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لمركز المالي المرحلية الموحدة ل قائمة ال
)مراجعة( 2022مارس  31كما في 

 مارس  31
2022 

ديسمبر  31
2021 

 )مدققة(  )مراجعة(
دينار بحريني دينار بحريني  إيضاح 

 الموجودات 
 متداولة غير  موجودات 

47,273,63447,948,830 ومعدات ات وآالت  عقار 
10,030,65210,030,652 استثمارات عقارية  

5,750,3626,128,805 الحق في استخدام الموجودات  
17,70644,672استثمارات في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة 

5,103,7585,075,290 أخرى   استثمارات
––––––––––––––––––––––––
68,176,11269,228,249
––––––––––––––––––––––––

 موجودات متداولة 
13,782,98015,561,710 مخزون 

25,615,02321,980,090ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى 
3,838,0434,483,502 ك ونقد و أرصدة لدى بن

––––––––––––––––––––––––
43,236,04642,025,302

––––––––––––––––––––––––
111,412,158111,253,551مجموع الموجودات 

════════════════════

حقوق الملكية والمطلوبات 
 حقوق الملكية  

614,642,85414,642,854   مالال رأس
( 1,430,101) ( 1,430,101)  أسهم خزانة

8,831,7398,858,460 حتياطيات أخرى ا
42,139,92444,360,448 أرباح مبقاة 

––––––––––––––––––––––––
64,184,41666,431,661ش.م.ب.  بي إم إم آيالحقوق العائدة إلى مساهمي 

( 741,021)(739,732) حقوق غير مسيطرة 
––––––––––––––––––––––––

63,444,68465,690,640 مجموع حقوق الملكية 
––––––––––––––––––––––––

 ة غير متداول اتمطلوب 
11,904,34512,605,199 اقتراضات  

4,963,3865,205,672 التزامات عقد اإليجار  
2,116,7622,134,182نهاية الخدمة للموظفين  مكافآت

––––––––––––––––––––––––
18,984,49319,945,053
––––––––––––––––––––––––

 مطلوبات متداولة 
14,813,32710,602,722 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى 

7,016,2486,896,921 اقتراضات  
4,554,2245,430,358لى المكشوف من البنك عسحوبات 

1,303,7471,415,765 التزامات عقد اإليجار  

1,192,9161,192,916 مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها  

102,51979,176 ضريبة دخل مستحقة الدفع 
––––––––––––––––––––––––
28,982,98125,617,858
––––––––––––––––––––––––

47,967,47445,562,911 مجموع المطلوبات 
––––––––––––––––––––––––

111,412,158111,253,551حقوق الملكية والمطلوبات مجموع 
═════════════════════

عبدهللا حسن بوهندي  
رئيس مجلس اإلدارة 

 شوقي علي فخرو 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
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الموحدة للدخل المرحلية القائمة 
)مراجعة( 2022مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس  31

2022 2021 
دينار بحريني دينار بحريني  ات إيضاح 

831,240,21623,832,566 اإليرادات 

(18,028,730)(23,564,866)تكاليف اإليرادات  
──────────────────

7,675,3505,803,836إجمالي الربح 

601,261851,272 تشغيلي آخر دخل 

(2,349,697)(2,372,591)التوزيعالبيع و مصروفات

(2,712,638)(3,672,759) إدارية عامة ومصروفات 
──────────────────

2,231,2611,592,773 الربح من العمليات

255,490233,233ستثمار دخل االصافي 

( 25,110)(26,966)  مشتركةة لسيطرة شركات خاضعحصة المجموعة من نتائج 
مدرجة بالقيمة العادلة من  أخرى من استثمارات مكاسب صافي 

555,189خالل األرباح أو الخسائر 

( 408,196) ( 351,682) تكاليف التمويل 
──────────────────

2,108,1581,397,889ضريبة الدخل  الزكاة والربح قبل 

( 124,240)(56,571) ضريبة الدخل  مصروف زكاة و
──────────────────

2,051,5871,273,649 للفترةربح المجموعة 

331,379(1,289)الخسارة العائدة إلى حقوق غير مسيطرة )الربح(  من ضمنه
──────────────────

للفترة العائد إلى مساهمي بي إم إم آي المجموعة ربح 
2,050,2981,605,028ش.م.ب. 

══════════════════

101411 النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )فلس(
══════════════════

عبدهللا حسن بوهندي  
رئيس مجلس اإلدارة 

 شوقي علي فخرو 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
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القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل  
)مراجعة( 2022مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس   31

2022 2021 
دينار بحريني بحريني دينار  

2,051,5871,273,649المجموعة للفترة ربح 
──────────────────

 األخرى  ةالشامل (الخسارةالدخل )
البنود التي ال يمكن إعادة تصنيفها إلى القائمة المرحلية الموحدة للدخل في  

 الفترات الالحقة:
المصنفة  األخرىستثمارات صافي التغيرات في القيمة العادلة لال -

( 151,410) 28,413الدخل الشامل اآلخر من خالل عادلة القيمة بالكمدرجة 
──────────────────

التي يمكن إعادة تصنيفها إلى القائمة المرحلية الموحدة للدخل في  البنود 
 الفترات الالحقة:

( 941,473) ( 55,134) ن تحويل العمليات األجنبية ع صرف ناتجة  خسائر -
──────────────────

( 1,092,883) ( 26,721) الشاملة األخرى للفترة   الخسارة
──────────────────

2,024,866180,766 للفترة للمجموعة مجموع الدخل الشامل 

331,379( 1,289) العائدة إلى حقوق غير مسيطرة الشاملة الخسارة )الدخل( من ضمنه 
──────────────────

بي إم إم آي  مساهميالعائد إلى للمجموعة مجموع الدخل الشامل 
2,023,577512,145ش.م.ب. 

══════════════════

عبدهللا حسن بوهندي  
رئيس مجلس اإلدارة 

 شوقي علي فخرو 
اإلدارة نائب رئيس مجلس 
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  لتدفقات النقديةالمرحلية الموحدة لقائمة ال
 )مراجعة( 2022مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

  
 أشهر المنتهية في   ثالثةاللفترة 

 مارس   31
  2022 2021 
 دينار بحريني  دينار بحريني  

    التشغيلية األنشطة 
 1,397,889 2,108,158  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل  

    تعديالت للبنود التالية: 

 ( 233,233)  ( 255,490)   صافي دخل االستثمار 

 866,536 876,086  استهالك عقارات وآالت ومعدات  

 410,984 378,443  استهالك الحق في استخدام الموجودات  
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  أخرى من استثمارات  (مكاسب)صافي 

 ( 5,189)  ( 55)   الخسائر   أو

 85,828 99,401  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

 408,196 351,682  تكاليف التمويل  

 25,110 26,966  حصة المجموعة من نتائج شركات خاضعة لسيطرة مشتركة 
 ( 181,242)  ( 12,842)   لمخزون بطيء الحركة والمتقادم  ل)استرجاع مخصص( 

 170,242 ( 71,615)   خسائر االئتمانية المتوقعة  المخصص   )استرجاع مخصص(
  ───────── ───────── 

 2,945,121 3,500,734  الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل  
    

    تغيرات في رأس المال العامل: 

 1,592,108 1,791,572   مخزون

 30,386 ( 3,502,733)   ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى 

 ( 1,895,198)  ( 60,217)   ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى 
  ───────── ───────── 

 2,672,417 1,729,356  من العمليات  الناتج النقد   صافي
    

 ( 154,946)  ( 33,228)   زكاة وضريبة دخل مدفوعة  

 ( 108,500)  -   مكافأة مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة  

 ( 18,241)  ( 116,821)   مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

 ( 6,750)  -   صافي التغيرات في المبالغ المدفوعة مقدماً مقابل مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  
  ───────── ───────── 

 2,383,980 1,579,307   األنشطة التشغيلية  التدفقات النقدية منصافي 

  ───────── ───────── 
    األنشطة االستثمارية 

 ( 231,751)  ( 200,890)     آالت ومعداتات و شراء عقار 

 60,670 -   أخرى   متحصالت من استبعاد استثمارات

 66,044 194,905  أرباح أسهم ودخل فوائد مستلم 
  ───────── ───────── 

 ( 105,037)  ( 5,985)     األنشطة االستثماريةمن  التدفقات النقدية صافي 
  ───────── ───────── 

    التمويلية  األنشطة 

 ( 325,206)  ( 270,194)   تكاليف التمويل المدفوعة 
 ( 458,468)  ( 435,792)   مدفوعات التزامات عقد اإليجار 

 ( 2,769,786)  ( 3,035,723)   اقتراضات مسددة  
 1,158,600 2,454,196  اقتراضات مستلمة  

  ──────── ──────── 
 ( 2,394,860)  ( 1,287,513)   صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية  

  ──────── ──────── 
 ( 115,917)  285,809  النقد وما في حكمه  في   (النقص) الزيادة صافي 

    
 ( 941,473)  ( 55,134)   صافي فروق صرف عمالت أجنبية  

    
 1,224,003 ( 946,856)   يناير   1في كما  النقد وما في حكمه

  ──────── ──────── 
 166,613 ( 716,181)   )أ( مارس  31 في النقد وما في حكمه كما 

  ════════ ════════ 
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 )تتمة( لتدفقات النقديةالموحدة ل المرحلية قائمة ال
 )مراجعة( 2022مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 

 )أ( يشتمل النقد وما في حكمه على المبالغ التالية:

  
 أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

   مارس 31
  2022 2021 

 دينار بحريني  بحريني دينار    

    

 3,215,343 3,838,043  ك  نقد وأرصدة لدى بن

 (3,048,730) (4,554,224)    على المكشوف من البنك اتبوسح 

  ──────── ───────

 166,613 ( 716,181)   مارس   31  فيكما  النقد وما في حكمه ─

  ════════ ═══════ 
 

 بنود غير نقدية 
الفوائد  ومستحقة القبض  تم استبعاد أرباح أسهم   - دينار    167,189:  2021دينار بحريني )  60,585  ةالبالغالمستحقة  دخل 

 والذمم األخرى.  المدينةالتغير في الذمم التجارية بحريني( من 
 

بحريني( من التغير دينار    3,559,018:  2021دينار بحريني )  4,270,822والبالغة  مستحقة الدفع  أرباح أسهم  تم استبعاد   -
 في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى. 
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   الملكيةحقوق لتغيرات في المرحلية الموحدة ل  قائمةال
 )مراجعة( 2022مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 

 
 . 2022مارس  31كما في  دينار بحريني متعلقة بالشركات التابعة 340,000احتياطيات غير قابلة للتوزيع بإجمالي على تتضمن األرباح المبقاة 

 
 
 

   .ب.مش.بي إم إم آي  الحقوق العائدة إلى مساهمي 

 
   رأس
 المال 

 أسهم  
 خزانة 

 احتياطيات  
 أخرى 

 أرباح 
 المجموع  مبقاة 

حقوق غير  
 مسيطرة 

 مجموع 
 حقوق الملكية 

 بحريني ر دينا  بحريني  دينار بحريني  دينار دينار بحريني  بحريني ر دينا  بحريني  دينار بحريني  دينار 
        

 65,690,640 ( 741,021) 66,431,661 44,360,448 8,858,460 ( 1,430,101) 14,642,854 2022يناير  1في  الرصيد
        

 2,051,587 1,289 2,050,298 2,050,298 - - - الربح للفترة  

        
 ( 26,721) - ( 26,721) - ( 26,721) - - للفترة  ة أخرى شاملخسارة 

        
 ───────── ──────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 2,024,866 1,289 2,023,577 2,050,298 ( 26,721) - - للفترة    الشاملالدخل  مجموع )الخسارة(
        

 (4,270,822) - (4,270,822) (4,270,822) - - - ( 7)إيضاح رقم  2021أرباح أسهم نهائية لسنة 

        
 ───────── ──────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 63,444,684 (739,732) 64,184,416 42,139,924 8,831,739 (1,430,101) 14,642,854 2022مارس  31في الرصيد 
 ═════════ ════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 



 بي إم إم آي ش.م.ب. 

 . المرحلية الموحدة المختصرة جزءاً من هذه القوائم المالية  13إلى  1المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 

8 

 )تتمة( حقوق الملكيةلتغيرات في المرحلية الموحدة ل  قائمةال
 )مراجعة( 2022مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 

 
 . 2021مارس  31كما في  دينار بحريني متعلقة بالشركات التابعة 340,000احتياطيات غير قابلة للتوزيع بإجمالي على تتضمن األرباح المبقاة 

 

   .ب.مش.بي إم إم آي  الحقوق العائدة إلى مساهمي 

 
   رأس
 المال 

 أسهم  
 خزانة 

 احتياطيات  
 أخرى 

 أرباح 
 المجموع  مبقاة 

حقوق غير  
 مسيطرة 

 مجموع 
 حقوق الملكية 

 بحريني ر دينا  بحريني  دينار بحريني  دينار دينار بحريني  بحريني ر دينا  بحريني  دينار بحريني  دينار 
        

 68,261,664 285,195 67,976,469 42,311,193 12,452,523 ( 1,430,101) 14,642,854 2021يناير  1في  الرصيد
        

 1,273,649 ( 331,379) 1,605,028 1,605,028 - - - الربح )الخسارة( للفترة  

        
 (1,092,883) - (1,092,883) - (1,092,883) - - للفترة  ة أخرى شاملخسارة 

 ───────── ──────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 180,766 ( 331,379) 512,145 1,605,028 (1,092,883) - - للفترة    الشاملالدخل  مجموع )الخسارة(

        
 (3,559,018) - (3,559,018) (3,559,018) - - - ( 7 رقم  )إيضاح 2020أرباح أسهم نهائية لسنة 

        
استثمارات    مكسب  استبعاد  بالقيمة  أخرى  من  مدرجة 

 - - - 26,435 ( 26,435) - - العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 ───────── ──────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 64,883,412 ( 46,184) 64,929,596 40,383,638 11,333,205 (1,430,101) 14,642,854 2021مارس  31في الرصيد 
 ═════════ ════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
 (مراجعة) 2022مارس  31في 

 
 

 معلومات عن الشركة  1
 

تأسست  ، أسهمها مطروحة للتداول في بورصة البحرين، هي شركة مساهمة عامةبي إم إم آي ش.م.ب. )"الشركة" أو "بي إم إم آي"(  شركة  
المكتب الرئيسي للشركة عنوان  إن  .  10999التجارة والسياحة تحت سجل تجاري رقم  وومسجلة لدى وزارة الصناعة  ي مملكة البحرين  ـف

 مملكة البحرين.  سترة، ، 828مسجل تحت صندوق بريد 
 

المالية  قوائم  عن تفاصيلها في الاإلفصاح  التي تم  ومشتركة  السيطرة  لخاضعة لشركاتها التابعة والشركات الالشركة وعلى  المجموعة  تشتمل  
 . 2021ديسمبر  31الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 
بيع األغذية والمرطبات والمواد اإلستهالكية األخرى  ي نشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة )المشار إليهم معاً "بالمجموعة"( فتتمثل األ

وكما   والشحن  االمدادات  خدمات  وتقديم  والتجزئة  نجومبالجملة  خمس  فندق  كذلك  المجموعة  البحرين  تمتلك  مملكة  عمليات  في  تتركز   .
جموعة في مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق والواليات المتحدة األمريكية الم

  وجمهورية جيبوتي وجمهورية مالي وجمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان وجمهورية كينيا.

 
 . 2022 بريلأ  28تم إعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 

 

 الهامة السياسات المحاسبية 2
 

 أسس اإلعداد
 ".لتقارير المالية المرحلية با" الخاص  34المختصرة وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم الموحدة أعدت القوائم المالية المرحلية 

 
 ال تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية موحدة كاملة وفقاً 

ديسمبر  31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في    للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ويجب أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية الموحدة
مؤشراً للنتائج التي    2022مارس    31أشهر المنتهية في    الثالثة. باإلضافة إلى ذلك، إنه ليس من الضروري أن تكون نتائج فترة  2021

 . 2022ديسمبر   31يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في 
 

 بل المجموعة  مطبقة من قجديدة  وتعديالت معايير 
المالية   القوائمفي إعداد  التي تم إتباعها مطابقة لتلك في إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي  إن السياسات المحاسبية المتبعة  

لم تقم .  2022يناير    1كما في  ، باستثناء المعايير والتعديالت الجديدة  2021  ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعة  السنوية  الموحدة  
 المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكنه غير إلزامي بعد. 

 
 للمجموعة. ة الموحدة المختصرة القوائم المالية المرحليتأثير على أي ، ولكن ليس لها 2022سنة التعديالت التالية ألول مرة في تم تطبيق 

 
 37على معيار المحاسبة الدولي رقم التي أدخلت تعديالت ال  -العقد ب الوفاءتكاليف  - العقود المرهقة -

 3التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي -

 16على معيار المحاسبة الدولي رقم التي أدخلت تعديالت ال - قبل االستخدام المقصود المتحصالتالعقارات واآلالت والمعدات:  -
شركة تابعة باعتبارها   –المتعلق بتبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى    1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   -

 جهة تتبني ألول مرة 

 لمطلوبات الماليةستبعاد اال %10رسوم فحص بنسبة  –المتعلق باألدوات المالية  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

 فرض ضرائب في قياسات القيمة العادلة  –المتعلق بالزراعة  41معيار المحاسبة الدولي رقم  -
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
 )مراجعة( 2022مارس  31في 

 
 

 والتقديرات المحاسبية الهامة اإلجتهادات 3
 

في   المستخدمةفي إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي مطابقة لتلك    المستخدمة  جتهادات والتقديرات المحاسبية الهامةالا إن  
 . 2021ديسمبر  31إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  

 

 اليةاألدوات الم 4
 

 : 2022مارس  31فيما يلي نظرة عامة عن األدوات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة كما في 
 

 المجموع  

مدرجة بالقيمة  
العادلة من خالل  

الدخل الشامل  
 اآلخر 

 مدرجة  
 بالقيمة العادلة  

 من خالل األرباح 
 أو الخسائر   

 مدرجة  
 بالتكلفة  
  المطفأة  

  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة( 
  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني 

 الموجودات المالية:     
 استثمارات أخرى   - 204,082 4,899,676 5,103,758

 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى  15,570,763 - - 15,570,763

 أرصدة لدى بنك ونقد   3,838,043 - - 3,838,043
───────── ──────── ──────── ────────  
24,512,564 4,899,676 204,082 19,408,806  
═════════ ════════ ════════ ════════  

     

 المجموع  

مدرجة بالقيمة  
العادلة من خالل  

الدخل الشامل  
 اآلخر 

 مدرجة  
 بالقيمة العادلة  

 من خالل األرباح 
 أو الخسائر   

 مدرجة  
 بالتكلفة  
  المطفأة  

  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة( 
  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني 

 المطلوبات المالية:     
 اقتراضات   18,920,593 - - 18,920,593

 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى   12,544,819 - - 12,544,819

 التزامات عقد اإليجار   6,267,133 - - 6,267,133

 سحوبات على المكشوف من البنك   4,554,224 - - 4,554,224

 مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها   1,192,916 - - 1,192,916
───────── ──────── ──────── ────────  
43,479,685 - - 43,479,685  
═════════ ════════ ════════ ════════  

 

 : 2021ديسمبر  31فيما يلي نظرة عامة عن األدوات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة كما في 
 

 المجموع 

مدرجة بالقيمة  
العادلة من خالل  

الدخل الشامل  
 اآلخر  

 مدرجة 
 بالقيمة العادلة 

 من خالل األرباح 
 أو الخسائر  

 مدرجة 
 بالتكلفة  
  المطفأة 

  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة( 
  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني 

 الموجودات المالية:     
 أخرى  استثمارات  - 204,027 4,871,263 5,075,290

 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى  14,457,697 - - 14,457,697

 أرصدة لدى بنك ونقد   4,483,502 - - 4,483,502
──────── ──────── ──────── ────────  
24,016,489 4,871,263 204,027 18,941,199  
════════ ════════ ════════ ════════  



 بي إم إم آي ش.م.ب. 

11 

 المختصرة  الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
 )مراجعة( 2022مارس  31في 

 
 

 )تتمة(  األدوات المالية 4

 المجموع 

مدرجة بالقيمة  
العادلة من خالل  

الدخل الشامل  
 اآلخر  

 مدرجة 
 بالقيمة العادلة 

من خالل األرباح  
 أو الخسائر 

 مدرجة 
 بالتكلفة  
  المطفأة 

  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة( 
  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني 

 المطلوبات المالية:     
 اقتراضات   19,502,120 - - 19,502,120

 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى   8,527,418 - - 8,527,418

 التزامات عقد اإليجار   6,621,437 - - 6,621,437

 سحوبات على المكشوف من البنك   5,430,358 - - 5,430,358

 مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها   1,192,916 - - 1,192,916
───────── ───────── ───────── ─────────  
41,274,249 - - 41,274,249  
═════════ ═════════ ═════════ ═════════  

 قياس القيمة العادلة  5
 

تاريخ   السوق في مشاركي بين  ةمعاملة منظملتحويل مطلوب في  يتم دفعه الذي  أوموجود لبيع سيتم استالمه الذي هي السعر القيمة العادلة 
 القياس. تشتمل األدوات المالية للمجموعة على الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

 

وجزء معين من الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى ونقد وأرصدة لدى بنك. تشتمل أخرى  تشتمل الموجودات المالية على استثمارات   
مم  المطلوبات المالية على اقتراضات والتزامات عقد اإليجار ومبالغ مستحقة الدفع المحتفظ بها وجزء معين من الذمم التجارية الدائنة والذ

 سحوبات على المكشوف من البنك. األخرى و
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  
 يتم تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية بناًء على الطرق واالفتراضات التالية: 

 

ومبالغ  (أ والذمم األخرى  المدينة  التجارية  الذمم  من  معين  البنك وجزء  من  المكشوف  والسحوبات على  البنك  لدى  واألرصدة  النقد  إن 
مستحقة الدفع المحتفظ بها وجزء معين من الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى تقارب قيمها المدرجة إلى حد كبير نتيجة لإلستحقاقات 

 تلك األدوات؛  القصيرة األجل ل 
 

تزامات عقد اإليجار من قبل المجموعة بناًء على معايير مثل أسعار الفائدة. ال تختلف القيم المدرجة بشكل الالقتراضات وايتم تقييم   ( ب
 ؛ وتاريخ إعداد التقرير الماليجوهري عن قيمها العادلة كما في 

 

األخرى عار السوق المسعرة في األسواق النشطة أو في حالة االستثمارات  المسعرة من أساألخرى  تم اشتقاق القيمة العادلة لالستثمارات   (ج
ستخدام أحدث معامالت السوق دون شروط ا ستخدام أسعار العطاءات المقدمة من قبل مدراء الصناديق االستثمارية أو با غير المسعرة، ب

 . المناسبةاألخرى  ستخدام تقنيات التقييم ا الحالية ألداة أخرى مشابهة لها أو بالعادلة القيمة تفضيلية أو 
 

 القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات غير المالية  
تها العقارية بالقيمة العادلة التي تم تحديدها من قبل لجنة االستثمار بناًء على التقييمات التي تم إجراؤها من قبل  اتقيس المجموعة استثمار 

 . 2021ديسمبر  31كما في معتمدين مثمنين مستقلين 
 

   التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
ن يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس أو يتم اإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة ضم

 ى قياس قيمتها العادلة ككل:التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، بناًء على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري عل
 

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

 ؛ و ما بصورة مباشرة أو غير مباشرةإ

 القيمة العادلة. قياس يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على ي ال والتتقنيات التقييم ألدنى مستوى  - 3المستوى  -
 

ما إذا كانت قد   المجموعةحدد  تعلى أساس متكرر،  المثبتة في القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة  والمطلوبات  بالنسبة للموجودات  
أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير  إلى    )استناداً تصنيفها  بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم  حدثت تحويالت فيما  

 . إعداد كل تقرير مالي( في نهاية فترة هري على قياس قيمتها العادلة ككلالجو
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
 )مراجعة( 2022مارس  31في 

 
 

 )تتمة(قياس القيمة العادلة  5
 

 )تتمة( التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 والمطلوبات للمجموعة: والموجودات غير المالية  يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات  

 

   قياس القيمة العادلة باستخدام  

 المجموع  

ذات تأثير  مدخالت
جوهري ال يمكن  

 مالحظتها
 3المستوى   

ذات تأثير  مدخالت
جوهري يمكن  

 مالحظتها
 2المستوى   

أسعار مسعرة في  
 أسواق نشطة

   1المستوى 
   )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(

 2022مارس   31  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة:     
 :استثمارات عقارية     

 أراضي ومباني -  - - 10,030,652 10,030,652
───────── ───────── ───────── ─────────   

 أخرى:  استثمارات    
 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:    

 استثمارات مسعرة -  3,675,662 - - 3,675,662
 مسعرةاستثمارات غير  -  - - 1,224,014 1,224,014

 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر:           
 استثمارات غير مسعرة -  - - 204,082 204,082

───────── ───────── ───────── ─────────   
5,103,758 1,428,096 - 3,675,662   
───────── ───────── ───────── ─────────   
15,134,410 11,458,748 - 3,675,662   
═════════ ═════════ ═════════ ═════════   

 

   قياس القيمة العادلة باستخدام 

 المجموع  

ذات تأثير    مدخالت
جوهري ال يمكن 

 مالحظتها 
 3المستوى  

ذات تأثير    مدخالت
جوهري يمكن 

 مالحظتها 
 2المستوى  

 أسعارمسعرة في 
 أسواق نشطة

   1المستوى 
   )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة( 

 2021ديسمبر  31  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني 
 الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة:      
 :استثمارات عقارية    

 أراضي ومباني -  - - 10,030,652 10,030,652
───────── ──────── ──────── ─────────   

 :أخرى استثمارات     
 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:     

 استثمارات مسعرة -  3,655,828 - - 3,655,828
 استثمارات غير مسعرة -  - - 1,215,435 1,215,435

 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:            
 استثمارات غير مسعرة -  - - 204,027 204,027

───────── ──────── ──────── ─────────   
5,075,290 1.419,462 - 3,655,828   

───────── ──────── ──────── ─────────   
15,105,942 11,450,114 - 3,655,828   
══════════ ═════════ ═════════ ══════════   

 المقاسة بالقيمة العادلة: المطلوبات 
 .2021ديسمبر  31و 2022مارس  31مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة كما في هناك ال توجد 

 
 استثمارات عقارية 

القيم العادلة لالستثمارات العقارية من قبل لجنة االستثمار بناًء على التقييمات التي تم إجراؤها من قبل مثمنين مستقلين ك ديسمبر   31ما في  تم تحديد 
يتم تقييمها. تم اعتماد    العقارات ولديهم خبرة حديثة في موقع وفئة العقارات التي هم من شركات متخصصة في تقييم مثل هذه األنواع من    ثمنينالم.  2021

. تعتقد  إجراء التعديالت المناسبة على السيولة وعوامل الخصم األخرىمع   في تاريخ التقييمالتقييمات بناًء على قيم السوق المفتوحة مدعومة بأدلة السوق 
لالستثمارات  العادلة    ةتغيرات جوهرية في القيمبأنه ال يوجد هناك أي تغيرات في أوضاع السوق خالل الفترة التي من شأنها إحداث  المجموعة  إدارة  

   .2021ديسمبر  31المحددة كما في العقارية 
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
 )مراجعة( 2022مارس  31في 

 
 )تتمة( قياس القيمة العادلة  5
 

 غير مسعرة  أخرى استثمارات
أحدث  ستخدام  ابستخدام أسعار العطاءات المقدمة من قبل مدراء الصناديق االستثمارية أو  اغير المسعرة باألخرى  تم تقدير القيم العادلة لالستثمارات  

 التقييم األخرى المناسبة. ستخدام تقنيات امعامالت السوق دون شروط تفضيلية أو القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مشابهة لها أو ب
 

لقياسات القيمة   2والمستوى  1، لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 2021ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2022مارس  31خالل الفترة المنتهية في 
 لقياسات القيمة العادلة.   3العادلة ولم تكن هناك تحويالت إلى أو من المستوى 

 

 3العادلة للموجودات ضمن المستوى القيمة تسوية قياسات 
غير المسعرة المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والمصنفة  األخرى لدى المجموعة استثمارات عقارية وبعض االستثمارات  

ي القيمة العادلة للموجودات المالية وغير المالية المدرجة ضمن المستوى ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. فيما يلي التغيرات ف 3على أنها مستوى  
3: 

 المجموع 

 موجودات 
استثمارات   – مالية

 غير مسعرة أخرى 

 موجودات  
  – غير مالية

  استثمارات عقارية 

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
    

 )مدققة(  2022يناير  1في  10,030,652 1,419,462 11,450,114

 تغيرات في القيم العادلة  - 8,634 8,634
───────── ────────── ─────────  
 )مراجعة( 2022مارس  31في  10,030,652 1,428,096 11,458,748
═════════ ══════════ ═════════  

    

 المجموع 

 موجودات 
 استثمارات   –  مالية

 غير مسعرة 

 موجودات  
  – ماليةغير 

  استثمارات عقارية 

  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني 
    

 )مدققة(  2021يناير  1في  9,457,725 2,555,387 12,013,112
 إضافات خالل السنة   79,927 - 79,927

 محول من عقارات وآالت ومعدات   458,690 - 458,690

 مكسب ناتج من عملية التقييم   34,310 - 34,310

 استبعادات خالل السنة   - ( 617,224) ( 617,224)

 تغيرات في القيم العادلة  - ( 518,701) ( 518,701)
───────── ────────── ─────────  

 )مدققة(  2021ديسمبر  31في  10,030,652 1,419,462 11,450,114
═════════ ══════════ ═════════  

 المال رأس  6

 ديسمبر  31
2021 
 )مدققة( 

 مارس  31
2022 

  )مراجعة(

  دينار بحريني دينار بحريني 

 لمصرح به:ا  

20,000,000 20,000,000 
 سمية إبقيمة هم س[ 200,000,000)مدققة(:  2021ديسمبر  31] 200,000,000

 سهم دينار بحريني لل  0,100قدرها 
═════════ ═════════  

 والمكتتب به والمدفوع بالكامل: الصادر   

14,642,854 14,642,854 
 سمية إبقيمة هم سهم[  س146,428,549)مدققة(:  2021ديسمبر  31] 146,428,549

 سهم دينار بحريني لل  0,100قدرها 
═════════ ═════════  

 أرباح أسهم  7
 

النهائية المقترحة   النقدية سهماألأرباح ، على توزيع 2022مارس  29للمساهمين المنعقد بتاريخ  الجمعية العمومية السنويوافق المساهمون في اجتماع 
النهائية باستثناء أسهم    النقدية  سهم األأرباح  :  2021مارس    31دينار بحريني )  4,270,822وبإجمالي  سهم  للفلس    30باستثناء أسهم الخزانة، بواقع  

  2021ديسمبر    31دينار بحريني ]  4,270,822دينار بحريني(. تم تضمين أرباح األسهم البالغة    3,559,018لي  وبإجما سهم  لل فلس    25الخزانة، بواقع  
 دينار بحريني[ التي لم يتم دفعها بعد ضمن الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى في القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي. 152,350)مدققة(: 
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
 مراجعة() 2022مارس  31

 
 

 يرادات  اإل 8
 

 . 2021مارس   31و 2022مارس  31اشهر المنتهتين في   الثالثةلفترتي  والمصنفة حسب أنواع اإليرادات والسوق الجغرافية وتوقيت إثبات اإليرادات يرادات من العقود المبرمة مع العمالء اإل  أدناهالوارد يعرض الجدول 
 

  الضيافة   الخدمات والتموين عقود   بالجملة عمليات البيع   عمليات البيع بالتجزئة 
 استثمارات وشحن 

 المجموع   وأنشطة أخرى 

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

 دينار بحريني  دينار بحريني بحريني دينار  دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني 

               نوع اإليرادات

 18,809,366 21,527,481 - - 262,224 468,608 - 108,419 9,941,640 11,390,798 8,605,502 9,559,656 بيع البضائع  

 4,163,573 8,507,673 - - 116,982 94,759 4,046,591 8,412,914 - - - - تموين وخدمات أخرى 

 201,860 424,491 - - 201,860 424,491 - - - - - - خدمات الغرف 

 657,767 780,571 657,767 780,571 - - - - - - - - خدمات الشحن 
 ───────── ───────── ────────── ────────── ───────── ───────── ──────── ──────── ───────── ────────

─ 

────────── ─────────

─ 
 23,832,566 31,240,216 657,767 780,571 581,066 987,858 4,046,591 8,521,333 9,941,640 11,390,798 8,605,502 9,559,656 مجموع اإليرادات  

 ═════════ ═════════ ══════════ ══════════ ═════════ ═════════ ════════ ════════ ═════════ ════════

═ 

══════════ ═════════

             األسواق الجغرافية  ═

 20,667,008 25,636,721 657,767 780,571 581,066 987,858 1,853,880 3,617,700 9,941,640 11,390,798 7,632,655 8,859,794 البحرين 

 2,192,711 4,903,633 - - - - 2,192,711 4,903,633 - - - - دول أفريقية 

مجلس التعاون الخليجي دول 

 972,847 699,862 - - - - - - - - 972,847 699,862 ودول عربية أخرى 

 ───────── ───────── ────────── ────────── ───────── ───────── ──────── ──────── ───────── ────────

─ 

────────── ─────────

─ 
 23,832,566 31,240,216 657,767 780,571 581,066 987,858 4,046,591 8,521,333 9,941,640 11,390,798 8,605,502 9,559,656 مجموع اإليرادات  

 ═════════ ═════════ ══════════ ══════════ ═════════ ═════════ ════════ ════════ ═════════ ════════

═ 

══════════ ═════════

═ 
             توقيت إثبات اإليرادات  

 18,809,366 21,527,481 - - 262,224 468,608 - 108,419 9,941,640 11,390,798 8,605,502 9,559,656 في وقت معين  

 5,023,200 9,712,735 657,767 780,571 318,842 519,250 4,046,591 8,412,914 - - - - مع مرور الوقت  
 ───────── ───────── ────────── ────────── ───────── ───────── ──────── ──────── ───────── ────────

─ 

────────── ─────────

─ 
 23,832,566 31,240,216 657,767 780,571 581,066 987,858 4,046,591 8,521,333 9,941,640 11,390,798 8,605,502 9,559,656 مجموع اإليرادات  

 ═════════ ═════════ ══════════ ══════════ ═════════ ═════════ ════════ ════════ ═════════ ════════ ══════════ ═════════ 

 
 
 
 



 بي إم إم آي ش.م.ب. 

15 
 

 المختصرة   الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
 )مراجعة( 2022مارس  31في 

 
 

 موسمية النتائج  9
 

 دينار بحريني( هو ذو طبيعة موسمية.   233,233: 2021مارس   31دينار بحريني ) 255,490إن دخل االستثمار البالغ 
 

 ربح للسهمال 10
 

لى المتوسط  آي ش.م.ب. ع  بي إم إمحاملي األسهم العادية لفترة العائد إلى  لسهم في األرباح بقسمة ربح الاألساسي ل نصيب  ال   احتسابيتم  
 بعد حسم أسهم الخزانة.  الفترة،القائمة خالل العادية المرجح لعدد األسهم 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  )مراجعة( مارس 31

2021 2022  
   

 بحريني()دينار بي إم إم آي حاملي األسهم العادية لالربح للفترة العائد إلى  2,050,298 1,605,028
   

════════ ════════  
   

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )بعد حسم أسهم الخزانة(  142,360,732 142,360,732
════════ ════════  

   
 النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )فلس(  14 11

════════ ════════  
 

لم تكن   الواحد هو بنفس القيمة حيث لم تقم الشركة بإصدار أية أدوات قد يكون لها تأثير مخفض.إن النصيب األساسي والمخفض للسهم  
القوائم هذه    الموافقة علىمحتملة بين تاريخ إعداد التقارير المالية وتاريخ  العادية  السهم  األمعامالت أخرى متعلقة باألسهم العادية أو  هناك  

 قد يكون لها تأثير مخفض. والتيالمالية المرحلية الموحدة المختصرة، 
 

 عالقة ال الطرف ذوي معامالت 11
 

تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين  
جوهري من قبل هذه األطراف. يتم الموافقة على سياسات للمجموعة وشركات خاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو المتأثرة بشكل  

 التسعير وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. 
 

 :خالل الفترة  المتضمنة في القائمة المرحلية الموحدة للدخلومع األطراف ذات العالقة التي تمت  تفيما يلي المعامال
 

 أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

  )مراجعة( 2021مارس  31
 أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 

  )مراجعة(  2022مارس  31

  اإليرادات  المصروفات   اإليرادات المصروفات

  دينار بحريني  دينار بحريني   دينار بحريني  دينار بحريني 
      

 أطراف أخرى ذات عالقة  14,437 318,333  15,486 82,151
═══════ ═══════  ═══════ ═══════  

 

 لمركز المالي: المرحلية الموحدة لقائمة الالمتضمنة في ومع األطراف ذات العالقة التي تمت فيما يلي األرصدة 
 

  )مراجعة(  2022مارس  31كما في  )مدققة( 2021ديسمبر  31كما في 

ذمم تجارية  
دائنة وذمم  

 أخرى 

 مبالغ مستحق 
 من

 تجارية ذمم 
 مدينة

ذمم تجارية  
دائنة وذمم  

 أخرى

 مستحق  مبالغ 
 من

 ذمم تجارية 
  مدينة 

  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني 
       
 شركات خاضعة لسيطرة مشتركة - 400,462 - - 400,462 -

 أطراف أخرى ذات عالقة  17,249 - 61,974 15,025 - 230,028
────── ────── ────── ────── ────── ──────  
230,028 400,462 15,025 61,974 400,462 17,249  
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════  
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
 )مراجعة( 2022مارس  31في 

 
 

 )تتمة(  عالقةال الطرف ذوي معامالت 11
 

 : واألحكام  الشروط
. ويتم تسويتها على أساس نقديبدون فائدة  و  هي غير مضمونة  2021ديسمبر    31وكما في    2022مارس    31كما في إن األرصدة القائمة  

أشهر  الثالثةال توجد هناك ضمانات مقدمة أو مستلمة من أية أطراف ذات عالقة فيما يتعلق بالذمم المدينة أو الذمم الدائنة. بالنسبة لفترتي  
في   أي  2021مارس    31و  2022مارس    31المنتهتين  المجموعة  تسجل  لم  بالمبالغ لل  مخصص،  المتعلقة  المتوقعة  االئتمانية  خسائر 
 بل األطراف ذات العالقة حيث تعتبر المخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة منخفضة.المستحقة من ق

 

   حصة الملكية
 ظ بها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة: إجمالي حصة الملكية المحتفتفاصيل فيما يلي 

 
 مارس  31

2022 
ديسمبر  31

2021 

 )مدققة(  ( مراجعة ) 
   

 3,755,408 3,755,408 عدد األسهم

 ═══════ ═══════ 

   تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
اإلدارة الرئيسيين   يشمل موظفين موظفي اإلدارة الرئيسيين هم األشخاص المسئولين عن التخطيط والتوجيه وإدارة أنشطة المجموعة.  إ

 على النحو التالي: كانت  موالمدير المالي وتعويضاتهوالمدير التنفيذي للعمليات أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
 

 ية أشهر المنته الثالثةلفترة 
  (مراجعة) مارس 31في 

2021 
 دينار بحريني 

2022 
  دينار بحريني 

   

 مكافآت قصيرة األجل   302,544 220,409

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  7,204 5,567
─────── ───────  

225,976 309,748  
═══════ ═══════  

 
  لفترة الثالثة أشهردينار بحريني    90,000جتماعات مجلس اإلدارة والبالغة  اأتعاب حضور    هي  مكافآت القصيرة األجلالمدرجة ضمن  

 دينار بحريني(. 69,500: 2021) 2022مارس  31في  ةالمنتهي
 

   محتملة التزاماتو ارتباطات 12
 

 االلتزامات المحتملة  
دينار    2,672,913لدى المجموعة التزامات محتملة على هيئة ضمانات مصرفية صادرة ضمن أعمالها اإلعتيادية بإجمالي مبلغ وقدره  

دينار بحريني[، وال يتوقع بأنه سوف ينتج عنها أية التزامات    2,978,403)مدققة(:    2021ديسمبر    31]  2022مارس    31بحريني كما في  
 جوهرية.

 
 راء  ارتباطات الش

  31]  2022مارس    31دينار بحريني كما في    4,498,604بلغت االرتباطات المتعلقة بطلبات الشراء المؤكدة ضمن األعمال االعتيادية  
 . [دينار بحريني 5,573,476)مدققة(:  2021ديسمبر 

 
 إرتباطات النفقات الرأسمالية 

ر بديسم  31]بحريني    دينار  18,190المتعاقد عليها بتاريخ إعداد التقرير المالي ولكن لم يتم تقديمها بعد  بلغت ارتباطات النفقات الرأسمالية  
 ومن المتوقع بأن يتم تسويتها خالل سنة واحدة. [ال شيء: )مدققة( 2021
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
 )مراجعة( 2022مارس  31في 

 
 

   القطاعات التشغيلية 13
 

يتم تحديد نموذج قطاعات األعمال الرئيسية لتكون قطاعات أعمال حيث تتأثر مخاطر ومعدالت عائد المجموعة بصورة رئيسية من 
يتم إدارة وتنظيم األعمال التشغيلية بشكل منفصل  يتم إعداد التقارير المالية الثانوية جغرافياً.  االختالفات في المنتجات والخدمات المقدمة.  

 لطبيعة المنتجات والخدمات المقدمة ويمثل كل قطاع وحدة أعمال استراتيجية تقدم خدمات مختلفة وتخدم أسواق مختلفة. وفقاً 
 

 قطاعات رئيسية هم: خمسالمجموعة إلى ألغراض إدارية تم تقسيم 
 

 والمنتجات االستهالكية األخرى.  والمرطبات األغذيةوالتجزئة  مبيعات –التجزئة البيع ب عمليات
 

 .والمنتجات االستهالكية األخرىتوزيع األغذية والمرطبات  –عمليات البيع بالجملة 
 

 والمنتجات اإلستهالكية األخرى والخدمات ذات الصلة. األغذية والمرطباتعقود تموين  -عقود الخدمات والتموين 
 

 والمطاعم. تتضمن هذه على األعمال الفندقية  –الضيافة 
 

وأرصدة مصرفية وذمم  وخدمات الشحن للمجموعة تتكون هذه من استثمارات عقارية واستثمارات  -وأنشطة أخرى وشحن استثمارات 
 دائنة معينة تدار على أساس المجموعة.

 
يم قرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقيال  ذتراقب اإلدارة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بشكل منفصل لغرض اتخا 

 .المختصرة  الموحدةالمرحلية  القوائم الماليةالتشغيلية في للنتائج التشغيلية ويتم قياسها بصورة مطابقة النتائج أداء القطاع على أساس 
 

عند   استبعادها يتم  و  األخرىطراف  األأسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية هي دون شروط تفضيلية وبطريقة مشابهة للمعامالت مع  
 يد. التوح 
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
 )مراجعة( 2022مارس  31في 
 

 )تتمة(تشغيلية قطاعات الال 13
 

 مراجعة( مارس )  31أشهر المنتهية في   الثالثةفترة 
 

  قطاع التجزئة  قطاع الجملة   عقود الخدمات والتموين   الضيافة   وأنشطة أخرىاستثمارات وشحن   تعديالت واستبعادات   المجموع 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022  

 دينار بحريني 
 

 دينار بحريني
 

 دينار بحريني 
 

 دينار بحريني
 

 دينار بحريني 
 

 دينار بحريني
 

 دينار بحريني 
 

 بحرينيدينار 
 

 بحريني  دينار دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني دينار بحريني 
 

 بحريني دينار
 

 

23,832,566 31,240,216 - - 657,767 780,571 581,066 987,858 4,046,591 8,521,333 9,941,640 11,390,798 8,605,502 9,559,656 
عمالء   –اإليرادات 
 خارجيين 

- - (1,389,554 ) (1,576,943 ) 1,118,296 1,288,307 - - - - 199,820 70,451 71,438 218,185 
فيما بين    –اإليرادات 

 القطاعات

────────── ────────── ───────── ───────── ─────────

─ 
────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ───────── ─────────  

 مجموع اإليرادات  9,777,841 8,676,940 11,461,249 10,141,460 8,521,333 4,046,591 987,858 581,066 2,068,878 1,776,063 ( 1,576,943) ( 1,389,554) 31,240,216 23,832,566

 تكاليف اإليرادات   ( 6,406,063) ( 6,092,896) ( 9,254,774) ( 8,644,276) ( 7,249,287) ( 2,914,831) ( 394,510) ( 254,790) ( 1,837,175) ( 1,511,491) 1,576,943 1,389,554 ( 23,564,866) ( 18,028,730)

────────── ────────── ───────── ───────── ─────────

─ 
────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ───────── ─────────  

 إجمالي الربح  3,371,778 2,584,044 2,206,475 1,497,184 1,272,046 1,131,760 593,348 326,276 231,703 264,572 - - 7,675,350 5,803,836

 دخل تشغيلي آخر  266,427 233,048 5,292 4,541 11,852 298,502 830 48,343 569,013 529,631 ( 252,153) ( 262,793) 601,261 851,272

 صافي دخل االستثمار - - - - - - - - 255,490 233,233 - - 255,490 233,233

(25,110 ) (26,966 ) - - - - - - (25,110 ) (26,966 ) - - - - 

حصة المجموعة من نتائج  
شركة خاضعة لسيطرة  

 مشتركة  

5,189 55 - - 5,189 55 - - - - - - - - 

من  مكاسب  صافي
ت أخرى ااستثمار

مدرجة بالقيمة العادلة  

من خالل األرباح أو  
 الخسائر 

(3,784,815 ) (4,790,821 ) 262,793 252,153 (466,887 ) (712,383 ) (414,654 ) (495,515 ) (573,112 ) (650,906 ) (1,119,794 ) (1,531,931 ) (1,473,161 ) (1,652,239 ) 

  باستثناءالمصروفات،  
تكاليف  اإلستهالك و 

زكاة  و التمويل 
مصروف الدخل  و

 الضريبي 

 اإلستهالك ( 121,257) ( 122,371) ( 105,463) ( 97,064) ( 154,893) ( 133,962) ( 512,869) ( 540,110) ( 360,047) ( 384,013) - - ( 1,254,529) ( 1,277,520)

 تكاليف التمويل  (6,859) ( 15,063) (3,717) - ( 11,598) ( 10,588) ( 149,467) ( 180,825) ( 180,041) ( 201,720) - - ( 351,682) ( 408,196)

(124,240 ) (56,571 ) - - - - - - (122,740 ) (55,571 ) - - (1,500 ) (1,000) 

الدخل  مصروف زكاة و

 الضريبي 

────────── ────────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────  
 الربح )الخسارة( للفترة  1,856,850 1,204,997 570,656 284,867 383,964 564,750 ( 563,673) ( 760,970) ( 196,210) ( 19,995) - - 2,051,587 1,273,649

331,379 (1,289) - - - - 331,379 (1,289) - - - - - - 

)الربح(  من ضمنه 
الخسارة العائدة إلى  
 حقوق غير مسيطرة  

───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────  

1,605,028 2,050,298 - - (19,995 ) (196,210 ) (429,591 ) (564,962 ) 564,750 383,964 284,867 570,656 1,204,997 1,856,850 

 ةالعائد )الخسارة(ربح ال
  إلى بي إم إم آي

 ش.م.ب. 

═════════ ═════════ ════════ ════════ ════════

═ 

═════════ ═════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  
 النفقات الرأسمالية  12,267 32,542 17,461 71,944 9,684 46,266 19,312 - 142,166 80,999 - - 200,890 231,751

═════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ ═════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  
 

 :2021ديسمبر  31و 2022مارس  31يعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات القطاع كما في 
 

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

  مارس  31 ديسمبر 31 مارس  31 ديسمبر 31 مارس  31 ديسمبر 31 مارس  31 ديسمبر 31 مارس  31 ديسمبر 31 مارس  31 ديسمبر 31 مارس  31 ديسمبر 31

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022  

  )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( )مدققة(

 دينار بحريني 
 

 دينار بحريني
 

 دينار بحريني 
 

 دينار بحريني
 

 دينار بحريني 
 

 دينار بحريني
 

 دينار بحريني 
 

 دينار بحريني
 

 بحريني  دينار دينار بحريني دينار بحريني  بحرينيدينار  دينار بحريني 
 

 بحريني دينار
  

 التشغيلية  الموجودات 6,608,088 6,760,227 18,478,518 17,972,609 15,759,755 13,830,176 28,428,017 29,109,988 70,159,298 71,402,363 ( 28,021,518) ( 27,821,812) 111,412,158 111,253,551
═════════ ════════ ════════ ═════════ ════════

═ 

═════════ ═════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  
 المطلوبات التشغيلية  1,922,356 2,408,722 4,500,837 3,664,621 2,335,721 2,260,354 15,696,152 15,786,042 25,485,006 23,215,655 ( 1,972,598) ( 1,772,483) 47,967,474 45,562,911

═════════ ════════ ════════ ═════════ ════════ ═════════ ═════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  
 

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


