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نبذة عنا

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.

إحــــداث الفــــــرق

تعتبر 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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ثقافتنا

قيم كسب القلوب:
الصدق

نتميز بالثقة واالنفتاح واإلنصاف في كل ما نقوم به.

نلتزم بجودة اإلنتاج وعالقات العمل.

اإلنجاز

نتحلى بالمرونة لتجاوز التوقعات.

إحــــداث الفــــــرق

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.

التميز

المسوؤلية

نتبنى مبدأ محاسبة الذات عند تقييم أعمالنا وانتاجيتنا.

روح الﻓﺮﻳﻖ

نؤمن بقوة الفريق الواحد الذي يعمل بقلب واحد.

تعمل قيم ومبادئ وأخالقيات بي أم أم آي بانسجام تام
ّ
يمكن الفريق من تقديم
لخلق مكان عمل فريد من نوعه
الخدمات االستثنائية
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أعضاء
مجلس اإلدارة

أعضاء
اإلدارة التنفيذية

إحــــداث الفــــــرق

السيد جهاد يوسف األمين،

11

من أحداث ،إال أن المستقبل غامض وال يمكن لنا

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

التكهن بما سيحمله .ولهذا سنواصل تركيزنا خالل
 2021على التعافي ،وستعيد المجموعة النظر

في استراتيجيتها بهدف تحقيق نمو مطرد ،ورصد
ومتابعة أية مشاريع وأسواق جديدة محتملة .ونحن
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ورغم أن عام  2020أصبح خلفنا بكل ما حمله

وأخيرًا ،أود أن أغتنم هذه الفرصة ألعبر عن ثقتي
المستمرة وتقديري للسادة المساهمين
وزبائننا وشركائنا ،كما أتقدم بالشكر الجزيل
إلى كافة أعضاء اإلدارة وكادر الموظفين على
تفانيهم ومهنيتهم العالية التي ساعدتنا في
التغلب على تحديات عام .2020

نسعى من خالل مراجعة استراتيجيتنا وأولوياتنا،
إلى تحقيق النتائج المتوقعة وذلك بالتركيز على
مجموعة متنوعة من األهداف والفرص واالستثمارات
االستراتيجية الطويلة والقصيرة األمد ،واالستمرار في
التنويع ،والمراقبة المستمرة للمخاطر والتخفيف
من حدتها.
بإسمي وباسم أعضاء مجلس اإلدارة ،أتقدم بأسمى

وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة ،التقرير السنوي والقوائم

السمو الملكي ولي العهد ورئيس الوزراء على

المالية الموحدة للمجموعة لعام  ،2020والذي كان عامًا

قيادتهم الحكيمة ودعمهم وتشجيعهم للقطاع

مليئًا بأحداث لم تشهدها مجموعة بي أم أم آي والمنطقة

الخاص في مملكة البحرين ،إلى جانب مساهمات

والعالم أجمع من قبل على كافة األصعدة .فقد وضعتنا هذه

المغفور له صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

األحداث الصعبة في مواجهة تحديات استثنائية تمثلت في

السابق رحمه اهلل .كما أتوجه بالشكر والتقدير

إغالقات عالمية مصحوبة باضطرابات اقتصادية حادة .في عام

لكافة الوزارات والهيئات الحكومية وأخص بالذكر

 2020ورغم انتشار جائحة كوفيد ،19 -تمكنت المجموعة

وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي

من تحقيق نتائج جيدة نسبيًا رغم التباطؤ االقتصادي على

وبورصة البحرين لما يقدمونه من دعم وتوجيه

الصعيدين اإلقليمي والعالمي .وال شك في أن ذلك يرجع إلى

متواصلين .وأود أيضًا أن أعبر عن خالص تقديري

تنوع نموذج أعمال المجموعة الذي ساعدنا على مواجهة هذه

وعرفاني ألفراد الفريق الوطني الطبي للتصدي

التحديات االستثنائية ،كما أن التوقعات االقتصادية العالمية

لفيروس كورونا الذين ما زالوا يقومون بعمل رائع

أظهرت مؤشرات على تحسن طفيف .ومع ذلك ،فإن الطريق

ويبذلون جهودًا دؤوبة للحفاظ على أمان وسالمة

نحو التعافي من هذه التحديات في عام  2021سيكون بطيئًا

مجتمعنا.
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إنه لمن دواعي سروري أن أقدم لكم باألصالة عن نفسي

آيات الشكر والتقدير إلى جاللة الملك وصاحب

ومؤلمًا األمر الذي سيفرض مزيدًا من التحديات على أعمالنا.
ورغم جميع هذه التحديات والصعوبات ،يسرني أن أعلن أن
فريق بي إم إم آي حقق نتائج جيدة خالل العام حيث بلغ صافي
أرباح المجموعة  4مليون دينار بحريني وهي نتيجة متوافقة
مع توقعات المساهمين الكرام .ومن منظور تجاري ،فقد
كان عام  2020عامًا آخر أظهرنا فيه مرونتنا وقدرتنا على
الصمود في وجه التحديات .وقد أثبتت أعمالنا في مجال البيع
بالتجزئة والتوزيع وأسواق األسرة وشركة نادر للتجارة أنها
الركيزة والعمود الفقري التي يحق لمجموعتنا أن تعتز وتفتخر
به .كما كانت أعمال إنتاج المشروبات متماشية مع توقعاتنا
رغم التوقف التام لقطاع الضيافة وإغالق الحدود الدولية.
كما أننا نعتز ونفتخر بأن مجموعة بي أم أم آي لم تغفل
أبدًا عن مسؤوليتها االجتماعية رغم التحديات التي فرضتها
جائحة كوفيد ،19 -حيث واصلت المجموعة دعم مبادراتها
الحالية ،وإطالق مبادرات جديدة على كافة األصعدة الوطنية
واإلقليمية والدولية .وتعد جمعية األسرة الخيرية وبرامج الرعاية
المؤسسية خير دليل على التزام المجموعة بتحقيق التنمية
المستدامة للمجتمعات التي تعمل فيها.
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الزبائن ،تمكن فريق العمل من تحقيق مستويات

كلمة الرئيس
التنفيذي

المشاريع التي تم التخطيط إلنجازها في .2020

أرباح في عام  2020مماثلة لتلك التي حققها

فإلى جانب خدمة طلبات السيارة والمتجر الممتد

في عام  .2019عالو ًة على ذلك ،حظيت سلسلة
ٍ
بعام استثنائي ،حيث حققت
السوبر ماركت لدينا

ألعمال بيع المشروبات بالتجزئة لدينا ،أثبت التوسع
في شركة سفن الخليج للشحن البحري التابعة

ً
قوية على الرغم من تحديات تقلص عدد
مكاسب

لمجموعة بي أم أم آي بفتح فرع لها في جدة ،وإعادة

األسواق ،ومشكالت سلسلة التوريد ،ومسؤولية
ٍ
مأمن من اإلصابة
اإلبقاء على فرق عملها وزبائنها في

اعتماد فرعنا في جيبوتي وفقًا ألعلى المعايير
الدولية ،أن فريق عملنا واصل السعي لتقديم أفضل

بعدوى كوفيد ،19 -وفي الوقت ذاته توفير المنتجات

الخدمات لزبائننا ولتوسيع نطاق انتشارنا.

األساسية طوال الوقت .وقد حققت سلسلة التجارة
اإللكترونية التي أنشأناها مؤخرًا أرباحًا أعلى من

ونظرًا ألن دعم المجتمعات التي نعمل فيها هو

تلك المدرجة في الميزانية ،مما شكل دعمًا لقسم

من أولويات مجموعة بي أم أم آي على الدوام،

تلك األقسام من التعامل مع زيادة الطلب ،وأطلقت

من خالل مد يد العون لمن هم في أمس الحاجة

في الوقت ذاته مستويات جديدة من األتمتة لدعم

إليه ،خصوصًا خالل هذه األوقات العصيبة .إن قائمة

بدأت بالظهور في األسبوع األخير من شهر فبراير .ورغم أن كافة

النمو المستقبلي ،باإلضافة إلى إطالق مواقع
ٍ
وتطبيقات جديدة لقسمي المشروبات
الكترونية

إنجازاتنا في المسؤولية االجتماعية المؤسسية

لعام  ،2020المذكورة في الصفحتين  14و 15من

األسواق على مستوى العالم تضررت من تداعيات الجائحة

والسوبر ماركت في المجموعة .وبفضل استثمارنا

هذا التقرير ،هي دليل على التزامنا بأداء مسؤوليتنا

المستمرة إلى اآلن ،إال أن قطاع الضيافة ،وهو القطاع الرئيسي

المستمر في قدرات سلسلة التوريد وقدرات
الخدمات اللوجستية على مر السنينّ ،
تمكنا

تجاه مجتمعاتنا .ويتضح ذلك في الشراكات التي
اقمناها مع المنظمات غير الحكومية والهيئات

بسبب اإلغالق الكامل لألسواق خالل معظم فترات السنة إضافة

من مواصلة تلبية احتياجات زبائننا على الرغم

الحكومية لتوسيع نطاق تأثيرنا اإليجابي .لقد وحدتنا

إلى القيود الكبيرة التي فرضت على الرصيد .ولكن ومع ذلك،

من اضطراب سلسلة التوريد العالمية .وقد أمكن

قيمنا والثقافة المؤسسية القوية لمجموعة بي

ورغم إغالق جسر الملك فهد لمعظم العام ،إال أننا نفخر بأننا

ذلك بفضل تماسك وانسجام فريقنا في مختلف

أم أم آي وجعلتنا قادرين على التكيف لمواجهة

األقسام وجهده المشترك الذي مكننا من االستمرار

التحديات سويًا ،وفي الوقت ذاته مكنتنا من

في تسليم الشحنات في اليوم التالي خالل فترة

المحافظة على التزامنا الثابت .ومن خالل العمل

لقد اثبت عام  2020كيف ساهم تنوع المصالح التجارية

انتشار الجائحة لعمالء التجزئة ،وتوريد المنتجات

كفريق ،تمكنا من الخروج من األزمة كمجموعة

للمجموعة في تحقيق هدف الشركة المتمثل في الربحية

لعمالئنا العاملين في مجال بيع السلع االستهالكية

المستدامة .فقد خسرت وحدة أعمال المشروبات ،كما كان

دون انقطاع .لقد تمكن فريق العمل من تحقيق

بدأ عام  2020بداية جيدة حيث حققنا نموًا في األرباح بلغ 17
 %بعد أول شهرين من العامّ .إلا أن تداعيات جائحة كوفيد19 -

لمجموعة بي أم أم آي ،تضرر بشكل كبير في عام 2020

أعمال السوبر ماركت والمشروبات .فقد تمكنت

فقد ساعد عام  2020في زيادة أدائنا لمسؤولياتنا

أفضل وأكثر وحدة وتماسكًا .لقد كان عام 2020

عامًا عصيبًا ،شهد تحديات كبيرة اختبرت صالبتنا

هذه النتائج بالرغم من أن عام  2020كان واحدًا من

وقدراتنا والتزامنا بإحداث الفرق .اآلن وقد تجاوزنا هذا

إال أنها ،وبالرغم من ذلك ،عملت على تطوير عروض البيع

أصعب السنوات التي شهدها العالم في التاريخ

بالتجزئة وجعل الوصول إلى منتجاتها أكثر سهولة من

الحديث .وقد كان التزامنا األساسي بالحفاظ على

العام العصيب ،نشعر بأن المجموعة أصبحت أكثر
ً
ومتانة وقدرة على التكيف مع الظروف من
قو ًة

خالل تطوير فرع مخصص للعالمات التجارية االقتصادية لجذب

سالمة موظفينا هو األساس لكل ما أنجزناه على

أي وقت مضى ومستعدة لمواجهة تحديات عام

قطاعات السوق الجديدة .باإلضافة إلى ذلك ،ساهم افتتاح

مدى العام .فمنذ البداية ،اتخذنا العديد من اإلجراءات

 2021وما بعده .وفي النهاية أود أن أشكر كل فرد

مسار لتقديم خدمة طلبات السيارة متكون من ثالثة مسارب

لضمان سالمة ومصالح فرق عملنا وزبائننا وعمالئنا

وأعبر عن امتناني لرئيس مجلس
من موظفيناّ ،

لتقليل مخالطة الزبائن لبعضهم البعض وتحسين تدفق حركة

وموردينا وجميع المساهمين معنا في األعمال

اإلدارة ولمجلس اإلدارة على ثقتهم ودعمهم لجميع

المرور ،إلى جانب التقدم الكبير في التجارة اإللكترونية ،في

على اختالفهم .فقد استجبنا بشكل استراتيجي

جهودنا ،وكذلك لجميع الكيانات والمجموعات التي

الحصول على أكبر قدر ممكن من االستفادة من هذا القسم

من خالل تشكيل لجنة أزمة ،وقمنا بمراجعة

تشاركنا العمل معها خالل العام لمواصلة إحداث

الذي تضرر بشدة .وقد ساعد ذلك في تحقيق إيرادات وأرباح

خطط استمرارية األعمال لدينا بانتظام للتأكد

إضافية قصيرة األجل في عام  ،2020وليس ذلك فحسب ،بل إنه
ٍ
ألوقات أفضل
يعد أيضًا استثمارًا مهمًا استراتيجيًا لالستعداد

من التزامنا بجميع اإلرشادات التنظيمية الصحية،

أود
تأثير إيجابي في كل مكان نعمل فيه .كما ّ
أن اغتنم هذه الفرصة ألتقدم بالشكر إلى القيادة

وكذلك التحول من العمل من المكتب إلى العمل

الحكيمة والرشيدة لمملكة البحرين على جهودها

من المنزل حيثما أمكن ذلك ،حتى لو تطلب ذلك

االستثنائية في توجيه دفة البالد والحفاظ على

تغيير عملياتنا وأنظمتنا بشكل كبير للتكيف مع

سالمتنا خالل فترة انتشار جائحة كوفيد ،-19فضالً عن

البيئة الجديدة .وقد ساعد نهجنا االستباقي لحماية

دعمهم المستمر لألعمال.

متوقعًا ،مستويات كبيرة من اإليرادات في قطاع الضيافة.

في المستقبل .ونظرًا لتأثر أعمال المشروبات لدينا ،اكتسبت
ً
أهمية أكبر.
مساهمة وحدة أعمال بيع السلع االستهالكية

إحــــداث الفــــــرق

حققنا أرباحًا صافية بلغت  4ماليين دينار بحريني بنهاية العام.

التقرير السنوي 2020

وعلى الرغم من القيود العامة وانخفاض قاعدة

عالوة على ذلك ،واصلنا إكمال تنفيذ وتسليم

األشخاص في التخفيف من التبعات على فرقنا
وقدرتهم على االستمرار في تقديم الخدمات لزبائننا
وعمالئنا بكفاءة وأمان.
15

إنجازات

تبرعت مجموعة بي أم أم آي بآلة لصنع
الطوب لصالح دار األيتام “أطفال واثقون
خارج النزاع” وتمويل تعليم أكثر من 20
طف ً
ال ،وذلك في إطار التزام المجموعة
بمواصلة الدعم المستدام لهذه
المنظمة غير الحكومية في جنوب
السودان.

2020

ولكي ال يحرم األطفال في دار أيتام
“أطفال واثقون خارج النزاع” من التعليم،
حصلت المنظمة غير الحكومية على
تمويل من مجموعة بي أم أم آي لتعيين
ثالثة معلمين لمدة ثالثة أشهر لتعليم
ثالث مواد وهي :الرياضيات واللغة
اإلنجليزية والعلوم العامة ،بعد أن
اضطرت المدارس لإلغالق بسبب انتشار
جائحة كوفيد.19 -

المسؤولية
االجتماعية المؤسسية

ّ
وقعت مجموعة بي أم أم آي مذكرة تفاهم مع
“إنجاز البحرين” تقدم بموجبها الشركة الدعم
المالي للطلبة البحرينيين الذين يرغبون بمتابعة
دراساتهم العليا في جامعة البحرين وبوليتكنك
البحرين .سيقدم البرنامج تموي ً
ال لكل طالب على
مدى خمس سنوات يغطي الرسوم الجامعية
والمواد الالزمة الستكمال دراساتهم .تلتزم بي
إم إم آي بدعم الطالب المؤهلين كل عام على
مدار خمس سنوات.

أطلقت مجموعة بي أم أم آي
برنامج  Happy Heartsالصحي الذي
يهدف إلى دعم نهج شامل لصحة
جميع الموظفين ،مع التركيز على
ثالث ركائز :النشاط البدني والنظام
الغذائي والتغذية والصحة العقلية.

شاركت مجموعة بي أم أم آي في مبادرة
أطلقها نادي الروتاري في البحرين تهدف إلى
توفير أجهزة حاسوب محمولة جديدة ألكثر من
 120طالبًا محتاجًا لمساعدتهم في مواصلة
التعليم بفعالية بعد أن أصبح التعليم منزليًا
نتيجة انتشار وتفشي جائحة كوفيد.19-
تبرعت مجموعة بي أم أم آي بخمسة وخمسين
سرير مستشفى مخصص لوزارة الصحة في
مملكة البحرين لتلبية الطلب العاجل في
مجمع السلمانية الطبي.
تبرعت مجموعة بي أم أم آي بمضخات أنسولين
بنكرياس صناعي وقطع غيارها لخمسة أطفال
يعانون من داء السكري .تعمل هذه المضخات
الحديثة كبنكرياس صناعي يفرز األنسولين الذي
يحتاجه الجسم تلقائيًا.
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من خالل التعاون مع جمعيات خيرية محلية
مختارة ،تبرعت بي أم أم آي بالمستلزمات
المنزلية واألدوات الكهربائية األساسية ألكثر من
 350أسرة في البحرين لدعم أكثر المتضررين من
تفشي جائحة كوفيد  .19 -تم توزيع األجهزة
الكهربائية األساسية على األسر المحتاجة
بالتساوي في محافظات العاصمة والشمالية
والجنوبية والمحرق.

شاركت أسواق األسرة بفعاليات
أسبوع التوعية بالبيئة الذي نظمه
المجلس األعلى للبيئة بالبحرين.
وفي إطار هذه المبادرة ،وزعت أسواق
األسرة  2,000كيس من األكياس
القابلة إلعادة االستعمال والصديقة
للبيئة ،ووضحت الخطوات التي
اتبعتها لتقليل أثرها البيئي.
إحــــداث الفــــــرق

تبرعت مجموعة بي أم أم آي بمبلغ  200ألف
دينار بحريني لدعم بناء مشروع “دار شباب
عالية” التابع لمركز عالية للتدخل المبكر ،وهو
مشروع يهدف إلى بناء وتشغيل دار رعاية
سكنية للبالغين الذين تتجاوز أعمارهم 16
عامًا ويعانون من تأخر النمو .وسيلبي المشروع
احتياجات ثالثين مقيمًا يعانون من تأخر
معتدل في النمو ويحتاجون إلى تدريب على
العادات.

تبرعت مجموعة بي أم أم آي بمبلغ  100ألف
دينار بحريني إلى الحملة الوطنية “فينا خير”
الرامية لإلغاثة من كوفيد 19-على مستوى
البالد ويترأسها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية
وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني رئيس
مجلس أمناء المؤسسة الملكية لألعمال
اإلنسانية.

تبرعت مجموعة بي أم أم آي بمبلغ 5
ماليين فرنك جيبوتي للهيئة الخاصة
بمكافحة انتشار كوفيد 19 -التابعة لوزارة
الميزانية في جيبوتي.

أطلقت أسواق األسرة فعاليات
“األسبوع األخضر” بالتعاون مع وزارة
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني والمجلس األعلى للبيئة.
وطرحت هذه الفعالية عدة مبادرات
متوافقة مع التزام أسواق األسرة
بالعمل المستمر على التقليل من
أثرها البيئي وتوعية المجتمع بأهمية
اتباع أسلوب حياة خال تمامًا من
النفايات.
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دعمت مجموعة بي أم أم آي “مبادرة
تكافل  ”2التابعة لوزارة العمل والتنمية
االجتماعية البحرينية من خالل التبرع بـ28
كرسيًا متحركًا مخصصًا تم تصميمها
خصيصًا لتلبية المتطلبات الخاصة بكل
مستفيد على حدة.

زار فريق مجموعة جي أس أس في
جنوب السودان دور األيتام في جوبا
أكثر من مرة للتبرع بالمواد الغذائية
ولقاء األطفال على مدار العام.

افتتحت مجموعة بي أم أم آي منشأة تخزين
جديدة مساحتها  26,000متر مربع في منطقة
البحرين اللوجستية في الحد وهي أحدث توسع
في قدرات المجموعة في مجال الخدمات
اللوجستية وسالسل اإلمداد .وتعد منشأة
المستودعات الجمركية في منطقة البحرين
اللوجستية مركزًا في البحرين يدعم خدمات
التوزيع التي تقدمها بي أم أم آي لعمالء
لوجستيات الطرف الثالث في أنحاء منطقة دول
مجلس التعاون الخليجي.
أطلقت مجموعة بي أم أم آي منصات تسوق
الكترونية محسنة ومحدثة لشركات التجزئة
التابعة لها بهدف تحسين تجربة المستخدمين.

لم تشهد شركة  ،BLSذراع المجموعة
اللوجستي ،أي انقطاع كبير في الخدمات
اللوجستية وسالسل اإلمداد ،ولم تحدث أي
مشكالت نجم عنها عدم تسليم الشحنات
حتى في ظل التحديات التي فرضتها جائحة
كوفيد.19-
طرح قسم خدمات الشحن بمجموعة “بي أم
أم آي” في المملكة العربية السعودية خدمات
تخزين إضافية في رأس تنورة لتقديم خدمة
أفضل للعمالء والزبائن .كما وفر الفريق خدمة
استئجار المصدات والمنصات للقطاع البحري
والقوات البحرية والمشاريع.

تعاون قسم خدمات الشحن مع شركة هالو
ألنظمة الدفاع البحرية لتكون مزود الخدمات
اللوجستية لدعم عمليات القسم في المنطقة.

فاز قسم بيع السلع االستهالكية سريعة الدوران في بي إم إم آي بالمركز األول في مجال مبيعات
منتجات الغسيل عن منتجات فيلدا ،ليتغلب على  17موزعًا ودو ً
ال أخرى في الفترة ما بين يناير
وديسمبر .2020
حصد اثنان من موظفي مجموعة بي إم إم آي جوائز من وزارة العمل والتنمية االجتماعية بالبحرين
على أدائهم المتميز في العمل .وتم تقديم الجوائز خالل حفل تكريم العمال المجدين والمتفوقين
الذي أقيم تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية االجتماعية السيد جميل حميدان.

تولى قسم خدمات الشحن مسؤولية تقديم
الخدمات للسفينة السياحية  AIDAprimaحيث
قام بتأمين اإلقامة والزيارة اآلمنة والممتعة في
البحرين لركابها وعددهم  1500راكب.
التقى فريق مجموعة بي أم أم آي رئيس
جمهورية جيبوتي ،الرئيس اسماعيل عمر جيله،
للتحدث حول وجود المجموعة في جيبوتي
خالل الخمسة عشر عامًا الماضية ومناقشة
طموح مجموعة بي أم أم آي ورؤيتها المتمثلة
بتوسعة أعمالها في البالد والمنطقة.

إحــــداث الفــــــرق

أطلقت متاجر بيع المشروبات بالتجزئة التابعة
لمجموعة بي أم أم آي خدمة طلبات السيارة.

بدأ قسم خدمات الشحن بعرض خدماته
الشاملة على العمالء في ميناء جدة اإلسالمي،
باإلضافة إلى تقديم الخدمات لجميع الموانئ
في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية
السعودية.
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اإلنجازات والمستجدات

الجوائز

حطمت شركة بي أم أم آي جيبوتي رقمها
القياسي السابق وذلك بالتعامل مع 24,000
طن من الشحنات خالل شهر واحد دون أي
مشكالت.
استضافت مجموعة بي أم أم آي غرفة اجتماع
جيبوتي االفتراضية خالل فعالية الوساطة
األفريقية اإللكترونية التابعة للرابطة الدولية
لعمليات االستقرار .وشملت الفعالية حضور
 90مشاركًا من مختلف أنحاء العالم وجمعت
مختلف الالعبين الرئيسيين في القطاع والسوق
األفريقية ،من بينهم العديد من أعضاء فريق
مجموعة بي أم أم آي.
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المستقلين إلى السادة
مساهمي بي إم إم آي ش.م.ب.

 /القائمة الموحدة
للمركز المالي

 /القائمة الموحدة
للدخل
 /القائمة الموحدة
للدخل الشامل
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التقرير
المالي

22
28
29
30
31
33
34

 /تقرير مدققي الحسابات

التقرير السنوي 2020

02/

 /القائمة الموحدة
للتدفقات النقدية

 /القائمة الموحدة
للتغيرات في حقوق الملكية
 /إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة
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تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة

تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة بي إم إم آي ش.م.ب«( .الشركة») وشركاتها التابعة
(المشار إليهم معًا «بالمجموعة») ،والتي تتكون من القائمة الموحدة للمركز المالي كما في  31ديسمبر ،2020
والقوائم الموحدة للدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية
في ذلك التاريخ ،واإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة ،بما في ذلك ملخص ألهم السياسات المحاسبية.

 -1إضمحالل العقارات واآلالت والمعدات لشركة بنادر للفنادق ش.م.ب.

الرأي

في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصـورة عادلة ،من كافة النواحي الجوهرية ،المـركز المالي
الموحد للمجموعة كما في  31ديسمبر  ،2020وأداؤها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة
المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي وفقًا الجتهادنا المهني كانت األكثر جوهرية خالل تدقيق القوائم
المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2020لقد تمت دراسة هذه األمور ضمن نطاق تدقيق القوائم
المالية الموحدة ككل ،وذلك إلبداء رأينا حول هذه القوائم ،وال نبدي رأيًا منفص ً
ال حول هذه األمور .بالنسبة لكل
أمر من األمور الموضحة أدناه ،تم تقديم تفاصيل عن كيفية معالجة هذه األمور في عملية التدقيق في ذلك
السياق.
لقد استوفينا المسئوليات المذكورة في بند مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية
بناء عليه ،فإن تدقيقنا يشمل تنفيذ
الموحدة الواردة في تقريرنا ،باإلضافة لكافة األمور المتعلقة بذلكً .
اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة .إن
نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار إليها أدناه ،توفر
أساسًا لرأينا حول تدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة.

راجع اإليضاحين  4و 6حول القوائم المالية الموحدة.

أمور التدقيق الرئيسية
تتضمن عقارات وآالت ومعدات المجموعة على فندق داون تاون روتانا المملوك من قبل المجموعة والذي
تبلغ قيمته المدرجة  34,895,937دينار بحريني ،وهو ما يمثل  31%من مجموع موجودات المجموعة.
يتكبد الفندق خسائر منذ بدء عملياته في سنة  .2016قامت اإلدارة بإجراء تقييمًا لإلضمحالل في القيمة
المدرجة للفندق من خالل مقارنة قيمته المدرجة بقيمته القابلة لإلسترداد ،والتي تعد األعلى من قيمته
المستخدمة وقيمته العادلة ناقصًا تكاليف البيع كما في  31ديسمبر .2020
قامت اإلدارة بإشراك خبير تقييم خارجي مستقل معتمد لتقدير القيمة القابلة لإلسترداد على أساس
القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع.
تتضمن عملية تقييم اإلضمحالل على عدد من االفتراضات واآلراء والتقديرات الهامة ،وبالتالي فإننا نعتبر
هذا األمر من أمور التدقيق الرئيسية.

إحــــداث الفــــــرق

أساس الرأي

تمت عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية .إن مسئولياتنا بموجب هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن
بند مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا .نحن مستقلون
عن المجموعة وفقًا لقواعد السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير االستقالل
الدولية) ووفقًا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم المالية في مملكة البحرين ،وقد استوفينا
مسئولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين .إننا نعتقد أن أدلة التدقيق
التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساسًا لرأينا.
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تقرير مدققي الحسابات
المستقلين إلى السادة مساهمي
بي إم إم آي ش.م.ب.

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

الكيفية التي تمت بها معالجة أمور التدقيق الرئيسية في عملية التدقيق
تتضمن إجراءاتنا من بين اإلجراءات 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
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تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)

تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة (تتمة)

 -2مخصص المخزون البطيء الحركة والمتقادم

 -راجع اإليضاحين  4و 12حول القوائم المالية الموحدة.

أمور التدقيق الرئيسية

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 2020؛ و
 -تقييم مدى كفاية اإلفصاحات في القوائم المالية الموحدة.

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2020
تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة  ،2020بخالف
القوائم المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات .إن مجلس اإلدارة هو المسئول عن المعلومات
األخرى .وقد حصلنا قبل تاريخ هذا التقرير على تقرير مجلس اإلدارة والذي يمثل جزءًا من التقرير السنوي
للمجموعة لسنة  ،2020ومن المتوقع توفير البنود المتبقية من التقرير السنوي بعد ذلك التاريخ.
إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى ،وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال
التأكيد في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة ،تكمن مسئوليتنا في قراءة المعلومات األخرى المحددة
أعاله عندما تصبح متاحة ،وعند القيام بذلك ،نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت هذه المعلومات األخرى
تتعارض جوهريًا مع القوائم المالية الموحدة أو مع معرفتنا التي حصلنا عليها من خالل عملية التدقيق
بناء على العمل الذي قمنا به على
أو يبدو أنها تحتوي على معلومات جوهرية خاطئة .وإذا ما استنتجناً ،
المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير التدقيق ،أنها تحتوي على معلومات جوهرية
خاطئة ،فإنه يتوجب علينا اإلفصاح عن تلك الحقيقة .ولم نالحظ ما يتوجب اإلفصاح عنه في هذا الشأن.

إحــــداث الفــــــرق

 -تستورد وتبيع المجموعة المواد الغذائية والمنتجات األخرى ذات أعمار وفترة انتهاء صالحية قصيرة .لدى المجموعة
إجمالي مخزون بقيمة  14,716,365دينار بحريني كما في  31ديسمبر .2020
يعد هذا المجال هامًا لعملية التدقيق حيث يتطلب إصدار رأيًا جوهريًا في تقييم المستوى المناسب للمخصص للمواد
التي قد تكون بطيئة الحركة ومتقادمة .قد تتضمن تلك اآلراء على توقعات اإلدارة بشأن الطلب على المخزون ،تواريخ
انتهاء صالحية المنتج وخطة استبعاد مخزون ذو تواريخ انتهاء صالحية قريبة.

التقرير السنوي 2020

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

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

مسئوليات مجلس اإلدارة حول القوائم المالية الموحدة
إن مجلس اإلدارة هو المسئول عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية ،وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضروريًا إلعداد قوائم
سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ.
مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية،
ً
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،يكون مجلس اإلدارة مسئو ً
ال عن تقييم قدرة المجموعة على العمل
كمنشأة مستمرة ،واإلفصاح ،حيث أمكن ،عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في ذلك استخدام
مبدأ االستمرارية المحاسبي عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،إال إذا كان في نية مجلس اإلدارة تصفية
المجموعة أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء
سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ وإصدار تقرير تدقيق يتضمن رأينا .يعتبر التأكيد
الجوهرية،
ً
المعقول هو تأكيدًا عالي المستوى ،ولكنه ليس ضمانًا بأن التدقيق الذي يتم وفقًا لمعايير التدقيق
الدولية سيكشف دائمًا عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها .إن األخطاء قد تحدث نتيجة
ً
ً
مجتمعة ،يمكن أن يكون لها تأثير على
منفردة أو
الحتيال أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية ،إذا كانت
القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية الموحدة.
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تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة (تتمة)

تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة (تتمة)

مسئوليات مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة (تتمة)
من تلك األمور التي تم التواصل بها مع مجلس اإلدارة ،القيام بتحديد األمور األكثر أهمية على تدقيق
القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية والتي تمثل أمور التدقيق الرئيسية .أننا نقدم توضيح بشأن تلك
األمور في تقرير التدقيق مالم تمنع القوانين أو األنظمة اإلفصاح عن ذلك األمر ،أو في حاالت نادرة جدًا،
بناء عليها ال يتم اإلفصاح عن ذلك األمر في تقريرنا حيث أن اآلثار السلبية المتوقعة لإلفصاح قد
والتي ً
تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.

كجزء من عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية ،فإننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والحفاظ على الشك
المهني في جميع مراحل التدقيق ،وكما نقوم بما يلي:

‑

فهم نظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة في ظل الظروف القائمة
وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للمجموعة.

‑

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ،ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة التي
قام بها مجلس اإلدارة.

‑

وبناء على أدلة التدقيق التي تم
التأكد من مدى مالئمة استخدام مجلس االدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي،
ً
الحصول عليها ،فيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوهرية
حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة .وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري ،فعلينا
اإلشارة في تقرير التدقيق إلى اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية الموحدة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه
اإلفصاحات غير كافية .إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق ،ومع
ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار المجموعة في أعمالها كمنشأة مستمرة.

‑

تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية الموحدة ومحتواها بما في ذلك اإلفصاحات حولها وفيما إذا كانت
القوائم المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث األساسية التي تحقق العرض العادل.

‑

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية عن الشركات أو األنشطة التجارية ضمن
نطاق المجموعة إلبداء الرأي حول القوائم المالية الموحدة .إننا مسئولون عن التوجيه واإلشراف وإنجاز عملية
التدقيق للمجموعة .ونظل الجهة الوحيدة المسئولة عن رأينا حول التدقيق.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
نفيد بأن:
أ) وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني:
 )1أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية الموحدة تتفق مـع تلك السجالت؛
 )2وأن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة تتفق مع القوائـم الماليـة الموحدة؛
 )3وقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات والمعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛
ب) ولم يرد إلى علمنا خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2020وقوع أية مخالفات ألحكام قانون الشركات
التجارية البحريني أو الدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي (األحكام النافذة من المجلد رقم )6
وتوجيهات مصرف البحرين المركزي والقوانين والقرارات المتعلقة بها ،وقواعد وإجراءات بورصة البحرين
أو ألحكام عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري سلبًا على نشاط
المجموعة أو مركزها المالي الموحد.

إحــــداث الفــــــرق

‑

سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ،
تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة،
ً
وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسًا
إلبداء رأينا .إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن خطأ ،لِما قد
يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.

التقرير السنوي 2020

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

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

ج) وفقًا لما تقتضيه المادة ( )8من القسم ( )2من الفصل ( )1من قانون حوكمة الشركات البحريني ،فإننا
نفيد أن الشركة؛
 )1قامت بتعيين مسئول إدارة الحوكمة؛
 )2ولديها توجيهات وإجراءات مكتوبة الحوكمة الشركات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
الشريك المسئول عن مهمة التدقيق الناتج عنها هذا التقرير لمدققي الحسابات المستقلين هو السيد
كاظم ميرشنت.

إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة حول عدة أمور من بينها ،نطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق الهامة التي تتضمن
أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي الذي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.
كما نقوم بتزويد مجلس اإلدارة بما يفيد التزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة باالستقاللية ،ونطلعه على جميع
العالقات واألمور األخرى التي قد تؤثر على استقالليتنا وما من شأنه أن يحافظ على هذه االستقاللية.
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القائمة الموحدة للمركز المالي

القائمة الموحدة للدخل

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

كما في  31ديسمبر 2020
إيضاحات

2020

2019

دينار بحريني

دينار بحريني

الموجودات

23

موجودات غير متداولة

تكاليف اإليرادات

عقارات وآالت ومعدات

6

51,162,558

48,538,585

الحق في استخدام الموجودات

7

6,382,691

7,778,597

استثمارات عقارية

8

9,457,725

9,457,725

استثمارات في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة

9

148,535

1,569,433

استثمارات

10

6,933,299

10,708,092

74,084,808

78,052,432

موجودات متداولة
مخزون

12

13,583,804

11,928,055

ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

13

21,463,932

23,560,572

أرصدة لدى بنك ونقد

14

4,611,543

4,814,777

39,659,279

40,303,404

113,744,087

118,355,836

مجموع الموجودات

حقوق الملكية
15

14,642,854

14,642,854

أسهم خزانة

16

)(1,430,101

)(1,430,101

إحتياطيات أخرى

18

12,452,523

14,009,286

أرباح مبقاة

42,311,193

42,388,724

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

67,976,469

69,610,763

31

مجموع حقوق الملكية

285,195

1,705,939

68,261,664

71,316,702

إجمالي الربح
25

دخل تشغيلي آخر

2020

2019

دينار بحريني

دينار بحريني

96,410,423

104,333,781

)(75,474,234

)(73,371,755

20,936,189

30,962,026

3,374,784

2,584,913

مصروفات البيع والتوزيع

)(9,026,207

)(9,387,791

مصروفات عامة وإدارية

)(11,530,730

)(14,985,915

الربح من العمليات

3,754,036

9,173,233

صافي دخل االستثمار

26

430,202

722,987

حصة المجموعة من نتائج شركات خاضعة لسيطرة مشتركة

9

)(115,133

)(84,002

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

10

)(82,635

)(32,529

)(1,196,179

)(2,016,811

2,790,291

7,762,878

مصروف ضريبة الدخل

27

)(182,949

)(84,532

ربح المجموعة للسنة

24

2,607,342

7,678,346

من ضمنه الخسارة العائدة إلى حقوق غير مسيطرة

1,420,744

1,556,110

ربح المجموعة للسنة العائد إلى مساهمي بي إم إم آي
ش.م.ب.

4,028,086

9,234,456

28

65

24

تكاليف التمويل
الربح قبل ضريبة الدخل

النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح (فلس)

28
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حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق غير مسيطرة

إيضاحات

اإليرادات

رأس المال

التقرير السنوي 2020

بي إم إم آي ش.م.ب.

بي إم إم آي ش.م.ب.

مطلوبات غير متداولة
قروض واقتراضات

19

15,402,572

14,875,992

التزامات عقد اإليجار

20

5,274,324

6,408,530

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

21

2,125,198

1,935,586

22,802,094

23,220,108

شوقي علي فخرو
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد عبد اهلل حسن بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

مطلوبات متداولة
22

9,209,162

11,798,604

قروض واقتراضات

19

7,086,726

6,332,502

سحوبات على المكشوف من البنك

14

3,387,540

3,372,230

التزامات عقد اإليجار

20

1,463,830

1,083,917

1,378,645

1,174,121

154,426

57,652

22,680,329

23,819,026

مجموع المطلوبات

45,482,423

47,039,134

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

113,744,087

118,355,836

ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها
ضريبة دخل مستحقة الدفع

29

شوقي علي فخرو
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد عبد اهلل حسن بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

القائمة الموحدة للدخل الشامل

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

ربح المجموعة للسنة (الخسارة) الدخل الشامل اآلخر

التقرير السنوي 2020

بي إم إم آي ش.م.ب.

بي إم إم آي ش.م.ب.
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

2020

2019

دينار بحريني

دينار بحريني

2,607,342

7,678,346

إيضاحات

2020

2019

دينار بحريني

دينار بحريني

األنشطة التشغيلية

البنود التي ال يمكن إعادة تصنيفها إلى القائمة الموحدة للدخل في السنوات الالحقة:

2,790,291

7,762,878

استهالك عقارات وآالت ومعدات

6

3,425,992

3,180,828

استهالك الحق في استخدام الموجودات

7

2,138,332

1,693,995

حصة المجموعة من نتائج شركات خاضعة لسيطرة مشتركة

9

115,133

84,002

(الخسارة) الدخل الشامل اآلخر للسنة

)(1,206,693

1,404,192

خسائر من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

10

82,635

32,529

مجموع الدخل الشامل للمجموعة للسنة

1,400,649

من ضمنه الخسارة العائدة إلى حقوق غير مسيطرة

1,420,744

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

2,821,393

صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاح )10

)(809,215

838,572

تعديالت للبنود التالية:

البنود التي ال يمكن إعادة تصنيفها إلى القائمة الموحدة للدخل في السنوات الالحقة:
)(397,478

فروق الصرف الناتجة عن تحويل العمليات األجنبية

الربح قبل ضريبة الدخل

إعادة تصنيف خسارة صرف العمالت األجنبية إلى القائمة الموحدة للدخل عند إستبعاد
شركة تابعة

479,957
85,663

9,082,538

مخصص (استرجاع مخصص) المخزون بطيء الحركة والمتقادم

12

1,041,562

)(246,013

1,556,110

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

13

206,000

235,480

10,638,648

تكاليف التمويل

24

1,196,179

2,016,811

مكسب من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

24

-

)(11,080

صافي دخل االستثمار

26

)(430,202

)(722,987

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

مكسب من إستبعاد شركة تابعة
مكسب عند إنهاء عقد إيجار
شوقي علي فخرو
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد عبد اهلل حسن بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

-

)(324,473

)(2,062

-

10,944,016

14,115,257

إحــــداث الفــــــرق

21

380,156

413,287

تغيرات في رأس المال العامل:
مخزون

)(2,697,311

)(110,890

ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

1,656,602

)(3,716,326

ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

)(2,703,226

)(1,878,521

صافي النقد الناتج من العمليات

7,200,081

8,409,520

ضريبة دخل مدفوعة

)(86,175

)(37,501

مكافأة مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

)(193,500

)(193,500

)(250,634

)(146,629

مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

21

صافي التغيرات في المبالغ المدفوعة مقدمًا مقابل مكافآت نهاية
الخدمة للموظفين
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

60,090

)(44,994

6,729,862

7,986,896

األنشطة االستثمارية
)(1,360,001

)(1,261,827

4,562

96,906

291,394

161,942

متحصالت من استبعاد استثمارات

10

3,343,721

2,306,335

شراء استثمارات

10

)(460,778

-

430,202

752,166

-

16,770

2,249,100

2,072,292

شراء عقارات وآالت ومعدات

6

متحصالت من بيع عقارات وآالت ومعدات
صافي التدفق النقدي من استبعاد شركة خاضعة لسيطرة مشتركة

أرباح أسهم ودخل فوائد مستلم
صافي التدفق النقدي من استبعاد شركة تابعة
صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

31

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية (تتمة)

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

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

األنشطة التمويلية
أرباح أسهم مدفوعة لمساهمي بي إم إم آي ش.م.ب.

33

)(5,043,655

)(7,240,654

قروض واقتراضات مستلمة

33

10,083,468

10,740,750

قروض واقتراضات مدفوعة

33

رأس المال

)(11,122,282

)(12,154,076

)(1,253,535

)(2,072,474

مدفوعات المبلغ األصلي اللتزامات عقد اإليجار

33

)(1,494,657

)(1,980,145

الربح (الخسارة) للسنة

-

صافي التغيرات في مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها

33

-

)(1,250

خسارة شاملة أخرى للسنة

-

)(8,830,661

)(12,707,849

مجموع (الخسارة) الدخل الشامل
للسنة

صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه

148,301

)(2,648,661

أرباح أسهم نهائية لسنة 2019

مصروفات الفوائد المدفوعة

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

صافي فروق صرف عمالت أجنبية

)(366,845

538,286

النقد وما في حكمه في  1يناير

1,442,547

3,552,922

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

1,224,003

1,442,547

محول إلى احتياطي التبرعات
الخيرية

14

17

18

الرصيد كما في  31ديسمبر
2020

 تم استبعاد أرباح أسهم ودخل الفوائد المستحقة القبض البالغة  57,356دينار بحريني ( 29,179 : 2019ديناربحريني) من التغير في الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى.

14,642,854

)(1,430,101

14,009,286

42,388,724

69,610,763

1,705,939

71,316,702

-

-

4,028,086

4,028,086

)(1,420,744

2,607,342

-

)(1,206,693

-

)(1,206,693

-

)(1,206,693

-

-

)(1,206,693

4,028,086

2,821,393

)(1,420,744

1,400,649

-

-

-

)(4,270,822

)(4,270,822

-

)(4,270,822

-

-

)(350,070

350,070

-

-

-

-

-

184,865

)(184,865

-

-

-

-

-

)(184,865

-

)(184,865

-

)(184,865

14,642,854

)(1,430,101

12,452,523

42,311,193

67,976,469

285,195

68,261,664

تتضمن األرباح المبقاة على احتياطيات غير قابلة للتوزيع بإجمالي  340,000دينار بحريني متعلقة
بالشركات التابعة كما في  31ديسمبر .2020

إحــــداث الفــــــرق

توزيعات لجمعية األسرة الخيرية

بنود غير نقدية

أسهم
خزانة

احتياطيات
أخرى
(إيضاح )18

أرباح مبقاة

المجموع

حقوق غير
مسيطرة

مجموع
حقوق
الملكية

إيضاحات دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
الرصيد في  1يناير 2020

النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

التقرير السنوي 2020

بي إم إم آي ش.م.ب.

بي إم إم آي ش.م.ب.

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية

 -تم استبعاد أرباح األسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة بالسنوات السابقة والبالغة  772,833دينار

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بحريني ( 122,617 :2019دينار بحريني) من التغير في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى.

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

 تم استبعاد تبرعات غير مدفوعة تتعلق باحتياطي التبرعات الخيرية بمبلغ وقدره  184,865دينار بحريني( 168,692: 2019دينار بحريني) من التغيرات في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى.

أسهم
خزانة

احتياطيات
أخرى
(إيضاح )18

أرباح مبقاة

المجموع

حقوق غير
مسيطرة

مجموع
حقوق
الملكية

إيضاحات دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
14,642,854

)(1,430,101

13,678,045

39,368,046

66,258,844

3,262,049

69,520,893

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

 -تم تعديل استبعاد استثمارات في شركة خاضعة لسيطرة مشتركة بقيمة مدرجة قدرها  1,305,765دينار

أرباح أسهم نهائية لسنة 2018

17

-

-

-

)(4,270,822

)(4,270,822

-

)(4,270,822

بحريني (اإليضاح رقم  )9مقابل الحسابات التالية:

أرباح أسهم نهائية لسنة 2019

17

-

-

-

)(2,847,215

)(2,847,215

-

)(2,847,215

 تم تعديل مبلغ غير محصل قدره  291,394دينار بحريني ( 161,942 : 2019دينار بحريني) يتعلق باستبعاداستثمارات في شركة خاضعة لسيطرة مشتركة والمحصل خالل السنة من التغيرات في الذمم التجارية
المدينة والذمم األخرى.

دينار بحريني
شراء عقارات وآالت ومعدات

4,725,159

قروض واقتراضات مستلمة

)(2,319,618

ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

)(895,252

صافي التغير في مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها

)(204,524
1,305,765

الرصيد في  1يناير 2019

مكسب من استبعاد استثمارات
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
محول إلى احتياطي التبرعات
الخيرية
توزيعات لجمعية األسرة الخيرية
الرصيد كما في  31ديسمبر
2019

18

-

-

)(1,072,951

1,072,951

-

-

-

-

-

168,692

)(168,692

-

-

-

-

-

)(168,692

-

)(168,692

-

)(168,692

14,642,854

)(1,430,101

14,009,286

42,388,724

69,610,763

1,705,939

33

تتضمن األرباح المبقاة على احتياطيات غير قابلة للتوزيع بإجمالي  405,681دينار بحريني متعلقة
بالشركات التابعة كما في  31ديسمبر .2019

71,316,702

 1معلومات عن الشركة واألنشطة

 1معلومات عن الشركة واألنشطة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2020

كما في  31ديسمبر 2020

شركة بي إم إم آي ش.م.ب«( .الشركة») هي شركة مساهمة عامة ،أسهمها مطروحة للتداول في بورصة البحرين،
تأسست فـي مملكة البحرين ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تحت سجل تجاري رقم  .10999إن عنوان
المكتب الرئيسي للشركة مسجل تحت صندوق بريد  ،828سترة ،مملكة البحرين.
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة (المشار إليهم معًا «بالمجموعة») في بيع األغذية والمرطبات
والمواد اإلستهالكية األخرى بالجملة والتجزئة وتقديم خدمات االمدادات والشحن وكما تمتلك المجموعة كذلك
فندق خمس نجوم .تتركز عمليات المجموعة في مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية
السعودية وجمهورية العراق والواليات المتحدة األمريكية وجمهورية جيبوتي وجمهورية مالي وجمهورية جنوب
السودان وجمهورية السودان وجمهورية كينيا.
تم إعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة وفقًا لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  25فبراير .2021
فيما يلي الشركات التابعة للشركة:
اسم الشركة التابعة

التقرير السنوي 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

نسبة حصة الملكية
2020

2019

بلد التأسيس

األنشطة الرئيسية

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 إم إم فود سيرفيس ش.ش.و.

100%

100%

مملكة
البحرين

تصنيع األغذية وتقديم خدمات التموين.

سفن الخليج للشحن البحري والخدمات
البحرية

100%

100%

المملكة العربية
السعودية

إدارة خدمات مناولة البضائع والشحن
وخدمات الشحن.

2020

2019

بلد التأسيس

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:
100%

جلوبل سورسنج آند سبالي سيرفيسس ليميتد

100%

جلوبل سورسنج آند سبالي سيرفيسس ليميتد
(أ)

100%

100%

جلوبل سورسنج آند سبالي كينيا ليمتيد

100%

100%

جمهورية السودان

تقديم خدمات التموين والتدبير
المنزلي.

جمهورية جنوب
السودان

تقديم خدمات التموين والتدبير
المنزلي.

جمهورية كينيا

تقديم خدمات التموين والمرطبات.

لدى جلوبل سورسنج أند سبالي ساوث هولدنغ ش.ش.و .الشركة التابعة التالية كما بتاريخ إعداد التقارير المالية:
جي إس إس غابون إس أيه (ب)

100%

100%

تحت التصفية.

جمهورية الغابون

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

100%

100%

جمهورية مالي

منشأة خاملة.

.أتمثل حصة الملكية الفعلية.
.بقرر 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 بعد من عملية التصفية كما هو
بتاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة.
فيما يلي الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة من قبل المجموعة:

اسم الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة

نسبة حصة الملكية
2020

2019

بلد التأسيس

األنشطة الرئيسية

شركة ماكجيتيجانس إلدارة الضيافة ذ.م.م.

80%

80%

مملكة
البحرين

إدارة الضيافة.

شركة بي أند بي للتوزيع ذ.م.م.

-

50%

مملكة البحرين

إنشاء وتشغيل المخازن.

شركة فاست تراك للتصدير إل.إل.سي

100%

100%

والية فلوريدا ،الواليات
المتحدة األمريكية

لم تبدأ أنشطتها التجارية بعد.

شركة يو كيو أل سي فسيلتي منيجمنت
ليميتد

50%

50%

دولة اإلمارات
العربية المتحدة

أرض العهد للتجارة العامة إل.إل.سي

100%

100%

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

جمهورية العراق

تقديم خدمات التموين والتدبير المنزلي.

بي إم إم آي الدولية القابضة ش.ش.و.

100%

100%

مملكة
البحرين

شركة قابضة لمجموعة من الشركات
التجارية أوالصناعية أوالخدماتية.

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.

إحــــداث الفــــــرق

شركة نادر للتجارة ذ.م.م.

100%

100%

مملكة البحرين

إدارة عدة وكاالت تجارية للسلع اإلستهالكية.

اسم الشركة التابعة

نسبة حصة الملكية

األنشطة الرئيسية

.جقامت المجموعة خالل الفترة بشراء مستودع منطقة البحرين اللوجستية من مجموعة بانز بقيمة مدرجة
قدرها  4,725,159دينار بحريني وقرضها والمبالغ المحتفظ بها المستحقة الدفع ذات الصلة والبالغة
 2,319,618دينار بحريني و 204,524دينار بحريني على التوالي ،مقابل حصتها البالغة  50٪من استثمارها في
شركة بي أند بي للتوزيع ذ.م.م .بقيمة مدرجة قدرها  1,305,765دينار بحريني في وقت البيع ومع الرصيد
المتبقي البالغ  895,252دينار بحريني المستحق الدفع نقدًا.
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 2تأثير كورونا فيروس (جائحة )19 -

 3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

خالل السنة ،كان هناك تفشي لفيروس كورونا (كوفيد  .)19 -ومن المتوقع أن تستمر التأثيرات الحالية والمتوقعة لتفشي
الجائحة على االقتصاد العالمي في التطور .واتخذت السلطات إجراءات مختلفة الحتواء انتشار الجائحة وأعلنت عن إجراءات
دعم مختلفة لمواجهة التأثيرات السلبية المحتملة .قامت المجموعة بإثبات مبلغ وقدره  1,167,465دينار بحريني
كمساعدة حكومية ذات الصلة بالمساعدة المقدمة من قبل حكومة مملكة البحرين خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر
 .2020تراقب المجموعة عن كثب آخر التطورات في الوضع الحالي اآلخذ في التطور .على رغم من أن هذه التطورات تسببت
في إضطرابات في عمليات المجموعة كما في  31ديسمبر  ،2020إال أن حجم ومدة هذه التطورات ال تزال غير مؤكدة في
هذه المرحلة .أخذت المجموعة في االعتبار التأثيرات المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد المبالغ المسجلة
للموجودات المالية وغير المالية والمطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة كما في  31ديسمبر  .2020إال أن السوق ال تزال
متقلبة ،وال تزال المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق ،التي ال يمكن تحديد مداها في الوقت الحاضر.

أسس التوحيد (تتمة)
ينسب الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى حقوق حاملي الشركة األم للمجموعة والحقوق غير
المسيطرة ،حتى لو أن هذه النتائج تؤدي إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة .أينما استلزم األمر ،يتم إجراء تعديالت
على القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة .تم استبعاد
جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت البينية بين
أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.

كما في  31ديسمبر 2020

 3السياسات المحاسبية الهامة
أسس اإلعداد
أعدت القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات واالستثمارات العقارية التي تم قياسها
بالقيمة العادلة.

عملة العرض والعملة الرئيسية
أعدت القوائم المالية الموحدة بالدينار البحريني ،والذي يعد عملة عرض عمليات المجموعة والعملة الرئيسية للشركة.
أسس التوحيد
تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية لبي إم إم آي ش.م.ب .وشركاتها التابعة كما في  31ديسمبر .تتحقق
السيطرة عندما تكون لدى المجموعة تعرضات أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها مع الشركة المستثمر
فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها .وباألخص ،تسيطر
المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة ما يلي:
‑
‑
‑

السلطة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة
المستثمر فيها)
تعرضات على أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها
القدرة على إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار عوائدها

بشكل عام ،هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها السيطرة .لدعم هذا االفتراض ،وعندما تكون لدى المجموعة
حقوق أقل في أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة للشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة في االعتبار جميع
الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديها السلطة على الشركة المستثمر فيها ،بما في ذلك:
‑
‑
‑

الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها
الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛
حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتملة

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق
والظروف تشير بأن هناك تغيرات على عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة الثالث .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل
المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم إيقاف التوحيد عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة.
يتم تضمين موجودات ومطلوبات ودخل ومصروفات الشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية
الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة لغاية تاريخ إيقاف المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة

يتم احتساب التغيير في حصة ملكية الشركة التابعة ،دون فقدان السيطرة ،كمعاملة أسهم حقوق الملكية.
إذا فقدت المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة ،فإنها تقوم باستبعاد الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات
ذات الصلة بالشركة التابعة والحقوق غير المسيطرة والبنود األخرى لحقوق الملكية بينما يتم إثبات أي مكسب أو خسارة
ناتجة في القائمة الموحدة للدخل .يتم إثبات أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.
معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة
إن السياسات المحاسبية المعتمدة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة هي مطابقة لتلك المستخدمة في السنة السابقة،
باستثناء بعض المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي أدخلت على المعايير والتفسيرات المطبقة من قبل المجموعة
كما في  1يناير  .2020لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكنه غير إلزامي بعد.
التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  :3المتعلق بتعريف األعمال التجارية
توضح التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  3لكي يتم اعتبارها أعمال تجارية ،يجب أن
تتضمن على مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات ،كحد أدنى ،مدخالت وعملية موضوعية تساهم معًا بشكل
جوهري في القدرة على تحقيق المخرجات .عالوة على ذلك ،أوضحت أن األعمال التجارية يمكن أن توجد دون أن تتضمن
على جميع المدخالت والعمليات الالزمة لتحقيق المخرجات .لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحدة
للمجموعة ،ولكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية إذا دخلت المجموعة في أي أعمال دمج.
التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9ومعيار
المحاسبة الدولي رقم  :39المتعلق بإصالح سعر الفائدة المرجعي
تتضمن التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9ومعيار المحاسبة الدولي رقم  39المتعلق
باألدوات المالية :اإلثبات والقياس على عددًا من اإلعفاءات ،والتي يتم تطبيقها على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل
مباشر بإصالح سعر الفائدة المرجعي .تتأثر عالقة التحوط إذا أدى اإلصالح إلى حاالت عدم التيقن بشأن توقيت أو مقدار
التدفقات النقدية القائمة على أساس المعيار المرجعي لبند التحوط أو أداة التحوط .لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على
القوائم المالية الموحدة للمجموعة حيث ال توجد لديها أي عالقات تحوط لسعر الفائدة.

إحــــداث الفــــــرق

بيان بااللتزام
أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير
المحاسبة الدولي وطبقًا لقانون الشركات التجارية البحريني والدليل اإلرشادى لمصرف البحرين المركزي (األحكام النافذة
من المجلد رقم  )6وتوجيهات مصرف البحرين المركزي والقوانين والقرارات المتعلقة بها ،وقواعد وإجراءات بورصة البحرين.

كما في  31ديسمبر 2020

التقرير السنوي 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

التعديالت التي أدخلت معيار المحاسبة الدولي رقم  1ومعيار المحاسبة الدولي رقم  :8المتعلق بالتعريف الجوهري
تقدم التعديالت تعريفًا جديدًا للجوهري التي تنص على أن «المعلومات هي معلومات جوهرية إذا تم حذفها أو تحريفها
أو إخفاؤها ،فمن المتوقع أن تؤثر بشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات
األغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية ،التي توفر معلومات مالية حول المنشأة المبلغة المعنية» .توضح التعديالت
أن األهمية الجوهرية ستعتمد على طبيعة أو حجم المعلومات ،سواء كانت على حدة أو باالقتران مع معلومات أخرى ،في
سياق القوائم المالية .يعتبر الخطأ في وصف المعلومات هو أمر جوهري إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على
القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون .لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحدة ،وال يتوقع
بأن يكون لها أي تأثير مستقبلي على المجموعة.
اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في  29مارس 2018
اإلطار المفاهيمي ليس معيارًا ،وال يتجاوز أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار .والغرض
معدي المعايير على
من اإلطار المفاهيمي هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولي على وضع المعايير ،ومساعدة
ّ
وضع سياسات محاسبية متوافقة في حال عدم وجود معيار قابل للتطبيق ومساعدة جميع األطراف على فهم المعايير
وتفسيرها .وسيؤثر ذلك على المنشآت التي وضعت سياساتها المحاسبية استنادًا إلى اإلطار المفاهيمي .يتضمن اإلطار
المفاهيمي المعدل على بعض المفاهيم الجديدة ،ويقدم تعاريف محدثة ومعايير إثبات للموجودات والمطلوبات ويوضح
بعض المفاهيم الهامة .لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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 3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  :16المتعلق بمحاسبة امتيازات اإليجار ذات
الصلة بجائحة كوفيد 19 -
بتاريخ  28مايو  ،2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي امتيازات اإليجار ذات الصلة بجائحة كوفيد - 19 -
التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16المتعلق بعقود اإليجار .تقدم التعديالت
إعفاءات للمستأجرين من تطبيق توجيهات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16المتعلقة بمحاسبة تعديل
عقود اإليجار المتيازات اإليجار الناتجة كنتيجة مباشرة لجائحة كوفيد  .19-كوسيلة عملية ،يجوز للمستأجر أن يختار
عدم تقييم ما إذا كان امتيازات اإليجار ذات الصلة بجائحة كوفيد  19 -من المؤجر هو تعديل لعقد اإليجار .يحتسب
المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار أي تغيير في مدفوعات اإليجار الناتجة عن امتيازات اإليجار ذات الصلة بجائحة
كوفيد  19 -بنفس الطريقة التي يحتسب بها التغيير بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،16إذا لم
يكن التغيير تعدي ًلا لعقد اإليجار.

عقود اإليجار  -المجموعة كمستأجر (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2020

كما في  31ديسمبر 2020

يجب على المستأجر تطبيق هذا التعديل على فترات إعداد التقارير المالية السنوية المبتدئة في أو بعد  1يونيو .2020
يسمح بالتطبيق المبكر .قامت المجموعة بإثبات امتياز اإليجار على عقود التأجير التشغيلية كدخل في القائمة
الموحدة للدخل.
عقارات وآالت ومعدات
تدرج العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة ،بعد حسم االستهالك المتراكم وأي إضمحالل في القيمة .ال يتم
إستهالك األراضي المملوكة ملكًا حرًا واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

مباني على أراضي مملوكة ملكًا حرًا

 5إلى  40سـنة

مباني على أراضي مستأجرة

 15إلى  20سنة

مركبات

 2إلى  10سنوات
 5سنوات

النفقات المتكبدة الستبدال عنصر من بنود العقارات واآلالت والمعدات يتم حسابه كبند منفصل ويتم رسملته
من ثم شطب القيمة المدرجة للعنصر الذي تم يتم استبداله .يتم رسملة النفقات الالحقة األخرى فقط عند زيادة
المنافع اإلقتصادية المستقبلية للبند المتعلق بالعقارات واآلالت والمعدات .يتم إثبات جميع النفقات األخرى في
القائمة الموحدة للدخل كمصروفات عند تكبدها.
يتم إجراء مراجعة للقيم المدرجة للعقارات واآلالت والمعدات من حيث اإلضمحالل عندما تكون هناك أحداث أو
تغيرات في الظروف تشير إلى عدم قابلية إسترداد القيمة المدرجة .في حالة وجود أي من هذه المؤشرات وحيث
تزيد القيم المدرجة على المبلغ المقدر القابل لإلسترداد ،يتم تخفيض الموجودات إلى قيمها القابلة لإلسترداد
والتي تعد القيمة األعلى من بين قيمتها العادلة ناقصًا تكلفة البيع وقيمتها المستخدمة.
يتم استبعاد بند من العقارات واآلالت والمعدات عند البيع أو عندما ال يتوقع الحصول على منافع إقتصادية من
إستخدامه أو بيعه .يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة عن استبعاد موجود (المحتسب على أنه الفرق بين
صافي متحصالت البيع والقيمة المدرجة للموجود) في القائمة الموحدة للدخل في السنة التي تم فيها استبعاد
الموجود.
يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك في نهاية كل سنة مالية ،ويتم
تعديلها في المستقبل إذا تطلب األمر.
عقود اإليجار  -المجموعة كمستأجر
طبقت المجموعة نهجًا موحدًا لإلثبات والقياس بالنسبة لجميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجارات قصيرة األجل
وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة .تقوم المجموعة بإثبات التزامات عقد اإليجار لتسديد مدفوعات عقد
اإليجار والحق في استخدام الموجودات التي تمثل الحق في استخدام الموجودات األساسية.

 )١الحق في استخدام الموجودات
تقوم المجموعة بإثبات حق استخدام الموجودات في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي ،التاريخ الذي يكون فيه الموجود األساسي
متاحًا لالستخدام) .يتم قياس الحق في استخدام الموجودات بالتكلفة ،محسومًا منها أي استهالك متراكم وخسائر
االضمحالل المتراكمة ،ويتم تعديلها ألي إعادة قياس اللتزامات عقد اإليجار .تتضمن تكلفة الحق في استخدام الموجودات
على مبلغ التزامات عقد اإليجار المثبتة والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة ومدفوعات عقود اإليجار التي تم إجرائها في
أو قبل تاريخ بدء عقد اإليجار محسومًا منها حوافز اإليجار المستلمة .يتم إستهالك الحق في استخدام الموجودات المثبتة
على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة ومدة عقد اإليجار ،أيهما أقصر ،على النحو التالي.
مباني

 2إلى  11سـنة

مركبات

سنتان

أراضي

سنتان

إذا تم تحويل ملكية الموجودات المؤجرة إلى المجموعة في نهاية مدة عقد اإليجار أو إذا كانت التكلفة تظهر ممارسة
خيار الشراء ،فإنه يتم احتساب االستهالك باستخدام األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجود.
ال تتضمن ترتيبات اإليجار الخاصة بالمجموعة التزامًا بتفكيك وإزالة الموجود األساسي أو استعادة الموقع الذي يقع عليه أو
استعادة الموجود األساسي في ظرف محدد.
 )٢التزامات عقد اإليجار
في تاريخ بدء عقد اإليجار ،تقوم المجموعة بإثبات التزامات عقد اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي
يتعين سدادها على مدى فترة عقد اإليجار .تتضمن مدفوعات اإليجار على مدفوعات ثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة
في جوهرها) محسوم منها أي حوافز مستحقة القبض أو مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على المؤشر أو المعدل
والمبالغ يتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .كما تتضمن مدفوعات عقد اإليجار على سعر ممارسة خيار الشراء
الذي يكون من المؤكد بصورة معقولة بأن المجموعة سوف تمارس هذا الخيار ودفع غرامات إنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت
مدة عقد اإليجار تظهر أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء.

إحــــداث الفــــــرق

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

آالت ومعدات

التقرير السنوي 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

يتم إثبات مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على المؤشر أو السعر كمصروفات (ما لم يتم تكبدها إلنتاج المخزون)
في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى حدوث المدفوعات.
عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار ،تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء عقد اإليجار
إذا لم يكن باإلمكان تحديد معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار بسهولة .بعد تاريخ بدء عقد اإليجار ،يتم زيادة مبلغ
التزامات عقد اإليجار ليعكس الفائدة اإلضافية وتخفيض مدفوعات اإليجار المسددة .باإلضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس
القيمة المدرجة اللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة عقد اإليجار أو تغيير جوهري في مدفوعات
اإليجار (على سبيل المثال ،التغيرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن التغير في المؤشر أو السعر المستخدم لتحديد
مدفوعات اإليجار تلك) أو تغيير في التقييم لشراء الموجود األساسي.
 )٣عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات المنخفضة القيمة
تطبق المجموعة إعفاء اإلثبات على بعض عقود اإليجار القصيرة األجل (أي عقود اإليجار التي تكون فيها مدة  12شهرًا أو أقل
من تاريخ بدء عقد اإليجار وال تحتوي على خيار شراء) .كما تطبق إعفاء اإلثبات على عقود اإليجار للموجودات المنخفضة القيمة
لعقود اإليجار التي تعتبر منخفضة القيمة .يتم إثبات مدفوعات اإليجار على عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود اإليجار
للموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
عقود اإليجار  -المجموعة كمؤجر
يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تنقل فيها المجموعة بشكل جوهري جميع المخاطر والمكافآت المرتبطة بملكية
الموجود كعقود إيجار تشغيلية .يتم إثبات دخل اإليجار الناتج على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ويتم
إدراجها ضمن اإليرادات في القائمة الموحدة للدخل نتيجة لطبيعته التشغيلية .تضاف التكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة
بشأن تفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة المدرجة للموجود المؤجر ويتم إثباتها على مدى فترة عقد اإليجار على
نفس األساس كدخل اإليجار .يتم إثبات اإليجارات الطارئة كإيرادات في الفترة التي يتم فيها اكتسابها.
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كما في  31ديسمبر 2020

 3السياسات المحاسبية الهامة

(تتمة)

المخزون
يـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها ،أيهما أقل .تتضمن التكاليف تلك المصروفات
ال ،الصادر أو ً
المتكبدة لكل منتج حتى وصوله إلى موقعه وشكله الحاليين وتحدد على أساس الوارد أو ً
ال باستثناء
البضائع المحتفظ بها لغرض البيع  -التجزئة والتي تم تحديدها على أساس المتوسط المرجح.
إن صافي القيمة المتوقع تحقيقها هو سعر البيع المقدر ضمن األعمال اإلعتيادية ،محسومًا منها التكاليف
المقدرة لإلتمام والتكاليف المقدرة الضرورية إلجراء عملية البيع.

كما في  31ديسمبر 2020

 3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
استثمارات في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة
الشركة الخاضعة لسيطرة مشتركة هي نوع من أنواع الترتيبات المشتركة التي بموجبها يحصل األطراف الذين يمتلكون
السيطرة المشتركة في الترتيب على الحق في صافي موجودات الشركة الخاضعة لسيطرة مشتركة .الشركة الخاضعة
لسيطرة مشتركة هي اتفاقية تعاقدية لتقاسم السيطرة على الترتيب ،والتي تكون موجودة فقط عندما يتطلب اتخاذ
القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة بالحصول على الموافقة باإلجماع من األطراف المتقاسمة للسيطرة.
إن االعتبارات التي يتم عملها في تحديد النفوذ المؤثر أو السيطرة المشتركة هي مماثلة لتلك التي تعد ضرورية لتحديد
مدى السيطرة على الشركات التابعة.

إضمحالل موجودات غير مالية
تقوم المجموعة بإجراء تقييم بتاريخ إعداد كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت بأن
الموجود قد يكون مضمحل .إذا وجد مثل هذا الدليل ،أو عندما يتطلب إجراء فحص إضمحالل سنوي للموجود،
تقوم المجموعة بعمل تقييم لمبلغ الموجود القابل لإلسترداد .إن القيمة القابلة لإلسترداد للموجود هي
القيمة العادلة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصًا تكاليف البيع وقيمتها المستخدمة ،ايهما أعلى .وهي
حد بعيد عن
محددة للموجود الفردي ،إال إذا كان الموجود غير منتج للتدفقات النقدية والتي هي مستقلة إلى ٍ
تلك الموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات.

بموجب طريقة حقوق الملكية ،يتم إثبات االستثمار في الشركة الخاضعة لسيطرة مشتركة مبدئيًا بالتكلفة .يتم تعديل
القيمة المدرجة لالستثمار إلثبات التغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الخاضعة لسيطرة مشتركة
منذ تاريخ اإلقتناء .يتم تضمين الشهرة المتعلقة بالشركة الخاضعة لسيطرة مشتركة في القيمة المدرجة لالستثمار وهي
غير مطفأة وال يتم فحصها لالضمحالل بشكل فردي.

عندما تزيد القيمة المدرجة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمها القابلة لإلسترداد ،فإن الموجود يعتبر
مضمح ً
ال ،ويتم إظهار الموجود بقيمته القابلة لالسترداد .عندما يتم تقييم القيمة المستخدمة للموجود،
فان التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة يتم تخفيضها إلى قيمتها الحالية بإستخدام معدل خصم ما
قبل الضريبة والذي يعكس التقييمات الحالية للسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بالموجود .عند
تحديد القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع ،فإنه يتم إستخدام نماذج التقييم المناسبة .هذه الحسابات
يتم تأييدها من قبل مضاعفات التقييم أو أسعار األسهم المعلنة أو مؤشرات أخرى متاحة للقيمة العادلة.

تعكس القائمة الموحدة للدخل حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الخاضعة لسيطرة مشتركة .يتم عرض أي
تغير في الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فيها كجزء من القائمة الموحدة للدخل الشامل .باإلضافة إلى ذلك ،أينما
ً
مباشرة في حقوق ملكية الشركة الخاضعة لسيطرة مشتركة ،تقوم المجموعة بإثبات حصتها
وجدت تغييرات قد أثبتت
في هذه التغييرات وتفصح عن هذا ،إذا استلزم األمر في القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية .يتم استبعاد
المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين المجموعة وشركتها الخاضعة للسيطرة المشتركة إلى حد
حصة المجموعة في الشركة الخاضعة لسيطرة مشتركة.

يتم إجراء تقييم في تاريخ إعداد كل تقرير مالي ،حول ما إذا كان هناك أي مؤشر يثبت بأن خسائر اإلضمحالل
المثبتة مسبقًا لم تعد موجودة أو قد تم تخفيضها .إذا وجد مثل هذا المؤشر ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة
القابلة لإلسترداد للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد .يتم استرجاع خسارة اإلضمحالل المثبتة مسبقًا فقط
إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ الموجودات القابلة لإلسترداد منذ تاريخ إثبات
آخر خسارة إضمحالل .إن قيمة االسترجاع محددة بحيث ال تتجاوز القيمة المدرجة للموجود قيمتها القابلة
لإلسترداد ،وأال تتجاوز القيمة المدرجة التي تم تحديدها ،بعد حسم االستهالك كما لو لم يتم إثبات خسارة
إضمحالل للموجود في السنوات السابقة .يتم إثبات هذه االسترجاعات في القائمة الموحدة للدخل .

يتم إظهار إجمالي حصة المجموعة في نتائج الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة في مقدمة القائمة الموحدة للدخل خارج
الربح التشغيلي وتمثل النتائج بعد الضريبة والحقوق غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة.

يتم استبعاد االستثمارات العقارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم سحب االستثمارات العقارية بصورة نهائية
من االستخدام وال يتوقع الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية من استبعادها .يتم إثبات الفرق بين صافي
متحصالت االستبعاد والقيمة المدرجة للموجود في القائمة الموحدة للدخل في سنة االستبعاد.

يتم إعداد القوائم المالية للشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة لنفس فترة إعداد التقارير المالية للمجموعة .أينما استلزم
األمر ،يتم إجراء تعديالت في السياسات المحاسبية لتتماشى مع تلك السياسات للمجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان ضروريًا إثبات خسارة اضمحالل لحصة استثمارات
المجموعة في شركتها الخاضغة للسيطرة المشتركة .تقوم المجموعة بتاريخ إعداد كل تقرير مالي ،بتحديد ما إذا كان هناك
دليل موضوعي يثبت اضمحالل االستثمار في الشركة الخاضعة لسيطرة المشتركة .ففي هذه الحالة تقوم المجموعة بإحتساب
قيمة اإلضمحالل والتي تعد الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة وقيمتها المدرجة ومن
ثم إثبات الخسارة «كحصة المجموعة من نتائج الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة « في القائمة الموحدة للدخل.
عند فقدان نفوذ مؤثر على الشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة تقيس وتثبت المجموعة أي اسثتمار محتفظ به بقيمته
العادلة .يتم إثبات أي فرق بين القيمة المدرجة للشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة عند فقدان النفوذ المؤثر والقيمة
العادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من االستبعاد في القائمة الموحدة للدخل.
تصنيف المتداول مقابل غير المتداول
تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في القائمة الموحدة للمركز المالي على أساس التصنيف المتداول وغير المتداول.
يعتبر الموجود متداو ً
ال عندما:

‑
‑
‑
‑

يتوقع تحقيقه أو ينوى بيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية االعتيادية
يحتفظ به بصورة أساسية لغرض المتاجرة
يتوقع تحقيقه خالل إثني عشر شهرًا بعد فترة إعداد التقارير المالية؛
النقد وما في حكمه إال إذا كان مقيدًا من إن يتم استبداله أو استخدامه لتسوية مطلوب لمدة إثني عشر
شهرًا على األقل بعد فترة إعداد التقارير المالية

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.

41

يتم إجراء التحويالت إلى أو من االستثمارات العقارية فقط عند حدوث تغيير في االستخدام .بالنسبة للتحويل
من استثمارات عقارية إلى عقارات يشغلها المالك ،تعتبر التكلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة هي القيمة
العادلة في تاريخ التغير في االستخدام .إذا أصبحت العقارات التي يشغلها المالك استثمارات عقارية ،تقوم
المجموعة بإحتساب هذه العقارات وفقًا للسياسة المتبعة للعقارات واآلالت والمعدات حتى تاريخ تغيير
اإلستخدام.

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

إحــــداث الفــــــرق

استثمارات عقارية
يتم تصنيف العقارات المحتفظ بها لغرض اإليجار أو لالستفادة من الزيادة في قيمتها أو لكليهما كاستثمارات
عقارية .يتم قياس االستثمارات العقارية مبدئيًا بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة .تتضمن القيمة المدرجة
على تكلفة استبدال جزءٍ من االستثمار العقاري القائم في الوقت الذي تم فيه تكبد تلك التكلفة إذا تم
استيفاء معايير اإلثبات؛ وتستثنى تكاليف الخدمات اليومية من االستثمار العقاري .بعد اإلثبات المبدئي ،تدرج
االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة ،التي تعكس ظروف السوق في تاريخ إعداد التقارير المالية .يتم إثبات
المكاسب أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيم العادلة لالستثمارات العقارية في القائمة الموحدة للدخل
في السنة التي تنتج فيها.

التقرير السنوي 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في  31ديسمبر 2020

 3السياسات المحاسبية الهامة

(تتمة)

تصنيف المتداول مقابل غير المتداول (تتمة)

يعتبر المطلوب متداو ً
ال عندما:
يتوقع تسويته في الدورة التشغيلية االعتيادية
‑
يحتفظ به بصورة أساسية لغرض المتاجرة
‑
عندما يكون مستحق السداد خالل إثني عشر شهرًا بعد فترة إعداد التقارير المالية
‑
ليس هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوب لمدة إثني عشر شهرًا على األقل بعد فترة إعداد التقارير
‑
المالية

تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.
نقد وأرصدة لدى بنك
يشتمل النقد واألرصدة لدى البنك المدرجة في القائمة الموحدة للمركز المالي على نقد في الصندوق وأرصدة لدى
بنك ،والتي تتعرض لمخاطر غير جوهرية لتغيرات في القيمة بعد حسم حسابات السحب على المكشوف من البنك
المستحقة.
األدوات المالية  -اإلثبات والقياس
األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه موجود مالي لمنشأة واحدة ومطلوب مالي أو أداة أسهم حقوق ملكية لمنشأة
أخرى.

يتم إثبات مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات ضمن فترة زمنية محددة حسب
األنظمة أو األعراف في السوق (طريقة الشراء العادية) في تاريخ المتاجرة ،وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة
بشراء أو بيع الموجود.
تتضمن الموجودات المالية للمجموعة على استثمارات وجزء معين من الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى ونقد
وأرصدة لدى بنك.
القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق ،يتم تصنيف الموجودات المالية إلى أربع فئات:
موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة؛
‑
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،مع إعادة تدوير المكاسب والخسائر
‑
المتراكمة عند االستبعاد (أدوات الديّن)؛
موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،دون إعادة تدوير المكاسب والخسائر
‑
المتراكمة عند االستبعاد (أدوات أسهم حقوق الملكية)؛ و
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة خالل األرباح أو الخسائر
‑
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القياس الالحق (تتمة)
الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
هذه الفئة هي األكثر صلة بالمجموعة .تقيس المجموعة الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء كل من
الشرطيّن التاليين:
يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل
‑
تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية والتي تعد فقط مدفوعات على
‑
المبلغ األصلي للديّن والفائدة على المبلغ األصلي القائم
يتم الحقًا قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتخضع لالضمحالل .يتم
إثبات المكاسب والخسائر في القائمة الموحدة للدخل عندما يتم استبعاد أو تعديل أو اضمحالل الموجود.
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
الموجودات المالية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تصنف االستثمارات في أدوات أسهم حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،مالم تصنف المجموعة
االستثمارات المحتفظ به لغرض غير المتاجرة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند اإلثبات المبدئي.
يتم قياس أدوات الديّن التي ال تستوفي معايير التكلفة المطفأة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .باإلضافة لذلك،
يتم قياس أدوات الديّن التي تستوفي معايير التكلفة المطفأة ولكنها مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .يمكن تصنيف أداة الديّن كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر عند اإلثبات المبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل بصورة جوهرية التعارض في القياس أو اإلثبات الذي من
الممكن أن ينتج عن قياس الموجودات أو المطلوبات أو يثبت المكاسب أو الخسائر على أسس مختلفة .قامت المجموعة
بتصنيف أدوات الديّن كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

إحــــداث الفــــــرق

الموجودات المالية
اإلثبات المبدئي والقياس
يتم تصنيف الموجودات المالية ،عند اإلثبات المبدئي ،كمقاسة بالتكلفة اﻟﻣطﻔﺄة وباﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر وباﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل خالل األرباح أو الخسائر .يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات المبدئي
على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية ونموذج أعمال المجموعة إلدارة تلك الموجودات.
باستثناء الذمم التجارية المدينة التي ال تحتوي على عنصر تمويل جوهري أو تلك التي قامت المجموعة بإجراء تطبيق
فعلي عليها والتي يتم قياسها ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻟﺔ اﻟﻣﺣدد بموجب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ إلعداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  ،15تقيس
المجموعة مبدئيًا الموجودات المالية بقيمتها العادلة مضافًا إليها في حالة الموجودات غير المدرجة بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر تكاليف المعاملة .من أجل أن يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فالبد وأن تؤدي إلى حدوث التدفقات النقدية التي هي عبارة
عن «فقط مدفوعات على المبلغ األصلي للدين والفائدة» على المبلغ األصلي القائم .يشار إلى هذا التقييم باسم
بفحص فقط مدفوعات على المبلغ األصلي للدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم ويتم إجراؤه على مستوى
األداة .يشير نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارتها لموجوداتها المالية من أجل انتاج
التدفقات النقدية .يحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عنها تحصيل التدفقات النقدية
التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كليهما.

كما في  31ديسمبر 2020

التقرير السنوي 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

يعاد تصنيف أدوات الديّن من مقاسة بالتكلفة المطفأة إلى مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما يتغير
نموذج األعمال بحيث لم تعد تستوف معايير القياس بالتكلفة المطفأة .وال يسمح بإعادة تصنيف أدوات الديّن المصنفة
كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند اإلثبات المبدئي.
يتم إدراج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في القائمة الموحدة للمركز المالي ،ومع إثبات أية
تغيرات في القيمة العادلة في القائمة الموحدة للدخل.
يتم تضمين دخل الفوائد من أدوات الديّن المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في القائمة
الموحدة للدخل.
يتم إثبات دخل أرباح األسهم من استثمارات في أدوات أسهم حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر في القائمة الموحدة للدخل عندما يحق للمجموعة استالم مدفوعات أرباح األسهم.
الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
اختارت المجموعة تصنيف االستثمارات في أدوات أسهم حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر (على أساس كل أداة على حدة) .ال يسمح بتصنيف االستثمارات في أدوات أسهم حقوق الملكية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كانت االستثمارات في أدوات أسهم حقوق الملكية محتفظ بها لغرض المتاجرة.
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يحتفظ بالموجود المالي لغرض المتاجرة في الحاالت التالية:
تم إقتنائه باألساس لغرض بيعه على المدى القريب؛ أو
‑
عند اإلثبات المبدئي يشكل جزءًا من محفظة األدوات المالية المحددة التي تديرها المجموعة معًا ولديه دليل على
‑
وجود نمط فعلي مؤخرًا لتحقيق األرباح على المدى القصير؛ أو
هو مشتق غير مصنف وفعال كأداة التحوط أو ضمان مالي.
‑
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األدوات المالية  -اإلثبات والقياس (تتمة)
الموجودات المالية (تتمة)

األدوات المالية  -اإلثبات والقياس (تتمة)
الموجودات المالية (تتمة)
إضمحالل الموجودات المالية (تتمة)
بالنسبة للذمم التجارية المدينة والموجودات التعاقدية وإيجارات التأجير المستحقة القبض ،قامت المجموعة بتطبيق
نهج مبسط في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة .ولذلك ،لم تقم المجموعة بتتبع التغيرات في المخاطر
االئتمانية ،ولكنها بد ً
ال من ذلك قامت بإثبات مخصص خسارة على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر بتاريخ
إعداد التقرير المالي .وقد أنشأت المجموعة مصفوفة التي تستند على واقع خبرة الخسارة االئتمانية السابقة لها،
والتي تم تعديلها لعوامل النظرة المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
تعتبر المجموعة بأن الموجودات المالية في حالة التعثر في السداد عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية بأنه
من غير المحتمل بأن تستلم المجموعة المبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل قبل األخذ في االعتبار أي تحسينات
ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة .يتم شطب الموجودات المالية عندما ال تكون هناك توقعات معقولة
إلسترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

كما في  31ديسمبر 2020

القياس الالحق (تتمة)
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة (تتمة)
قامت المجموعة بتخصيص معظم استثماراتها في أدوات أسهم حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،9حيث يعتقد أعضاء
مجلس اإلدارة بأن هذا العرض مجديًا أكثر لالستثمارات اإلستراتيجية المتوسطة أو الطويلة اآلجل ،عوضًا عن إظهار
ً
مباشرة في القائمة الموحدة للدخل.
التغيرات في القيمة العادلة
يتم الحقًا قياس الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة مع
إثبات المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر ويحسب تراكميًا في
إحتياطي إعادة تقييم االستثمارات .ال يمكن إعادة تصنيف المكسب أو الخسارة المتراكمة في القائمة الموحدة
للدخل عند استبعاد االستثمارات.
يتم إثبات أرباح األسهم كدخل آخر في القائمة الموحدة للدخل عندما يحق للمجموعة استالم مدفوعات أرباح
األسهم ،إال عندما تستفيد المجموعة من تلك المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة الموجود المالي ،ففي هذه
الحالة ،يتم تسجيل تلك المكاسب في الدخل الشامل اآلخر .ال تخضع أدوات أسهم حقوق الملكية اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل الدخل الشامل اآلخر ﻟﺗﻘﯾﯾم االضمحالل.

انقضاء الحق في إستالم التدفقات النقدية من موجود
‑
قيام المجموعة بنقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من موجود أو تعهدت بدفعها بالكامل دون تأخير
‑
وسواء:
جوهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيب سداد؛
ً
(أ) قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المتعلقة بالموجود،
(ب) عندما لم تقم المجموعة بنقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية للموجود ولكنها قامت بنقل
السيطرة على الموجود.
عند استبعاد الموجود المالي المقاس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،يتم إثبات
الفرق بين المبلغ المدرج للموجود وإجمالي المقابل المستلم والمبلغ المتوجب استالمه في القائمة الموحدة
للدخل .عند استبعاد الموجود المالي المصنف كمدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،ال يتم إعادة
تصنيف المكسب أو الخسارة المتراكمة مسبقًا في إحتياطي إعادة تقييم االستثمارات إلى القائمة الموحدة للدخل،
ولكن يعاد تصنيفه إلى األرباح المبقاة.
إضمحالل الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإثبات مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة لجميع أدوات الديّن غير المدرجة .تستند
الخسائر االئتمانية المتوقعة على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقًا للعقد وجميع التدفقات
النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها ،مخصومة بمعدل تقريبي لمعدل الفائدة الفعلي األصلي .ستتضمن
التدفقات النقدية المتوقعة على تدفقات نقدية ناتجة من بيع الضمانات المحتفظ بها أو التحسينات االئتمانية
األخرى التي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من الشروط التعاقدية.
يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مرحلتين .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ للتعرضات االئتمانية اﻟﺗﻲ ﻟم تشهد زيادة جوهرية في
المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات المبدئي ،ﺗم تقديم الخسائر االئتمانية المتوقعة للخسائر االئتمانية التي ﺗﻧﺗﺞ ﻋن أﺣداث
التعثر في السداد المحتملة خالل  12شهرًا القادمة (الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرًا) .بالنسبة لتلك
التعرضات االئتمانية التي شهدت زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ اإلثباب المبدئي ،يتطلب إثبات مخصص
خسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على العمر المتبقي للتعرض ،بغض النظر عن توقيت التعثر في السداد (الخسائر
االئتمانية المتوقعة على مدى العمر).

المطلوبات المالية
اإلثبات المبدئي والقياس
يتم مبدئيًا تصنيف المطلوبات المالية التي تدخل ضمن نطاق المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم  9بالتكلفة
المطفأة والمقاسة بالقيمة العادلة مخصومًا منها تكاليف المعاملة .تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على
قروض واقتراضات والمبالغ المستحقة الدفع المحتفظ بها وجزء معين من الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى
وسحوبات على المكشوف من البنك.
القياس الالحق
يتم الحق ٌا قياس المطلوبات المالية التي تدخل ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9بالتكلفة
المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
القروض واالقتراضات
بعد اإلثبات المبدئي ،يتم الحقًا قياس القروض واالقتراضات التي تستحق عليها فوائد بالتكلفة المطفأة باستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم إثبات المكاسب والخسائر في القائمة الموحدة للدخل عندما يتم استبعاد
المطلوبات ،وكذلك من خالل عملية اإلطفاء باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم احتساب جميع تكاليف
االقتراضات في الفترة التي تحدث فيها.

إحــــداث الفــــــرق

استبعاد الموجودات المالية
يتم استبعاد الموجود المالي (أو ،حسب مقتضى الحال جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات
المالية المشابهة) عند:

كما في  31ديسمبر 2020

التقرير السنوي 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
يتم الحقًا قياس المطلوبات للذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى بالتكلفة المطفأة ،والتي تعد القيمة العادلة
للمقابل المتوجب دفعه في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة ،سواء تمت مطالبة المجموعة بها من قبل
الموردين أو لم تتم.
يتم استبعاد المطلوبات المالية عندما يكون االلتزام بموجب المطلوب قد تم وفائه أو إلغائه أو انتهاء مدته .عندما
يتم استبدال مطلوب مالي حالي بآخر من نفس المقترض بشروط مختلفة جوهريًا أو عندما يتم تعديل مطلوب حالي
بشكل جوهري ،فإن هذا االستبدال أو التعديل يعتبر بمثابة استبعاد للمطلوب األصلي ويتم إثبات مطلوب جديد .يتم
إثبات فروق المبالغ المدرجة المعنية في في القائمة الموحدة للدخل.
مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في القائمة الموحدة للمركز المالي فقط إذا كان
هناك حق قانوني قابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف بها حيث تنوي المجموعة التسوية على أساس صافي المبلغ
أو تحقيق الموجود وسداد المطلوب في الوقت ذاته.
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تكلفة إطفاء األدوات المالية
طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة محاسبة التكلفة المطفأة ألداة الديّن وتخصيص دخل الفوائد على مدى
الفترة ذات الصلة .معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بدقة المبالغ النقدية التقديرية المستلمة (بما
جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي ،تكاليف
في ذلك كافة الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل
ً
المعاملة واألقساط والخصومات األخرى) خالل العمر المتوقع ألداة الدين ،أو ،حيثما يكون مناسبًا ،فترة أقصر ،لصافي
المبلغ المدرج عند اإلثبات المبدئي.

كما في  31ديسمبر 2020

 3السياسات المحاسبية الهامة

(تتمة)

قياس القيمة العادلة
تقيس المجموعة األدوات المالية ،مثل االستثمارات والموجودات غير المالية كاستثمارات عقارية ،بالقيمة العادلة بتاريخ
إعداد كل تقرير مالي.
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجود أو الذي يتم دفعه لتحويل مطلوب في معاملة منظمة
بين مشاركي السوق في تاريخ القياس .ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن معاملة بيع الموجود أو تحويل
المطلوب تحدث إما:
‑
‑

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

يجب أن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة متاح التعامل فيه للمجموعة.
يتم قياس القيمة العادلة للموجود أو المطلوب باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند
تسعير الموجود أو المطلوب ،على إفتراض بأن مشاركي السوق يعملون على أفضل وجه لتحقيق مصالحهم االقتصادية.
يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار قدرة مشاركي السوق على إدرار منافع اقتصادية عن
طريق استخدام الموجودات بأعلى وأفضل استخداماتها أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق الذي سيستخدم
الموجودات بأعلى وأفضل استخداماتها.

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس أو يتم اإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية الموحدة
بناء على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على
ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ،على النحو التاليً ،
قياس قيمتها العادلة ككل:

‑
‑
‑

المستوى  - 1األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛
المستوى  - 2تقنيات التقييم ألدنى مستوى والتي يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس
القيمة العادلة المسجلة أما بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛
المستوى  - 3تقنيات التقييم ألدنى مستوى والتي ال يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس القيمة
العادلة.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية الموحدة على أساس متكرر ،تحدد المجموعة ما إذا كانت قد
حدثت تحويالت فيما بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم تصنيفها ( -استنادًا إلى أدنى مستوى
لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل) في نهاية فترة إعداد كل تقرير مالي.
تقوم إدارة المجموعة بإجراء مناقشة مع لجنة التمويل واالستثمار لتحديد السياسات واإلجراءات الالزمة لكل من قياس
القيمة العادلة المتكررة ،مثل االستثمارت العقارية واالستثمارات غير المسعرة ،وبالنسبة للقياسات غير المتكررة ،مثل
الموجودات المحتفظ بها لغرض التوزيع من العمليات التشغيلية الموقوفة.
يتم إشراك المثمنين الخارجيين لتقييم الموجودات الجوهرية مثل االستثمارات العقارية واالستثمارات والمطلوبات
الجوهرية مثل المقابل المحتمل .يقرر إشراك المثمنين الخارجيين سنويًا من قبل اإلدارة بعد إجراء مناقشة مع مجلس
إدارة الشركة .تتضمن معايير االختيار على معرفتهم بالسوق والسمعة واالستقاللية والتمسك بالمعايير المهنية.
ألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة
وخصائص ومخاطر الموجودات أو المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تقوم المجموعة بعمل اشتراكات لموظفيها المواطنين حسب األنظمة الحكومية ذات الصلة في كل
والية قضائية ،تحسب كنسبة من رواتب الموظفين .إن التزامات المجموعة تكون محصورة في نطاق المبالغ
المساهم بها في هذه األنظمة والتي يتم صرفها عند استحقاقها.
بناء على رواتب الموظفين
كما تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها األجانب ،والتي تستحق ً
عند إنهاء التوظيف وعدد سنوات الخدمة .يتم احتساب التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة
التوظيف.
إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء
تعمل المجموعة في بيع األغذية والمرطبات والمواد اإلستهالكية األخرى بالجملة والتجزئة .وكما تقوم
المجموعة بتقديم خدمات التوزيع والشحن .يتم إثبات اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء عندما يتم
تحويل السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المجموعة استحقاقه
نظير نقل تلك البضائع أو الخدمات .لقد استنتجت المجموعة بصفة عامة بأنها تعمل كرب المال في جميع
ً
عادة ما تسيطر على السلع والخدمات قبل نقلها إلى العميل.
ترتيبات إيراداتها نظرًا ألنها
بيع البضائع
يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن بيع البضائع في الوقت الذي يتم فيه تحويل السيطرة على الموجود إلى العميل،
بصفة عامة عند تسليم البضائع .عند تحديد سعر معاملة لبيع البضائع ،تأخذ المجموعة في االعتبار تأثيرات
المقابل المتغير والمقابل المستحق دفعه للعميل (إن وجد).
إيرادات الغرف
تمثل إيرادات الغرف الناتجة عن العمليات التشغيلية للفندق إجمالي المبالغ المحتسبة على العمالء والضيوف
خالل السنة ،بما في ذلك رسوم الخدمة محسوم منها النسبة المطبقة على الموظفين ،حيثما ينطبق ذلك،
باإلضافة إلى دفتر األستاذ العام الخاص بالضيوف الذي لم يتم عمل فواتير بشأنه في نهاية فترة إعداد التقارير
المالية .يتم إدراج اإليرادات الناتجة عن العمليات التشغيلية للفندق بعد حسم الخصومات والعالوات األخرى.
يتم بيع هذه الخدمات إما بشكل منفصل أو مجمعة مع بيع المواد الغذائية والمرطبات للعميل .استنتجت
المجموعة بأن إيرادات الغرف الناتجة من العمليات التشغيلية للفندق سيستمر إثباتها مع مرور الوقت ،بما
يتناسب مع السياسة المحاسبية السابقة ،نظرًا ألن العميل يستلم ويستهلك المنافع التي تقدمها المجموعة
في الوقت ذاته .سيستمر إثبات اإليرادات الناتجة عن بيع المواد الغذائية والمرطبات في وقت معين ،عند تسليم
المواد الغذائية والمرطبات.
تقديم الخدمات
يتم إثبات اإليرادات من تقديم الخدمات مع مرور الوقت ،وذلك باستخدام طريقة اإلدخال لقياس التقدم المحرز
مقابل رضا العميل التام عن الخدمات المقدمة ،نظرًا ألن العميل يستلم ويستهلك المنافع التي تقدمها
المجموعة في الوقت ذاته.
المقابل المتغير
تقدم بعض عقود بيع البضائع للعمالء حق االسترجاع وتخفيضات الكمية وعرض (الجندول) ورسوم اإلدراج .تؤدي
حقوق االسترجاع وتخفيضات الكمية وعرض الجندول ورسوم اإلدراج إلى المقابل المتغير .يتم تقدير المقابل
المتغير عند بداية العقد ويقيد إلى أن يتم بعد ذلك في حالة عدم التيقن المرتبطة به .يؤدي تطبيق القيد على
المقابل المتغير إلى زيادة مبلغ اإليراد الذي سيتم تأجيله.
حقوق االسترجاع
عندما يمنح العقد للعميل حق استرجاع البضائع خالل فترة زمنية محددة .تقوم المجموعة مسبقًا بتقدير
االسترجاعات المتوقعة بإستخدام نهج متوسط المبلغ لالحتمالية المرجحة المماثل لطريقة القيمة المتوقعة.
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أسهم خزانة
يتم خصم أسهم حقوق الملكية التي يتم إعادة شرائها (أسهم خزانة) من حقوق الملكية .ال يتم إثبات أي مكسب أو
خسارة في القائمة الموحدة للدخل عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أسهم حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.

 3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

إحــــداث الفــــــرق

تستخدم المجموعة تقنيات التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر لها معلومات كافية لقياس القيمة العادلة،
والذي يزيد الحد االقصى الستخدام المدخالت ذات الصلة التي يمكن مالحظتها ويحد من استخدام المدخالت التي ال
يمكن مالحظتها.

كما في  31ديسمبر 2020

التقرير السنوي 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في  31ديسمبر 2020

 3السياسات المحاسبية الهامة

(تتمة)

إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء (تتمة)
المقابل المتغير (تتمة)
حقوق االسترجاع
يكون المقابل المستلم من العميل متغيرًا نظرًا ألن العقد يسمح للعميل باسترجاع المنتجات .تستخدم المجموعة
طريقة القيمة المتوقعة لتقدير البضائع التي سيتم استرجاعها ألن هذه الطريقة تتوقع بشكل أفضل مبلغ
المقابل المتغير الذي تستحقه المجموعة .تطبق المجموعة المتطلبات المتعلقة بقيد التقديرات للمقابل المتغير
الذي يمكن إدراجه في سعر المعاملة .تقوم المجموعة بعرض إعادة قيمة المطلوب والموجود بحق استرجاع
المنتجات من العميل ضمن الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى والمخزون ،على التوالي.
التخفيضات الكمية
تقدم المجموعة التخفيضات الكمية بأثر رجعي لبعض عمالئها على جميع المنتجات المشتراة من قبل العميل
بمجرد أن تتجاوز كمية المنتجات المشتراة خالل سنة الحد األقصى المحدد في العقد .يتم مقاصة التخفيضات
مقابل المبالغ المستحقة الدفع من قبل العميل .تؤدي التخفيضات الكمية بأثر رجعي إلى المقابل المتغير .لتقدير
المقابل المتغير التي تستحقها ،طبقت المجموعة «طريقة المبلغ األكثر احتما ً
ال» للعقود ذات الحدود القصوى
مفردة الكمية .و»طريقة القيمة المتوقعة» للعقود ذات الحدود القصوى ألكثر من كمية واحدة .إن الطريقة
المختارة التي تتوقع بشكل أفضل مبلغ المقابل المتغير مدفوعة أساسًا بعدد من الحدود القصوى للكمية
الواردة في العقد .ومن ثم قامت المجموعة بتطبيق المتطلبات المتعلقة بقيد التقديرات للمقابل المتغير .قامت
المجموعة بإثبات «المطلوبات التعاقدية» للتخفيضات المستقبلية المتوقعة واإلفصاح عنها ضمن الذمم التجارية
الدائنة والذمم األخرى.

الضرائب
ال توجد ضريبة على دخل الشركات في مملكة البحرين .يتم احتساب الضرائب على الشركات التابعة األجنبية وفقًا
لألنظمة المعمول بها في الدول المعنية .يشتمل الدخل الضريبي في القائمة الموحدة للدخل للسنة على الضريبة
ً
مباشرة في حقوق
الحالية .يتم إثبات ضريبة الدخل في القائمة الموحدة للدخل إال إذا كانت تتعلق بالبنود المثبتة
الملكية ،ففي تلك الحالة تثبت في حقوق الملكية.
ضريبة الدخل الحالية
يتم قياس ضريبة الدخل الحالية للموجودات والمطلوبات المتداولة للسنة الحالية بالمبالغ المتوقع استردادها
أو دفعها إلى السلطات الضريبية .إن معدالت الضرائب والقوانين الضريبية المستخدمة لحساب المبالغ هي تلك
المطبقة أو المطبقة بصورة أساسية بتاريخ إعداد التقارير المالية في الدول التي تعمل فيها المجموعة ويتم تحقيق
دخل خاضع للضريبة.
ً
مباشرة في القائمة الموحدة للدخل الشامل يتم إثباتها في القائمة
ضريبة الدخل الحالية المتعلقة بالبنود المثبتة
الموحدة للدخل الشامل وليس في القائمة الموحدة للدخل .تقوم اإلدارة بعمل تقييم بصورة دورية للمراكز
المتخذة في إقرارات العوائد الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي تم فيها تطبيق األنظمة الضريبية والتي تخضع
للتفسير ويتم عمل مخصصات لها حيثما كان ذلك مناسبًا.
مخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام (قانوني أو متوقع) على المجموعة ناتج عن حدث سابق ،ومن المحتمل
أن يتطلب وجود تدفق خارجي للموارد يشمل المنافع اإلقتصادية لتسوية هذه اإللتزامات ويمكن عمل تقدير
موثوق لمبالغ هذه اإللتزامات .حيثما تتوقع المجموعة إسترداد بعض أو جميع المخصصات ،على سبيل المثال
بموجب عقد تأمين ،يتم إثبات التسويات كموجود منفصل ولكن فقط عندما تكون التسويات شبه مؤكدة.
يتم عرض المصروفات المتعلقة بأي مخصصات في القائمة الموحدة للدخل بعد حسم أي تسويات.

 3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
أرباح أسهم نقدية لحاملي أسهم الشركة
تقوم الشركة بإثبات المطلوب لعمل توزيعات نقدية لحاملي أسهم الشركة عندما يصرح بالتوزيع والتوزيع لم
يعد بقرار من الشركة .وفقًا لقانون الشركات التجارية البحريني ،يصرح بالتوزيع عندما يتم الموافقة عليه من قبل
ً
مباشرة في حقوق الملكية.
المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي .ويتم إثبات المبلغ المقابل
العمالت األجنبية
يتم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالدينار البحريني والذي يعد العملة الرئيسية لعمليات المجموعة.
وهي العملة الرئيسية من البيئة اإلقتصادية التي تعمل بها الشركة .تقوم كل منشأة ضمن المجموعة بتحديد
عملة عملياتها الرئيسية ويتم قياس البنود المتضمنة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام تلك العملة.
المعامالت واإلرصدة
يتم مبدئيًا تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار العملة الرئيسية المعنية بها السائدة بالتاريخ الذي تأهلت
فيه المعاملة لإلثبات ألول مرة.
يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المعروضة بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف الفورية
للعملة الرئيسية السائدة بتاريخ إعداد التقارير المالية.
ترحل جميع الفروق الناتجة عن التسوية أو تحويل البنود النقدية إلى القائمة الموحدة للدخل.
يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة
بالتواريخ المبدئية للمعامالت .يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية
باستخدام أسعار الصرف السائدة بالتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة .يتم معاملة المكسب أو الخسارة
الناتجة عن إعادة تحويل البنود غير النقدية تماشيًا مع إثبات المكسب أو الخسارة الناتجة عن التغيرات في القيمة
العادلة لهذا البند (أي فروق التحويل على البنود التي يتم إثبات مكسب أو خسارة قيمها العادلة في القائمة
الموحدة للدخل الشامل أو القائمة الموحدة للدخل كما يتم إثباتها في القائمة الموحدة للدخل الشامل أو
القائمة الموحدة للدخل على التوالي).

إحــــداث الفــــــرق

يؤدي عرض (الجندول) ورسوم اإلدراج إلى المقابل المتغير والتي يتم تقديرها بإستخدام «طريقة المبلغ األكثر
احتما ً
ال» بالنسبة للعقود .إن الطريقة المختارة التي تتوقع بشكل أفضل مبلغ المقابل المتغير .تقوم المجموعة بعد
ذلك بتطبيق المتطلبات بقيد التقديرات الخاصة بالمقابل المتغير .قامت المجموعة بإثبات واإلفصاح عن «المطلوبات
التعاقدية» كروسوم العرض المستقبلية المتوقعة ضمن الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى.

كما في  31ديسمبر 2020

التقرير السنوي 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

شركات المجموعة
عند التوحيد ،يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية إلى الدينار البحريني بأسعار الصرف السائدة
بتاريخ إعداد التقارير المالية ويتم تحويل بنود قوائم دخلها على أساس أسعار الصرف السائدة في تواريخ
المعامالت .يتم إثبات فروق الصرف الناتجة من التحويل عند التوحيد في القائمة الموحدة للدخل الشامل.
عند استبعاد وحدة أجنبية ،يتم إثبات بند القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية المتعلقة بتلك الوحدة
األجنبية في القائمة الموحدة للدخل.
منحة حكومية
يتم إثبات المنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول بأنه سيتم استالم المنحة وسيتم االمتثال لجميع
الشروط المرفقة .عندما تتعلق المنحة ببند المصروف ،يتم إثباته كدخل على أساس منتظم على مدى الفترات
التي يتم فيها احتساب التكاليف ذات الصلة التي تهدف إلى تعويضها .عندما تتعلق المنحة بموجود ،يتم إثباته
كدخل بمبالغ متساوية على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع للموجود ذي الصلة.
عندما تستلم المجموعة منح الموجودات غير النقدية ،يتم تسجيل الموجود والمنحة بمبالغ إسمية ويتم إثباتها
في األرباح أو الخسائر على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع للموجود ،استنادا إلى نمط االستهالك ومنافع الموجود
األساسي على أساس أقساط سنوية متساوية.
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يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من مجلس اإلدارة إصدار آراء وتقديرات وافتراضات التي قد
تؤثر على المبالغ المدرجة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن اإللتزامات
المحتملة ،بتاريخ إعداد التقارير المالية .ومع ذلك ،قد يؤدي عدم التيقن بشأن هذه االفتراضات والتقديرات
إلى نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات أو المطلوبات التي تتأثر في الفترات
المستقبلية.

اآلراء (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2020

اآلراء
في أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،اتخذ مجلس اإلدارة اآلراء التالية التي لديها أغلب تأثيرات
جوهرية على المبالغ المثبتة في القوائم المالية الموحدة:
مبدأ االستمرارية
قام مجلس إدارة الشركة بإجراء تقييم لقدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وهو
مقتنع بأن المجموعة لديها المصادر لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور .وعالوة على ذلك ،فإن
مجلس اإلدارة ليس على علم بأي أمور جوهرية غير مؤكدة التي من الممكن أن تسبب شكوكًا جوهرية حول
قدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية .ولذلك ،تم إعداد القوائم المالية الموحدة على
أساس مبدأ االستمرارية.

تحديد توقيت إثبات اإليرادات الناتجة من خدمات الغرف وخدمات الشحن
استنتجت المجموعة أن اإليرادات الناتجة عن إيرادات الغرف سيتم إثباتها بمرور الوقت ألن العميل يستلم
ويستهلك المنافع التي تقدمها المجموعة في الوقت ذاته والتي تثبت أن التزام أداء المجموعة يكتمل عندما
يستلم ويستهلك العميل المنافع في الوقت ذاته.
تحديد طريقة تقدير المقابل المتغير وتقييم القيد
تتضمن بعض عقود بيع البضائع على حق االسترجاع وتخفيضات الكمية ورسوم العرض التي تؤدي إلى المقابل
المتغير .عند تقدير المقابل المتغير ،يتعين على المجموعة استخدام إما طريقة القيمة المتوقعة أو طريقة
بناء على الطريقة التي تتوقع بشكل أفضل مبلغ المقابل المتغير الذي تستحقه.
المبلغ األكثر احتما ًلا ً
حددت المجموعة أن طريقة القيمة المتوقعة هي الطريقة المناسبة الستخدامها في تقدير المقابل المتغير
لبيع البضائع مع حق االسترجاع ،نظرًا ألن عقود عدد كبير من العمالء لديها خصائص مماثلة .عند تقدير
المقابل المتغير لبيع المعدات مع خصومات الكمية ،قررت المجموعة أن استخدام الدمج بين طريقة المبلغ
األكثر احتما ً
ال وطريقة القيمة المتوقعة هو أمر مناسب .إن الطريقة المختارة التي تتوقع بشكل أفضل مبلغ
المقابل المتغير مدفوعًا أساسًا بعدد من الحدود القصوى للكمية الواردة في العقد .يتم استخدام طريقة
المبلغ األكثر احتما ً
ال للعقود ذات الحدود القصوى منفردة الكمية بينما يتم استخدام طريقة القيمة المتوقعة
للعقود ذات الحدود القصوى ألكثر من كمية واحدة.
قبل تضمين أي مبلغ للمقابل المتغير في سعر المعاملة ،تأخذ المجموعة في االعتبار ما إذا كان مبلغ
ﺑﻧﺎء ﻋﻟﯽ واقع ﺧﺑرﺗﮭﺎ اﻟسابقة
المقابل المتغير مقيدًا .حددت المجموعة أن ﺗﻘدﯾرات المقابل اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻟﯾﺳت ﻣﻘﯾدة ً
وﺗوﻗﻌﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ باإلضافة إلى ذلك ،سيتم حل عدم التيقن بشأن المقابل المتغير
ضمن إطار زمني قصير.

تحديد مدة عقد اإليجار للعقود مع خيارات التجديد واإلنهاء
تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار باعتبارها الفترة غير القابلة لإللغاء في عقد اإليجار ،مع أي تغيرات يغطيها خيار
تمديد عقد اإليجار إذا كان المستأجر متأكدًا بصورة معقولة من ممارسة هذا الخيار أو أية فترات يغطيها خيار إنهاء
عقد اإليجار إذا كان المستأجر متأكدًا بصورة معقولة من عدم ممارسة هذا الخيار.
لدى المجموعة عدة عقود إيجار تشمل خيارات التمديد واإلنهاء .تطبق المجموعة اآلراء في تقييم ما إذا كان من
المؤكد أو غير المؤكد بشكل معقول ممارسة خيار تجديد عقد اإليجار أو إنهائه .وهذا يعني ،أنه يجب على المجموعة
األخذ في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزًا اقتصاديًا لممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء .بعد تاريخ بدء
عقد اإليجار ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث هام أو تغيير في الظروف التي تكون
ضمن سيطرتها ويؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء.
أدرجت المجموعة فترة التجديد كجزء من فترة عقد إيجار أراضي المباني ومصنع المركبات واآلالت ذات الفترات األقصر
ً
عادة خيارها بتجديد عقود اإليجار تلك ألنه
غير القابلة لإللغاء (أي من ثالث إلى خمس سنوات) .وتمارس المجموعة
سيكون هناك تأثير سلبي جوهري على العمليات إذا لم يكن أحد الموجودات البديلة متاحًا بسهولة .ال يتم تضمين
فترات تجديد عقود إيجار أراضي المباني والمركبات ذات الفترات األطول غير القابلة لإللغاء (أي من  10إلى  15سنة) كجزء
من مدة عقد اإليجار ألن هذه الفترات غير مؤكدة بشكل معقول .وباإلضافة إلى ذلك ،ال يتضمن خيارات تجديد عقود
ً
عادة المركبات لمدة ال تزيد على خمس سنوات ،ومن
استئجار المركبات كجزء من مدة اإليجار ألن المجموعة تستأجر
ثم فهي ال تمارس أي خيارات للتجديد .عالوة على ذلك ،يتم تضمين الفترات التي تغطيها خيارات إنهاء العقد كجزء من
مدة عقد اإليجار فقط عندما تكون متأكدة بشكل معقول من عدم ممارستها.
التقديرات
فيما يلي أدناه االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر األساسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة
بتاريخ إعداد كل تقرير مالي ،والتي لديها مخاطر هامة قد تؤدي إلى إجراء تعديل جوهري للقيم المدرجة للموجودات
والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة ،موضحة أدناه .تعتمد المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها على المعايير
المتوفرة عند إعداد القوائم المالية الموحدة .قد تتغير الظروف واالفتراضات بشأن التطورات المستقبلية حسب
التغيرات أو ظروف السوق الخارجة عن نطاق سيطرة المجموعة .وتنعكس مثل هذه التغييرات على االفتراضات عند
حدوثها.
اضمحالل العقارات واآلالت والمعدات والحق في استخدام الموجودات
تقوم المجموعة بإجراء تقييم في تاريخ إعداد كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت إضمحالل
الموجود .إذا وجد مثل هذا الدليل ،أو عندما يتطلب إجراء فحص إضمحالل سنوي للموجود ،تقوم المجموعة بعمل
تقييم لمبلغ الموجود القابل لالسترداد أو الوحدة المنتجة للنقد .إن القيمة القابلة لالسترداد للموجود أو الوحدة
المنتجة للنقد هي القيمة األعلى للقيمة العادلة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصًا تكاليف البيع وقيمتها
المستخدمة وهي محددة للموجود الفردي أو الوحدة المنتجة للنقد ،إال إذا كان الموجود أو الوحدة المنتجة للنقد غير
منتجة للتدفقات النقدية والتي هي مستقلة إلى حد بعيد عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات.
عندما تزيد القيمة المدرجة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمتها القابلة لالسترداد ،فإن الموجود أو الوحدة
المنتجة للنقد تعتبر مضمحلة ،ويتم إظهار الموجود أو الوحدة المنتجة للنقد بالمبلغ القابل لالسترداد .عندما يتم
تقييم القيمة المستخدمة ،فان التدفقات النقدية المستقبلية يتم تخفيضها إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل
خصم والذي يعكس التقييمات الحالية للسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بالموجود أو الوحدة المنتجة
للنقد .ال يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن هناك أي إضمحالل في العقارات واآلالت والمعدات كما في  31ديسمبر 2020
وكما في  31ديسمبر .2019
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تصنيف االستثمارات
يتم تصنيف الموجودات المالية «كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر» ،أو «مدرجة بالتكلفة
المطفأة» أو «مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر» على أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة
الموجودات وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية .إال أنه ،يجوز للمنشأة إجراء اختيار ال
رجعة فيه عند اإلثبات المبدئي الستثمارات معينة في أدوات أسهم حقوق الملكية التي من الممكن قياسها
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر لعرض التغييرات الحالية في القيمة العادلة في الدخل الشامل
بناء على طبيعتها وخصائص المخاطر.
اآلخر .تحدد اإلدارة تصنيف االستثمار عند اإلثبات المبدئي ً

تصنيف العقارات
يتم تصنيف العقارات التي تم شراؤها بنية تحقيق دخل إيجار أو لالستفادة من الزيادة الرأسمالية في قيمتها أو
لكليهما كاستثمارات عقارية .يتم تصنيف جميع العقارات األخرى كعقارات وآالت ومعدات.

إحــــداث الفــــــرق

إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء
قامت المجموعة بتطبيق اآلراء التالية التي تؤثر بشكل جوهري على تحديد مبلغ وتوقيت اإليرادات الناتجة من
العقود المبرمة مع العمالء:

كما في  31ديسمبر 2020

التقرير السنوي 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 4اآلراء والتقديرات المحاسبية الهامة (تتمة)

 4اآلراء والتقديرات المحاسبية الهامة (تتمة)

التقديرات (تتمة)
األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات
تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة لعقاراتها وآالتها ومعداتها لحساب االستهالك .يتم تحديد هذا
التقدير بعد األخذ في االعتبار المدة المتوقع فيها استخدام الموجود وطبيعة التآكل والتقادم التجاري .تقوم
اإلدارة على أساس سنوي بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويتم تعديل مخصص االستهالك المستقبلي
عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

التقديرات (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2020

إضمحالل استثمارات في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة

تقوم اإلدارة بتحديد ما إذا كان ضروريًا إثبات خسارة إضمحالل على استثمارات المجموعة في شركاتها الخاضعة
للسيطرة المشتركة .تقوم المجموعة بتاريخ إعداد كل تقرير مالي ،بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت
إضمحالل االستثمار في الشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة .ففي هذه الحالة تقوم المجموعة باحتساب قيمة
اإلضمحالل والتي تعد الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة وقيمتها المدرجة
وإثبات المبلغ في القائمة الموحدة للدخل .قام أعضاء مجلس اإلدارة بإعادة تقييم اإلضمحالل ويعتقدون بأنه ال
يوجد هناك أي إضمحالل في االستثمارات في الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة كما في  31ديسمبر 2020
و 31ديسمبر .2019
القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

تقييم استثمارات أسهم حقوق الملكية غير المسعرة

تقوم اإلدارة باستخدام أفضل التقديرات في تحديد القيم العادلة لالستثمارات غير المسعرة باستخدام أسعار
العطاءات اإلرشادية المقدمة من قبل مدراء الصناديق االستثمارية أو مضاعقات السوق أو صافي قيمة الموجودات
المعدلة أو استخدام تقنيات التقييم األخرى .تستخدم اإلدارة أفضل تقديراتها ،ومع ذلك  ،فإن المبلغ الفعلي
المحقق في معاملة مستقبلية قد يختلف عن التقدير الحالي للقيمة العادلة بالنظر إلى حالة عدم التيقن الكامنة
المحيطة بتقييم االستثمارات غير المسعرة.
مخصص إضمحالل مخزون بطيء الحركة والمتقادم

يـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها ،أيهما أقل .عندما يصبح المخزون قديمًا أو متقادمًا،
يتم عمل تقدير لصافي القيمة المتوقع تحقيقها .يتم عمل هذا التقدير بشكل فردي على المبالغ الهامة .أما
المبالغ الغير هامة بشكل فردي ولكنها قديمة أو متقادمة ،فيتم تقييمها بشكل جماعي ويطبق المخصص وفقًا
بناء على أسعار البيع التاريخية.
لنوع المخزون والدرجة العمرية أو انتهاء الصالحيةً ،
بلغ إجمالي المخزون (بإستثناء بضائع قيد التحصيل)  13,431,546دينار بحريني ( 11,527,776 :2019دينار بحريني)
وبلغ مخصص المخزون البطيء الحركة والمتقادم  1,132,561دينار بحريني ( 284,431 :2019دينار بحريني) في
تاريخ إعداد التقارير المالية .سوف يتم إثبات أي فرق بين المبالغ الفعلية المحققة في الفترات المستقبلية والمبالغ
المتوقعة في القائمة الموحدة للدخل.
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة

تستند مبدئيًا المصفوفة المخصصة على واقع الخبرة السابقة لمعدالت التعثر في السداد التي تم مالحظتها
في المجموعة .ستقوم المجموعة بمعايره المصفوفة لتعديل واقع الخبرة السابقة للخسارة االئتمانية
مع معلومات النظرة المستقبلية .فعلي سبيل المثال ،إذا كان من المتوقع أن تتدهور الظروف االقتصادية
(أي معدل التضخم) خالل السنة القادمة مما قد يؤدي إلى زيادة عدد حاالت التعثر في السداد في قطاع
المستهلك ،فإنه يتم تعديل معدالت التعثر في السداد السابقة .في تاريخ إعداد كل تقرير مالي ،يتم تحديث
وتعديل معدالت التعثر في السداد السابقة الملحوظة ويتم تحليل التغييرات في تقديرات النظرة المستقبلية.
يعتبر تقييم العالقة بين معدالت التعثر في السداد السابقة الملحوظة والظروف االقتصادية المتوقعة
والخسائر االئتمانية المتوقعة من التقديرات الهامة .إن حجم الخسائر االئتمانية المتوقعة هو حساس للتغيرات
في الظروف واألحوال االقتصادية المتوقعة .قد ال يمثل واقع الخبرة السابقة للخسارة االئتمانية للمجموعة
والتنبؤ بالظروف االقتصادية حاالت التعثر في السداد الفعلية للعمالء في المستقبل.
في تاريخ إعداد التقارير المالية ،بلغ إجمالي الذمم التجارية المدينة  11,908,073دينار بحريني (14,439,927 :2019

دينار بحريني) وبلغ مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  2,261,072دينار بحريني ( 2,255,383 :2019دينار
بحريني) .سوف يتم إثبات أي فرق بين المبالغ الفعلية المحصلة في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في
القائمة الموحدة للدخل.
تقدير المقابل المتغير لحقوق االسترجاع والتخفيضات الكمية

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

إحــــداث الفــــــرق

تشتمل االستثمارات العقارية على المباني (بصورة أساسية المكاتب التجارية) التي ال يتم شغلها من قبل المجموعة
بصورة جوهرية ،أو استخدامها في عمليات المجموعة ،ولكن يتم اإلحتفاظ بها بصورة رئيسية لغرض اكتساب دخل
بناء على
إيجارات واالستفادة من الزيادة في قيمتها .تم تحديد القيم العادلة لالستثمارات من قبل لجنة االستثمار ً
بناء على قيم السوق المفتوحة مدعومة
التقييمات التي تم إجراؤها من قبل مثمن مستقل .تم اعتماد التقييمات ً
بأدلة السوق التي بموجبها يمكن مبادلة موجود بين بائع لديه الرغبة والمعرفة ومشتري لديه الرغبة والمعرفة في
معاملة دون شروط تفضيلية في تاريخ التقييم وإجراء التعديالت المناسبة على السيولة وعوامل الخصم األخرى.

كما في  31ديسمبر 2020

التقرير السنوي 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

وضعت المجموعة نموذجًا إحصائيًا للتنبؤ بحقوق استرجاع المبيعات .يستخدم النموذج البيانات الفعلية لحقوق
االسترجاع السابقة لكل منتج للوصول إلى النسب المئوية لحقوق االسترجاع المتوقعة .يتم تطبيق هذه النسب
ً
مقارنة بالنمط
المئوية لتحديد القيمة المتوقعة للمقابل المتغير .ستؤثر أي تغيرات جوهرية في الخبرة السابقة
الفعلي لحقوق االسترجاع على النسب المئوية المتوقعة لحقوق االسترجاع المقدرة من قبل المجموعة.
يتم تحليل التخفيضات الكمية المتوقعة للمجموعة على أساس كل عميل بالنسبة للعقود ذات الحدود
بناء
القصوى منفردة الكمية .سيعتمد تحديد ما إذا كان من المرجح أن يحق للعميل الحصول على التخفيض ً
على استحقاق التخفيضات الفعلية للعميل والمشتريات المتراكمة حتى تاريخة.
طبقت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻣوذج إﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘدﯾر التخفيضات الكمية المتوقعة بالنسبة للعقود ذات الحدود القصوى
ألكثر من كمية واحدة .يستخدم النموذج أنماط الشراء الفعلية واستحقاق التخفيضات للعمالء لتحديد النسب
المئوية للتخفيضات المتوقعة والقيمة المتوقعة للمقابل المتغير .ستؤثر أي تغييرات جوهرية في الخبرة
ً
مقارنة باألنماط الفعلية للمشتريات واستحقاقات التخفيض للعمالء على النسب المئوية المتوقعة
السابقة
للتخفيض المقدرة من قبل المجموعة.
تقوم المجموعة بتحديث تقييمها لحقوق االسترجاع المتوقعة والتخفيضات الكمية على أساس ربع سنوي
ويتم تعديل إعادة مبالغ المطلوبات وفقًا لذلك .وتعتبر تقديرات حقوق االسترجاع المتوقعة والتخفيضات
الكمية حساسة للتغيرات في الظروف ،وقد ال يكون واقع الخبرة السابقة للمجموعة فيما يتعلق بحقوق
االسترجاع واستحقاق التخفيضات ممثله لعوائد العمالء الفعلية واستحقاقات الخصم في المستقبل.

تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة .وتستند معدالت
المخصص على عدد أيام التأخير في السداد لمجموعات من مختلف شرائح العمالء ذات أنماط خسارة متشابهة (أي
حسب أنواع العمالء).
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التقديرات (تتمة)

التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - 3المتعلق باإلشارة إلى اإلطار
المفاهيمي أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي في شهر مايو  2020تعديالت على المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  3المتعلق بدمج األعمال  -اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي .إن الغرض من التعديالت هو
استبدال اإلشارة إلى إطار عمل إعداد وعرض القوائم المالية الصادر في سنة  ،1989مع اإلشارة إلى اإلطار
المفاهيمي إلعداد التقارير المالية الصادر في شهر مارس  2018دون تغيير متطلباته بشكل جوهري.

كما في  31ديسمبر 2020

الضرائب

توجد حاالت عدم التيقن فيما يتعلق بتفسير األنظمة الضريبية المعقدة والتغيرات في القوانين الضريبية ومقدار
وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل .وبالنظر للنطاق الواسع للعالقات التجارية الدولية والطبيعة
الطويلة األجل وتعقد اإلتفاقيات التعاقدية الحالية ،فإن الفروق الناتجة بين النتائج الفعلية واالفتراضات المقدمة أو
التغيرات المستقبلية لمثل تلك االفترضات ،يمكن أن تستلزم عمل تعديالت مستقبلية للدخل الضريبي والمصروفات
بناء على التقديرات المعقولة ،للنتائج المحتملة للتدقيق من قبل
المسجلة مسبقًا .تحدد المجموعة المخصصات،
ً
السلطات الضريبية للدول المعنية التي تعمل فيها .يعتمد مبلغ هذه المخصصات على عوامل مختلفة ،مثل خبرة
التدقيق الضريبية السابقة والتفسيرات المختلفة لألنظمة الضريبية من قبل المنشأة المعرضة للضريبة والسلطة
الضريبية المسئولة.
معدل االقتراض اإلضافي لعقود اإليجار

كما في  31ديسمبر 2020

استثناء لمبدأ اإلثبات للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  3لتجنب إصدار المكاسب أو
كما أضاف المجلس
ً
الخسائر المحتملة في “اليوم الثاني” الناتجة عن االلتزامات وااللتزامات المحتملة التي تدخل ضمن نطاق معيار
المحاسبة الدولي رقم  37أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  21المتعلق
بالرسوم ،إذا تم تكبدها بشكل منفصل.
وفي الوقت نفسه ،قرر المجلس توضيح التوجيهات القائمة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3
المتعلق بالموجودات المحتملة التي لن تتأثر باستبدال اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية.

تقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض اإلضافي باستخدام مدخالت يمكن مالحظتها (مثل أسعار الفائدة في
السوق) عند توفرها ويطلب منها وضع تقديرات معينة خاصة بالمنشأة (مثل التصنيف االئتماني المستقل للشركة
التابعة).

إن التعديل هو إلزامي لفترات إعداد التقرير السنوي المبتدئة في أو بعد  1يناير  2022ويجب تطبيق التعديل بأثر
رجعي على بنود العقارات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عندما
تطبق المنشأة التعديل أو ً
ال .ال يتوقع بأن يكن لذلك أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

 5معايير وتفسيرات صادرة ولكنها غير إلزامية

التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  - 37المتعلق بالعقود المرهقة  -تكاليف الوفاء
بالعقد في شهر مايو  ،2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم
 37لتحديد التكاليف التي يجب على المنشأة تضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد مرهقًا أم خاسرًا.

تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة  -التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1
في شهر يناير  ،2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على الفقرات من  69إلى  76من معيار
المحاسبة الدولي رقم  1المتعلق بعرض القوائم المالية لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو
غير متداولة.
توضح التعديالت ما يلي:
 ما هو المقصود بالحق في تأجيل التسوية. يجب أن يكون هناك حق في التأجيل في نهاية فترة إعداد التقرير. ال يتأثر هذا التصنيف باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في التأجيل. إال إذا كانت المشتقة الضمنية في التزام قابل للتحويل هو نفسه أداة أسهم حقوق ملكية ،ولن تؤثر شروطااللتزام على تصنيفها.
ويجب تطبيقها بأثر رجعي .تقييم المجموعة حاليًا اآلثار الذي سيترتب على التعديالت على الممارسة الحالية وما إذا
كانت اتفاقيات القروض القائمة قد تتطلب إعادة التفاوض.

ً
مباشرة بعقد تقديم سلع أو
تطبق التعديالت “نهج التكلفة ذات الصلة المباشرة” .تتضمن التكاليف المتعلقة
خدمات ك ً
ً
مباشرة بأنشطة العقد .ال تتعلق التكاليف
ال من التكاليف اإلضافية وتخصيص التكاليف المرتبطة
ً
العامة واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة على الطرف اآلخر بموجب العقد.
إن التعديالت هي إلزامية لفترات إعداد التقرير السنوي المبتدئة في أو بعد  1يناير  .2022ستطبق المجموعة هذه
التعديالت على العقود التي لم تفي المنشأة بها بعد بجميع التزاماتها في بداية فترة إعداد التقرير السنوي التي
تطبق فيها المنشأة التعديالت أو ً
ال.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9المتعلق باألدوات المالية = رسوم فحص بنسبة  10%إلستبعاد
المطلوبات المالية
كجزء من تحسيناتها السنوية لسنة  2020 - 2018التي تم أدخلها على عملية معايير المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية ،أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعدي ً
ال على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
 .9يوضح التعديل الرسوم التي تقوم المنشأة بتضمينها عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد
أو المعدل يختلف بشكل جوهري عن شروط االلتزام المالي األصلي .تشمل هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة
أو المستلمة من قبل المقترض والمقرض ،بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو
ً
نيابة عن اآلخر .تطبق المنشأة التعديل على االلتزامات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد
المقرض
بداية فترة إعداد التقارير السنوية التي تطبق فيها المنشأة التعديل أوالً.
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إحــــداث الفــــــرق

ال تستطيع المجموعة أن تحدد بسهولة سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار ،ولذلك فإنها تستخدم معدل
االقتراض اإلضافي لقياس التزامات عقد اإليجار .معدل االقتراض اإلضافي هو معدل الفائدة الذي سيتعين على
المجموعة أن تدفعه لالقتراض على مدى فترة مماثلة ،وبضمان مالي مماثل ،األموال الالزمة للحصول على موجود
بقيمة مماثلة للحق في استخدام الموجود في بيئة اقتصادية مماثلة .وبالتالي فإن معدل االقتراض اإلضافي
يعكس ما “سيتعين على المجموعة أن تدفعه” ،األمر الذي يتطلب عمل تقديرًا عندما ال تتوفر أسعار ملحوظة مثل
الشركات التابعة التي ال تدخل في معامالت التمويل أو عندما تحتاج إلى تعديل بحيث تعكس أحكام وشروط عقد
اإليجار.

التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  - 16المتعلق العقارات واآلالت والمعدات :المتحصالت
قبل االستخدام المقصود في شهر مايو  ،2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي العقارات واآلالت
والمعدات  -المتحصالت قبل االستخدام المقصود ،والتي تحظر على المنشآت أن تخصم من تكلفة أي بند من
بنود العقارات واآلالت والمعدات ،أي متحصالت من بيع المواد المنتجة في أثناء جلب ذلك الموجود إلى الموقع
والحالة الالزمة له ليكون قادرًا على العمل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة .وبد ً
ال من ذلك ،تقوم المنشأة
بإثبات متحصالت بيع هذه المواد ،وتكاليف إنتاج تلك المواد ،في قائمة األرباح أو الخسائر.

فيما يلي أدناه المعايير الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة .إن هذه القائمة
هي للمعايير والتفسيرات الصادرة ،والتي تتوقع المجموعة ،بشكل معقول ،بأنها ستكون قابلة للتطبيق بتاريخ
مستقبلي .تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح إلزامية.
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 5معايير وتفسيرات صادرة ولكنها غير إلزامية (تتمة)

 6عقارات وآالت ومعدات (تتمة)

إن التعديل هو إلزامي لفترات إعداد التقارير السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير  2022مع السماح بالتطبيق المبكر.
ستطبق المجموعة هذه التعديالت على االلتزامات المالية التي تم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة إعداد
التقرير السنوي التي تطبق فيها المنشأة التعديل أو ً
ال .ال يتوقع بأن يكن لهذا التعديالت أي تأثير جوهري على
المجموعة .من غير المحتمل أن يكون للعديد من التعديالت األخرى الناتجة عن المعايير والتفسيرات والتعديالت تأثر
جوهري على السياسات المحاسبية أو المركز المالي الموحد أو األداء المالي الموحد للمجموعة.

قامت اإلدارة بإجراء تقييم لالضمحالل في القيمة المدرجة للفندق المملوك من قبل المجموعة والمدرج أعاله
كما في  31ديسمبر  2020والذي يشير بأنه ال يتطلب إثبات خسارة اضمحالل كما في  31ديسمبر  2020وكما في
 31ديسمبر  .2019بلغت القيمة المدرجة للفندق  34,895,937دينار بحريني كما في  31ديسمبر :2019( 2020
 36,773,498دينار بحريني).

كما في  31ديسمبر 2020

كما في  31ديسمبر 2020

تم رهن بعض العقارات واآلالت والمعدات للمجموعة بقيمة مدرجة قدرها  34,895,937دينار بحريني (:2019
 36,773,498دينار بحريني) كضمان مقابل القروض واالقتراضات ،راجع إيضاح .18

 6عقارات وآالت ومعدات

تم تخصيص مصروفات االستهالك في القائمة الموحدة للدخل كاآلتي:

أراضي مملوكة
ملكًا حرًا
دينار بحريني

آالت
مباني
ومعدات
دينار بحريني
دينار بحريني

مركبات
دينار بحريني

أعمال
قيد التنفيذ
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

ا لتكلفة
في  1يناير 2020
إضافات

-

5,491

117,195

49,473

1,187,842

1,360,001

إقتناء (إيضاح )1

-

4,215,839

509,320

-

-

4,725,159

تحويالت

-

75,582

554,136

119,869

)(749,587

-

استبعادات

-

-

)(6,490

-

-

)(6,490

تعديالت صرف العمالت

-

)(4,928

)(26,953

)(7,038

-

)(38,919

7,015,104

51,555,972

17,331,350

2,275,150

703,672

78,881,248

في  1يناير 2020

-

9,962,508

12,462,739

1,877,665

-

24,302,912

االستهالك خالل السنة

-

1,341,883

1,986,226

97,883

-

3,425,992

متعلق باالستبعادات

-

-

)(1,928

-

-

)(1,928

تعديالت صرف العمالت

2020

دينار بحريني

-

2,623

مصروفات البيع والتوزيع

357,513

250,311

مصروفات عامة وإدارية

3,068,479

2,927,894

3,425,992

3,180,828

تكلفة المبيعات

 7الحق في استخدام الموجودات

االستهالك المتراكم:

-

11,303,152

14,441,851

1,973,687

-

صافي القيم المدرجة:
في  31ديسمبر 2020

7,015,104

40,252,820

2,889,499

301,463

703,672

51,162,558

مركبات
دينار بحريني

أعمال
قيد التنفيذ
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

7,015,104

47,006,813

15,128,057

2,131,765

497,550

71,779,289

-

28,835

334,447

29,821

868,724

1,261,827

-

226,679

860,216

13,962

)(1,100,857

-

-

-

)(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

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

أراضي مملوكة
ملكًا حرًا
دينار بحريني

آالت
مباني
ومعدات
دينار بحريني
دينار بحريني

كما في  1يناير 2020
إعادة قياس الحق في استخدام الموجودات
تنفيذ عقود إيجار جديدة
إضافات خالل السنة
االستهالك للسنة
كما في  31ديسمبر 2020

إضافات
تحويالت
استبعادات

في  31ديسمبر 2019

صافي القيم المدرجة :في  31ديسمبر
2019

7,248,997
)(41,904
)(1,844,623

510,598
)(278,508

19,002
288,233
496,097
)(15,201

7,778,597
288,233
496,097
)(41,904
)(2,138,332

5,362,470

232,090

788,131

6,382,691

تم تضمين مصروفات االستهالك في المصروفات العامة واإلدارية.

ا لتكلفة
في  1يناير 2019

مباني
دينار بحريني

مركبات
دينار بحريني

أرض
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

مباني
دينار بحريني

مركبات
دينار بحريني

أرض
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

إعادة قياس الحق في استخدام الموجودات
تنفيذ عقود إيجار جديدة

5,183,468
1,128,575
2,337,240
)(1,400,286

789,106
)(278,508

34,203
)(15,201

6,006,777
1,128,575
2,337,240
)(1,693,995

كما في  31ديسمبر 2019

7,248,997

510,598

19,002

7,778,597

كما في  1يناير 2019

االستهالك للسنة

تم تضمين مصروفات االستهالك في المصروفات العامة واإلدارية.

57

في  31ديسمبر 2020

-

)(1,239

)(5,186

)(1,861

-

)(8,286
27,718,690

2019

دينار بحريني

إحــــداث الفــــــرق

7,015,104

47,263,988

16,184,142

2,112,846

265,417

72,841,497

في  31ديسمبر 2020
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 8استثمارات عقارية

 9استثمارات في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة

تتكون االستثمارات العقارية للمجموعة من مبانى على أراضي مملوكة ملكًا حرًا (بصورة أساسية المكاتب التجارية)
الموجودة في مملكة البحرين والمحتفظ بها ألغراض الزيادة في قيمتها واكتساب دخل اإليجارات .تم إدراج تلك
االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة كما في  31ديسمبر  2020وكما في  31ديسمبر  .2019لم تكن هناك تغيرات
في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية خالل السنتين المنتهتين في  31ديسمبر  2019و 31ديسمبر .2020

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

كما في  31ديسمبر 2020

كما في  31ديسمبر 2020

بناء على التقييمات
تم تحديد القيم العادلة لالستثمارات العقارية المحتفظ بها أعاله من قبل لجنة االستثمار ً
التي تم إجراؤها من قبل مثمنين مستقلين .المثمنين هم من شركات متخصصة في تقييم مثل هذه األنواع
بناء على
من العقارات ولديهم خبرة حديثة في موقع وفئة العقارات التي يتم تقييمها .تم اعتماد التقييمات ً
قيم السوق المفتوحة مدعومة بأدلة السوق التي بموجبها يمكن مبادلة موجود بين بائع لديه الرغبة والمعرفة
ومشتري لديه الرغبة والمعرفة في معاملة دون شروط تفضيلية في تاريخ التقييم وإجراء التعديالت المناسبة على
السيولة وعوامل الخصم األخرى.
2020

دخل اإليجار المحقق من االستثمارات العقارية
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2019

دينار بحريني

دينار بحريني

613,863

595,488

ال توجد لدى المجموعة أية قيود في التصرف في استثماراتها العقارية وال توجد لديها أية التزامات تعاقدية إما
بشراء أو بناء أو تطوير االستثمارات العقارية.

في  1يناير
حصة المجموعة من النتائج للسنة
استبعاد خالل السنة (إيضاح )1
في  31ديسمبر

دينار بحريني

1,569,433

1,653,435

)(115,133

)(84,002

)(1,305,765

-

148,535

1,569,433

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

ملخص قائمة المركز المالي للشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة:

2020

موجودات متداولة؛ بما في ذلك النقد ومافي حكمه بمبلغ وقدره  49,495دينار
بحريني ( 95,101 :2019دينار بحريني)
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة
حقوق الملكية
نسبة حصة ملكية المجموعة
القيمة المدرجة لالستثمارات في الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة كما في 31
ديسمبر

2019

دينار بحريني

دينار بحريني

94,913

568,319

790,222

7,353,657

)(588,066

)(1,674,599

-

)(3,108,511

297,069
50%

148,535

3,138,866
50%
1,569,433

إحــــداث الفــــــرق

تم تقديم إفصاحات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية في اإليضاح رقم .11

2020

2019

دينار بحريني

ملخص قائمة الدخل الشامل:

2020

اإليرادات

2019

دينار بحريني

دينار بحريني

339,539

1,527,255

تكاليف المبيعات

)(210,298

)(1,085,169

مصروفات عامة وادارية

)(187,195

)(275,323

)(140,652

)(145,138

مصروفات االستهالك
مصروفات البيع والتوزيع
دخل آخر
تكاليف التمويل

-

965

)(32,625

(الخسارة)  /الربح للسنة

)(230,266

حصة المجموعة من النتائج للسنة

)(115,133

نسبة حصة ملكية المجموعة

50%

6,000
)(195,629
)(168,004
50%
)(84,002

لم يكن لدى الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة أية إلتزامات محتملة أو إرتباطات رأسمالية جوهرية كما
في  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر  .2019ال يمكن للشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة توزيع أرباحها حتى
تحصل على موافقة من ك ً
ال من شركاء الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة.
بناء على حسابات اإلدارة
تم تسجيل حصة المجموعة من نتائج الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة ً
المعتمدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
59
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 11التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

كما في  31ديسمبر 2020
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كما في  31ديسمبر 2020

2020

2019

دينار بحريني

دينار بحريني

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -استثمارات مسعرة

4,377,912

5,878,288

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

2,362,001

2,502,561

193,386

2,327,243

6,933,299

10,708,092

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

استثمارات مسعرة
يتم تحديد القيم العادلة لالستثمارات المسعرة بالرجوع إلى أسعار العروض المعلنة في السوق النشطة.
استثمارات غير مسعرة
تم تقدير القيم العادلة لالستثمارات غير المسعرة بإستخدام أسعار العطاءات المقدمة من قبل مدراء الصناديق
االستثمارية أو مضاعفات السوق أو صافي القيمة المعدلة للموجود أو باستخدام تقنيات التقييم األخرى المناسبة.

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

قياس القيمة العادلة باستخدام

تاريخ
ا لتقييم

أسعار
مسعرة في
أسواق نشطة
المستوى 1
دينار بحريني

مدخالت
ذات تأثير
جوهري يمكن
مال حظتها
المستوى 2
دينار بحريني

مدخالت ذات تأثير
جوهري ال يمكن
مال حظتها
المستوى 3
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

 31ديسمبر 2020
الموجودات المقاسة
بالقيمة العادلة:
استثمارات عقارية (ايضاح )8
 -أراضي ومباني

 31ديسمبر 2020

-

-

9,457,725

9,457,725

استثمارات (ايضاح )10

فيما يلي التغيرات في االستثمارات خالل السنة:

مدرجة بالقيمة العادلة من

2020

مشتراة خالل السنة
مستبعدة خالل السنة
التغيرات في القيم العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل

دينار بحريني

10,708,092

12,208,384

460,778

-

)(3,343,721

)(2,306,335

)(809,215

838,572

)(82,635

)(32,529

6,933,299

10,708,092

الشامل اآلخر للسنة
صافي خسائر على استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
في  31ديسمبر

 -استثمارات مسعرة

 31ديسمبر 2020

 -استثمارات غير مسعرة

 31ديسمبر 2020

4,377,912
-

-

-

2,362,001

4,377,912
2,362,001

مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر:
 استثمارات مسعرة -استثمارات مسعرة

 31ديسمبر 2020
 31ديسمبر 2020

-

4,377,912
4,377,912

-

-

193,386

2,555,387

12,013,112

-

193,386

إحــــداث الفــــــرق

في  1يناير

2019

دينار بحريني

خالل الدخل الشامل اآلخر:

6,933,299

16,391,024
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المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة:
ال توجد هناك مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة كما في  31ديسمبر .2020

خالل سنوات إعداد التقارير المالية المنتهية في  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر  ،2019لم تكن هناك تحويالت
بين المستوى  1والمستوى  2لقياسات القيمة العادلة ولم تكن هناك تحويالت إلى أو من المستوى  3لقياسات
القيمة العادلة.

كما في  31ديسمبر 2020
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2020

قياس القيمة العادلة باستخدام

تاريخ
ا لتقييم

أسعار
مسعرة في
أسواق نشطة
المستوى 1
دينار بحريني

مدخالت
ذات تأثير
جوهري يمكن
مال حظتها
المستوى 2
دينار بحريني

مدخالت ذات تأثير
جوهري ال يمكن
مال حظتها
المستوى 3
دينار بحريني

تسوية قياسات القيمة العادلة للموجودات ضمن المستوى 3
المجموع
دينار بحريني

لدى المجموعة استثمارات عقارية وبعض أسهم حقوق الملكية غير المسعرة المصنفة كمدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والمصنفة على أنها مستوى  3ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
فيما يلي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية وغير المالية المدرجة ضمن المستوى :3

 31ديسمبر 2019
الموجودات المقاسة بالقيمة
العادلة:
استثمارات عقارية (ايضاح )8
 -أراضي ومباني

 31ديسمبر 2019

-

-

9,457,725

9,457,725

في  1يناير 2020

موجودات
غير مالية –
استثمارات عقارية
دينار بحريني

موجودات
مالية – استثمارات
غير مسعرة
دينار بحريني

9,457,725

2,966,214

استبعادات خالل السنة

-

مدرجة بالقيمة العادلة من

تغيرات في القيم العادلة

خالل الدخل الشامل اآلخر:

في  31ديسمبر 2020

استثمارات (ايضاح )10

 -استثمارات مسعرة

 31ديسمبر 2019

-

-

2,502,561

2,502,561

12,423,939
)(209,278

-

)(201,549

)(201,549

9,457,725

2,555,387

12,013,112

مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر:
 -استثمارات مسعرة

 31ديسمبر 2019

 -استثمارات غير مسعرة

 31ديسمبر 2019

1,863,590

-

-

1,863,590

-

-

463,653

463,653

7,741,878

-

2,966,214

10,708,092

7,741,878

-

12,423,939

20,165,817

المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة:
ال توجد هناك مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة كما في  31ديسمبر .2019

في  1يناير 2019

موجودات
غير مالية –
استثمارات عقارية
دينار بحريني

موجودات
مالية – استثمارات
غير مسعرة
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

9,457,725

2,850,799

12,308,524

استبعادات خالل السنة

-

تغيرات في القيم العادلة
في  31ديسمبر 2019

)(29,079

إحــــداث الفــــــرق

 -استثمارات غير مسعرة

 31ديسمبر 2019

5,878,288

-

-

5,878,288

)(209,278

المجموع
دينار بحريني

)(29,079

-

144,494

144,494

9,457,725

2,966,214

12,423,939

63

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2020

 12المخزون
بضاعة محتفظ بها لغرض البيع
بضاعة محتفظ بها لغرض البيع – التجزئة

بضاعة قيد التحصيل
حق استرجاع الموجودات

مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم

كما في  31ديسمبر 2020

2020
دينار بحريني

2019
دينار بحريني

10,633,366

9,094,518

2,764,632
1,284,819
33,548

2,393,008
684,710
40,250

14,716,365

12,212,486

)(1,132,561

)(284,431

13,583,804

11,928,055

مبالغ مشطوبة خالل السنة
في  31ديسمبر

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 اإليضاح رقم .29فيما يلي أدناه التغيرات في مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المتعلقة بالذمم التجارية المدينة خالل
السنة.

في  1يناير

2020

المخصص ( /مسترجع) خالل السنة

 13ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى (تتمة)

2020

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

في  1يناير

التقرير السنوي 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

2019

دينار بحريني

دينار بحريني

284,431

597,728

1,041,562
)(193,432

)(67,284

دينار بحريني

2,255,383

2,363,690

206,000

المخصص ( /مسترجع) خالل السنة

235,480

مبالغ مشطوبة خالل السنة

)(200,311

)(343,787

في  31ديسمبر

2,261,072

2,255,383

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

284,431
فات موعد إستحقاقها
المجموع
دينار بحريني

 13ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

2020
إجمالي الذمم التجارية

2020

2019

دينار بحريني

دينار بحريني

ذمم تجارية مدينة [محسوم منها مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة بمبلغ وقدره

9,647,001

12,184,544

ذمم مدينة أخرى

5,596,961

7,347,277

 2,261,072دينار بحريني ( 2,255,383 :2019دينار بحريني)
مبالغ مدفوعة مقدمًا
مبالغ مدفوعة مقدمًا للموردين
مبالغ مستحقة من أطراف أخرى ذات عالقة (إيضاح )29

المتداول
دينار بحريني

أقل من
 30يومًا
دينار بحريني

91-120
30-90
أكثر من
يومًا
يومًا
 120يومًا
دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

3,596,768

المدينة
الخسائر االئتمانية المتوقعة
صافي الذمم التجارية
المدينة

3,424,360

11,908,073

2,267,279
355,923

338,174

21,463,932

23,560,572

تتضمن الذمم التجارية المدينة على مبلغ وقدره  6,383دينار بحريني ( 20,611 :2019دينار بحريني) مستحق من أطراف
ذات عالقة (راجع اإليضاح رقم .)29
إن الذمم التجارية المدينة البالغة  501,301دينار بحريني ( 453,305 :2019دينار بحريني) هي مضمونة مقابل القروض
واالقتراضات ،راجع اإليضاح رقم .19

2,531,557

)(2,261,072

)(61,089

)(53,161

)(85,954

)(99,673

)(1,961,195

9,647,001

3,363,271

2,792,779

2,484,828

435,761

570,362

فات موعد إستحقاقها

2,289,019
1,401,558

2,845,940

2,570,782

535,434

إحــــداث الفــــــرق

1,132,561

)(246,013

2019

دينار بحريني

المجموع دينار
بحر يني

المتداول
دينار بحريني

أقل من
 30يومًا
دينار بحريني

30-90
يومًا
دينار بحريني

91-120
يومًا
دينار بحريني

أكثر من
 120يومًا
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

65

 14النقد وما في حكمه

 17أرباح أسهم وتخصيصات أخرى ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

كما في  31ديسمبر 2020

نقد في الصندوق

كما في  31ديسمبر 2020

2020

2019

دينار بحريني

دينار بحريني

134,265

110,750

اقترح مجلس اإلدارة توزيع إجمالي أرباح أسهم نقدية بواقع  25فلس للسهم (باستثناء أسهم الخزانة) ،بإجمالي
قدره  3,559,018دينار بحريني للسنة المنتهية في  31ديسمبر  :2019( 2020بواقع  50فلس للسهم بإجمالي
قدره  7,118,037دينار بحريني).
كما اقترح مجلس اإلدارة توزيع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ وقدره  108,500دينار بحريني (:2019
 193,500دينار بحريني).

نقد لدى بنوك

4,477,278

سحوبات على المكشوف من البنك

)(3,387,540

)(3,372,230

1,224,003

1,442,547

4,611,543

النقد وما في حكمه

التقرير السنوي 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

4,704,027
4,814,777

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

لم يقترح مجلس اإلدارة تحويل أية مبالغ ) إلى احتياطي التبرعات الخيرية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(184,689 :2019دينار بحريني) إلى احتياطي التبرعات الخيرية.

 15رأس المال

إن التخصصات المقترحة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وهي فقًا للنظام األساسي للشركة وستخضع
لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

2020

دينار بحريني

2019

دينار بحريني

المصرح به:
 200,000,000سهم ( 200,000,000 :2019سهم) بقيمة إسمية قدرها  100فلس للسهم

20,000,000

20,000,000

 18احتياطيات أخرى

الصادر والمكتتب به والمدفوع بالكامل:
14,642,854

كما في  1يناير 2020

 16أسهم خزانة

الخسارة الشاملة األخرى

تمثل أسهم الخزانة شراء الشركة ألسهمها .تحتفظ المجموعة بعدد  4,067,817سهم كما في  31ديسمبر 2020
( 4,067,817 :2019سهم).

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

2020

2019

4,067,817

4,067,817

2.8%

0.351
0.752

3,058,998

2.8%
0.351
0.780
3,172,897

مكسب من استبعاد
استثمارات مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
محول إلى احتياطي
التبرعات الخيرية
توزيعات لجمعية األسرة
الخيرية [راجع إيضاح 18
(ب)]
كما في  31ديسمبر
2020
كما في  1يناير 2019
الدخل الشامل اآلخر

عالوة إصدار
أسهم
دينار بحريني

احتياطي احتياطي تحويل
العمالت األجنبية المجموع
عام
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني

7,321,427

1,012,860

1,230,836

-

7,000,000

)(2,555,837

14,009,286

-

-

)(809,215

-

-

)(397,478

)(1,206,693

-

-

)(350,070

-

-

-

)(350,070

-

-

-

184,865

-

-

184,865

-

-

-

)(184,865

-

-

)(184,865

7,321,427

1,012,860

71,551

-

7,000,000

)(2,953,315

12,452,523

7,321,427
-

1,012,860
-

1,465,215
838,572

-

7,000,000
-

)(3,121,457
565,620

13,678,045
1,404,192

مكسب من استبعاد
استثمارات مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
محول إلى احتياطي

-

-

)(1,072,951

-

-

-

)(1,072,951

-

-

-

168,692

-

-

168,692

التبرعات الخيرية
توزيعات لجمعية األسرة

-

-

-

)(168,692

-

-

)(168,692

7,321,427

1,012,860

1,230,836

-

7,000,000

)(2,555,837

14,009,286

الخيرية [راجع إيضاح 18
(ب)]
كما في  31ديسمبر
2019

إحــــداث الفــــــرق

 146,428,549سهم ( 146,428,549 :2019سهم) بقيمة إسمية قدرها  100فلس للسهم

14,642,854

احتياطي
قانوني
دينار بحريني

احتياطي
إعادة تقييم
االستثمارات
دينار بحريني

احتياطي
التبرعات
الخيرية
دينار بحريني

67

 18احتياطيات أخرى (تتمة)

 19قروض واقتراضات

كما في  31ديسمبر 2020

كما في  31ديسمبر 2020

أ) احتياطي قانوني

وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للشركة يتطلب من الشركة تحويل  10%من
ربح السنة إلى االحتياطي القانوني حتى يبلغ االحتياطي القانوني  ٪٥٠من رأس المال المدفوع .قرر المساهمين إيقاف
تحويل الربح إلى االحتياطي القانوني حيث بلغ االحتياطي  50%من رأس المال المدفوع .إن هذا االحتياطي غير قابل
للتوزيع إال في الحاالت التي ينص عليها قانون الشركات التجارية البحريني.

قرض ألجل (أ)

لم يقترح مجلس اإلدارة تحويل اية مبالغ إلى احتياطي التبرعات الخيرية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
( 184,689 :2019دينار بحريني).

د) احتياطي عام

وفقًا للنظام األساسي للشركة وتوصية مجلس اإلدارة ،يتم تحويل مبالغ محددة إلى حساب االحتياطي العام .لم
يقترح تحويل أية مبالغ الي االحتياطي العام خالل السنة الحالية.
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.

دينار بحريني

دينار بحريني

16,066,173

17,240,129

قرض ألجل (ب)

2,164,977

قرض قصير األجل (ج)

4,258,148

3,968,365

22,489,298

21,208,494

15,402,572

14,875,992

غير متداول
متداول

7,086,726

22,489,298

6,332,502
21,208,494

(أ) يمثل هذا تسهيل لقرض ألجل تم الحصول عليه من قبل شركة فنادق بنادر ش.م.ب .بقيمة 25,000,000
دينار بحريني من بنك تجاري لتمويل تسوية تسهيل المرابحة ولتمويل بناء الفندق ومصروفات ما قبل تشغيل
الفندق وذلك حتى االفتتاح التجريبي للفندق وتمويل المبالغ المستحقة الدفع المحتفظ بها لمقاولي المشروع.
يحمل القرض معدالت فائدة متغيرة تتراوح ما بين  2.2%إلى  2.45%مضافًا إليه فائدة بمعدل بيبور أو بمعدل
أذونات الخزانة :2019( ،تتراوح ما بين  2.2%إلى 2.45%مضافًا إليه فائدة بمعدل بيبور أو بمعدل أذونات الخزانة)
حسب مقتضى الحال ،ويستحق القرض السداد على  29قسط ربع سنوي تتراوح قيمة كل منه ما بين 131,139
دينار بحريني إلى  657,011دينار بحريني والقسط األخير بقيمة  11,145,000دينار بحريني .ويستحق القسط
األخير بتاريخ  31مارس  .2023إن القرض مضمون مقابل األرض المملوكة ملكًا حرًا ومبنى الفندق الذي يحمل صك
ملكية رقم  146959ورهن الذمم التجارية لبنادر حتى تسوية القرض بما في ذلك الفائدة.

إحــــداث الفــــــرق

ج) عالوة إصدار أسهم

نتجت عالوة إصدار األسهم من استبعاد أسهم خزانة في سنة  2018وهي غير متوفرة للتوزيع ولكن يمكن
استخدامها على النحو المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية البحريني.

2020

2019

-

ب) احتياطي التبرعات الخيرية

وفقًا للنظام األساسي للشركة وتوصية مجلس اإلدارة ،يتم تحويل مبلغ ال يتجاوز  20%من الربح العائد إلى
مساهمي بي.إم ،إم.آي .ش.م.ب .للسنة إلى احتياطي التبرعات الخيرية.
في سنة  ،2008قامت الشركة بتأسيس جمعية األسرة الخيرية (“الجمعية”) لهذا الغرض .في سنة  2008و،2009
كانت الجمعية تحت سيطرة الشركة وشكلت جزءًا من القوائم المالية الموحدة للمجموعة المكونة من
االحتياطي ونقد لدى بنك .في سنة  ،2010تخلت الشركة عن سيطرتها على الجمعية لمجلس إدارة مستقل ،مما
أدى إألى خفض االحتياطي واألرصدة لدى البنك للمجموعة من خالل مجموع المبلغ المدرج في الحساب المصرفي
للجمعية .ويمثل احتياطي التبرعات حاليًا المبالغ المعتمدة كتخصيصات من قبل مجلس اإلدارة ومساهمي الشركة
بعد حسم النقد المحول إلى الجمعية.

التقرير السنوي 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(ب) يمثل ذلك قرض ألجل مفترض كجزء من إقتناء مستودع (راجع اإليضاح رقم  .)1يحمل القرض معدل فائدة
بسعر ودايعة لمدة شهر واحد لمصرف البحرين المركزي مضافًا إليه فائدة بنسبة  :2019( 3%ال شيء) ويستحق
القرض السداد على  60قسطًا سهريًا تبلغ قيمه كل منها  38,660دينار بحريني ويستحق القسط األخير بتاريخ
 23أغسطس  .2025تم ضمان القرض مقابل بوليصة تأمين المستودع.
(ج) يمثل ذلك تسهيالت ائتمانية تم الحصول عليها من بنوك تجارية في مملكة البحرين لتمويل شراء البضائع
للبيع .تحمل هذه التسهيالت فائدة لمدة  3أشهر بمعدل بيبور مضافًا إليه فائدة بنسبة  :2019( 1.75٪بيبور
مضافًا إليه فائدة بنسبة  )1.75٪سنويًا مع فترة استحقاق تصل إلى  90يومًا.
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 20التزامات عقد اإليجار

 22ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

كما في  31ديسمبر 2020

التقرير السنوي 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2020

فيما يلي التغيرات في الفيمة المدرجة اللتزامات عقد اإليجار (األرض والمباني والمركبات) خالل السنة:
2020

في  1يناير
إعادة قياس التزامات عقد اإليجار
تنفيذ عقود إيجار جديدة

2020

2019

دينار بحريني

دينار بحريني

ذمم تجارية دائنة

7,492,447
288,233

496,097

6,006,777

ذمم دائنة أخرى

1,128,575

مصروفات مستحقة

943,097

1,471,051

أرباح أسهم لم يطالب بها
صافي ضريبة القيمة المضافة المستحقة

127,309
-

900,142

التزامات العقد والتزامات مستردة

39,749

2,337,240

إنهاء عقود اإليجار
فوائد مستحقة

364,237

394,713

)(1,858,894

)(2,374,858

6,738,154

7,492,447

2020

غير متداولة
متداولة

2019

دينار بحريني

دينار بحريني

5,274,324

6,408,530

1,463,830

6,738,154

7,353,274

7,832,406

745,733

)(43,966

في  31ديسمبر

دينار بحريني

1,363,969

-

مدفوعات

2019

دينار بحريني

1,083,917
7,492,447

48,554
11,798,604

تتضمن الذمم التجارية الدائنة على مبلغ وقدره  108,893دينار بحريني كما في  31ديسمبر :2019( 2020
 184,715دينار بحريني) مستحق ألطراف ذات عالقة ،راجع اإليضاح رقم .29
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 اإليضاح رقم .29

إحــــداث الفــــــرق

 21مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

9,209,162

182,482

فيما يلي التغيرات في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المثبت في القائمة الموحدة للمركز المالي:
2020

في  1يناير
المخصص خالل السنة (إيضاح )24
مكافآت مدفوعة خالل السنة
متعلق بإستبعاد شركة تابعة
في  31ديسمبر
مبالغ مدفوعة مقدمًا للموظفين
صافي المخصص كما في  31ديسمبر

2019

دينار بحريني

دينار بحريني

2,367,937

2,112,205

380,156

)(250,634

413,287
)(146,629

-

)(10,926

2,497,459

2,367,937

)(372,261

)(432,351

2,125,198

1,935,586
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2020

التقرير السنوي 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2020

 23اإليرادات
فيما يلي أدناه اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء والمصنفة حسب أنواع اإليرادات والسوق الجغرافية
وتوقيت إثبات اإليرادات:

عقود الخدمات
والتموين

قطاع الجملة

قطاع التجزئة

استثمارات وشحن

الضيافة

وأنشطة أخرى

المجموع

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

نوع اإليرادات
721,864

374,778

39,605,478

47,733,631

37,916,783

36,368,894

966,123

2,550,981

-

-

79,210,248

87,028,284

خدمات الغرف

-

-

-

-

-

-

698,209

1,988,842

-

-

698,209

1,988,842

خدمات الشحن

-

-

-

-

-

-

-

-

3,323,214

1,303,230

3,323,214

1,303,230

تموين وخدمات أخرى

12,997,906

13,561,187

-

-

-

-

180,846

452,238

-

-

13,178,752

14,013,425

مجموع اإليرادات

13,719,770

13,935,965

39,605,478

47,733,631

37,916,783

36,368,894

1,845,178

4,992,061

3,323,214

1,303,230

96,410,423

104,333,781

بيع البضائع

البحرين
دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية

5,995,712

6,799,131

39,605,478

47,733,631

33,484,360

33,144,935

1,845,178

4,992,061

3,323,214

1,303,230

84,253,942

93,972,988

-

-

-

-

4,432,423

3,223,959

-

-

-

-

4,432,423

3,223,959

إحــــداث الفــــــرق

األسواق الجغرافية

أخرى
دول أفريقية

7,724,058

7,136,834

-

-

-

-

-

-

-

-

7,724,058

7,136,834

مجموع اإليرادات

13,719,770

13,935,965

39,605,478

47,733,631

37,916,783

36,368,894

1,845,178

4,992,061

3,323,214

1,303,230

96,410,423

104,333,781

توقيت إثبات اإليرادات
721,864

374,778

39,605,478

47,733,631

37,916,783

36,368,894

966,123

2,550,981

-

-

79,210,248

87,028,284

المنتجات والخدمات مع مرور الوقت

12,997,906

13,561,187

-

-

-

-

879,055

2,441,080

3,323,214

1,303,230

17,200,175

17,305,497

مجموع اإليرادات

13,719,770

13,935,965

39,605,478

47,733,631

37,916,783

36,368,894

1,845,178

4,992,061

3,323,214

1,303,230

96,410,423

104,333,781

المنتجات المحولة في وقت معين
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 24ربح المجموعة للسنة

 25دخل تشغيلي آخر

كما في  31ديسمبر 2020

كما في  31ديسمبر 2020

تم إدراج ربح المجموعة للسنة بعد احتساب المصروفات التالية:
2020

2019

دينار بحريني

دينار بحريني

12,743,691

11,592,685

تكاليف الموظفين
مكافآت قصيرة األجل
مساهمات نظام الهيئة العامة للتأمين االجتماعي ،البحرين والمؤسسة العامة للتأمينات

637,999

690,985

االجتماعية ،السعودية العربية
مكافآت نهاية الخدمة (إيضاح )21

380,156

413,287

13,761,846

12,696,957

تكاليف اإليرادات

تكاليف التمويل
فائدة على قرض ألجل

2020

2019

دينار بحريني

دينار بحريني

1,386,203

969,897

6,922,668
5,452,975

7,433,958
4,293,102

13,761,846

12,696,957

2020

2019

دينار بحريني

دينار بحريني

360,200

1,042,808

فائدة على قروض قصيرة األجل وسحوبات على المكشوف من البنك

263,145

فائدة على التزامات عقد اإليجار

364,237

394,713

1,196,179

2,016,811

رسوم مصرفية

مكاسب صرف عمالت أجنبية ،صافي

839,978

847,089

مساعدة حكومية

1,167,465

-

دخل العرض والحسومات

1,022,090

901,994

دخل الخدمات اللوجيستية

241,520

114,127

دخل متنوع

103,731

3,374,784

208,597

390,916
188,374

دخل أرباح أسهم

721,703
2,584,913

2020

2019

دينار بحريني

دينار بحريني

1,749,682

418,125

-

11,080

2020

2019

دينار بحريني

دينار بحريني

327,423

545,795

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

73,779

الخسائر
دخل الفوائد

29,000

59,314

430,202

722,987

117,878

 27مصروف ضريبة الدخل
فيما يلي العناصر الرئيسية لمصروف ضريبة الدخل للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر
:2019

									

خالل السنة ،تم مقاصة مكسب تعديل بمبلغ وقدره  364,501دينار بحريني ( :2019الشيء) مع تكلفة التمويل.

مكسب من استبعاد عقارات واآلت ومعدات

دينار بحريني

دينار بحريني

إحــــداث الفــــــرق

مصروفات عامة وإدارية

دخل اإليجار

2020

2019

 26صافي دخل االستثمار

تم توزيع تكاليف الموظفين في القائمة الموحدة للدخل كما يلي:

مصروفات البيع والتوزيع

التقرير السنوي 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

مصروف ضريبة الدخل الحالي

2020

2019

دينار بحريني

دينار بحريني

182,949

84,532

ينتج المصروف الضريبي للمجموعة في جمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان والمملكة العربية
السعودية وجمهورية كينيا.
يتضمن المصروف الضريبي للمجموعة على جميع الضرائب المستحقة والمدفوعة على األرباح واإليرادات
الضريبية للوحدات إلى السلطات الضريبية المعنية في كل بلد من بلدان التأسيس ،وفقًا للقوانين الضريبية
السائدة في تلك السلطات الضريبية .وبالتالي ،فإنه ليس من العملي عرض التسوية بين األرباح المحاسبية واألرباح
الخاضعة للضريبية مع تفاصيل المعدالت الفعلية للضرائب حيث تخضع عمليات المجموعة لقوانين وسلطات
ضريبية مختلفة.
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 28الربح للسهم

 29إفصاحات الطرف ذي العالقة (تتمة)

يتم احتساب النصيب األساسي للسهم في األرباح بقسمة الربح للسنــة العائد إلى حاملي األسهم العادية لبي إم
إم آي ش.م.ب .على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة ،بعد حسم أسهم الخزانة.

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

كما في  31ديسمبر 2020

التقرير السنوي 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2020

كما في  31ديسمبر 2020

يعكس التالي الربح ومعلومات األسهم المستخدمة في حساب النصيب األساسي للسهم في األرباح:
2019

2020

ربح السنة العائد إلى حاملي األسهم العادية لبي إم إم آي ش.م.ب( .دينار بحريني)
المتوسط المرجح لعدد األسهم ،بعد حسم أسهم الخزانة
النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح (فلس)

دينار بحريني

دينار بحريني

4,028,086

9,234,456

142,360,732

142,360,732

28
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شركات خاضعة لسيطرة مشتركة
أطراف أخرى ذات عالقة

6,999

-

6,999

355,923

108,893
108,893

شركات خاضعة لسيطرة مشتركة

-

338,174

-

20,611

-

184,715

20,611

338,174

184,715

تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة
وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة وشركات خاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو المتأثرة بشكل جوهري
من قبل هذه األطراف .يتم الموافقة على سياسات التسعير وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة
المجموعة.
فيما يلي المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة والمتضمنة في القائمة الموحدة للدخل:
2019

2020
اإليرادات
دينار بحريني

المصروفات
دينار بحريني

اإليرادات
دينار بحريني

المصروفات
دينار بحريني

61,428

1,478,536

75,854

1,677,752

إن األرصدة القائمة في نهاية السنة الناتجة هي غير مضمونة وبدون فائدة ويتم تسويتها على أساس نقدي .ال
توجد هناك ضمانات مقدمة أو مستلمة من أية أطراف ذات عالقة فيما يتعلق بالذمم المدينة أو الذمم الدائنة.
بالنسبة للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر  ،2019لم تسجل المجموعة أي إضمحالل على
الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من قبل األطراف ذات العالقة حيث تعتبر مخاطر
االئتمان المرتبطة بالمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة منخفضة.

إحــــداث الفــــــرق

أطراف أخرى ذات عالقة

ذمم تجارية
مدينة
دينار بحريني

مستحق من
دينار بحريني

ذمم تجارية دائنة
وذمم أخرى
دينار بحريني

الشروط واألحكام

 29إفصاحات الطرف ذي العالقة

أطراف أخرى ذات عالقة

-

355,923

-

كما في 31ديسمبر 2019

إن النصيب األساسي والمخفض للسهم الواحد هو بنفس القيمة حيث لم تقم الشركة بإصدار أية أدوات قد يكون
لها تأثير مخفض.
لم تكن هناك معامالت أخرى متعلقة باألسهم العادية أو األسهم العادية المحتملة بين تاريخ إعداد التقارير المالية
وتاريخ االنتهاء من إعداد هذه القوائم المالية الموحدة ،والتي قد يكون لها تأثير مخفض.

ذمم تجارية
مدينة
دينار بحريني

مستحق من
دينار بحريني

ذمم تجارية دائنة
وذمم أخرى
دينار بحريني

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
إن موظفي اإلدارة الرئيسيين هم األشخاص المسئولين عن التخطيط والتوجيه وإدارة أنشطة المجموعة .يشمل
موظفي اإلدارة الرئيسيين أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي والمدير التنفيذي للعمليات
وتعويضاتهم كانت على النحو التالي:
2020

2019

دينار بحريني

دينار بحريني

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

108,500

193,500

أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

82,000

85,000

موظفي اإلدارة الرئيسيين
مكافآت قصيرة األجل

531,681

639,537

مكافآت أخرى طويل األجل

162,940

-

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

39,072

41,400

733,693

680,937

924,193

959,437
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 30ارتباطات والتزامات محتملة

 31شركة تابعة مملوكة جوهريًا بشكل جزئي (تتمة)

االلتزامات المحتملة

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

كما في  31ديسمبر 2020

التقرير السنوي 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2020

لدى المجموعة التزامات محتملة على هيئة ضمانات مصرفية صادرة ضمن أعمالها االعتيادية بإجمالي مبلغ وقدره
 2,963,098دينار بحريني كما في  31ديسمبر  2,864,579 :2019( 2020دينار بحريني) ،وال يتوقع بأنه سوف ينتج
عنها أية التزامات جوهرية.

2020

دينار بحريني

ارتباطات الشراء

بلغت االرتباطات المتعلقة بطلبات الشراء المؤكدة  886,933دينار بحريني ( 2,691,876 :2019دينار بحريني) كما
في تاريخ إعداد التقارير المالية.
ارتباطات النفقات الرأسمالية

بلغت النفقات الرأسمالية المقدرة المتعاقد عليها بتاريخ إعداد التقرير المالي ولكن لم يتم اعمل مخصص لها
 179,000دينار بحريني (:2019ال شيء) ويتوقع أن يتم تسويتها خالل سنة واحدة

 31شركة تابعة مملوكة جوهريًا بشكل جزئي
فيما يلي المعلومات المالية للشركة التابعة التي لديها حقوق غير مسيطرة جوهرية أدناه:

عقارات وآالت ومعدات (غير متداول)

2019

دينار بحريني

دينار بحريني

291,321

1,687,861

)(1,407,831

)(1,569,555

34,895,937

الحق في استخدام الموجودات (غير متداول)

63,055

مخزون (متداول)

46,182

ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى (متداول)

501,301

أرصدة لدى بنك ونقد (متداول)

84,350

مكافآت نهاية خدمة الموظفين (غير متداول)

)(99,567

مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة (غير متداول)

)(17,122,489

التزامات عقد اإليجار (غير متداول)

)(2,099

التزامات عقد اإليجار (متداول)

)(60,926

قروض واقتراضات (غير متداول)

)(13,701,519

قروض واقتراضات (متداول)

)(2,364,654

ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى (متداول)

)(426,324

مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها (متداول)

)(1,174,121

سحوبات على المكشوف من البنك (متداول)

)(7,057

حقوق الملكية
2020

األرصدة المتراكمة للحقوق غير المسيطرة الجوهرية
الخسارة المخصصة للحقوق غير المسيطرة الجوهرية

ملخص قائمة المركز المالي:

العائد إلى الحقوق غير المسيطرة

632,069
291,321

2020

دينار بحريني

36,773,498
221,480
58,826

450,028
211,947
)(98,514

)(14,833,615
)(99,650

)(127,504

)(14,875,992
)(2,364,137
)(457,759

)(1,174,121
)(22,388

3,662,099
1,687,861

إحــــداث الفــــــرق

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

بلد التأسيس
مملكة البحرين

2020

46.09%

2019

46.09%

2019

دينار بحريني

2019

دينار بحريني

ملخص قائمة الدخل الشامل:

3,163,948

اإليرادات

1,143,768

تكاليف اإليرادات

)(743,895

)(1,359,727

)(2,543,338

)(2,872,221

دخل آخر
مصروفات عامة وإدارية

164,963

تكاليف التمويل

)(529,473

مصروفات البيع والتوزيع

)(546,552

الخسارة للسنة ومجموع الخسارة الشاملة

)(3,054,527

العائد إلى الحقوق غير المسيطرة

)(1,407,831

-

)(1,696,315
)(641,098

)(3,405,413
)(1,569,555
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 31شركة تابعة مملوكة جوهريًا بشكل جزئي (تتمة)

 32القطاعات التشغيلية (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2020

التقرير السنوي 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2020

القطاعات التشغيلية
2020

2019

إيرادات من العمالء الخارجيين

2020

2019

دينار بحريني

دينار بحريني

مملكة البحرين

84,253,942

دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى

4,432,423

93,972,988

دول أجنبية أخرى  -أفريقيا

)(533,555

7,724,058

مجموع اإليرادات

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

دينار بحريني

دينار بحريني

)(227,448

288,965

)(16,680

)(28,834

صافي التدفقات النقدية من ( /المستخدمة في) االنشطة التمويلية

131,862

)(793,686

صافي النقص في النقد وما في حكمه

)(112,266

3,223,959

96,410,423

7,136,834

104,333,781

تستند معلومات اإليرادات المذكورة أعاله على موقع العميل.

 32القطاعات التشغيلية
يتم تحديد نموذج قطاعات األعمال الرئيسية لتكون قطاعات أعمال حيث تتأثر مخاطر ومعدالت عائد المجموعة
بصورة رئيسية من االختالفات في المنتجات والخدمات المقدمة .يتم إعداد التقارير المالية الثانوية جغرافيًا .يتم
إدارة وتنظيم األعمال التشغيلية بشكل منفصل وفقًا لطبيعة المنتجات والخدمات المقدمة ويمثل كل قطاع
وحدة أعمال استراتيجية تقدم خدمات مختلفة وتخدم أسواق مختلفة.

يلخص الجدول أدناه توزيع إجمالي الموجودات والمطلوبات إلى قطاعات جغرافية:

											
مجموع الموجودات

2020

مملكة البحرين

عمليات البيع بالتجزئة  -مبيعات التجزئة واألغذية والمرطبات والمنتجات االستهالكية األخرى.

المجموع

عمليات البيع بالجملة  -توزيع األغذية والمرطبات والمنتجات االستهالكية األخرى.

2020

2019

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

103,678,017

107,092,107

42,283,367

44,498,944

1,141,330

2,035,764

887,879

119,582

8,924,740

9,227,965

2,311,177

2,420,608

113,744,087

118,355,836

45,482,423

47,039,134

إحــــداث الفــــــرق

ألغراض إدارية تم تقسيم المجموعة إلى خمس قطاعات رئيسية هم:

دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية
أخرى
دول أجنبية أخرى  -أفريقيا

2019

مجموع المطلوبات

عقود الخدمات والتموين  -عقود تموين األغذية والمرطبات والمنتجات اإلستهالكية األخرى والخدمات ذات الصلة.
الضيافة  -تتضمن هذه على األعمال الفندقية والمطاعم للمجموعة.
استثمارات وشحن وأنشطة أخرى  -تتكون هذه من استثمارات عقارية واستثمارات وخدمات الشحن للمجموعة
وأرصدة مصرفية وذمم دائنة معينة تدار على أساس المجموعة.
تراقب اإلدارة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد
وتقييم األداء .يتم تقييم أداء القطاع على أساس النتائج التشغيلية ويتم قياسها بصورة مطابقة للنتائج التشغيلية
في القوائم المالية الموحدة.
أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية هي دون شروط تفضيلية وبطريقة مشابهة للمعامالت مع األطراف األخرى
ويتم استبعادها عند التوحيد.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2020

التقرير السنوي 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2020

 32القطاعات التشغيلية (تتمة)

عقود الخدمات والتموين

قطاع التجزئة

قطاع الجملة

استثمارات وشحن
وأنشطة أخرى

الضيافة

المجموع

تعديالت واستبعادات

13,719,770

13,935,965

39,605,478

47,733,631

37,916,783

36,368,894

1,845,178

4,992,061

3,323,214

1,303,230

-

-

96,410,423

104,333,781

-

-

982,878

693,134

669,557

350,205

9,784

51,023

4,789,299

7,963,488

)(6,451,518

)(9,057,850

-

-

مجموع اإليرادات

13,719,770

13,935,965

40,588,356

48,426,765

38,586,340

36,719,099

1,854,962

5,043,084

8,112,513

9,266,718

)(6,451,518

)(9,057,850

96,410,423

104,333,781

تكلفة اإليرادات (باستثناء االستهالك)

)(12,363,389

)(10,165,029

)(34,356,289

)(37,897,947

)(27,063,534

)(23,892,969

)(997,359

)(2,060,176

)(7,141,109

)(8,406,969

6,447,446

9,051,335

)(75,474,234

)(73,371,755

إجمالي الربح

1,356,381

3,770,936

6,232,067

10,528,818

11,522,806

12,826,130

857,603

2,982,908

971,404

859,749

)(4,072

)(6,515

20,936,189

30,962,026

حصة المجموعة من نتائج شركة خاضعة
لسيطرة مشتركة

)(134,133

)(48,464

-

-

-

-

-

-

19,000

)(35,538

-

-

)(115,133

)(84,002

خسائر من استثمارت مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر

-

-

-

-

-

-

-

-

)(82,635

)(32,529

-

-

)(82,635

)(32,529

دخل االستثمار

-

-

-

-

-

-

-

-

430,202

722,987

-

-

430,202

722,987

دخل تشغيلي آخر

190,520

390,235

677,824

37,727

1,579,890

932,816

281,100

989

1,771,537

3,117,898

)(1,126,087

)(1,894,752

3,374,784

2,584,913

المصروفات ،بإستنثاء اإلستهالك وتكاليف
التمويل ومصروف الدخل الضريبي

)(565,003

)(2,807,704

)(6,187,773

)(6,154,070

)(5,652,326

)(5,239,749

)(1,545,227

)(2,524,383

)(2,061,443

)(4,020,740

1,019,159

1,247,763

)(14,992,613

)(19,498,883

اإلستهالك

)(626,099

)(556,181

)(419,284

)(235,718

)(1,408,428

)(1,356,808

)(2,361,934

)(2,200,277

)(748,579

)(525,839

-

-

)(5,564,324

)(4,874,823

-

)(94,073

-

)(4,196

)(22,466

)(314,132

)(546,036

)(1,739,838

)(738,677

)(518,076

111,000

653,504

)(1,196,179

)(2,016,811

)(176,276

)(84,532

-

-

)(6,673

-

-

-

-

-

-

-

)(182,949

)(84,532

45,390

570,217

302,834

4,172,561

6,012,803

6,848,257

)(3,314,494

)(3,480,601

)(439,191

)(432,088

-

-

2,607,342

7,678,346

-

-

-

-

-

-

1,420,744

1,556,110

-

-

-

-

1,420,744

1,556,110

اإليرادات  -عمالء خارجيين
اإليرادات  -فيما بين القطاعات

تكاليف التمويل
مصروف الدخل الضريبي
من ضمنها الخسارة العائدة إلى حقوق غير
مسيطر ة
الربح (الخسارة) العائدة إلى مساهمي بي إم
إم آي ش.م.ب.

45,390

570,217

302,834

4,172,561

6,012,803

6,848,257

)(1,893,750

)(1,924,491

)(439,191

)(432,088

-

-

4,028,086

9,234,456

150,587

316,117

-

-

667,404

201,793

23,309

118,029

518,701

625,888

-

-

1,360,001

1,261,827

الموجودات التشغيلية

10,389,390

11,002,171

16,926,607

19,373,489

6,737,676

11,855,585

34,352,339

38,948,777

68,353,282

63,288,291

)(23,015,207

)(26,112,477

113,744,087

118,355,836

المطلوبات التشغيلية

4,497,833

4,822,755

4,386,303

6,700,946

4,612,882

7,219,080

17,986,856

34,202,486

15,035,217

12,231,532

)(1,036,668

)(18,137,665

45,482,423

47,039,134

النفقات الرأسمالية

إحــــداث الفــــــرق

2020
دينار بحريني

2019
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

2019
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

2019
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

2019
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

2019
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

2019
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

2019
دينار بحريني

يتم استبعاد المعامالت فيما بين القطاعات عند التوحيد وينعكس ذلك في “خانة “ التعديالت واالستبعاد”.
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 33سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية

 33سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية (تتمة)

تشتمل المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة على قروض واقتراضات ومبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها وجزء
معين من الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى وسحوبات على المكشوف من البنك .إن الغرض الرئيسي من هذه
المطلوبات المالية هو تمويل العمليات التشغيلية اليومية للمجموعة والنفقات الرأسمالية .لدى المجموعة جزء
ً
مباشرة من عملياتها .كما تحتفظ
معين من الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى ونقد وأرصدة لدى بنوك الناتجة
المجموعة باستثمارات.

مخاطر السوق (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2020

تتعرض المجموعة لعدة مخاطر متمثلة في مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة والمخاطر
التشغيلية.
تشرف اإلدارة العليا للمجموعة على إدارة هذه المخاطر .تدعم اإلدارة العليا للمجموعة لجنة االستثمار التي تقدم
المشورة بشأن المخاطر المالية وإطار حوكمة مناسب للمخاطر المالية للمجموعة .تقوم لجنة االستثمار بتقديم
تأكيدات إلى اإلدارة العليا للمجموعة بأن األنشطة المالية للمجموعة المعرضة للمخاطر المالية تحكمها سياسات
وإجراءات مناسبة وبأن المخاطر المالية يتم تحديدها وقياسها وإدارتها وفقًا لسياسات المجموعة ومدى قبول
المجموعة لهذه المخاطر .يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد هذه السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر
الملخصة أدناه:
مخاطر السوق

يتعلق تحليل الحساسية في األقسام التالية بالمركز المالي كما في  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر .2019

كما في  31ديسمبر 2020

فيما يلي الحساسية للتغيرات المحتملة الممكنة في أسعار الفائدة مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة
على أرباح المجموعة:
2020
+50

-25

)(129,384

64,692

الزيادة (النقص) في النقاط األساسية
(النقص) الزيادة في الربح [بالدينار البحريني[

تم وضع االفتراضات التالية لحساب تحليل الحساسية:

(أ) تتعلق حساسية القائمة الموحدة للمركز المالي باالستثمارات والمبالغ المستحقة الدفع محتفظ بها والنقد
واألرصدة لدى البنك وجزء معين من الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى وجزء معين من الذمم التجارية الدائنة
والذمم األخرى والقروض واالقتراضات والتزامات عقد اإليجار وسحوبات على المكشوف من البنك.
(ب) إن حساسية القائمة الموحدة للدخل هو التأثير في التغيرات المفترضة في مخاطر السوق .تستند هذه على
الموجودات المالية والمطلوبات المالية المحتفظ بها في  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر .2019
مخاطر أسعار الفائدة

-25

+50

61,452

)(122,904

مخاطر أسعار األسهم

إن سندات أسهم حقوق الملكية المدرجة وغير المدرجة للمجموعة هي معرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة
عن عدم التيقن بشأن القيم المستقبلية لألوراق المالية االستثمارية .تدير المجموعة مخاطر أسعار األسهم من
خالل تنويع استثماراتها ووضع حدود فردية إلى إجمالي أدوات أسهم حقوق الملكية .يتم تقديم تقارير عن
محفظة أسهم حقوق الملكية إلى اإلدارة العليا للمجموعة ولجنة االستثمار على أساس منتظم .تقوم لجنة
االستثمار التابعة للمجموعة بمراجعة واعتماد جميع القرارات المتعلقة باستثمارات أسهم حقوق الملكية.
يلخص الجدول التالي حساسية التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للتغيرات المحتملة الممكنة في أسعار
األسهم ،مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة.

تم إعداد تحليل الحساسية على أساس أن نسبة األدوات المالية بالعمالت األجنبية جميعها ثابتة كما في 31
ديسمبر  2020و 31ديسمبر .2019
يستثني التحليل تأثير التغيرات في متغيرات السوق للقيمة المدرجة لمكافآت نهاية الخدمة والمخصصات وعلى
الموجودات والمطلوبات غير المالية المتعلقة بالعمليات األجنبية.

2019

2020

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

 -استثمارات غير مسعرة

تغيرات
في القيمة
العادلة
لألسهم

التأثير على
الحقوق
دينار بحريني

+10%
-10%
+10%
-10%

437,791
)(437,791
236,200
)(236,200

إحــــداث الفــــــرق

مخاطر السوق هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة لتغيرات في
أسعار السوق .تشتمل أسعار السوق على مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر اسعار األسهم ومخاطر العمالت األجنبية.

التقرير السنوي 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

2019

التأثير على
الربح
دينار بحريني
-

التأثير على
الحقوق
دينار بحريني

التأثير على الربح
دينار بحريني

587,829
)(587,829
250,256
)(250,256

-

+10%
-10%

-

-

-

186,359
)(186,359

+10%
-10%

-

19,339
)(19,339

-

46,365
)(46,365

مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة
لتغيرات في أسعار الفائدة في السوق.
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار فائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل أسعار فائدة متغيرة (قروض
واقتراضات وسحوبات على المكشوف من البنك).
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مخاطر السوق (تتمة)

مخاطر السوق (تتمة)

تركز محفظة االستثمار

يشير الجدول أدناه إلى تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية في  31ديسمبر ،وذلك نتيجة لموجوداتها
ومطلوباتها النقدية .يحسب التحليل تأثير التغيرات التصاعدية بنسبة  %5بالدينار البحريني مقابل اليورو والجنيه
اإلسترليني والعمالت األخرى ،مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة ،على القائمة الموحدة للدخل (نتيجة
للقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية الحساسة للعملة والقائمة الموحدة للدخل الشامل اآلخر
للمجموعة نتيجة للتغيرات في صافي االستثمارات في الشركات التابعة األجنبية).

كما في  31ديسمبر 2020

كما في  31ديسمبر 2020

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

أسهم حقوق الملكية
صناديق أسهم حقوق الملكية الخاصة
صناديق استثمارية مفتوحة
أدوات ديّن

2020
دينار بحريني

2019
دينار بحريني

4,377,912
1,972,775
582,612
6,933,299

6,640,371
2,130,563
835,651
1,101,507
10,708,092

												
مخاطر العمالت األجنبية

										
2020
التأثير على التأثير على
الحقوق
الربح
دينار
دينار
بحر يني
بحريني
تغير في معدالت صرف العمالت األجنبية
يورو
جنيه إسترليني
عمالت أخرى

+5%
8,218
1,184
-

+5%
327,080

2019
التأثير على
الربح
دينار بحريني

التأثير على
الحقوق
دينار بحريني

+5%
1,211
)(2,193
-

+5%
310,702

							

إن أي انخفاض مماثل في أسعار صرف العمالت األجنبية سيكون له تأثير مساو ومعاكس على الربح وحقوق
الملكية كما هو مبين أعاله.

إحــــداث الفــــــرق

مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة
لتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .تتعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية
التي تتعلق بصورة رئيسية باألنشطة التشغيلية للمجموعة (عندما يتم عرض اإليرادات والمصروفات بعملة مختلفة
عن العملة الرئيسية للمجموعة) ،وصافي استثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبية.

مخاطر االئتمان

مخاطر العمالت األجنبية

بما أن الدينار البحريني مثبت بالدوالر األمريكي ،ال تمثل األرصدة بالدوالر األمريكي والعمالت األخرى المثبتة بالدوالر
اإلمريكي مخاطر عملة أجنبية جوهرية.
فيما يلي تعرض الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بالعمالت األجنبية:

						

2020
مطلوبات
موجودات
وما يعادلها وما يعادلها
بالدينار
بالدينار
البحريني
البحريني

يورو
جنية إسترليني
عمالت أخرى

التقرير السنوي 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

38,162
52,648
8,928,730

202,530
76,333
2,387,131

2019
مطلوبات
موجودات
وما يعادلها وما يعادلها
بالدينار
بالدينار
البحريني
البحريني

78,730
183,472
8,634,653

إن مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تنتج عن عدم تمكن أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بالتزاماته األمر الذي
ينتج عنه تحمل الطرف اآلخر لخسارة مالية .تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من خالل أنشطتها التشغيلية
(بصورة رئيسية الذمم التجارية المدينة) ومن أنشطتها االستثمارية بما في ذلك األرصدة لدى البنك واستثمارات
في أدوات الدين وأدوات مالية أخرى.
ذمم تجارية مدينة ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

تتعامل المجموعة فقط مع أطراف أخرى معترف بها وذات جدارة ائتمانية جيدة .تتمثل سياسة المجموعة في
أن جميع عمالئها الذين يرغبون في المتاجرة بشروط ائتمانية يخضعون إلجراءات التحقق من االئتمان .وباإلضافة
الى ذلك ،يتم مراقبة األرصدة المستحقة القبض على أساس مستمر ،مما يؤدى إلى تعرض المجموعة الخسائر
االئتمانية المتوقعة غير الجوهرية .ال تعتقد اإلدارة بأن هناك أية مخاطر ائتمانية جوهرية مرتبطة بالمبالغ
المستحقة من أطراف ذات عالقة

102,945
139,618
2,420,608
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مخاطر اإلئتمان (تتمة)

مخاطر اإلئتمان (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2020

التقرير السنوي 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2020

أرصدة مصرفية واستثمارات في أدوات الديّن

فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناتجة من الموجودات المالية للمجموعة ،والتي تشتمل على أرصدة لدى بنك
واستثمارات في أدوات الديّن ،فإن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ينتج من تعثر الطرف اآلخر على السداد .تحد
المجموعة من مخاطر االئتمان عن طريق التعامل فقط مع بنوك تتمتع بسمعة جيدة واالستثمار في السندات
الحكومية.
إجمالي التعرضات القصوى
يوضح الجدول أدناه إجمالي التعرضات القصوى لمخاطر االئتمان للبنود المدرجة في القائمة الموحدة للمركز
المالي للمجموعة والتي تعتير بأنها منتجة:

4,477,278
15,599,885
-

4,704,027
19,869,995
1,101,507

20,077,163

25,675,529

تركز مخاطر االئتمان

تظهر تركزات مخاطر االئتمان عندما يدخل عدد من األطراف المتعاملة في أنشطة تجارية متشابهة أو في أنشطة
في نفس اإلقليم الجغرافي أو عندما تكون لها نفس السمات اإلقتصادية مما تؤثر بشكل متشابه على مقدرتها
للوفاء بالتزاماتها التعاقدية في حالة بروز تغيرات إقتصادية أو سياسية أو ظروف أخرى .تشير تركزات مخاطر اإلئتمان
إلى الحساسية النسبية في أداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع صناعي أو موقع جغرافي
معين.
تقوم المجموعة ببيع منتجاتها إلى عدد كبير من عمالء الجملة والتجزئة .تمثل حسابات أكبر خمسة من عمالء
المجموعة  23%في  31ديسمبر  )17% :2019( 2020من الذمم التجارية المدينة القائمة.

 31ديسمبر 2020
األقليم الجغرافي
البحرين
دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى
الدول األفريقية

استثمارات في
أدوات الديّن
دينار بحريني
-

ذمم تجارية
مدينة وذمم
أخرى دينار
بحر يني
11,676,009
154,465
3,769,411
15,599,885

أرصدة لدى
بنك
دينار بحريني
3,310,847
175,272
991,159
4,477,278

												
 31ديسمبر 2019
األقليم الجغرافي
البحرين
دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى
الدول األفريقية

استثمارات في
أدوات الديّن
دينار بحريني

ذمم تجارية
مدينة وذمم
أخرى دينار
بحر يني

أرصدة لدى
بنك
دينار بحريني

798,706
302,801
-

15,336,400
90,045
4,578,240

4,147,668
190,482
365,877

1,101,507

20,004,685

4,704,027

استثمارات في
أدوات الديّن
دينار بحريني

ذمم تجارية
مدينة وذمم
أخرى دينار
بحر يني

أرصدة لدى
بنك
دينار بحريني

إحــــداث الفــــــرق

أرصدة لدي بنك
ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
استثمارات (سندات الديّن)

2020
دينار بحريني

2019
دينار بحريني

فيما يلي توزيع الموجودات المالية للمجموعة:

										

												
 31ديسمبر 2020
القطاع الصناعي
مصرفي
تجاري

-

15,599,885

4,477,278
-

المجموع

-

15,599,885

4,477,278
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مخاطر االئتمان (تتمة)
تركز مخاطر االئتمان (تتمة)

المخاطر التشغيلية

كما في  31ديسمبر 2020

كما في  31ديسمبر 2020

		
استثمارات في
أدوات الديّن
دينار بحريني

ذمم تجارية
مدينة وذمم
أخرى دينار
بحريني

أرصدة لدى
بنك
دينار بحريني

القطاع الصناعي
مصرفي
حكومي
تجاري

1,101,507
-

20,004,685

4,704,027
-

المجموع

1,101,507

20,004,685

4,704,027

 31ديسمبر 2019

المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر الناتجة عن فشل األنظمة أو األخطاء البشرية أو االحتيال أو األحداث
الخارجية .عندما يفشل أداء الرقابة ،فأن المخاطر التشغيلية يمكن أن تسبب الضرر على السمعة أو تترتب عليها
تداعيات قانونية أو تنظيمية أو تؤدي إلى خسارة مالية .ال تتوقع المجموعة القضاء على جميع المخاطر التشغيلية،
ولكنها تستطيع إدارة وتقليل هذه المخاطر من خالل إطار الرقابة والمتابعة واالستجابة للمخاطر المحتملة،
والمجموعة قادرة على إدارة هذه المخاطر .وتتضمن عملية الرقابة الفصل الفعال بين الوظائف وتقييم إجراءات
الصالحيات والتسويات وتثقيف الموظفين وتقييم العمليات ،بما في ذلك استخدام التدقيق الداخلي.

التغيرات في المطلوبات الناتجة من األنشطة التمويلية

			
كما في 1
يناير 2020
دينار بحريني

												

يلخص الجدول أدناه بيان استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة في  31ديسمبر ،على أساس المدفوعات
التعاقدية غير المخصومة ومعدالت الفائدة الحالية في السوق.

قروض واقتراضات
التزامات عقد اإليجار
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
سحوبات على المكشوف من
البنك
مبالغ مستحقة الدفع محتفظ
بها

127,309

4,965,293
455,638
8,099,007

2,200,987
1,315,053
-

18,721,923
6,975,332
-

25,888,203
8,746,023
8,226,316

3,387,540

-

-

-

3,387,540

-

-

1,378,645

-

1,378,647

3,514,849

13,519,938

4,894,685

25,697,255

47,626,727

عند
الطلب
دينار بحريني

أقل من
 3أشهر
دينار بحريني

من  3إلى
 12شهرًا
دينار بحريني

من  1إلى  5سنوات
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

900,142

4,559,399
472,680
9,331,065

1,839,594
1,437,286
-

18,081,861
8,405,012
-

24,480,854
10,314,978
10,231,207

3,372,230

-

-

-

3,372,230

-

-

1,174,121

-

1,174,121

4,272,372

14,363,144

4,451,001

26,486,873

49,573,390

												
 31ديسمبر 2019
قروض واقتراضات
التزامات عقد اإليجار
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
سحوبات على المكشوف من
البنك
مبالغ مستحقة الدفع محتفظ
بها

مقبوضات
دينار بحريني

مدفوعات
دينار بحريني

أخرى
دينار بحريني

21,208,494
7,492,447
1,174,121
900,142

10,083,468
-

)(11,122,282
)(1,494,657
)(5,043,655

2,319,618
740,364
204,524
4,270,822

22,489,298
6,738,154
1,378,645
127,309

30,775,204

10,083,468

)(17,660,594

7,535,328

30,733,406

												
كما في 1
يناير 2019
دينار بحريني
قروض وإقتراضات
التزامات عقد اإليجار
مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها
أرباح أسهم لم يطالب بها

التدفقات النقدية

كما في 31
ديسمبر 2019
دينار بحريني

مقبوضات
دينار بحريني

مدفوعات
دينار بحريني

أخرى
دينار بحريني

22,621,820
6,006,777
1,175,371
1,022,759

10,740,750
-

)(12,154,076
)(1,980,145
)(1,250
)(7,240,654

3,465,815
7,118,037

21,208,494
7,492,447
1,174,121
900,142

30,826,727

10,740,750

)(21,376,125

10,583,852

30,775,204
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عند
الطلب
دينار بحريني

أقل من
 3أشهر
دينار بحريني

من  3إلى
 12شهرًا
دينار بحريني

من  1إلى 5
سنوات
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

قروض وإقتراضات
التزامات عقد اإليجار
مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها
أرباح أسهم لم يطالب بها

التدفقات النقدية

كما في 31
ديسمبر 2020
دينار بحريني

إحــــداث الفــــــرق

مخاطر السيولة
تحد المجموعة من مخاطر سيولتها بضمان توافر تسهيالت مصرفية كافية في جميع األوقات .تتطلب شروط
ً
وعادة ما يتم تسوية الذمم التجارية الدائنة
مبيعات المجموعة دفع المبالغ خالل  30إلى  90يومًا من تاريخ البيع.
خالل  60يومًا من تاريخ الشراء.

 31ديسمبر 2020
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 33سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية (تتمة)

 34قياس القيم العادلة (تتمة)

إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة في ضمان الحفاظ بدرجات إئتمانية قوية ونسب رأسمال عالية من
أجل دعم أعمالها وزيادة الحد األقصى للقيمة المساهمين.

القيم العادلة لألدوات غير المالية
تقيس المجموعة استثماراتها العقارية بالقيمة العادلة وتم اإلفصاح عن اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة
في اإليضاحين رقم  8و.11

من أجل تحقيق هذا الهدف العام ،تهدف إدارة رأسمال المجموعة ،من بين أمور أخرى ،إلى ضمان وفاؤها للعهود
المالية المتعلقة باتفاقيات التسهيالت االئتمانية التي تحدد متطلبات هيكل رأس المال .أن االنتهاكات في الوفاء
بالعهود المالية سيتيح البنك على الفور استدعاء القروض واالقتراضات .لم تحدث أي انتهاكات في العهود المالية
المتعلقة باتفاقيات التسهيالت االئتمانية خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر .2019

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
بالنسبة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة راجع اإليضاح .11

كما في  31ديسمبر 2020

تدير المجموعة هيكل رأسمالها وتقوم بإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية .من أجل
الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ،يجوز للمجموعة تعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو
إصدار أسهم جديدة .لم يتم إجراء أية تغييرات في األهداف والسياسات أو العمليات خالل السنتين المنتهيتن في
 31ديسمبر  2020و 31ديسمبر  ،2019على التوالي .تتألف حقوق الملكية من رأس المال واالحتياطيات األخرى واألرباح
المبقاة محسوم منها أسهم الخزانة العائدة إلى مساهمي بي إم إم آي ش.م.ب .ويتم قياسها بمبلغ وقدره
 67,976,469دينار بحريني كما في  31ديسمبر  69,610,763 :2019( 2020دينار بحريني).

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجود أو الذي يتم دفعه لتحويل مطلوب في معاملة
منظمة بين مشاركي السوق في تاريخ القياس.
القيمة العادلة لألدوات المالية
تشتمل األدوات المالية للمجموعة على الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة ضمن المستوى  2من التسلسل
الهرمي للقيمة العادلة باستثناء القروض واالقتراضات والتزامات عقد اإليجار المصنفة ضمن المستوى  3من
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

 35إعادة تصنيف أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتوافق مع العرض المطبق في السنة الحالية .إن إعادة
التصنيفات هذه لم تؤثر على الربح أو حقوق الملكية المسجلة مسبقًا.
إحــــداث الفــــــرق

 34قياس القيم العادلة

كما في  31ديسمبر 2020
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تشتمل الموجودات المالية على استثمارات وجزء معين من الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى ونقد وأرصدة
لدى بنك .تشتمل المطلوبات المالية على قروض واقتراضات والتزامات عقد اإليجار ومبالغ مستحقة الدفع المحتفظ
بها وجزء معين من الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى وسحوبات على المكشوف من البنك.
بناء على الطرق واالفتراضات التالية:
يتم تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية ً
أ) إن النقد واألرصدة لدى البنك والسحوبات على المكشوف من البنك وجزء معين من الذمم التجارية المدينة
والذمم األخرى ومبالغ مستحقة الدفع المحتفظ بها وجزء معين من الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى
تقارب قيمها المدرجة إلى حد كبير نتيجة لإلستحقاقات القصيرة األجل لتلك األدوات؛
بناء على معايير مثل أسعار الفائدة .ال
ب) يتم تقييم القروض واالقتراضات والتزامات عقد اإليجار من قبل المجموعة ً
تختلف القيم المدرجة بشكل جوهري عن قيمها العادلة كما في  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر 2019؛ و
ج) تم تحديد القيم العادلة لالستثمارات المسعرة بالرجوع إلى عروض األسعار المعلنة السوق النشطة ،ويتم
تقدير القيمة العادلة لالستثمارات غير المسعرة بإستخدام أسعار العطاءات المقدمة من قبل مدراء الصناديق
االستثمارية أو بإستخدام أحدث معامالت السوق دون شروط تفضيلية أو القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى
مشابهة لها أو بإستخدام تقنيات التقييم األخرى المناسبة.
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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 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.

إحــــداث الفــــــرق

إفصاحات
حوكمة
الشركات

قانون حوكمة الشركات
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التطورات التي طرأت على حوكمة
الشركات خالل العام

 .IIIأعضاء المجلس
يتكون أعضاء مجلس اإلدارة من  8أعضاء كما في  31ديسمبر  8 : 2018 ( 2020أعضاء)
تم انتخاب المجلس في  14مارس  2018لمدة  3سنوات .يلخص الجدول التالي معلومات
عن المهنة والمنصب وسنوات الخبرة وتاريخ بدء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين:

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

السيد عبد اهلل حسن بوهندي

رجل أعمال

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

54

2004

السيد شوقي فخرو

رجل أعمال

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

47

1992

السيد أحمد يتيم

رجل أعمال

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

17

2018

السيد جهاد أمين

رجل أعمال

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

43

2004

 .IIالمعامالت الجوهرية التي

السيدة منى المؤيد

سيدة أعمال

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

46

2004

تتطلب موافقة

السيد محمد المؤيد

رجل أعمال

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

22

2004

السيد رضا فرج

رجل أعمال

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

59

2006

السيد سهيل حاجي

مصرفي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

33

2011

مجلس إدارة المجموعة
ومديريها وإدارتها
 .Iمسؤوليات 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 والربع سنوية

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.

وفي نفس السياق ،يبقى أعضاء مجلس اإلدارة بشكل
فردي وجماعي المسؤولين عن األداء اإلجمالي لجميع
مهام مجلس اإلدارة.

تتطلب المعامالت الجوهرية التالية مراجعة المجلس
وتقييمها والموافقة عليها:
• استراتيجية الشركة؛
• الميزانية السنوية؛

• تخصيص الموارد الرئيسية واالستثمارات الرأسمالية؛ و

 .IVعضوية أعضاء مجلس اإلدارة

• مسؤوليات اإلدارة وخطة التدريب والتنمية ،وخطة
التعاقب لإلدارة العليا.

اسم عضو مجلس اإلدارة

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  . 2018تنتهي خدمة عضو مجلس
اإلدارة إما بانتهاء فترة انتخابه في اجتماع الجمعية
العمومية السنوي للمساهمين ،أو حال استقالته من
منصبه في مجلس اإلدارة.

عدد العضويات في الشركات
األخرى المدرجة في البحرين

عدد العضويات في شركات
تجارية أخرى في البحرين

إحــــداث الفــــــرق

اسم عضو مجلس اإلدارة

المهنة

المنصب

تنفيذي /غير تنفيذي
مستقل /غير مستقل

سنوات
الخبرة

تاريخ
البدء

المنصب في الجهات
الحكومية والتنظيمية

السيد عبد اهلل حسن بوهندي

3

2

ال شيء

السيد شوقي فخرو

2

1

ال شيء

السيد جهاد أمين

5

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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 .Vأعضاء المجلس والتداول الفوري ألسهم الشركة خالل عام 2020

يلخص الجدول التالي مجموعة المكافآت المدفوعة ألعضاء اإلدارة التنفيذية خالل السنة:

اسم عضو مجلس اإلدارة

المنصب والصلة

األسهم في
 31ديسمبر 2020

األسهم في
 31ديسمبر 2019

إجمالي المبلغ
المحول
 /قيمة الشراء

إجمالي قيمة
المبيعات

عبد اهلل حسن بوهندي

رئيس مجلس اإلدارة

133,100

133,100

-

-

شوقي فخرو

نائب رئيس مجلس اإلدارة

587,882

587,882

-

-

منى المؤيد

عضو مجلس اإلدارة

336,153

336,153

-

-

جهاد أمين

عضو مجلس اإلدارة

2,000,000

2,000,000

-

-

رضا فرج

عضو مجلس اإلدارة

-

-

-

-

أحمد يتيم

عضو مجلس اإلدارة

61,000

42,000

19,000

-

محمد المؤيد

عضو مجلس اإلدارة

637,273

637,273

-

-

سهيل حاجي

عضو مجلس اإلدارة

-

-

-

-

مكافأة اإلدارة التنفيذية

المجموع

مكتب الرئيس
التنفيذي والشريك
االستراتيجي

GM,
FOOD
مدير أول
RETAILING
& المواهب
MFG

اسم عضو مجلس اإلدارة

المنصب /المسمى الوظيفي

سنوات الخبرة

السيد مارِك شيريدان

الرئيس التنفيذي

36

ماجستير في إدارة األعمال

السيد روبرت سميث

مدير العمليات  -خدمات العقود
واللوجستيات

35

بكالوريوس في إدارة األعمال ودبلوم في عمليات
الفنادق والتموين

السيد حسن الشرف

رئيس المالية

16

درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية وزميل في CCA

إحــــداث الفــــــرق

الرئيس التنفيذي

يعتمد مجلس اإلدارة على ميثاق قواعد السلوك وسياسة المبلغين لمراقبة االلتزام باألخ اق والقوانين المهنية
للمجموعة .لدى ميثاق قواعد السلوك توجيهات واضحة في ممارسة األعمال التجارية على الصعيد الدولي
أيض  ً،والتفاعل مع الجهات الحكومية والمجتمعات المحلية والشركاء التجاريين والسلوك العام في مكان
العمل مع مراعاة الممارسات المثالية في نماذج حوكمة الشركات.

المؤهل

733,693

680,937

مجلس اإلدارة

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
خ ال إدارة أعمالها .يعمل ميثاق قواعد السلوك على تحديد كيفية تواصل المجموعة مع مجتمعها الذي يضم
الموظفين والمساهمين والمستثمرين والبيئة التي تعمل بها المجموعة.

يلخص الجدول التالي المعلومات الخاصة بالمنصب وسنوات الخبرة والمؤهالت لكل عضو من أعضاء اإلدارة
التنفيذية كما في  31ديسمبر 2020

دينار بحريني

دينار بحريني

 .Vالهيكل التنظيمي للمجموعة:

ميثاق قواعد السلوك واإلجراءات التي اعتمدها المجلس لمراقبة االمتثال

 .VIاإلدارة

2020

2019

نائب الرئيس
ورئيس المالية

مدير قسم
تطوير األعمال

مدير عام
المشروبات

مدير عام المبيعات
وتصنيع األغذية

مدير عام
المستهلكين

رئيس العمليات
العقود واإلسناد

مدير عام
شركة بيادر

مدير أول التجارة
اإللكترونية

مدير أول الموارد
البشرية الخليج العربي
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يلخص الجدول التالي المعلومات عن لجان مجلس اإلدارة وأعضائها وأهدافها:

يلخص الجدول التالي مجموع مكافآت مجلس اإلدارة واللجان بما يتوافق مع سياسة المكافآت الخاصة
بالشركة:

اللجنة التنفيذية

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

السيد شوقي فخرو

غير تنفيذي /مستقل  -رئيس اللجنة

السيدة منى المؤيد

غير تنفيذي /غير مستقل

السيد جهاد أمين

غير تنفيذي /مستقل

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.

المجموع

 .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.
والتمويل

والمخاطر

 .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.

السيد جهاد أمين

غير تنفيذي /غير مستقل  -رئيس اللجنة

السيدة منى المؤيد

غير تنفيذي /غير مستقل

السيد عبد اهلل حسن بوهندي

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 عبد اهلل حسن بوهندي

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

الرسوم السنوية والموقع

190,500

إحــــداث الفــــــرق

لجنة المجلس

األهداف

األعضاء

تنفيذي /غير تنفيذي
مستقل /غير مستقل

جميع المبالغ بالدينار البحريني

التقرير السنوي 2020

اللجان

مكافآت المجلس
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 .Iمسؤوليات مجلس اإلدارة
يجب على المجموعة كحد أدنى عقد  8اجتماعات لمجلس اإلدارة خ ال كل سنة .وخالل السنة المنتهية في 31
ديسمبر  ، 2019عقدت المجموعة  9اجتماعات لمجلس اإلدارة (  : 2018تسعة اجتماعات) ويلخص الجدول التالي
المعلومات عن تواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة وحضور األعضاء في كل اجتماع:

يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد  4اجتماعات للجنة االستثمار والتمويل خالل كل سنة .وخالل السنة
المنتهية في  31ديسمبر  ، 2020عقدت  5اجتماعات للجنة االستثمار والتمويل ( 5 : 2019اجتماعات).
يلخص الجدول التالي المعلومات حول تواريخ اجتماعات اللجنة وحضور األعضاء لكل اجتماع:
التاريخ

 23يناير 2020

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

-

 26مارس 2020

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

-

 21أبريل 2020

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

-

 20مايو 2020

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

-

 23يونيو 2020

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

-

 14يوليو 2020

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

-

 24سبتمبر 2020

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

-

 20أكتوبر 2020

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

-

 23نوفمبر 2020

السيد شوقي فخرو
السيدة منى المؤيد
السيد جهاد أمين

-

 26فبراير 2020

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

 28سبتمبر 2020

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

 27نوفمبر 2020

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  16,500دينار بحريني ( 27,500 : 2019
دينار بحريني).

 .IIIلجنة التدقيق والمخاطر:

إحــــداث الفــــــرق

التاريخ

أسماء أعضاء
مجلس اإلدارة الحاضرين

أسماء أعضاء
مجلس اإلدارة غير الحاضرين

أسماء أعضاء
مجلس اإلدارة الحاضرين

التقرير السنوي 2020

 .IIلجنة االستثمار والتمويل

يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد خمسة اجتماعات للجنة التدقيق والمخاطر خالل كل سنة .وخالل السنة
المنتهية في  31ديسمبر  ، 2020عقدت خمسة اجتماعات ( : 2019خمسة اجتماعات) للجنة التدقيق والمخاطر.
يلخص الجدول التالي المعلومات عن تواريخ اجتماعات اللجنة وحضور األعضاء لكل اجتماع:
التاريخ

أسماء أعضاء
مجلس اإلدارة الحاضرين

 19فبراير 2020

السيد رضا فرج
السيد أحمد يتيم
السيد محمد المؤيد

أسماء أعضاء
مجلس اإلدارة غير الحاضرين

-

 30يونيو 2020

السيد رضا فرج
السيد أحمد يتيم
السيد محمد المؤيد

 26أكتوبر 2020

السيد رضا فرج
السيد أحمد يتيم
السيد محمد المؤيد

-

 23نوفمبر 2020

السيد رضا فرج
السيد أحمد يتيم
السيد محمد المؤيد

-

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء اللجنة التنفيذية  31,500دينار بحريني (  31,500 : 2019دينار بحريني).

-

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء لجنة التدقيق  17,500دينار بحريني (  17,500 : 2019دينار بحريني).
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.1التدقيق الخارجي وإعداد التقارير المالية

.3إدارة مخاطر الشركة

يعتبر التدقيق الخارجي فحصًا للقوائم المالية
للمجموعة ومدى توافقها مع القوانين المطبقة
واألنظمة وقواعد نقل التقارير.

تتضمن مهام إدارة مخاطر الشركة في تنسيق األنشطة
لزيادة الفرص والحد من احتمالية حدوث أي تهديدات
واضعة بعين االعتبار تحقيق األهداف وتحسين كفائتها.
ومن أهداف إدارة مخاطر الشركة ما يلي:

تقوم اللجنة بالتحضير لموعد المدققين الخارجيين
بالتوافق مع اإلدارة ومجلس اإلدارة والجمعية العمومية.

• وضع إدارة المخاطر كجزء ال يتجزأ من عمليات
المجموعة؛

تقوم اللجنة بمراجعة القوائم المالية التي يتم
مراجعتها بشكل ربع سنوي ،وأيض القوائم المالية
المدققة سنويًا وتقديم التوصية إلى مجلس اإلدارة.

• تطوير منظومة فعالة في تحديد المخاطر والتحليل
والتقييم والمعالجة في كل جوانب العمل في
المجموعة؛

تشرف اللجنة على استقاللية المدققين الخارجيين.

.2التدقيق الداخلي

قامت المجموعة باالستعانة بمصادر خارجية فيما يتعلق
بعملية التدقيق الداخلي والتي تتبع وتقدم التقارير إلى
لجنة التدقيق والمخاطر.
تقوم اللجنة بمناقشة نطاق العمل الشامل والمنهجية
والخطط والميزانية مع المدقق الداخلي .تصب خطة
التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر تركيزًا كبيرًا
على أوجه التدقيق ،ال سيما عند تحديد مخاطر كبيرة
(بناء على مقياس المخاطر) وذلك تحت آلية عمل إدارة
ً
المخاطر.
تقوم اللجنة بمراجعة الملفات التي يقدمها المدققون
الخارجيون ومراقبة األداء.

التاريخ

أسماء أعضاء
مجلس اإلدارة الحاضرين

 24فبراير 2020

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

-

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

-

 16مارس 2020

• تجنب التعرض لخسائر كبيرة؛
• المساهمة في تحقيق أهداف المجموعة؛ و
• تقييم الفوائد وتكاليف تنفيذ الخيارات المتوفرة
وضوابط إدارة المخاطر.
قامت المجموعة بتطوير إطار عمل إلدارة مخاطر
الشركة ،والذي يشمل السياسة واإلجراءات وشهية
المخاطر والتحمل وغيرها .كما قامت بتعيين لجنة إلدارة
المخاطر على مستوى إداري يرأسها الرئيس التنفيذي،
والتي تتبع وتنقل التقارير إلى لجنة التدقيق والمخاطر
بشكل ربع سنوي.

 9سبتمبر 2020

أسماء أعضاء
مجلس اإلدارة غير الحاضرين

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

-

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء لجنة االستثمار والتمويل  16,500دينار بحريني ( 11,000 : 2019
دينار بحريني).

مسؤول حوكمة الشركة

إحــــداث الفــــــرق

يعتبر التدقيق الداخلي عملية داخلية مستقلة تضمن
تحقيق األهداف ،فقد وضعت لتحسين فاعلية عمليات
إدارة المخاطر والضبط والحوكمة.

يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد اجتماعين للجنة المكافآت والترشيح والحوكمة خالل كل سنة.
وخالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ، 2020عقدت اجتماعان ( : 2019عقد اجتماعان) للجنة المكافآت
والترشيح والحوكمة .يلخص الجدول التالي المعلومات حول تواريخ اجتماعات اللجنة وحضور األعضاء لكل
اجتماع:

التقرير السنوي 2020

أنشطة اللجنة الرئيسية

: .IVلجنة المكافآت والترشيح والحوكمة:

.4االمتثال
قامت المجموعة بتطوير عملية امتثال داخلية والتي
بدورها تشرف على إطار العمل التنظيمي في االمتثال
وتتبع إدارة التدقيق والمخاطر.
عملت المجموعة على تطوير سياسات وإجراءات االمتثال
والتي تشمل وال تقتصر على :السياسات في مكافحة
غسيل األموال والتبليغ وحماية البيانات الشخصية
وشكاوى الزبائن وغيرها.

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

تقوم اللجنة بالتعاون مع اإلدارة التنفيذية والمجلس
العام والمدققين الداخليين بمراجعة أي تواصل أو فعل
مع أو من الجهات التنظيمية والوكاالت الحكومية أو أية
ردود حول شكاوى الموظفين أو تقارير تم نشرها تبعث
على القلق حول حالة المجموعة المالية أو قوائمها
المالية أو المحاسبة أو األمور التدقيقية أو االمتثال ألية
قواعد أو قوانين.
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تعتبر شركة «إرنست آند يونغ» إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال التدقيق ،ولديها خبرة واسعة في
خدمات التدقيق والتأمين واالستشارة والضريبة والمعامالت.

االسم

بلد الشركة

الصفقة

دينار بحريني

الصلة

مجموعة بانز ش.م.ب

مملكة البحرين

اإليرادات

1,106

أطراف أخرى ذات عالقة

شركة يو كيو إل سي المحدودة إلدارة
المرافق

ملكة البحرين

الذمم

355,923

عمل مشترك

بملكة البحرين

اإليرادات
الذمم

42,015
1,510

أطراف أخرى ذات عالقة

ملكة البحرين

مصاريف عامة وإدارية

84,298

أطراف أخرى ذات عالقة

ذمم أخرى
مصاريف عامة وإدارية /مشروع

31,554
288,914

أطراف أخرى ذات عالقة

112,161

أطراف أخرى ذات عالقة

أطراف أخرى ذات عالقة

إسنوات الخدمة كمدقق خارجي للشركة

 13سنة

اسم الشخص المسؤول عن تدقيق الشركة

كاظم ميرشنت

السنوات التي أمضاها المسؤول بتولي مسؤولية الشركة

 2سنوات

شركة المؤيد للحلول األمنية

مجموع رسوم التدقيق في السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

 29,930دينار بحريني

أشرف بحرين

ملكة البحرين

رسوم خاصة أخرى غير مرتبطة بالتدقيق

ال شيء

المؤيد للتنظيفات والصيانة ذ.م.م

ملكة البحرين

مصاريف عامة وإدارية

المؤيد للتوزيع ذ.م.م

ملكة البحرين

ذمم أخرى
مصاريف عامة وإدارية

2,104
18,469

شركة شات داون لخدمات الصيانة
ذ.م.م

ملكة البحرين

مصاريف عامة وإدارية

24,963

أطراف أخرى ذات عالقة

المؤيد لتأجير السيارات  -قسم يوسف
خليل المؤيد وأوالده

ملكة البحرين

ذمم أخرى
مصاريف عامة وإدارية /مشروع

47,069
167,628

أطراف أخرى ذات عالقة

شركة المؤيد للتصميم الداخلي

ملكة البحرين

مصاريف عامة وإدارية
 /مشروع

12,942

أطراف أخرى ذات عالقة

مجموعة ترافكو ش.م.ب

ملكة البحرين

ذمم أخرى
مصاريف عامة وإدارية
 /مشروع

16,490

أسواق مترو (ترافكو) البديع

المدققون الخارجيون
في حال وجود تضارب في المصالح بسبب أي صفقة تجارية أو حلول أو قرارات ،يجب على عضو مجلس اإلدارة
المعني االمتناع عن المشاركة في مناقشة هذه الصفقة أو القرارات الواجب اتخاذها .وفي هذا السياق ،يقوم
أعضاء مجلس اإلدارة بإب اغ المجلس بوجود تضارب محتمل قبيل مناقشة هذا القرار أو الصفقة .كما ويمتنع

197,616

أطراف أخرى ذات عالقة

شركة البحرين للسينما ش.م.ب

ملكة البحرين

الذمم
اإليرادات

2,189
6,505

أطراف أخرى ذات عالقة

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة
ش.م.ب

ملكة البحرين

اإليرادات

1,902

أطراف أخرى ذات عالقة

االستثناءات في غاية الضرورة واألهمية لكفاءة حوكمة الشركة وفوائدها وأمنها واستمراريتها .وفيما يتعلق

شركة البحرين للخدمات
الكهروميكانيكية ذ.م.م

ملكة البحرين

ذمم أخرى
مصاريف عامة وإدارية
 /مشروع

3,300

للمراجعة من قبل سياسات المجموعة تحت بند العقود والمنح والعطاءات.

شركة البحرين الوطنية القابضة

ملكة البحرين

الذمم
اإليرادات

9,900

شركة يتيم لتكييف الهواء

ملكة البحرين

مصاريف عامة وإدارية

75,390

أطراف أخرى ذات عالقة

شركة المؤيد للكمبيوتر

ملكة البحرين

مصاريف عامة وإدارية
 /ذمم أخرى

210,673
1,286

أطراف أخرى ذات عالقة

العضو أو األعضاء المعنيون عن التصويت ألي قرار قد ينتج عنه مثل هذا التضارب .يجب تسجيل امتناع العضو أو
األعضاء المعنيون عن التصويت في محاضر االجتماعات عندما يكون هناك تضارب في المصالح .وعلى الصعيد
اآلخر ،يقوم المجلس بتفهم بعض االستثناءات فيما يخص المجلس وتركيبته وأعضاؤه ،وذلك عندما تصبح تلك
بصفقات الطرف الثالث ،يقوم الجدول أدناه بتوضيح شروط تلك الصفقات والتي قبل إتمامها ستكون عرضة

9,900
3,300

إحــــداث الفــــــرق

اسم شركة التدقيق

إيرنست آند يونغ

التقرير السنوي 2020

المدققون الخارجيون

حسابات وصفقات األطراف األخرى ذات العالقة 2020

أطراف أخرى ذات عالقة

أطراف أخرى ذات عالقة
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وفق اللتزامها باإلفصاح الدائم حسب قانون

المساهمين وبورصة البحرين في الوقت

حوكمة الشركة ،تقوم المجموعة بتوفير

المناسب.

جميع المعلومات ذات الصلة وفي الوقت
المناسب للمساهمين ،حيث يتم ذلك من

يتولى سكرتير الشركة مسؤولية التواصل

خالل توزيع التقرير السنوي للمجموعة

السليم مع المساهمين وبورصة البحرين

وغيرها من وسائل التواصل.

والتأكد من أن المجموعة تقوم بواجباتها
بالكامل فيما يتعلق باإلفصاح المستمر.

يتم نشر اإلعالنات والمنشورات في الموقع

التاريخ

دينار بحريني

االسم

المناسبة

1,000

جمعية النساء األمريكيات

الماراثون الخيري الدوري «هرولة شجرة الكرز» التاسع عشر

 8يناير 2020

1,000

اتحاد جمعيات المسرحيين

دعم جهود الجمعية لالرتقاء بالثقافة والحفاظ على
المسارح في المملكة

 8يناير 2020

أربعة مراكز للطالب واالستشارات التعليميةوريادة
األعمال

رعاية برنامج “قرار” ،وهو حدث تعليمي وتفاعلي يوجه
الطالب والقائمين على رعايتهم إلى اتخاذ قرارات مستنيرة
بشأن التعليم والعمل بطريقة شيقة

 23يناير 2020

500

نادي روتاري المنامة

بطولة كرة القدم السداسية

 27يناير 2020

1,000

جمعية حماية العمالة الوافدين

توفير الدعم لعشر رحالت مباشرة باتجاه واحد للعمال الذين
تقطعت بهم السبل في البحرين للعودة إلى ديارهم

 28يناير 2020

1,500

المجلس األعلى للبيئة

معرض التوعية البيئية -يوم البيئة الوطني في البحرين

 2فبراير 2020

1,000

التقرير السنوي 2020

وسائل االتصال مع المساهمين
والمستثمرين

أنشطة الرعاية المؤسسية 2020

اإللكتروني الخاص بالمجموعة لتصل إلى

التقييم العام ألداء مجلس اإلدارة

أية مسؤولية.

المسؤولية االجتماعية
مراجعة سياسات وإجراءات الضبط الداخلية

نادي البسيتين الرياضي والثقافي

نشاطات رمضان الخيرية والتواصل المجتمعي

 12مارس 2020

1,000

جمعية السيدات الهنديات

( SNEHAمركز ترفيهي مجاني لألطفال المعاقين ذهنيًا
من جميع الجنسيات)

 4نوفمبر 2020

500

نادي األهلي

دعم النادي الرياضي لموسم  2019/2020وجميع األنشطة
من أجل النهوض بالشباب والرياضة في المملكة

 31يوليو 2020

2,500

11,000

المجموع

قائمة حقوق ملكية المساهمين
النموذج الموحد لحصص األسهم كما في  31ديسمبر 2020

تتم مراجعة سياسات وإجراءات الضبط الداخلية بشكل دوري من قبل المدققين الداخليين للمجموعة ،وهي خدمة

االسم

يتم االستعانة بها من جهة خارجية لضمان االستقاللية والشفافية والكفاءة.

األفراد

302

شركات خاصة

40

35692794

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 %

379

146428549

100.00 %

تقوم مجموعة «بي أم أم آي » بممارسة مسؤوليتها االجتماعية من خ ال العديد من التبرعات الخيرية والدعم المالي
في مشاريع ومؤسسات وصندوق األسرة الخيري التي تسعى دوم لتحقيق أهدافها في التنمية االجتماعية المستدامة
واإلغاثة.
يرجى مراجعة الجدول أدناه الذي يتضمن مساهمات وأنشطة المجموعة في المسؤولية االجتماعية لعام 2020

إحــــداث الفــــــرق

يتم تقييم األداء العام لمجلس اإلدارة من خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية للمساهمين وتبرئته من

نادي البسيتين الرياضي والثقافي

الدعم السنوي لألنشطة الرياضية واالجتماعية للنادي

 12مارس 2020

1,000

المجموع

عدد حاملي األسهم

مجموع األسهم

نسبة الملكية

51250182

35.000130 %
24.375570 %
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جدول لتوضيح المساهمين مالكي  5%أو أكثر من إجمالي األسهم كما
في  31ديسمبر 2020

التقرير السنوي 2020

االمتثال لقواعد وحوكمة الشركات

جدول لتوضيح المساهمين مالكي  5%أو أكثر من إجمالي األسهم كما في  31ديسمبر 2020
الملكي السابقة
 30نوفمبر 2019

البيع
()+

الشراء
()+

الملكية
الحالية

نسبة
الملكية

التصنيف

0

0

14646989

10.00%

شركات خاصة

0

11108513

7.59%

الشركات المحلية
العامة المسجلة
في بورصة البحرين

0

8742189

5.97%

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.

-

-

-

ال ينطبق

المبدأ الثامن :على الشركة اإلفصاح عن حوكمتها الخاصة.

-

-

√

-

تصنيف األسهم

عدد حاملي
األسهم

النسبة المئوية من
عدد حاملي األسهم

إجمالي
األسهم

المبلغ

النسبة المئوية
من المبلغ

المبدأ العاشر :على مجلس اإلدارة ضمان النزاهة الكاملة للقوائم المالية
المقدمة إلى المساهمين والمستثمرين من خالل استخدام المدققين
الخارجيين.

-

-

√

-

1 - 500

15

3.947368

1982

198

0.001352

المبدأ الحادي عشر :على الشركة ممارسة مسؤوليتها االجتماعية ،وذلك
لممارسة دورها كمواطن مسؤول في الوطن.

-

-

√

-

1001 - 2000

23

6.052632

35689

3569

0.024374

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

-

-

-

ال ينطبق

2001 - 3000

10

2.631579

24514

2451

0.016739

3001 - 4000

12

3.157895

45226

4523

0.030889

4001 - 5000

12

3.157895

55636

5564

0.037998

5001 - 10000

32

8.421053

229104

22910

0.156459

10001
وما فوق

275

72.631579

146036398

14603640

99.732190

المجموع

376

100.00

146428549

14642855

100.00 %

رقم المساهم

االسم

BAH34201CR

شركة علي ومحمد
يتيم أخوان ذ.م.م

14646989

BAH2350901CR

شركة مجمع
البحرين لألسواق
الحرة ش.م.ب

11108513

0

BAH142701CR

شركة يوسف خليل
المؤيد وأوالده

8742189

0

الشركات المحلية
المغلقة

جدول توزيع األسهم وعدد المساهمين ونسبة ملكيتهم كما
في  31ديسمبر 2020
جدول توزيع األسهم وعدد المساهمين ونسبة ملكيتهم كما في  31ديسمبر 2020
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المبادئ

غير ممتثل

ممتثل
جز ئيًا

ممتثل كليًا

التبرير في
حال انعدام
ا ال متثا ل
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