358,561

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر – استثمارات

2,327,243

2,359,772

10,708,092

12,208,384

استثمارات مسعرة
يتم تحديد القيم العادلة لالستثمارات المسعرة بالرجوع إلى أسعار العروض المعلنة في السوق النشطة.
استثمارات غير مسعرة
تــم تقديــر القيــم العادلــة لالســتثمارات غيــر المســعرة بإســتخدام أســعار العطــاءات المقدمــة مــن قبــل مــدراء الصناديــق االســتثمارية أو
مضاعفــات الســوق أو صافــي القيمــة المعدلــة للموجــود أو باســتخدام تقنيــات التقييــم األخــرى المناســبة.
فيما يلي التغيرات في االستثمارات خالل السنة:
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

في  1يناير

12,208,384

12.815.618

مشتراة خالل السنة

-

120.496

مستبعدة خالل السنة

()2,306,335

()692.352

التغيرات في القيم العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للسنة

838,572

60.829

صافي خسائر على استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

()32,529

()96.207

في  31ديسمبر

10,708,092

12.208.384
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

 .10التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة:
قياس القيمة العادلة باستخدام

تاريخ التقييم

أسعار
مسعرة في
أسواق نشطة

مدخالت ذات تأثير
جوهري يمكن
مالحظتها

مدخالت ذات تأثير
جوهري ال يمكن
مالحظتها

المجموع

المستوى 1
دينار بحريني

المستوى 2
دينار بحريني

المستوى 3
دينار بحريني

دينار بحريني

 31ديسمبر 2019
الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة:
استثمارات عقارية (ايضاح )7
أراضي ومباني

 31ديسمبر 2019

-

-

9,457,725

9,457,725

استثمارات (ايضاح )9
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر:
استثمارات مسعرة

 31ديسمبر 2019

5,878,288

-

-

5,878,288

استثمارات غير مسعرة

 31ديسمبر 2019

-

-

2,502,561

2,502,561

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر:
استثمارات مسعرة

 31ديسمبر 2019

1,863,590

-

-

1,863,590

استثمارات غير مسعرة

 31ديسمبر 2019

-

-

463,653

463,653

7,741,878

-

2,966,214

10,708,092

7,741,878

-

14,423,939

20,165,817
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة (تتمة)
المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة:
ال توجد هناك مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة كما في  31ديسمبر .2019
قياس القيمة العادلة باستخدام

تاريخ التقييم

أسعار
مسعرة في
أسواق نشطة

مدخالت ذات تأثير
جوهري يمكن
مالحظتها

مدخالت ذات تأثير
جوهري ال يمكن
مالحظتها

المجموع

المستوى 1
دينار بحريني

المستوى 2
دينار بحريني

المستوى 3
دينار بحريني

دينار بحريني

 31ديسمبر 2018
الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة:
استثمارات عقارية (ايضاح )7
أراضي ومباني

 31ديسمبر 2018

-

-

9,457,725

9,457,725

استثمارات (ايضاح )9
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر:
استثمارات مسعرة

 31ديسمبر 2018

7,490,051

-

-

7,490,051

استثمارات غير مسعرة

 31ديسمبر 2018

-

-

2,358,561

2,358,561

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر:
استثمارات مسعرة

 31ديسمبر 2018

1,867,534

-

-

1,867,534

استثمارات غير مسعرة

 31ديسمبر 2018

-

-

492,238

492,238

9,357,585

-

2,850,799

12,208,384

9,357,585

-

12,308,524

21,666,109
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة (تتمة)
المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة (تتمة)
المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة:
ال توجد هناك مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة كما في  31ديسمبر .2018
خــال ســنوات إعــداد التقاريــر الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2019و 31ديســمبر  ،2018لــم تكــن هنــاك تحويــات بيــن المســتوى 1
والمســتوى  2لقياســات القيمــة العادلــة ولــم تكــن هنــاك تحويــات إلــى أو مــن المســتوى  3لقياســات القيمــة العادلــة.

تسوية قياسات القيمة العادلة للموجودات ضمن المستوى 3
لــدى المجموعــة اســتثمارات عقاريــة وبعــض أســهم حقــوق الملكيــة غيــر المســعرة المصنفــة كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
الدخــل الشــامل اآلخــر والمصنفــة علــى أنهــا مســتوى  3ضمــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة .فيمــا يلــي التغيــرات فــي القيمــة
العادلــة للموجــودات الماليــة وغيــر الماليــة المدرجــة ضمــن المســتوى :3
موجودات
غير مالية –
استثمارات عقارية
دينار بحريني

موجودات
مالية – استثمارات
غير مسعرة
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

في  1يناير 2019

9.457.725

1.884.792

11.147.715

اضافات خالل السنة

194,802

-

194,802

تغيرات في القيم العادلة

-

966.007

966.007

 31ديسمبر 2019

9.457.725

2.850.799

12.308.524

في  1يناير 2018

9,262,923

1,884,792

11,147,715

اضافات خالل السنة

194,802

-

194,802

تغيرات في القيم العادلة

-

196,675

196,675

 31ديسمبر 2018

9,457,725

2,081,467

11,539,192
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

 .11المخزون
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

بضاعة محتفظ بها لغرض البيع

9,094,518

8.961.090

بضاعة محتفظ بها لغرض البيع – التجزئة

2,393,008

2.412.805

بضاعة قيد التحصيل

684,710

792.053

حق استرجاع الموجودات

40,250

12.631

12,212,486

12.178.579

()284,431

()597.728

11,928,055

11.580.851

مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم

فيما يلي التغيرات في مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم خالل السنة:
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

في  1يناير

597,728

466.100

المخصص خالل السنة

106,294

432.833

مبالغ مشطوبة خالل السنة

()67,284

()301.205

مبالغ مستردة خالل السنة

()352,307

-

في  31ديسمبر

284,431

597.728

 .12ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

ذمم تجارية مدينة [محسوم منها مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ
وقدره  2,255,383دينار بحريني ( 2,363,690 :2018دينار بحريني)]

12,184,544

10.961.542

ذمم مدينة أخرى

7,347,277

6.255.081

مبالغ مدفوعة مقدمًا

2,289,019

1.208.074

مبالغ مدفوعة مقدمًا للموردين

1,401,558

1.854.240

مبالغ مستحقة من أطراف أخرى ذات عالقة (إيضاح )28

472,864

293.526

23,695,262

20.572.463

تتضمــن الذمــم التجاريــة المدينــة علــى مبلــغ وقــدره  20,611دينــار بحرينــي ( 40,198 :2018دينــار بحرينــي) مســتحق مــن أطــراف ذات
عالقــة ،راجــع إيضــاح .28
إن الذمــم التجاريــة المدينــة البالغــة  450,028دينــار بحرينــي ( 439.923 :2018دينــار بحرينــي) هــي مضمونــة مقابــل القــروض واالقتراضات،
راجــع إيضــاح .18
فيما يلي بنود وشروط الموجودات المالية المذكورة أعاله:
ً
عادة خالل  30إلى  90يومًا.
•ال تستحق أية فائدة على الذمم التجارية المدينة ويتم تسويتها
•ال تستحق أية فائدة على الذمم المدينة األخرى وتتراوح شروط تسويتها بين شهر واحد إلى ستة أشهر.
•بالنسبة للبنود والشروط المتعلقة بالمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة ،راجع إيضاح .28
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019
ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى (تتمة)
فيما يلي أدناه التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بالذمم التجارية المدينة خالل السنة.
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

في  1يناير

2,363,690

2,057,225

المخصص للسنة

235,480

540,724

استرجاعات  /مبالغ مشطوبة خالل السنة

()343,787

()234,259

في  31ديسمبر

2,255,383

2,363,690

فيما يلي التحليل الزمني للذمم التجارية المدينة ومخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  31ديسمبر:
فات موعد إستحقاقها

المجموع
دينار بحريني

المتداول

أقل من
 30يومًا

90-30
يومًا

120-91
يومًا

أكثر من
 120يومًا

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

2019
إجمالي الذمم
التجارية المدينة

14,439,927

4,654,829

3,436,898

3,445,934

719,856

2,182,410

الخسائر االئتمانية
المتوقعة

()2,255,383

()35,281

()31,871

()85,954

()14,054

()2,088,223

صافي الذمم التجارية
المدينة

12,184,544

4,619,548

3,405,027

3,359,980

705,802

94,187

فات موعد إستحقاقها

المجموع
دينار بحريني

المتداول

أقل من
 30يومًا

90-30
يومًا

120-91
يومًا

أكثر من
 120يومًا

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

2018
إجمالي الذمم
التجارية المدينة

13,325,232

4,096,162

1,710,963

3,528,694

1,472,781

2,516,632

الخسائر االئتمانية
المتوقعة

()2,363,690

()25,421

()26,470

()54,308

()7,762

()2,249,729

صافي الذمم التجارية
المدينة

10,961,542

4,070,741

1,684,493

3,474,386

1,465,019

266,903

 .13النقد وما في حكمه
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

نقد في الصندوق

110,750

133,464

نقد لدى بنوك

4,704,027

5,432,938

4,814,777

5,566,402

سحوبات على المكشوف من البنك

()3,372,230

()2,013,480

النقد وما في حكمه

1,442,547

3,552,922

ـاء علــى معــدالت الودائــع المصرفيــة اليوميــة .تحمــل الســحوبات علــى المكشــوف
تكتســب األرصــدة لــدى البنــوك فائــدة بمعــدالت عائمــة بنـ ً
مــن البنــك فائــدة بمعــدالت تجاريــة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

 .14رأس المال
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

المصرح به:
 200,000,000سهم ( 200,000,000 :2018سهم) بقيمة إسمية
قدرها  100فلس للسهم

20,000,000

20,000,000

الصادر والمكتتب به والمدفوع بالكامل:
 146,428,549سهم ( 146,428,549 :2018سهم) بقيمة إسمية
قدرها  100فلس للسهم

14,642,854

14,642,854

 .15أسهم خزانة

تمثــل أســهم الخزانــة شــراء الشــركة ألســهمها .تحتفــظ المجموعــة بعــدد  4,067,817ســهم كمــا فــي  31ديســمبر :2018( 2019
 4,067,817ســهم).
2019

2018

عدد أسهم الخزانة

4,067,817

4,067,817

نسبة أسهم الخزانة من إجمالي األسهم الصادرة

%2,8

%2.8

تكلفة أسهم الخزانة (دينار بحريني /سهم)

0,351

0,351

سعر السوق ألسهم الخزانة (دينار بحريني /سهم)

0,780

0,765

القيمة السوقية ألسهم الخزانة (دينار بحريني)

3,172,897

3,111,880

 .16أرباح أسهم وتخصيصات أخرى ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

اقتــرح مجلــس اإلدارة توزيــع إجمالــي أربــاح أســهم نقديــة بواقــع  50فلس للســهم (باســتثناء أســهم الخزانــة) ،بإجمالي قــدره 7,118,037
دينــار بحرينــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  :2018( 2019بواقــع  50فلــس للســهم بإجمالــي قــدره  7,045,697دينــار بحرينــي )
ومــن ضمنهــا  20فلــس للســهم بإجمالــي قــدره  2,847,215دينــار بحرينــي ( 20 :2018فلــس للســهم بإجمالــي قــدره  2,774,875دينــار
بحرينــي) تــم دفعهــا كأربــاح أســهم مرحليــة .أربــاح األســهم النهائيــة الموصــى بتوزيعهــا تعــادل  30فلــس للســهم ،بإجمالــي قــدره
 4,270,822دينــار بحرينــي ( 30 :2018فلــس للســهم بإجمالــي قــدره  4,270,822دينــار بحرينــي).
كمــا اقتــرح مجلــس اإلدارة توزيــع مكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة بمبلــغ وقــدره  193,500دينــار بحرينــي ( 139.000 :2018دينــار
بحرينــي).
كما اقترح مجلس اإلدارة تحويل مبلغ وقدره  184,689دينار بحريني ( 168,692 :2018دينار بحريني) إلى احتياطي التبرعات الخيرية.
إن التخصصــات المقترحــة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة وهــي فقــً للنظــام األساســي للشــركة وســتخضع لموافقــة المســاهمين
فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

 .17احتياطيات أخرى
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

كما في  1يناير 2019

7,321,427

1,012,860

1,465,215

-

7,000,000

()3,121,457

13,678,045

الدخل الشامل اآلخر

-

-

838,572

-

-

565,620

1,404,192

مكسب من استبعاد استثمارات مدرجة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

-

()1,072,951

-

-

-

()1,072,951

محول إلى احتياطي التبرعات الخيرية

-

-

-

168,692

-

-

168,692

توزيعات لجمعية األسرة الخيرية [راجع إيضاح
( 17ب)]

-

-

-

()168,692

-

-

()168,692

كما في  31ديسمبر 2019

7,321,427

1,012,860

1,230,836

-

7,000,000

()2,555,837

14,009,286

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

كما في  1يناير 2018

7,321,427

-

1,118,156

-

7,000,000

()1,952,087

13,487,496

الدخل (الخسارة) الشاملة األخرى

-

-

60,829

-

-

()1,169,370

()1,108,541

خسائر من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

-

286,230

-

-

-

286,230

أسهم خزانة مباعة  /محولة

-

1,012,860

-

-

-

-

1,012,860

محول إلى احتياطي التبرعات الخيرية

-

-

-

172,185

-

-

172,185

توزيعات لجمعية األسرة الخيرية [راجع إيضاح
( 17ب)]

-

-

-

()172,185

-

-

()172,185

كما في  31ديسمبر 2018

7,321,427

1,012,860

1,465,215

-

7,000,000

()3,121,457

13,678,045
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

 .17احتياطيات أخرى

(تتمة)

أ) احتياطي قانوني
وفقــً لمتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي والنظــام األساســي للشــركة يتطلــب مــن الشــركة تحويــل  %10مــن ربــح
الســنة إلــى االحتياطــي القانونــي حتــى يبلــغ االحتياطــي القانونــي  50%مــن رأس المــال المدفــوع .قــرر المســاهمين إيقــاف تحويــل
الربــح إلــى االحتياطــي القانونــي حيــث بلــغ االحتياطــي  50%مــن رأس المــال المدفــوع .إن هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع إال فــي
الحــاالت التــي ينــص عليهــا قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي.
ب) احتياطي التبرعات الخيرية
وفقــً للنظــام األساســي للشــركة وتوصيــة مجلــس اإلدارة ،يتــم تحويــل مبلــغ ال يتجــاوز  2%مــن الربــح العائــد إلــى مســاهمي بــي.أم.
أم.آي .ش.م.ب .للســنة إلــى احتياطــي التبرعــات الخيريــة.
فــي ســنة  ،2008قامــت الشــركة بتأســيس جمعيــة األســرة الخيريــة («الجمعيــة») لهــذا الغــرض .فــي ســنة  2008و ،2009كانــت الجمعيــة
تحــت ســيطرة الشــركة وشــكلت جــزءًا مــن القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة المكونــة مــن االحتياطــي ونقــد لــدى بنــك .فــي ســنة
 ،2010تخلــت الشــركة عــن ســيطرتها علــى الجمعيــة لمجلــس إدارة مســتقل ،ممــا أدى إلــى خفــض االحتياطــي واألرصــدة لــدى البنــك
للمجموعــة مــن خــال مجمــوع المبلــغ المــدرج فــي الحســاب المصرفــي للجمعيــة .ويمثــل احتياطــي التبرعــات حاليــً المبالــغ
المعتمــدة كتخصيصــات مــن قبــل مجلــس اإلدارة ومســاهمي الشــركة بعــد حســم النقــد المحــول إلــى الجمعيــة.
اقتــرح مجلــس اإلدارة تحويــل مبلــغ وقــدره  184,689دينــار بحرينــي ( 168,692 :2018دينــار بحرينــي) إلــى احتياطــي التبرعــات الخيريــة فــي
الســنة الحاليــة .ويخضــع ذلــك لموافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي.
ج) عالوة إصدار أسهم
نتجــت عــاوة إصــدار األســهم مــن اســتبعاد أســهم خزانــة فــي ســنة  2018وهــي غيــر متوفــرة للتوزيــع ولكــن يمكــن اســتخدامها
علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي.
د) احتياطي عام
وفقــً للنظــام األساســي للشــركة وتوصيــة مجلــس اإلدارة ،يتــم تحويــل مبالــغ محــددة إلــى حســاب االحتياطــي العــام .لــم يقتــرح
تحويــل أيــة مبالــغ الــي االحتياطــي العــام خــال الســنة الحاليــة.
هـ) احتياطي إعادة تقييم االستثمارات
يتعلق هذا االحتياطي بتغيرات القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
و) إحتياطي تحويل العمالت األجنبية
يستخدم احتياطي تحويل العمالت األجنبية لتسجيل فروق الصرف الناتجة عن تحويل القوائم المالية للعمليات األجنبية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

 .18قروض واقتراضات
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

قرض ألجل (أ)

17,240,129

19,526,278

قرض قصير األجل (ب)

3,968,365

3,095,542

21,208,494

22,621,820

غير متداول

14,875,992

17,290,378

متداول

6,332,502

5,331,442

21,208,494

22,621,820

	)أ(يمثــل هــذا تســهيل لقــرض ألجــل تــم الحصــول عليــه مــن قبــل شــركة فنــادق بنــادر ش.م.ب .بقيمــة  25,000,000دينــار بحرينــي
مــن بنــك تجــاري لتمويــل تســوية تســهيل المرابحــة ولتمويــل بنــاء الفنــدق ومصروفــات مــا قبــل تشــغيل الفنــدق وذلــك حتــى
االفتتــاح التجريبــي للفنــدق وتمويــل المبالــغ المســتحقة الدفــع المحتفــظ بهــا لمقاولــي المشــروع.
يحمــل القــرض معــدالت فائــدة متغيــرة تتــراوح مــا بيــن  2,2%إلــى  2,45%مضافــً إليــه فائــدة بمعــدل بيبــور أو بمعــدل
أذونــات الخزانــة :2018( ،تتــراوح مــا بيــن  2,2%إلــى  2,45%مضافــً إليــه فائــدة بمعــدل بيبــور أو بمعــدل أذونــات الخزانــة) حســب
مقتضــى الحــال ،ويســتحق القــرض الســداد علــى  29قســط ربــع ســنوي تتــراوح قيمــة كل منــه مــا بيــن  131,139دينــار بحرينــي
إلــى  657,011دينــار بحرينــي والقســط األخيــر بقيمــة  11,145.000دينــار بحرينــي .ويســتحق القســط األخيــر بتاريــخ  31مــارس
 .2023إن القــرض مضمــون مقابــل األرض المملوكــة ملــكًا حــرًا ومبنــى الفنــدق الــذي يحمــل صــك ملكيــة رقــم 146959
ورهــن الذمــم التجاريــة لبنــادر حتــى تســوية القــرض بمــا فــي ذلــك الفائــدة.
	)ب(يمثــل ذلــك تســهيالت ائتمانيــة تــم الحصــول عليهــا مــن بنــوك تجاريــة فــي مملكــة البحريــن لتمويــل شــراء الســلع للبيــع .تحمــل
هــذه التســهيالت فائــدة لمــدة  3اشــهر بمعــدل بيبــور مضافــً إليــه فائــدة بنســبة  :2018( 1,75%بيبــور مضافــً إليــه فائــدة
بنســبة  )1,75%ســنويًا مــع فتــرة اســتحقاق تصــل إلــى  90يومــً.

 .19التزامات عقد اإليجار
تتعلــق التزامــات عقــد اإليجــار بإيجــارات األرض والمبانــي والمركبــات الخاصــة بالمجموعــة :فيمــا يلــي التغيــرات فــي التزامــات عقــد اإليجــار
خــال الســنة:
2019
دينار بحريني

كما في  1يناير  2019عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 16إيضاح )2

6,006,777

إعادة قياس التزامات عقد اإليجار

1,128,575

إضافات عقود اإليجار الجديدة

2,337,240

مصروفات الفوائد للسنة

394,713

مدفوعات خالل للسنة

()2,374,858

كما في  31ديسمبر 2019

7,492,447
2019
دينار بحريني

غير المتداولة

6,408,530

المتداولة

1,083,917
7,492,447
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

 .20مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
فيما يلي التغيرات في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المثبت في القائمة الموحدة للمركز المالي:
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

في  1يناير

2,112,205

1,774,466

المخصص خالل السنة (إيضاح )23

413,287

496,155

مكافآت مدفوعة خالل السنة

()146,629

()158,416

متعلق باستبعاد شركة تابعة

()10,926

-

المخصص كما في  31ديسمبر

2,367,937

2,112,205

مبالغ مدفوعة مقدمًا للموظفين

()432,351

()387,357

صافي المخصص كما في  31ديسمبر

1,935,586

1,724,848

 .21ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

ذمم تجارية دائنة

7,832,406

8,845,157

ذمم دائنة أخرى

1,498,659

1,589,223

مصروفات مستحقة

1,471,051

2,985,149

أرباح أسهم لم يطالب بها

900,142

1.022.759

صافي ضريبة القيمة المضافة المستحقة

182,482

-

التزامات العقد والتزامات مستردة

48,554

17,943

11,933,294

14,460,231

تتضمــن الذمــم التجاريــة الدائنــة علــى مبلــغ وقــدره  180,162دينــار بحرينــي كمــا فــي  31ديســمبر  109,458 :2018( 2019دينــار بحرينــي)
مســتحق ألطــراف ذات عالقــة ،راجــع إيضــاح .28
•فيما يلي بنود وشروط المطلوبات المالية المذكورة أعاله:
ً
عادة تسويتها خالل  60يومًا.
•ال تستحق أية فائدة على الذمم التجارية الدائنة ويتم
•ال تستحق أية فائدة على الذمم الدائنة األخرى وتتراوح شروط تسويتها بين شهر واحد إلى ثالثة أشهر.
•تسدد أرباح أسهم لم يطالب بها عند الطلب.
•بالنسبة للبنود والشروط المتعلقة بالمبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة ،راجع إيضاح .28
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

 .22اإليرادات
فيما يلي أدناه اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء والمصنفة حسب أنواع اإليرادات والسوق الجغرافية وتوقيت إثبات اإليرادات:

عقود الخدمات والتموين

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

قطاع الجملة

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

قطاع التجزئة

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

نوع اإليرادات
بيع البضائع

5,214,715

2,509,747

47,733,631

47,188,211

36,368,894

37,761,353

خدمات الغرف

-

-

-

-

-

-

خدمات الشحن

-

-

-

-

-

-

تموين وخدمات أخرى

8,721,250

9,973,059

-

-

-

-

مجموع اإليرادات

13,935,965

12,482,806

47,733,631

47,188,211

36,368,894

37,761,353

األسواق الجغرافية
البحرين

6,799,131

3,840,534

47,733,631

47,188,211

33,144,935

35,142,665

دول مجلس التعاون الخليجي
ودول عربية أخرى

-

-

-

-

3,223,959

2,618,688

دول أفريقية

7,136,834

8,642,272

-

-

-

-

مجموع اإليرادات

13,935,965

12,482,806

47,733,631

47,188,211

36,368,894

37,761,353

توقيت إثبات اإليرادات
المنتجات المحولة في وقت
معين

5,214,715

2,509,747

47,733,631

47,188,211

36,368,894

37,761,353

المنتجات والخدمات مع مرور
الوقت

8,721,250

9,973,059

-

-

-

-

مجموع اإليرادات

13,935,965

12,482,806

47,733,631

47,188,211

36,368,894

37,761,353
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

استثمارات وشحن
وأنشطة أخرى

الضيافة

المجموع

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

2,550,981

1,844,915

-

-

91,868,221

89,304,226

1,988,842

2,063,394

-

-

1,988,842

2,063,394

-

-

1,303,230

2,372,152

1,303,230

2,372,152

452,238

160,431

-

-

9,173,488

10,133,490

4,992,061

4,068,740

1,303,230

2,372,152

104,333,781

103,873,262

4,992,061

4,068,740

1,303,230

2,372,152

93,972,988

92,612,302

-

-

-

-

3,223,959

2,618,688

-

-

-

-

7,136,834

8,642,272

4,992,061

4,068,740

1,303,230

2,372,152

104,333,781

103,873,262

2,550,981

1,844,915

-

-

91,868,221

89,304,226

2,441,080

2,223,825

1,303,230

2,372,152

12,465,560

14,569,036

4,992,061

4,068,740

1,303,230

2,372,152

104,333,781

103,873,262
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

 .23ربح المجموعة للسنة
تم إدراج ربح المجموعة للسنة بعد احتساب المصروفات التالية:
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

تكاليف الموظفين
مكافآت قصيرة األجل

17,289,861

16,488,545

مساهمات نظام الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

690,985

626,512

مكافآت نهاية الخدمة (إيضاح )20

413,287

496.155

18,394,133

17,611,212

تم توزيع تكاليف الموظفين في القائمة الموحدة للدخل كما يلي:
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

تكاليف اإليرادات

6,667,073

5.361.450

مصروفات البيع والتوزيع

7,433,958

6.553.699

مصروفات عامة وإدارية

4,293,102

5.696.063

18,394,133

17.611.212

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

تكاليف التمويل
فائدة على قرض ألجل

1,042,808

1,266,933

فائدة على قروض قصيرة األجل وسحوبات على المكشوف من البنك

390,916

205,304

رسوم مصرفية

188,374

94,724

فائدة على التزامات عقد اإليجار

394,713

-

2,016,811

1,566,961

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

إيجارات  -عقود التأجير التشغيلية

-

2,114,211

(خسارة) مكاسب صرف العمالت األجنبية ،صافي

418,125

()333.359

مكسب (خسارة) من استبعاد عقارات واآلت ومعدات

11,080

()135,780
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

 .24دخل تشغيلي آخر
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

دخل اإليجار

847,089

949,463

دخل العرض والحسومات

901,994

878,588

دخل الخدمات اللوجيستية

114,127

141,220

دخل متنوع

721,703

221,153

2,854,913

2,190,424

 .25صافي دخل االستثمار
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

دخل أرباح أسهم

545,795

519,993

دخل الفوائد من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

117,878

131,492

دخل الفوائد

59,314

132,400

722,987

783,885

 .26مصروف ضريبة الدخل

فيما يلي العناصر الرئيسية لمصروف ضريبة الدخل للسنوات المنتهية في  31ديسمبر  2019و 31ديسمبر :2018

مصروف ضريبة الدخل الحالي

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

84,532

48,434

ينتــج المصــروف الضريبــي للمجموعــة فــي جمهوريــة جنــوب الســودان وجمهوريــة الســودان والمملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة
كينيــا.
يتضمــن المصــروف الضريبــي للمجموعــة علــى جميــع الضرائــب المســتحقة والمدفوعــة علــى األربــاح واإليــرادات الضريبيــة للوحــدات إلــى
الســلطات الضريبيــة المعنيــة فــي كل بلــد مــن بلــدان التأســيس ،وفقــً للقوانيــن الضريبيــة الســائدة فــي تلــك الســلطات الضريبيــة .وبالتالــي،
فإنــه ليــس مــن العملــي عــرض التســوية بيــن األربــاح المحاســبية واألربــاح الخاضعــة للضريبيــة مــع تفاصيــل المعــدالت الفعليــة للضرائــب حيــث
تخضــع عمليــات المجموعــة لقوانيــن وســلطات ضريبيــة مختلفــة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

 .27الربح للسهم
يتــم احتســاب النصيــب األساســي للســهم فــي األربــاح بقســمة الربــح للسنــــة العائــد إلــى حاملــي األســهم العاديــة لبــي أم أم آي ش.م.ب.
علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــال الســنة ،بعــد حســم أســهم الخزانــة.
يعكس التالي الربح ومعلومات األسهم المستخدمة في حساب النصيب األساسي للسهم في األرباح:
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

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

9,234,456

8,434,611

المتوسط المرجح لعدد األسهم ،بعد حسم أسهم الخزانة

142,360,732

139,397,995

النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح (فلس)

65

61

إن النصيــب األساســي والمخفــض للســهم الواحــد هــو بنفــس القيمــة حيــث لــم تقــم الشــركة بإصــدار أيــة أدوات قــد يكــون لهــا تأثيــر
مخفــض.
لــم تكــن هنــاك معامــات أخــرى متعلقــة باألســهم العاديــة أو األســهم العاديــة المحتملــة بيــن تاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة وتاريــخ االنتهــاء
مــن إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة ،والتــي قــد يكــون لهــا تأثيــر مخفــض.

 .28إفصاحات الطرف ذي العالقة
تمثــل األطــراف ذات العالقــة الشــركات الخاضعــة للســيطرة المشــتركة والمســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة
الرئيســيين للمجموعــة وشــركات خاضعــة للســيطرة أو الســيطرة المشــتركة أو المتأثــرة بشــكل جوهــري مــن قبــل هــذه األطــراف .يتــم
الموافقــة علــى سياســات التســعير وشــروط الدفــع المتعلقــة بهــذه المعامــات مــن قبــل إدارة المجموعــة.
فيما يلي المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة والمتضمنة في القائمة الموحدة للدخل:
2018

2019
اإليرادات
دينار بحريني

تكاليف
اإليرادات
دينار بحريني

المصروفات
دينار بحريني

اإليرادات
دينار بحريني

تكاليف
اإليرادات
دينار بحريني

المصروفات
دينار بحريني

75,854

-

1,677,752

346,711

-

1,157,897
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

 .28إفصاحات الطرف ذي

العالقة (تتمة)

فيما يلي األرصدة التي تمت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في القائمة الموحدة للمركز المالي:
كما في  31ديسمبر 2019
ذمم تجارية
مدينة
دينار بحريني

مستحق
من
دينار بحريني

ذمم تجارية دائنة
وذمم أخرى
دينار بحريني

شركات خاضعة لسيطرة مشتركة

-

472,864

-

أطراف أخرى ذات عالقة

20,611

-

180,162

20,611

472,864

180,162

كما في  31ديسمبر 2018
ذمم تجارية
مدينة
دينار بحريني

مستحق
من
دينار بحريني

ذمم تجارية دائنة
وذمم أخرى
دينار بحريني

شركات خاضعة لسيطرة مشتركة

13,497

293,526

-

أطراف أخرى ذات عالقة

26,701

-

109,458

40,198

293,526

109,458

بنــود وشــروط األرصــدة التــي تمــت مــع األطــراف ذات العالقــة باســتثناء القــروض المقدمــة للشــركة الخاضعــة للســيطرة
المشــتركة
إن األرصــدة القائمــة فــي نهايــة الســنة الناتجــة هــي غيــر مضمونــة وبــدون فائــدة ويتــم تســويتها علــى أســاس نقــدي باســتثناء القــروض
المقدمــة للشــركة الخاضعــة للســيطرة المشــتركة .ال توجــد هنــاك ضمانــات مقدمــة أو مســتلمة مــن أيــة أطــراف ذات عالقــة فيمــا يتعلــق
بالذمــم المدينــة أو الذمــم الدائنــة .بالنســبة للســنة الحاليــة والســابقة ،لــم تســجل المجموعــة أي اضمحــال علــى الخســائر االئتمانيــة
المتوقعــة المتعلقــة بالمبالــغ المســتحقة مــن قبــل األطــراف ذات العالقــة حيــث تعتبــر مخاطــر االئتمــان المرتبطــة بالمبالــغ المســتحقة مــن
األطــراف ذات العالقــة منخفضــة.
تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
إن موظفــي اإلدارة الرئيســيين هــم األشــخاص المســئولين عــن التخطيــط والتوجيــه وإدارة أنشــطة المجموعــة .يشــمل موظفــي اإلدارة
الرئيســيين أعضــاء مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي والمديــر التنفيــذي للعمليــات وتعويضاتهــم كانــت علــى النحــو التالــي:
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

193,500

139,000

أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

85,000

85,000

موظفي اإلدارة الرئيسيين
مكافآت قصيرة األجل

639,537

625,421

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

41,400

41,205

680,937

666,626

959,437

890,626
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
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 .29ارتباطات والتزامات محتملة
االلتزامات المحتملة
لــدى المجموعــة التزامــات محتملــة علــى هيئــة ضمانــات مصرفيــة صــادرة ضمــن أعمالهــا االعتياديــة بإجمالــي مبلــغ وقــدره 2,864,579
دينــار بحرينــي كمــا فــي  31ديســمبر  2,766,974 :2018( 2019دينــار بحرينــي) ،وال يتوقــع بأنــه ســوف ينتــج عنهــا أيــة التزامــات جوهريــة.
ارتباطات الشراء
بلغــت االرتباطــات المتعلقــة بطلبــات الشــراء المؤكــدة  2,691,876دينــار بحرينــي ( 2,766,974 :2018دينــار بحرينــي) كمــا فــي تاريــخ إعــداد
التقاريــر المالية.

 .30شركة تابعة مملوكة جوهريًا بشكل جزئي
فيما يلي المعلومات المالية للشركة التابعة التي لديها حقوق غير مسيطرة جوهرية أدناه:
2019

2018

46,09%

46,09%

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

األرصدة المتراكمة للحقوق غير المسيطرة الجوهرية

1,687,861

3,271,522

الخسارة المخصصة للحقوق غير المسيطرة الجوهرية

()1,569,555

()1,693,170

بلد التأسيس

حصة الملكية المحتفظ بها من قبل الحقوق غير
المسيطرة
شركة بنادر للفنادق ش.م.ب“( .بنادر”)

مملكة البحرين

فيما يلي ملخص المعلومات المالية للشركة التابعة .تستند هذه المعلومات على المبالغ قبل االستبعادات البينية.
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

ملخص قائمة الدخل الشامل:
اإليرادات

3,163,948

3,106,725

تكاليف اإليرادات

()1,359,727

()1,350,574

مصروفات عامة وإدارية

()2,872,221

()2,929,890

تكاليف التمويل

()1,696,315

()1,646,116

مصروفات البيع والتوزيع

()641,098

()853,761

الخسارة للسنة ومجموع الخسارة الشاملة

()3,405,413

()3,673,616

العائد إلى الحقوق غير المسيطرة

()1,569,555

()1,693,170
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

 .30شركة تابعة مملوكة جوهريًا بشكل

جزئي (تتمة)
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

ملخص قائمة المركز المالي:
عقارات وآالت ومعدات (غير متداول)

36,773,498

38,630,710

الحق في استخدام الموجودات (غير متداول)

221,480

-

مخزون (متداول)

58,826

60,428

ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى (متداول)

450,028

439,923

أرصدة لدى بنك ونقد (متداول)

211,947

723,114

مكافآت نهاية خدمة الموظفين (غير متداول)

()98,514

()86,524

مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة (غير متداول)

()14,833,615

()11,502,997

التزامات عقد اإليجار (غير متداول)

()99,650

-

التزامات عقد اإليجار (متداول)

()127,504

-

قروض واقتراضات (غير متداول)

()14,875,992

()17,290,378

قروض واقتراضات (متداول)

()2,364,137

()2,235,900

ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى (متداول)

()457,759

()464,888

مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها (متداول)

()1,174,121

()1,175,371

سحوبات على المكشوف من البنك (متداول)

()22,388

-

حقوق الملكية

3,662,099

7,098,117

العائد إلى الحقوق غير المسيطرة

1,687,861

3,271,522

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

ملخص معلومات قائمة التدفقات النقدية:
صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) االنشطة التشغيلية

288,965

()505.708

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()28,834

()21.741

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من االنشطة التمويلية

()793,686

1,025,563

صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه

()533,555

498,114
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

 .31القطاعات التشغيلية
يتــم تحديــد نمــوذج قطاعــات األعمــال الرئيســية لتكــون قطاعــات أعمــال حيــث تتأثــر مخاطــر ومعــدالت عائــد المجموعــة بصــورة رئيســية
مــن االختالفــات فــي المنتجــات والخدمــات المقدمــة .يتــم إدارة وتنظيــم األعمــال التشــغيلية بشــكل منفصــل وفقــً لطبيعــة المنتجــات
والخدمــات المقدمــة ويمثــل كل قطــاع وحــدة أعمــال اســتراتيجية تقــدم خدمــات مختلفــة وتخــدم أســواق مختلفــة.
ألغراض إدارية تم تقسيم المجموعة إلى خمس قطاعات رئيسية هم:
عمليات البيع بالتجزئة – مبيعات التجزئة واألغذية والمرطبات والمنتجات االستهالكية األخرى.
عمليات البيع بالجملة – توزيع األغذية والمرطبات والمنتجات االستهالكية األخرى.
عقود الخدمات والتموين  -عقود تموين األغذية والمرطبات والمنتجات اإلستهالكية األخرى والخدمات ذات الصلة.
الضيافة – تتضمن هذه على األعمال الفندقية والمطاعم للمجموعة.
اســتثمارات وشــحن وأنشــطة أخــرى  -تتكــون هــذه مــن اســتثمارات عقاريــة واســتثمارات وخدمــات الشــحن للمجموعــة وأرصــدة مصرفيــة
وذمــم دائنــة معينــة تــدار علــى أســاس المجموعــة.
تراقــب اإلدارة النتائــج التشــغيلية للقطاعــات التشــغيلية بشــكل منفصــل لغــرض اتخــاذ القــرارات بشــأن تخصيــص المــوارد وتقييــم األداء .يتــم
تقييــم أداء القطــاع علــى أســاس النتائــج التشــغيلية ويتــم قياســها بصــورة مطابقــة للنتائــج التشــغيلية فــي القوائــم الماليــة الموحــدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

 .31القطاعات

التشغيلية (تتمة)

أســعار التحويــل بيــن القطاعــات التشــغيلية هــي دون شــروط تفضيليــة وبطريقــة مشــابهة للمعامــات مــع األطــراف األخــرى ويتــم
اســتبعادها عنــد التوحيــد.

المعلومات الجغرافية
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

إيرادات من العمالء الخارجيين
مملكة البحرين

92,926,120

92,612,302

دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى

3,223,959

2,618,688

دول أجنبية أخرى  -أفريقيا

8,183,702

8,642,272

مجموع اإليرادات

104,333,781

103,873,262

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

مجموع الموجودات
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

مملكة البحرين

107,226,797

101,205,579

44,633,634

39,930,309

دول مجلس التعاون الخليجي ودول
عربية أخرى

2,035,764

2,488,209

119,582

458.436

دول أجنبية أخرى – أفريقيا

9,227,965

7,882,681

2,420,608

1,666,831

المجموع

118,490,526

111,576,469

47,173,824

42,055,576
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

 .31القطاعات

التشغيلية (تتمة)
عقود الخدمات والتموين

قطاع التجزئة

قطاع الجملة

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

اإليرادات – عمالء خارجيين

13,935,965

12.482.806

47,733,631

47.188.211

36,368,894

37.761.353

اإليرادات – فيما بين القطاعات

-

120.000

693,134

831.727

350,205

-

مجموع اإليرادات

13,935,965

12.602.806

48,426,765

48.019.938

36,719,099

37.761.353

تكلفة اإليرادات (باستثناء
االستهالك)

()10,165,029

()8.872.613

()37,897,947

()37.946.239

()23,892,969

()24.168.387

إجمالي الربح

3,770,963

3.730.193

10,528,818

10.073.699

12,826,130

13.592.966

حصة المجموعة من نتائج شركة
خاضعة لسيطرة مشتركة

()48,464

()112.678

-

-

-

-

خسائر من استثمارت مدرجة
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر

-

-

-

-

-

-

دخل االستثمار

-

-

-

-

-

-

دخل تشغيلي آخر

390,235

36.687

37,727

-

932,816

900.531

المصروفات ،بإستنثاء اإلستهالك
وتكاليف التمويل ومصروف الدخل
الضريبي

()2,807,704

()3.122.024

()6,154,070

()6.018.059

()5,127,873

()5.279.630

اإلستهالك

()556,181

()118.408

()235,718

()257.424

()1,356,808

()532.223

تكاليف التمويل

()94,073

()163

()4,196

()130

()314,132

()91.247

مصروف الدخل الضريبي

()84,532

()48.434

-

-

-

-

الربح (الخسارة) للسنة

570,217

365,173

4,172,561

3.798.086

6,960,133

8.590.397

منها الخسارة العائدة إلى حقوق
غير مسيطرة

-

-

-

-

-

-

الربح (الخسارة) العائدة إلى
مساهمي بي إم إم آي ش.م.ب.

570,217

365,173

4,172,561

3.798.086

6,960,133

8.590.397

النفقات الرأسمالية

316,117

112.017

-

-

201,793

259.322

الموجودات التشغيلية

11,002,171

6.664.906

19,373,489

18.244.408

11,855,585

6.510.279

المطلوبات التشغيلية

4,822,755

2.687.543

6,700,946

4.642.629

7,219,080

3.184.111

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

الضيافة

المجموع

تعديالت واستبعادات

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

4,992,061

4.068.740

1,303,230

2.372.152

-

-

104,333,781

103.873.262

51,023

39.772

7,963,488

3.576.896

()9,057,850

()4.568.395

-

-

5,043,084

4.108.512

9,266,718

5.949.048

()9,057,850

()4.568.395

104,333,781

103.873.262

()2,060,176

()1.830.535

()8,413,484

()5.180.495

9,057,850

4.448.395

()73,371,755

()73.549.874

2,982,908

2.277.977

853,234

768.553

-

()120.000

30,962,026

30.323.388

-

-

()35,538

192.351

-

-

()84,002

79.673

-

-

()32,529

()96.207

-

-

()32,529

()96.207

-

-

722,987

783.885

-

-

722,987

783.885

989

123.905

1,876,650

1.733.279

()653,504

()603.978

2,584,913

2.190.424

()2,524,383

()3.076.384

()2,884,853

()4.399.780

-

260.300

()19,498,883

()21.635.577

()2,200,277

()2.057.317

()525,839

()192.551

-

-

()4,874,823

()3.157.923

()1,739,838

()1.646.116

()518,076

()292.983

653,504

463,678

()2,016,811

()1.566.961

-

-

-

-

-

-

()84,532

()48.434

()3,480,601

()4.377.935

()543,964

()1.503.453

-

-

7,678,346

6,872,268

1,556,110

1,702,643

-

-

-

-

1,556,110

1,702,643

()1,924,491

()2,675,292

()543,964

()1.503.453

-

-

9,234,456

8,574,911

118,029

329.400

625,888

464.075

-

-

1,261,827

1.164.814

38,948,777

41.575.393

63,422,981

59.634.727

()26,112,477

()21.053.244

118,490,526

111.576.469

34,202,486

33.560.894

12,366,222

10.084.968

()18,137,665

()12.104.569

47,173,824

42.055.576
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019

 .32سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية
تشــتمل المطلوبــات الماليــة الرئيســية للمجموعــة علــى قــروض واقتراضــات ومبالــغ مســتحقة الدفــع محتفــظ بهــا وجــزء معيــن مــن الذمــم
التجاريــة الدائنــة والذمــم األخــرى وســحوبات علــى المكشــوف مــن البنــك .إن الغــرض الرئيســي مــن هــذه المطلوبــات الماليــة هــو تمويــل
العمليــات التشــغيلية اليوميــة للمجموعــة والنفقــات الرأســمالية .لــدى المجموعــة جــزء معيــن مــن الذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم األخــرى
ونقــد وأرصــدة لــدى بنــوك الناتجــة مباشـ ً
ـرة مــن عملياتهــا .كمــا تحتفــظ المجموعــة باســتثمارات وقــرض لشــركة خاضعة لســيطرة مشــتركة.
تتعرض المجموعة لعدة مخاطر متمثلة في مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية.
تشــرف اإلدارة العليــا للمجموعــة علــى إدارة هــذه المخاطــر .يتــم دعــم اإلدارة العليــا للمجموعــة مــن قبــل لجنــة االســتثمار والتمويــل التــي
تقــدم المشــورة بشــأن المخاطــر الماليــة وإطــار حوكمــة مناســب للمخاطــر الماليــة للمجموعــة .تقــوم لجنــة االســتثمار والتمويــل بتقديــم
تأكيــدات إلــى اإلدارة العليــا للمجموعــة بــأن األنشــطة الماليــة للمجموعــة المعرضــة للمخاطــر الماليــة تحكمهــا سياســات وإجــراءات مالئمــة
وبــأن المخاطــر الماليــة يتــم تحديدهــا وقياســها وإدارتهــا وفقــً لسياســات المجموعــة ومــدى قبــول المجموعــة لهــذه المخاطــر .يقــوم
مجلــس اإلدارة بمراجعــة واعتمــاد هــذه السياســات إلدارة كل مــن هــذه المخاطــر الملخصــة أدنــاه:

مخاطر السوق
مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلبــات القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأداة الماليــة نتيجــة لتغيــرات فــي أســعار الســوق.
تشــتمل أســعار الســوق علــى مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر اســعار األســهم ومخاطــر العمــات األجنبيــة.
يتعلق تحليل الحساسية في األقسام التالية بالمركز المالي كما في  31ديسمبر  2019و 31ديسمبر .2018
تــم إعــداد تحليــل الحساســية علــى أســاس أن نســبة األدوات الماليــة بالعمــات األجنبيــة جميعهــا ثابتــة كمــا فــي  31ديســمبر  2019و31
ديســمبر .2018
يســتثني التحليــل تأثيــر التغيــرات فــي متغيــرات الســوق للقيمــة المدرجــة لمكافــآت نهايــة الخدمــة والمخصصــات وعلــى الموجــودات
والمطلوبــات غيــر الماليــة المتعلقــة بالعمليــات األجنبيــة.
تم عمل االفتراضات التالية لحساب تحليل الحساسية:
	)أ(تتعلــق حساســية القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي فقــط باالســتثمارات والقــرض المقــدم لشــركة خاضعــة لســيطرة
مشــتركة واألرصــدة لــدى البنــك وجــزء معيــن مــن الذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم األخــرى وجــزء معيــن مــن الذمــم
التجاريــة الدائنــة والذمــم األخــرى وســحوبات علــى المكشــوف مــن البنــك.
	)ب(إن حساســية القائمــة الموحــدة للدخــل هــو التأثيــر فــي التغيــرات المفترضــة فــي مخاطــر الســوق .تســتند هــذه علــى
الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة المحتفــظ بهــا فــي  31ديســمبر  2019و 31ديســمبر .2018
مخاطر أسعار الفائدة
مخاطــر أســعار الفائــدة هــي مخاطــر تقلبــات القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأداة الماليــة نتيجــة لتغيــرات فــي أســعار
الفائــدة فــي الســوق.
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر أســعار فائــدة علــى موجوداتهــا ومطلوباتهــا التــي تحمــل أســعار فائــدة متغيــرة (قــروض واقتراضــات
وســحوبات علــى المكشــوف مــن البنــك).
فيمــا يلــي الحساســية للتغيــرات المحتملــة الممكنــة فــي أســعار الفائــدة مــع االحتفــاظ بجميــع المتغيــرات األخــرى ثابتــة علــى أربــاح
المجموعــة:
2018

2019

الزيادة (النقص) في النقاط األساسية

50+

25-

50+

25-

(النقص) الزيادة في الربح [بالدينار البحريني[

()122,904

61,452

()123,177

61,588
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019
سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر السوق (تتمة)
مخاطر أسعار األسهم
إن ســندات أســهم حقــوق الملكيــة المدرجــة وغيــر المدرجــة للمجموعــة هــي معرضــة لمخاطــر أســعار الســوق الناتجــة عــن عــدم التيقــن
بشــأن القيــم المســتقبلية لــأوراق الماليــة االســتثمارية .تديــر المجموعــة مخاطــر أســعار األســهم مــن خــال تنويــع اســتثماراتها ووضــع
حــدود فرديــة إلــى إجمالــي أدوات أســهم حقــوق الملكيــة .يتــم تقديــم تقاريــر عــن محفظــة أســهم حقــوق الملكيــة إلــى اإلدارة العليــا
للمجموعــة ولجنــة االســتثمار والتمويــل علــى أســاس منتظــم .تقــوم لجنــة االســتثمار والتمويــل التابعــة للمجموعــة بمراجعــة واعتمــاد
جميــع القــرارات المتعلقــة باســتثمارات أســهم حقــوق الملكيــة.
يلخــص الجــدول التالــي حساســية التغيــرات المتراكمــة فــي القيمــة العادلــة للتغيــرات المحتملــة الممكنــة فــي أســعار األســهم ،مــع
االحتفــاظ بجميــع المتغيــرات األخــرى ثابتــة.
2018

2019
تغيرات
في القيمة
العادلة
لألسهم

التأثير على
الحقوق
دينار بحريني

التأثير على الربح
دينار بحريني

التأثير على
الحقوق
دينار بحريني

التأثير على
الربح
دينار بحريني

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

10%+

587,829

-

749,005

-

 -استثمارات مسعرة

-10%

()587,829

-

()749,005

-

+10%

250,256

-

235,856

-

-10%

()250,256

-

()235,856

-

 استثمارات غير مسعرةاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح
أو الخسائر
 -استثمارات مسعرة

 -استثمارات غير مسعرة

+10%

-

186,359

-

186,753

-10%

-

()186,359

-

()186,753

+10%

-

46,365

-

49,224

-10%

-

()46,365

-

()49,224

تركز محفظة االستثمار
ينشــأ تركــز محفظــة االســتثمار عندمــا يتــم إجــراء عــدد مــن االســتثمارات فــي منشــآت تعمــل فــي نفــس األنشــطة التجاريــة أو
تعمــل فــي أنشــطة فــي نفــس اإلقليــم الجغرافــي أو لديهــا نفــس الســمات االقتصاديــة والتــي ســوف تتأثــر بنفــس الظــروف االقتصاديــة
والسياســية أو الظــروف األخــرى .تديــر المجموعــة هــذه المخاطــر مــن خــال تنويــع اســتثماراتها مــن حيــث تمركــز االســتثمارات .فيمــا
يلــي تركــز المحفظــة االســتثمارية للمجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر:
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

أسهم حقوق الملكية

6,640,371

8,248,243

صناديق أسهم حقوق الملكية الخاصة

2,130,563

2,049,869

صناديق استثمارية مفتوحة

835,651

800.930

أدوات ديّن

1,101,507

1,109,342

10,708,092

12,208,384
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019
سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر السوق (تتمة)
مخاطر العمالت األجنبية
مخاطــر العمــات األجنبيــة هــي مخاطــر تقلبــات القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأداة الماليــة نتيجــة لتغيــرات فــي أســعار
صــرف العمــات األجنبيــة .تتعــرض المجموعــة لمخاطــر التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة التــي تتعلــق بصــورة رئيســية باألنشــطة
التشــغيلية للمجموعــة (عندمــا يتــم عــرض اإليــرادات والمصروفــات بعملــة مختلفــة عــن العملــة الرئيســية للمجموعــة) ،وصافــي اســتثمارات
المجموعــة فــي الشــركات التابعــة األجنبيــة.
بمــا أن الدينــار البحرينــي مثبــت بالــدوالر األمريكــي ،ال تمثــل األرصــدة بالــدوالر األمريكــي والعمــات األخــرى المثبتــة بالــدوالر األمريكــي مخاطــر
عملــة أجنبيــة جوهريــة.
فيما يلي تعرض الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بالعمالت األجنبية:
2018

2019
موجودات
وما يعادلها بالدينار
البحريني

مطلوبات
وما يعادلها بالدينار
البحريني

موجودات
وما يعادلها بالدينار
البحريني

مطلوبات
وما يعادلها بالدينار
البحريني

يورو

78,730

102,945

29,539

64,627

جنيه إسترليني

183,472

139,618

6,566

8,374

عمالت أخرى

8,634,653

2,420,608

5,594,282

1,666,831

يشــير الجــدول أدنــاه إلــى تعــرض المجموعــة لمخاطــر العمــات األجنبيــة فــي  31ديســمبر ،وذلــك نتيجــة لموجوداتهــا ومطلوباتهــا
النقديــة .يحســب التحليــل تأثيــر التغيــرات التصاعديــة بنســبة  %5بالدينــار البحرينــي مقابــل اليــورو والجنيــه اإلســترليني والعمــات
األخــرى ،مــع االحتفــاظ بجميــع المتغيــرات األخــرى ثابتــة ،علــى القائمــة الموحــدة للدخــل (نتيجــة لحساســية القيمــة العادلــة للموجــودات
والمطلوبــات النقديــة والقائمــة الموحــدة للدخــل الشــامل اآلخــر للمجموعــة نتيجــة للتغيــرات فــي صافــي االســتثمارات فــي الشــركات
التابعــة األجنبيــة).
2018

2019
التأثير على
الربح
دينار بحريني

التأثير على
الحقوق
دينار بحريني

التأثير على
الربح
دينار بحريني

التأثير على
الحقوق
دينار بحريني

تغير في معدالت صرف العمالت األجنبية

+5%

+5%

+5%

+5%

يورو

1,211

-

1,754

-

جنيه إسترليني

()2,193

-

90

-

عمالت أخرى

-

310,702

-

196,373

إن أي انخفــاض مماثــل فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة ســيكون لــه تأثيــر مســاو ومعاكــس علــى الربــح وحقــوق الملكيــة كمــا هــو مبيــن
أعاله.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019
سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان
إن مخاطــر االئتمــان هــي المخاطــر التــي تنتــج عــن عــدم تمكــن أحــد أطــراف األداة الماليــة مــن الوفــاء بالتزاماتــه األمــر الــذي ينتــج عنــه تحمــل
الطــرف اآلخــر لخســارة ماليــة .تتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان مــن خــال أنشــطتها التشــغيلية (بصــورة رئيســية الذمــم التجاريــة
المدينــة) ومــن أنشــطتها االســتثمارية متضمنــة علــى أرصــدة مصرفيــة لــدى بنــوك ومؤسســات ماليــة ،واســتثمارات فــي أدوات الديــن وأدوات
ماليــة أخــرى.
ذمم تجارية مدينة ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
تتعامــل المجموعــة فقــط مــع أطــراف أخــرى معتــرف بهــا وذات جــدارة ائتمانيــة جيــدة .ومــن سياســة المجموعــة بــأن جميــع عمالئهــا الذيــن
يرغبــون فــي المتاجــرة بشــروط ائتمانيــة يخضعــون إلجــراءات التحقــق مــن االئتمــان .وباإلضافــة الــى ذلــك ،يتــم مراقبــة األرصــدة المســتحقة
القبــض علــى أســاس مســتمر ممــا يــؤدى إلــى تعــرض المجموعــة للديــون المعدومــة غيــر الجوهريــة .ال تعتقــد اإلدارة بــأن هنــاك أيــة مخاطــر
ائتمانيــة جوهريــة مرتبطــة بالمبالــغ المســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة.
أرصدة مصرفية واستثمارات في أدوات الديّن
فيمــا يتعلــق بمخاطــر االئتمــان الناتجــة مــن الموجــودات الماليــة للمجموعــة ،والتــي تشــتمل علــى أرصــدة مصرفيــة واســتثمارات فــي أدوات
الد ّيــن ،فــإن تعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان ينتــج مــن عــدم قــدرة الطــرف اآلخــر علــى الســداد .تحــد المجموعــة مــن مخاطــر االئتمــان
عــن طريــق التعامــل فقــط مــع بنــوك تتمتــع بســمعة جيــدة واالســتثمار فــي الســندات الحكوميــة.
إجمالي التعرضات القصوى
يوضــح الجــدول أدنــاه إجمالــي التعرضــات القصــوى لمخاطــر االئتمــان للبنــود المدرجــة فــي القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي للمجموعــة
والتــي تعتيــر بأنهــا منتجــة:
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

أرصدة لدي بنوك

4,704,027

5,432,938

ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

20,004,685

17,510,149

استثمارات (سندات الديّن)

1,101,507

1,109,342

25,810,219

24,052,429
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019
سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
تركز مخاطر االئتمان
تظهــر تركــزات مخاطــر االئتمــان عندمــا يدخــل عــدد مــن األطــراف المتعاملــة فــي أنشــطة تجاريــة متشــابهة أو فــي أنشــطة فــي
نفــس اإلقليــم الجغرافــي أو عندمــا تكــون لهــا نفــس الســمات اإلقتصاديــة ممــا تؤثــر بشــكل متشــابه علــى مقدرتهــا للوفــاء بالتزاماتهــا
التعاقديــة فــي حالــة بــروز تغيــرات إقتصاديــة أو سياســية أو ظــروف أخــرى .تشــير تركــزات مخاطــر االئتمــان إلــى الحساســية النســبية فــي
أداء المجموعــة تجــاه التطــورات التــي قــد تطــرأ علــى قطــاع صناعــي أو موقــع جغرافــي معيــن.
تقــوم المجموعــة ببيــع منتجاتهــا إلــى عــدد كبيــر مــن تجــار الجملــة وتجــار التجزئــة .تمثــل حســابات أكبــر خمســة مــن عمــاء المجموعــة
 17%فــي  31ديســمبر  )19% :2018( 2019مــن الذمــم التجاريــة المدينــة القائمــة.
فيما يلي توزيع الموجودات المالية للمجموعة:

استثمارات في أدوات الديّن
دينار بحريني

 31ديسمبر 2019

ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
دينار بحريني

أرصدة لدى
بنوك
دينار بحريني

اإلقليم الجغرافي
البحرين

798,706

15,336,400

4,147,668

دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى

302,801

90,045

190,482

الدول األفريقية

-

4,578,240

365,877

1,101,507

20,004,685

4,704,027

استثمارات في أدوات الديّن
دينار بحريني

ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
دينار بحريني

أرصدة لدى
بنوك
دينار بحريني

 31ديسمبر 2018

اإلقليم الجغرافي
البحرين

796,845

13,186,730

4,915,400

دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى

312,497

224,686

126,670

الدول األفريقية

-

4,098,733

390,868

1,109,342

17,510,149

5,432,938
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019
سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)

 31ديسمبر 2019

ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
دينار بحريني

استثمارات في أدوات الديّن
دينار بحريني

أرصدة لدى
بنوك
دينار بحريني

القطاع الصناعي
مصرفي

-

-

4,704,027

حكومي

1,101,507

-

-

تجاري

-

20,004,685

-

المجموع

1,101,507

20,004,685

4,704,027

 31ديسمبر 2018

استثمارات في أدوات الديّن
دينار بحريني

ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
دينار بحريني

أرصدة لدى
بنوك
دينار بحريني

القطاع الصناعي
مصرفي

-

-

5,432,938

حكومي

1,109,342

-

-

تجاري

-

17,510,149

-

المجموع

1,109,342

17,510,149

5,432,938
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019
سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر السيولة
تحــد المجموعــة مــن مخاطــر ســيولتها بالحــرص علــى توفــر التســهيالت المصرفيــة لديهــا .تتطلــب شــروط مبيعــات المجموعــة دفــع
ً
عــادة تســوية الذمــم التجاريــة الدائنــة خــال  60يومــً مــن تاريــخ الشــراء.
المبالــغ خــال  30إلــى  90يومــً مــن تاريــخ البيــع .يتــم
يلخــص الجــدول أدنــاه بيــان اســتحقاق المطلوبــات الماليــة للمجموعــة فــي  31ديســمبر ،علــى أســاس المدفوعــات التعاقديــة غيــر
المخصومــة ومعــدالت الفائــدة الحاليــة فــي الســوق.

 31ديسمبر 2019

عند
الطلب
دينار بحريني

أقل من
 3أشهر
دينار بحريني

من  3إلى
 21شهرًا
دينار بحريني

من  1إلى  5سنوات
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

قروض واقتراضات

-

4,559,399

1,839,594

18,081,861

24,480,854

التزامات عقد اإليجار

-

-

-

10,314,978

10,314,978

ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

900,142

9,331,065

-

-

10,231,207

سحوبات على المكشوف من البنك

3,372,230

-

-

-

3,372,230

مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها

-

-

1,174,121

-

1,174,121

4,272,372

13,890,464

3,013,715

28,396,839

49,573,390

 31ديسمبر 2018

عند
الطلب
دينار بحريني

أقل من
 3أشهر
دينار بحريني

من  3إلى
 21شهرًا
دينار بحريني

من  1إلى  5سنوات
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

قروض واقتراضات

-

3,654,517

1,739,810

21,016,563

26,410,890

ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

1,022,759

10,434,380

-

-

11,457,139

سحوبات على المكشوف من البنك

2,013,480

-

-

-

2,013,480

مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها

-

-

1,175,371

-

1,175,371

3,036,239

14,088,897

2,915,181

21,016,563

41,056,880
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019
سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية (تتمة)
المخاطر التشغيلية
المخاطــر التشــغيلية هــي مخاطــر الخســائر الناتجــة عــن فشــل األنظمــة أو األخطــاء البشــرية أو االحتيــال أو األحــداث الخارجيــة .عندمــا يفشــل
أداء الرقابــة ،فــأن المخاطــر التشــغيلية يمكــن أن تســبب الضــرر علــى الســمعة أو تترتــب عليهــا تداعيــات قانونيــة أو تنظيميــة أو تــؤدي إلــى
خســارة ماليــة .ال تتوقــع المجموعــة القضــاء علــى جميــع المخاطــر التشــغيلية ،ولكنهــا تســتطيع إدارة وتقليــل هــذه المخاطــر مــن خــال
إطــار الرقابــة والمتابعــة واالســتجابة للمخاطــر المحتملــة ،والمجموعــة قــادرة علــى إدارة هــذه المخاطــر .وتتضمــن عمليــة الرقابــة الفصــل
الفعــال بيــن الوظائــف وتقييــم إجــراءات الصالحيــات والتســويات وتثقيــف الموظفيــن وتقييــم العمليــات ،بمــا فــي ذلــك اســتخدام التدقيــق
الداخلــي.
التغيرات في المطلوبات الناتجة من األنشطة التمويلية:
التدفقات النقدية

كما في 1
يناير 2019

مقبوضات

مدفوعات

أخرى

كما في 31
ديسمبر 2019

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

قروض واقتراضات

22,621,820

10,740,750

()12,154,076

-

21,208,494

التزامات عقد اإليجار

6,006,777

-

()1,980,145

3,465,815

7,492,447

مبالغ مستحقة الدفع
محتفظ بها

1,175,371

-

()1,250

-

1,174,121

أرباح أسهم لم يطالب
بها

1,022,759

-

()7,240,654

7,118,037

900,142

30,826,727

10,740,750

()21,376,125

10,583,852

30,775,204

التدفقات النقدية

كما في 1
يناير 2018

مقبوضات

مدفوعات

أرباح أسهم مثبتة

كما في 31
ديسمبر 2018

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

قروض واقتراضات

24,195,236

9,597,167

()11,170,583

-

22,621,820

مبالغ مستحقة الدفع
محتفظ بها

1,599,956

-

()424,585

-

1,175,371

أرباح أسهم لم يطالب بها

781,380

-

()6,695,809

6,937,188

1,022,759

26,576,572

9,597,167

()18,290,977

6,937,188

24,819,950

إدارة رأس المال
يتمثــل الهــدف الرئيســي إلدارة رأســمال المجموعــة فــي ضمــان الحفــاظ بدرجــات ائتمانيــة قويــة ونســب رأســمال عاليــة مــن أجــل دعــم
أعمالهــا وزيــادة الحــد األقصــى للقيمــة المســاهمين.
مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف العــام ،تهــدف إدارة رأســمال المجموعــة ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،إلــى ضمــان تلبيتهــا للعهــود الماليــة
المتعلقــة باتفاقيــات التســهيالت االئتمانيــة التــي تحــدد متطلبــات هيــكل رأس المــال .أن االنتهــاكات فــي الوفــاء بالعهــود الماليــة ســيتيح
البنــك علــى الفــور اســتدعاء القــروض واالقتراضــات .لــم تحــدث أي انتهــاكات فــي العهــود الماليــة المتعلقــة باتفاقيــات التســهيالت
االئتمانيــة خــال الســنتين المنتهيتيــن فــي  31ديســمبر  2019و 31ديســمبر .2018
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019
سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية (تتمة)
إدارة رأس المال (تتمة)
تديــر المجموعــة هيــكل رأســمالها وتقــوم بإجــراء تعديــات عليــه فــي ضــوء التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة .مــن أجــل الحفــاظ
علــى هيــكل رأس المــال أو تعديلــه ،يجــوز للمجموعــة تعديــل مبالــغ أربــاح األســهم المدفوعــة للمســاهمين أو إصــدار أســهم جديــدة.
لــم يتــم إجــراء أيــة تغييــرات فــي األهــداف والسياســات أو العمليــات خــال الســنتين المنتهيتــن فــي  31ديســمبر  2019و 31ديســمبر
 ،2018علــى التوالــي .تتألــف حقــوق الملكيــة مــن رأس المــال واالحتياطيــات األخــرى واألربــاح المبقــاة محســوم منهــا أســهم الخزانــة
العائــدة إلــى مســاهمي بــي أم أم آي ش.م.ب .ويتــم قياســها بمبلــغ وقــدره  69,610,763دينــار بحرينــي كمــا فــي  31ديســمبر 2019
( 66,258,844 :2018دينــار بحرينــي).

 .33قياس القيم العادلة
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه لبيــع موجــود أو الــذي يتــم دفعــه لتحويــل مطلــوب فــي معاملــة منظمــة بيــن مشــاركي
الســوق فــي تاريــخ القياس.
القيمة العادلة لألدوات المالية
تشتمل األدوات المالية للمجموعة على الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
تشــتمل الموجــودات الماليــة علــى اســتثمارات وجــزء معيــن مــن الذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم األخــرى ونقــد وأرصــدة لــدى بنــك .تشــتمل
المطلوبــات الماليــة علــى قــروض واقتراضــات والتزامــات عقــد اإليجــار ومبالــغ مســتحقة الدفــع المحتفــظ بهــا وجــزء معيــن مــن الذمــم
التجاريــة الدائنــة والذمــم األخــرى وســحوبات علــى المكشــوف مــن البنــك.
بناء على الطرق واالفتراضات التالية:
يتم تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية ً
)أإن النقــد واألرصــدة لــدى البنــك والســحوبات علــى المكشــوف مــن البنــك وجــزء معيــن مــن الذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم
األخــرى ومبالــغ مســتحقة الدفــع المحتفــظ بهــا وجــزء معيــن مــن الذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم األخــرى تقــارب قيمهــا
المدرجــة إلــى حــد كبيــر نتيجــة لإلســتحقاقات القصيــرة األجــل لتلــك األدوات؛
بنــاء علــى معاييــر مثــل أســعار الفائــدة .ال
)بيتــم تقييــم القــروض واالقتراضــات والتزامــات عقــد اإليجــار مــن قبــل المجموعــة
ً
تختلــف القيــم المدرجــة بشــكل جوهــري عــن قيمهــا العادلــة كمــا فــي  31ديســمبر  2019و 31ديســمبر 2018؛ و
)جتــم تحديــد القيــم العادلــة لالســتثمارات المســعرة بالرجــوع إلــى عــروض األســعار المعلنــة الســوق النشــطة ،وتــم تقديــر القيمــة
العادلــة لالســتثمارات غيــر المســعرة بإســتخدام أســعار العطــاءات المقدمــة مــن قبــل مــدراء الصناديــق االســتثمارية أو بإســتخدام
أحــدث معامــات الســوق دون شــروط تفضيليــة أو القيمــة العادلــة الحاليــة ألداة أخــرى مشــابهة لهــا أو بإســتخدام تقنيــات
التقييــم األخــرى المناســبة.
القيم العادلة لألدوات غير المالية
تقيس المجموعة استثماراتها العقارية بالقيمة العادلة وتم اإلفصاح عن اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة في اإليضاح .7
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
بالنسبة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة (راجع اإليضاح .)10
يتــم تصنيــف الموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي ال يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة ضمــن المســتوى  2مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة
العادلــة باســتثناء القــروض واالقتراضــات والتزامــات عقــد اإليجــار المصنفــة ضمــن المســتوى  3مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة.

 .34إعادة تصنيف أرقام المقارنة
تــم إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام المقارنــة للســنة الســابقة لتتوافــق مــع العــرض المطبــق فــي الســنة الحاليــة .إن إعــادة التصنيفــات هــذه لــم
تؤثــر علــى الربــح أو حقــوق الملكيــة المســجلة مســبقًا.
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إفصاحات حوكمة الشركات
قانون حوكمة الشركات
للمجموعة .لدى ميثاق قواعد السلوك توجيهات واضحة
في ممارسة األعمال التجارية على الصعيد الدولي أيضًا،
والتفاعل مع 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 السلوك من خالل قسم «حوكمة
الشركات» المتوفر على موقع الشركة اإللكتروني.

على مجلس اإلدارة والموظفين في المجموعة الحفاظ على
أعلى مستوى من أخالقيات العمل والسلوك الفردي .فقد
أنشأت المجموعة ميثاق قواعد السلوك الذي يوفر اإلطارين
األخالقي والقانوني لجميع الموظفين خالل إدارة أعمالها.
يعمل ميثاق قواعد السلوك على تحديد كيفية تواصل
المجموعة مع مجتمعها الذي يضم الموظفين والمساهمين
والمستثمرين والبيئة التي تعمل بها المجموعة.
يعتمد مجلس اإلدارة على ميثاق قواعد السلوك وسياسة
المبلغين لمراقبة االلتزام باألخالق والقوانين المهنية

التطورات التي طرأت على حوكمة الشركات خالل العام
خالل السنة ،قامت بي أم أم آي بإعادة النظر في إطار حوكمة الشركات والمبادئ التوجيهية لضمان االمتثال بميثاق حوكمة الشركات
الصادر في سنة .2018

مجلس إدارة المجموعة ومديريها وإدارتها
 .iiالمعامالت الجوهرية التي تتطلب موافقة

 .iمسؤوليات مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

إن مجلس اإلدارة مسؤول أمام المساهمين عن االستثمار
الرشيد والحفاظ على مصالح المساهمين .لدى مجلس اإلدارة
مسؤوليات عديدة تشمل وال تقتصر على:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

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 األسهم بالنسبة للمساهمين وضمان 		
توفيرها؛
مراقبة االمتثال لميثاق قواعد السلوك للمجموعة 		
واعتماد وتنفيذ بنوده؛
مراجعة أهداف وسياسات المجموعة المتعلقة
بالمسؤوليات االجتماعية وتنفيذها بشكل فعال؛ و
اختيار ومقابلة وتعيين الرئيس التنفيذي واألعضاء 		
اآلخرين لإلدارة العليا.

نظام انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ونهاية
خدماتهم
يتم انتخاب /إعادة انتخاب أعضاء المجلس كل ثالث سنوات
في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين .وتم عقد
آخر انتخاب ألعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ  14مارس .2018
تنتهي خدمة عضو مجلس اإلدارة إما بانتهاء فترة انتخابه
في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين ،أو حال
استقالته من منصبه في مجلس اإلدارة.

وفي نفس السياق ،يبقى أعضاء مجلس اإلدارة بشكل فردي
وجماعي المسؤولين عن األداء اإلجمالي لجميع مهام مجلس
اإلدارة.
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استراتيجية الشركة؛
الميزانية السنوية؛
تخصيص الموارد الرئيسية واالستثمارات الرأسمالية؛ و
مسؤوليات اإلدارة وخطة التدريب والتنمية ،وخطة 		
التعاقب لإلدارة العليا.
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إفصاحات حوكمة الشركات (تتمة)
مجلس إدارة المجموعة ومديريها وإدارتها (تتمة)
 .iiiأعضاء المجلس

يتكون أعضاء مجلس اإلدارة من  8أعضاء كما في  31ديسمبر  8 :2018( 2019أعضاء).
تم انتخاب المجلس في  14مارس  2018لمدة  3سنوات.
يلخص الجدول التالي معلومات عن المهنة والمنصب وسنوات الخبرة وتاريخ بدء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين:
اسم عضو مجلس اإلدارة

المهنة

المنصب

تنفيذي /غير تنفيذي
مستقل /غير مستقل

سنوات
الخبرة

تاريخ
البدء

السيد عبد اهلل حسن بوهندي

رجل أعمال

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

53

2004

السيد شوقي فخرو

رجل أعمال

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

46

1992

السيد أحمد يتيم

رجل أعمال

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

16

2018

السيد جهاد أمين

رجل أعمال

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

42

2004

السيدة منى المؤيد

سيدة أعمال

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

45

2004

السيد محمد المؤيد

رجل أعمال

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

21

2004

السيد رضا فرج

رجل أعمال

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

58

2006

السيد سهيل حاجي

مصرفي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

32

2011

 .ivعضوية أعضاء مجلس اإلدارة
اسم عضو مجلس اإلدارة

عدد العضويات في الشركات عدد العضويات في شركات
تجارية أخرى في البحرين
األخرى المدرجة في البحرين

المنصب في الجهات
الحكومية والتنظيمية

السيد عبداهلل حسن بوهندي

3

2

ال شيء

السيد شوقي فخرو

2

1

ال شيء

السيد جهاد أمين

4

0

ال شيء

السيد محمد المؤيد

1

1

ال شيء

السيد رضا فرج

1

1

عضو في مجلس الشورى

السيد سهيل حاجي

1

0

ال شيء

السيدة منى المؤيد

0

1

عضو في مجلس الشورى

السيد أحمد يتيم

1

1

ال شيء
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إفصاحات حوكمة الشركات (تتمة)
مجلس إدارة المجموعة ومديريها وإدارتها (تتمة)
 .vأعضاء المجلس والتداول الفوري ألسهم الشركة خالل عام 2019

االسم

المنصب والصلة

األسهم في 31
ديسمبر 2019

األسهم في 31
ديسمبر 2018

إجمالي المبلغ المحول
 /قيمة الشراء

إجمالي قيمة
المبيعات

عبد اهلل حسن
بوهندي

رئيس مجلس اإلدارة

133,100

651,259

-

518,159

شوقي علي فخرو

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

587,882

587,882

-

-

منى يوسف المؤيد

عضو

336,153

336,153

-

-

جهاد يوسف أمين

عضو

2,000,000

2,300,543

-

300,543

رضا فرج

عضو

-

-

-

-

أحمد يتيم

عضو

42,000

32,000

10,000

-

محمد فاروق المؤيد

عضو

637,273

637,273

-

-

سهيل حاجي

عضو

-

110,000

-

110,000

ميثاق قواعد السلوك واإلجراءات التي اعتمدها المجلس لمراقبة االمتثال
علــى مجلــس اإلدارة والموظفيــن فــي المجموعــة الحفــاظ علــى أعلــى مســتوى مــن أخالقيــات العمــل والســلوك الفــردي .فقــد أنشــأت
المجموعــة ميثــاق قواعــد الســلوك الــذي يوفــر اإلطاريــن األخالقــي والقانونــي لجميــع الموظفيــن خــال إدارة أعمالهــا .يعمــل ميثــاق قواعــد
الســلوك علــى تحديــد كيفيــة تواصــل المجموعــة مــع مجتمعهــا الــذي يضــم الموظفيــن والمســاهمين والمســتثمرين والبيئــة التــي تعمــل
بهــا المجموعــة.
يعتمــد مجلــس اإلدارة علــى ميثــاق قواعــد الســلوك وسياســة المبلغيــن لمراقبــة االلتــزام باألخــاق والقوانيــن المهنيــة للمجموعــة .لــدى
ميثــاق قواعــد الســلوك توجيهــات واضحــة فــي ممارســة األعمــال التجاريــة علــى الصعيــد الدولــي أيضــً ،والتفاعــل مــع الجهــات الحكوميــة
والمجتمعــات المحليــة والشــركاء التجارييــن والســلوك العــام فــي مــكان العمــل مــع مراعــاة الممارســات المثاليــة فــي نمــاذج حوكمــة
الشــركات.

 viاإلدارة
يلخص الجدول التالي المعلومات الخاصة بالمنصب وسنوات الخبرة والمؤهالت لكل عضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية كما في 31
ديسمبر .2019
سنوات

اسم العضو التنفيذي

المنصب /المسمى الوظيفي

السيد مارِك شيريدان

الرئيس التنفيذي

السيد عمار عقيل

نائب الرئيس التنفيذي ورئيس اإلدارة المالية 23

السيد روبرت سميث

الخبرة
35

مدير العمليات – خدمات العقود
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34

100

المؤهل
ماجستير في إدارة األعمال
ماجستير في إدارة األعمال ،زميل  CIMAوAAT
بكالوريوس في إدارة األعمال ودبلوم في عمليات
الفنادق والتموين

إفصاحات حوكمة الشركات (تتمة)
مجلس إدارة المجموعة ومديريها وإدارتها (تتمة)
 viاإلدارة (تتمة)
يلخص الجدول التالي مجموعة المكافآت المدفوعة ألعضاء اإلدارة التنفيذية خالل السنة:
2019
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

الرواتب

393,422

366,730

المكافآت

173,106

160,718

العالوات

73,009

97,973

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

41,400

41,205

المجموع

680,937

666,626

الهيكل التنظيمي للمجموعة:

مكتب الرئيس
التنفيذي والشريك
االستراتيجي
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إفصاحات حوكمة الشركات (تتمة)
اللجان
يلخص الجدول التالي المعلومات عن لجان مجلس اإلدارة وأعضائها وأهدافها:
لجنة المجلس

األهداف

اللجنة التنفيذية

مناقشة المسائل مع إدارة المجموعة فيما يتعلق
بتوظيف كبار الموظفين واألداء المالي واألداء
التشغيلي واالستراتيجيات ،وكافة المسائل األخرى
حسب توجيهات مجلس اإلدارة.

لجنة االستثمار
والتمويل

اعتماد السياسات االستثمارية والمعامالت
االستراتيجية للمجموعة ،ومراجعة أداء استثمارات
المجموعة .كما تقوم اللجنة بتقديم الدعم
لمجلس اإلدارة في مراجعة ومراقبة أهداف
واستراتيجيات وسياسات المجموعة.

 .1مراقبة النزاهة في عملية إعداد التقارير المالية
ونظام الرقابة الداخلية لشركة “بي أم أم آي”
ومراجعة القوائم المالية الموحدة والتقارير المالية،
والتزام المجلس بالمتطلبات القانونية والتنظيمية
وأداء وظيفة التدقيق الداخلي للمجموعة.
لجنة التدقيق
والمخاطر

لجنة المكافآت
والترشيح وحوكمة
الشركات

 .2التوصية بتعيين مدققي الحسابات الخارجيين،
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.

مراجعة وتقديم المشورة لمجلس اإلدارة حول
تشكيل المجلس ،وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة
الجدد وحوكمة الشركة باإلضافة إلى مكافآت
المجلس واإلدارة العليا.
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األعضاء

تنفيذي /غير تنفيذي
مستقل /غير مستقل

السيد شوقي فخرو

غير تنفيذي /مستقل
رئيس اللجنة

السيدة منى المؤيد

غير تنفيذي /غير مستقل

السيد جهاد أمين

غير تنفيذي /مستقل

السيد عبد اهلل حسن
بوهندي

غير تنفيذي /غير مستقل
رئيس اللجنة

السيدة منى المؤيد

غير تنفيذي /غير مستقل

السيد جهاد أمين

غير تنفيذي /مستقل

السيد شوقي فخرو

غير تنفيذي /مستقل

السيد سهيل حاجي

غير تنفيذي /مستقل

السيد رضا فرج

غير تنفيذي /مستقل
رئيس اللجنة

السيد أحمد يتيم

غير تنفيذي /غير مستقل

السيد محمد المؤيد

غير تنفيذي /غير مستقل

السيد عبداهلل حسن
بو هندي

غير تنفيذي /غير مستقل
رئيس اللجنة

السيد شوقي فخرو

غير تنفيذي /مستقل

السيدة منى المؤيد

غير تنفيذي /غير مستقل

السيد جهاد أمين

غير تنفيذي /مستقل

السيد سهيل حاجي

غير تنفيذي /مستقل

إفصاحات حوكمة الشركات (تتمة)
اللجان (تتمة)

 .iاللجنة التنفيذية:

يجــب علــى المجموعــة كحــد أدنــى عقــد  8اجتماعــات لمجلــس اإلدارة خــال كل ســنة .وخــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر ،2019
عقــدت المجموعــة  9اجتماعــات لمجلــس اإلدارة ( :2018تســعة اجتماعــات) .ويلخــص الجــدول التالــي المعلومــات عــن تواريــخ اجتماعــات
مجلــس اإلدارة وحضــور األعضــاء فــي كل اجتمــاع.

التاريخ

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين

 22يناير 2019

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

 26مارس 2019

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

 24أبريل 2019

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

 21مايو 2019

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

 18يونيو 2019

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

 23يوليو 2019

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

 24سبتمبر 2019

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

 24أكتوبر 2019

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

 18نوفمبر 2019

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة غير الحاضرين

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء اللجنة التنفيذية  31,500دينار بحريني ( 31,500: 2018دينار بحريني).
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إفصاحات حوكمة الشركات (تتمة)
اللجان (تتمة)

 .iiلجنة االستثمار والتمويل:

يتوجــب علــى المجموعــة كحــد أدنــى عقــد  4اجتماعــات للجنــة االســتثمار والتمويــل خــال كل ســنة .وخــال الســنة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر  ،2019عقــدت  5اجتماعــات للجنــة االســتثمار والتمويــل ( 7 :2018اجتماعــات) .يلخــص الجــدول التالــي المعلومــات حــول تواريــخ
اجتماعــات اللجنــة وحضــور األعضــاء لــكل اجتمــاع:

التاريخ

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين

 22يناير 2019

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

 26فبراير 2019

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

 30أبريل 2019

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

 25سبتمبر 2019

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

 28نوفمبر 2019

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

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة غير
الحاضرين

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء لجنة االستثمار والتمويل  27,500دينار بحريني ( 36,500 :2018دينار بحريني).
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إفصاحات حوكمة الشركات (تتمة)
اللجان (تتمة)

 .iiiلجنة التدقيق والمخاطر:
يتوجــب علــى المجموعــة كحــد أدنــى عقــد خمســة اجتماعــات للجنــة التدقيــق والمخاطــر خــال كل ســنة .وخــال الســنة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر  ،2019عقــدت خمســة اجتماعــات ( :2018خمســة اجتماعــات) للجنــة التدقيــق والمخاطــر .يلخــص الجــدول التالــي المعلومــات عــن
تواريــخ اجتماعــات اللجنــة وحضــور األعضــاء لــكل اجتمــاع.

التاريخ

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين

 18فبراير 2019

السيد رضا فرج
السيد أحمد يتيم
السيد محمد المؤيد

 24أبريل 2019

السيد رضا فرج
السيد أحمد يتيم
السيد محمد المؤيد

 20يونيو 2019

السيد رضا فرج
السيد أحمد يتيم
السيد محمد المؤيد

 29أكتوبر 2019

السيد رضا فرج
السيد أحمد يتيم
السيد محمد المؤيد

 26نوفمبر 2019

السيد رضا فرج
السيد أحمد يتيم
السيد محمد المؤيد

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة غير
الحاضرين

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء لجنة التدقيق  17,500دينار بحريني ( 15,500 :2018دينار بحريني).
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إفصاحات حوكمة الشركات (تتمة)
اللجان (تتمة)
أنشطة اللجنة الرئيسية
التدقيق الخارجي وإعداد 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.
تقــوم اللجنــة بمراجعــة القوائــم الماليــة التــي يتــم مراجعتهــا بشــكل ربــع ســنوي ،وأيضــً القوائــم الماليــة المدققــة ســنويًا وتقديــم
التوصيــة إلــى مجلــس اإلدارة.
تشرف اللجنة على استقاللية المدققين الخارجيين.
التدقيق الداخلي
يعتبــر التدقيــق الداخلــي عمليــة داخليــة مســتقلة تضمــن تحقيــق األهــداف ،فقــد وضعــت لتحســين فاعليــة عمليــات إدارة المخاطــر والضبــط
والحوكمة.
قامــت المجموعــة باالســتعانة بمصــادر خارجيــة فيمــا يتعلــق بعمليــة التدقيــق الداخلــي والتــي تتبــع وتقــدم التقاريــر إلــى لجنــة التدقيــق
والمخاطــر.
تقــوم اللجنــة بمناقشــة نطــاق العمــل الشــامل والمنهجيــة والخطــط والميزانيــة مــع المدقــق الداخلــي .تصــب خطــة التدقيــق الداخلــي
ـاء علــى مقيــاس المخاطــر) وذلــك تحــت
المبنيــة علــى المخاطــر تركيــزًا كبيــرًا علــى أوجــه التدقيــق ،ال ســيما عنــد تحديــد مخاطــر كبيــرة (بنـ ً
آليــة عمــل إدارة المخاطــر.
تقوم اللجنة بمراجعة الملفات التي يقدمها المدققون الخارجيون ومراقبة األداء.
إدارة مخاطر الشركة
تتضمــن مهــام إدارة مخاطــر الشــركة فــي تنســيق األنشــطة لزيــادة الفــرص والحــد مــن احتماليــة حــدوث أي تهديــدات واضعــة بعيــن االعتبــار
تحقيــق األهــداف وتحســين كفائتهــا .ومــن أهــداف إدارة مخاطــر الشــركة مــا يلــي:
•وضع إدارة المخاطر كجزء ال يتجزأ من عمليات المجموعة؛
•تطوير منظومة فعالة 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.
قامــت المجموعــة بتطويــر إطــار عمــل إلدارة مخاطــر الشــركة ،والــذي يشــمل السياســة واإلجــراءات وشــهية المخاطــر والتحمــل وغيرهــا.
كمــا قامــت بتعييــن لجنــة إلدارة المخاطــر علــى مســتوى إداري يرأســها الرئيــس التنفيــذي ،والتــي تتبــع وتنقــل التقاريــر إلــى لجنــة التدقيــق
والمخاطــر بشــكل ربــع ســنوي.
االمتثال
قامــت المجموعــة بتطويــر عمليــة امتثــال داخليــة والتــي بدورهــا تشــرف علــى إطــار العمــل التنظيمــي فــي االمتثــال وتتبــع إدارة التدقيــق
والمخاطــر.
عملــت المجموعــة علــى تطويــر سياســات وإجــراءات االمتثــال والتــي تشــمل وال تقتصــر علــى :السياســات فــي مكافحــة غســيل األمــوال
والتبليــغ وحمايــة البيانــات الشــخصية وشــكاوى الزبائــن وغيرهــا.
تقــوم اللجنــة بالتعــاون مــع اإلدارة التنفيذيــة والمجلــس العــام والمدققيــن الداخلييــن بمراجعــة أي تواصــل أو فعــل مــع أو مــن الجهــات
التنظيميــة والــوكاالت الحكوميــة أو أيــة ردود حــول شــكاوى الموظفيــن أو تقاريــر تــم نشــرها تبعــث علــى القلــق حــول حالــة المجموعــة
الماليــة أو قوائمهــا الماليــة أو المحاســبة أو األمــور التدقيقيــة أو االمتثــال أليــة قواعــد أو قوانيــن.
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إفصاحات حوكمة الشركات (تتمة)
اللجان (تتمة)

 .ivلجنة المكافآت والترشيح وحوكمة الشركات
يتوجــب علــى المجموعــة كحــد أدنــى عقــد اجتماعيــن للجنــة المكافــآت والترشــيح والحوكمــة خــال كل ســنة .وخــال الســنة المنتهيــة فــي
 31ديســمبر  2019عقــد اجتماعــان ( :2018عقــد اجتماعــان) للجنــة المكافــآت والترشــيح والحوكمــة.
يلخص الجدول التالي المعلومات عن تواريخ اجتماعات اللجنة وحضور األعضاء لكل االجتماع:

التاريخ

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين

 25فبراير 2019

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

 28نوفمبر 2019

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

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة غير
الحاضرين

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء لجنة المكافآت والترشيح والحوكمة  11,000دينار بحريني ( 10,000 :2018دينار بحريني).

مسؤول حوكمة الشركة
االسم

السيد جاد مخيبر

المؤهل العلمي

بكالوريوس في الحقوق
ماجستير في العلوم السياسية

تاريخ بدء العمل

2012

رقم الهاتف

+97317746113

البريد اإللكتروني

jmoukheiber@bmmi.com.bh
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إفصاحات حوكمة الشركات (تتمة)
المدققون الخارجيون
تعتبــر شــركة «إرنســت آنــد يونــغ» إحــدى الشــركات العالميــة الكبــرى فــي مجــال التدقيــق ،ولديهــا خبــرة واســعة فــي خدمــات التدقيــق
والتأميــن واالستشــارة والضريبــة والمعامــات.

اسم شركة التدقيق

إيرنست آند يونغ

سنوات الخدمة كمدقق خارجي للشركة

 12سنة

اسم الشخص المسؤول عن تدقيق الشركة

كاظم ميرشنت

السنوات التي أمضاها المسؤول بتولي مسؤولية الشركة

سنة واحدة

مجموع رسوم التدقيق في السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

 29,085دينار بحريني

رسوم خاصة أخرى غير مرتبطة بالتدقيق

ال شيء

تضارب المصالح
فــي حــال وجــود تضــارب فــي المصالــح بســبب أي صفقــة تجاريــة أو حلــول أو قــرارات ،يجــب علــى عضــو مجلــس اإلدارة المعنــي االمتنــاع
عــن المشــاركة فــي مناقشــة هــذه الصفقــة أو القــرارات الواجــب اتخاذهــا .وفــي هــذا الســياق ،يقــوم أعضــاء مجلــس اإلدارة بإبــاغ المجلــس
بوجــود تضــارب محتمــل قبيــل مناقشــة هــذا القــرار أو الصفقــة .كمــا ويمتنــع العضــو أو األعضــاء المعنيــون عــن التصويــت ألي قــرار قــد ينتــج
عنــه مثــل هــذا التضــارب .يجــب تســجيل امتنــاع العضــو أو األعضــاء المعنيــون عــن التصويــت فــي محاضــر االجتماعــات عندمــا يكــون هنــاك
تضــارب فــي المصالــح .وعلــى الصعيــد اآلخــر ،يقــوم المجلــس بتفهــم بعــض االســتثناءات فيمــا يخــص المجلــس وتركيبتــه وأعضــاؤه ،وذلــك
عندمــا تصبــح تلــك االســتثناءات فــي غايــة الضــرورة واألهميــة لكفــاءة حوكمــة الشــركة وفوائدهــا وأمنهــا واســتمراريتها .وفيمــا يتعلــق
بصفقــات الطــرف الثالــث ،يقــوم الجــدول أدنــاه بتوضيــح شــروط تلــك الصفقــات والتــي قبــل إتمامهــا ســتكون عرضــة للمراجعــة مــن قبــل
سياســات المجموعــة تحــت بنــد العقــود والمنــح والعطــاءات.
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إفصاحات حوكمة الشركات (تتمة)
حسابات وصفقات األطراف األخرى ذات العالقة 2019
االسم

بلد الشركة

الصفقة /الحساب (دينار بحريني)

الصلة

مجموعة بانز ش.م.ب

مملكة البحرين

الذمم 280
مصاريف عامة وإدارية 3,967

أطراف أخرى ذات عالقة

شركة يو كيو إل سي المحدودة
إلدارة المرافق

مملكة البحرين

الذمم 452,252

عمل مشترك

أسواق مترو (ترافكو) البديع

مملكة البحرين

اإليرادات 40,549
الذمم 11,674

أطراف أخرى ذات عالقة

شركة المؤيد للحلول األمنية

مملكة البحرين

مصاريف عامة وإدارية 74,927

أطراف أخرى ذات عالقة

أشرف بحرين

مملكة البحرين

ذمم أخرى 82,423
مصاريف عامة وإدارية /مشروع 339,969

أطراف أخرى ذات عالقة

المؤيد للتنظيفات والصيانة ذ.م.م

مملكة البحرين

ذمم أخرى 9,292
مصاريف عامة وإدارية 112,340

أطراف أخرى ذات عالقة

المؤيد للتوزيع ذ.م.م

مملكة البحرين

ذمم أخرى 2,576
مصاريف عامة وإدارية 9,878

أطراف أخرى ذات عالقة

شركة المؤيد للتكييف

مملكة البحرين

مصاريف عامة وإدارية 7,076

أطراف أخرى ذات عالقة

شركة شات داون لخدمات الصيانة
ذ.م.م

مملكة البحرين

مصاريف عامة وإدارية 35,533

أطراف أخرى ذات عالقة

المؤيد لتأجير السيارات – قسم
يوسف خليل المؤيد وأوالده

مملكة البحرين

ذمم أخرى 42,072
مصاريف عامة وإدارية 235,955

أطراف أخرى ذات عالقة

109

بي أم أم آي  -التقرير السنوي 2019

نقدم المزيد

إفصاحات حوكمة الشركات (تتمة)
االسم

بلد الشركة

الصفقة /الحساب (دينار بحريني)

الصلة

شركة المؤيد للتصميم الداخلي

مملكة البحرين

مصاريف عامة وإدارية
 /مشروع 40,981

أطراف أخرى ذات عالقة

مجموعة ترافكو ش.م.ب

مملكة البحرين

ذمم أخرى 20,870
مصاريف عامة وإدارية
 /مشروع 155,482

أطراف أخرى ذات عالقة

شركة البحرين للسينما ش.م.ب

مملكة البحرين

الذمم 2,312
اإليرادات 2,677

أطراف أخرى ذات عالقة

شركة مجمع البحرين لألسواق
الحرة ش.م.ب

مملكة البحرين

الذمم 6,345
اإليرادات 22,728

أطراف أخرى ذات عالقة

شركة البحرين للخدمات
الكهروميكانيكية ذ.م.م

مملكة البحرين

ذمم أخرى 27,483
مصاريف عامة وإدارية
 /مشروع 407,944

أطراف أخرى ذات عالقة

شركة البحرين الوطنية القابضة

مملكة البحرين

اإليرادات 9,900

أطراف أخرى ذات عالقة

شركة المؤيد للكمبيوتر

مملكة البحرين

مصاريف عامة وإدارية
 /مشروع 250,700

أطراف أخرى ذات عالقة
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إفصاحات حوكمة الشركات (تتمة)
وسائل االتصال مع المساهمين والمستثمرين
وفقــً اللتزامهــا باإلفصــاح الدائــم حســب قانــون حوكمــة الشــركة ،تقــوم المجموعــة بتوفيــر جميــع المعلومــات ذات الصلــة وفــي الوقــت
المناســب للمســاهمين ،حيــث يتــم ذلــك مــن خــال توزيــع التقريــر الســنوي للمجموعــة وغيرهــا مــن وســائل التواصــل .يتــم نشــر اإلعالنــات
والمنشــورات فــي الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالمجموعــة لتصــل إلــى المســاهمين وبورصــة البحريــن فــي الوقــت المناســب.
يتولــى ســكرتير الشــركة مســؤولية التواصــل الســليم مــع المســاهمين وبورصــة البحريــن والتأكــد مــن أن المجموعــة تقــوم بواجباتهــا
بالكامــل فيمــا يتعلــق باإلفصــاح المســتمر.

التقييم العام ألداء مجلس اإلدارة
يتم تقييم األداء العام لمجلس اإلدارة من خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية للمساهمين وتبرئته من أية مسؤولية.
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إفصاحات حوكمة الشركات (تتمة)
المسؤولية االجتماعية
مراجعة سياسات وإجراءات الضبط الداخلية
تتــم مراجعــة سياســات وإجــراءات الضبــط الداخليــة بشــكل دوري مــن قبــل المدققيــن الداخلييــن للمجموعــة ،وهــي خدمــة يتــم االســتعانة
بهــا مــن جهــة خارجيــة لضمــان االســتقاللية والشــفافية والكفــاءة.
تقــوم مجموعــة «بــي أم أم آي» بممارســة مســؤوليتها االجتماعيــة مــن خــال العديــد مــن التبرعــات الخيريــة والدعــم المالــي فــي مشــاريع
ومؤسســات وصنــدوق األســرة الخيــري التــي تســعى دومــً لتحقيــق أهدافهــا فــي التنميــة االجتماعيــة المســتدامة واإلغاثــة.
يرجى مراجعة الجدول أدناه الذي يتضمن مساهمات وأنشطة المجموعة في المسؤولية االجتماعية لعام :2019
أنشطة الرعاية المؤسسية 2019
االسم

المناسبة

التاريخ

المجموع
(دينار بحريني)

نادي روتاري المنامة

بطولة كرة القدم السداسية

 8يناير 2019

1,000

الشبكة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات

دعم شبكة المسؤولية االجتماعية
للشركات العربية ومنصتها

 14يناير 2019

1,075

نادي البسيتين الرياضي والثقافي

الدعم السنوي لألنشطة الرياضية
واالجتماعية للنادي

 4فبراير 2019

1,000

مجموعة ناينتين ()RIA

من القمامة إلى الكنز :إعادة تدوير
األقمصة

 4فبراير 2019

200

جمعية عمليات االستقرار الدولية

مؤتمر دبي للصناعة

 7فبراير 2019

1,320

مركز عالية للتدخل المبكر

المؤتمر الدولي الخامس للتوحد

 4مارس 2019

10,000

نادي روتاري السلمانية

سباق القوارب 2019

 17مارس 2019

375

نادي روتاري المنامة

فعالية “اجينست ذا كلوك” ()ATC

 17مارس 2019

500

جمعية النعيم الخيرية

دعم لشهر رمضان

 14أبريل 2019

1,000

جمعية األحالم

الغبقة الرمضانية السنوية

 14أبريل 2019

1,000

بوليتكنك البحرين

يوم التسويق في بوليتكنك البحرين

 25أبريل 2019

1,500
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إفصاحات حوكمة الشركات (تتمة)
المسؤولية االجتماعية (تتمة)
جمعية الهملة الثقافية الخيرية
االجتماعية

رعاية لدعم مساعي الجمعية خالل
شهر رمضان

 8مايو 2019

500

جمعية رعاية الطفل واألمومة

رعاية لدعم مساعي الجمعية
المستمرة لدعم األسر المحتاجة

 30مايو 2019

1,000

نادي سترة الثقافي والرياضي

رعاية لدعم مساعي الجمعية
المستمرة لتعزيز األنشطة الشبابية

 30مايو 2019

500

جمعية حماية العمالة الوافدة

رعاية رسوم الدخول لماراثون
البحرين 2019

 14أكتوبر 2019

385

المركز العالمي لرعاية النساء وقت
األزمات

الكرنفال السنوي للمركز

 20أكتوبر 2019

1,000

جمعية حماية العمالة الوافدة

برنامج السالمة والوقاية على الطريق

 20أكتوبر 2019

1,000

شركة إنترآدز الدولية ذ.م.م

فريق بهاومي لدراما الرقص

 31أكتوبر 2019

250

محافظة العاصمة

احتفاالت العيد الوطني 2019

 13نوفمبر 2019

3,000

مركز اإلغاثة الخيرية الهندية

مهرجان سبكترا الفني 2019

 24نوفمبر 2019

500

مركز عالية للتدخل المبكر

دعم حفل العشاء الخيري الهادف إلى
جمع التمويل لمشروع «دار شباب عالية”

 24نوفمبر 2019

500

جمعية المرأة الهندية

دعم مركز « ”SNEHAالترفيهي لألطفال
المعاقين ذهنيًا من جميع الجنسيات

 24نوفمبر 2019

500

جمعية البحرين للبحارة العالميين

دعم الجمعية لمواصلة تزويد البحارة
بمرافق عالية الجودة للترفيه واالستجمام

 27نوفمبر 2019

1,000

29,105

المجموع
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إفصاحات حوكمة الشركات (تتمة)
قائمة حقوق ملكية المساهمين

النموذج الموحد لحصص األسهم كما في  31ديسمبر 2019
التصنيف

عدد حاملي األسهم

مجموع األسهم

نسبة الملكية

األفراد

302

51250182

35.000130 %

شركات خاصة

40

35692794

24.375570 %

الشركات المحلية المغلقة

13

26208278

17.898339 %

الشركات المحلية العامة المسجلة في بورصة البحرين

7

25408415

17.352091 %

أعضاء مجلس اإلدارة

6

3736408

2.551694 %

الشركات الخاصة باألفراد

7

3258917

2.225602 %

شركات التأمين

1

805255

0.549930 %

الجمعية الخيرية النسوية للثقافة والدين

1

52800

0.036059 %

مستثمر أجنبي

1

10500

0.007171 %

مستثمر محلي

1

5000

0.003415 %

المجموع

379

146428549

100.00 %

جدول لتوضيح المساهمين مالكي  5%أو أكثر من إجمالي األسهم كما في  31ديسمبر 2019
رقم
المساهم

االسم

الملكية السابقة البيع الشراء
()-
 30نوفمبر )+( 2019

الملكية
الحالية

نسبة
الملكية

BAH34201CR

شركة علي ومحمد
يتيم أخوان ذ.م.م

14646989

-

-

BAH2350901CR

شركة مجمع البحرين
لألسواق الحرة ش.م.ب

11108513

-

-

7.59% 11108513

BAH142701CR

شركة يوسف خليل
المؤيد وأوالده

8742189

-

-

5.97%

التصنيف

 10.00% 14646989شركات خاصة

8742189

الشركات المحلية العامة
المسجلة في بورصة البحرين
الشركات المحلية المغلقة

جدول توزيع األسهم وعدد المساهمين ونسبة ملكيتهم كما في  31ديسمبر 2019
تصنيف األسهم

عدد حاملي
األسهم

النسبة المئوية من
عدد حاملي األسهم

إجمالي
األسهم

المبلغ

النسبة المئوية
من المبلغ

500 - 1

16

4.221636

2159

216

0.001475

1000 - 501

2

0.527704

1452

145

0.000990

2000 - 1001

25

6.596306

38853

3885

0.026532

3000 - 2001

9

2.374670

22014

2201

0.015031

4000 - 3001

12

3.166227

44506

4451

0.030397

5000 - 4001

11

2.902375

51562

5156

0.035212

10000 - 5001

28

7.387863

207541

20754

0.141735

 10001فما فوق

276

72.823219

146060462

14606046

99.748622

المجموع

379

100.00

146428549

14642854

100.00 %
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إفصاحات حوكمة الشركات (تتمة)
االمتثال لقواعد وحوكمة الشركات
غير ممتثل

المبادئ

ممتثل جزئيًا

ممتثل كليًا

المبدأ األول :يجب أن يترأس الشركة مجلس إداري فعال 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 فعالة 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
وفعال 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 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 لممارسة دورها كمواطن مسؤول في الوطن.

√

المبدأ التاسع :على الشركات التي تقدم خدمات إسالمية
الخضوع واالمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية.

التبرير في
حال انعدام
االمتثال

ال ينطبق
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