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رؤيتنا

رسالتنا

تتمثل رؤية شركة ناس المؤسسة
في أن تكون رائدة في القطاع وتقدم
الحلول المبتكرة الشاملة في مجال
اإلنشاءات والصناعة.

إننا في شركة ناس المؤسسة ملتزمون بإضافة
القيمة الحقيقية لعمالئنا والمستفيدين من
خدماتنا .وفي هذا اإلطار فقد حرصنا على التطوير
الشخصي والمهني لموظفينا من خالل التدريب
والتطوير وبناء عالقات راسخة وذات منفعة
متبادلة مع شركائنا وموردينا .ونبذل أقصى
جهودنا لالستمرار في تجاوز توقعات زبائننا من
خالل تقديم المنتجات والخدمات المتميزة .في
نفس الوقت الذي ننطلق فيه وبعزم تام في دعم
نمو وتطور قطاع اإلنشاءات في المنطقة واضعين
في نصب اعيننا المسؤولية االجتماعية التي
سوف تظل دائمل في قائمة أولوياتنا في كل ما
نقوم به وننجزه دون أن ننسى التزامنا الحقيقي
بتعزيز رفاهية وازدهار المجتمع الذي نعمل فيه.
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قيمنا
•األمانة
•النزاهة

ناس المؤسسة “شركة مساهمة عامة بحرينية” مدرجة في
بورصة البحرين عام  2005برأس مال مدفوع قدره  20مليون دينار
بحريني ،ورأسمال حالي قدره  22مليون دينار بحريني.
تعد شركة ناس المؤسسة من أبرز الشركات الرائدة في مجال
تزويد الحلول اإلنشائية المتكاملة وتنتشر عملياتها في كل
مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة االمارات
العربية .وقد اكتسبت الشركة مكانه فريدة باعتبارها مصدرا
واحدا يتم من خالل تقديم العديد من الخدمات والحلول
المتكاملة بسهولة ويسر.

•التفوق
•الشفافية
•التوجه نحو الزبائن
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أعضاء
مجلس اإلدارة

عادل عبداهلل ناس

غازي عبداهلل ناس

فوزي عبداهلل ناس

بشار سمير ناس

د .مصطفى السيد

جمال الهزيم

عضو تنفيذي

سامي عبداهلل ناس

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

سمير عبداهلل ناس
رئيس مجلس اإلدارة

عضو تنفيذي

عضو غير تنفيذي
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عضو تنفيذي

عضو تنفيذي

عضو غير تنفيذي

هيمانت جوشي
عضو تنفيذي

هشام الساعي
عضو غير تنفيذي
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بدا العام  2019صعبًا ،نظرًا للكثير من المتغيرات التي طرأت على
اإلقتصاد الوطني أو النشاط االستثماري لشركة ناس المؤسسة،
إذ لم يكن من السهل المضي على منهجية أو استراتيجية ثابتة
طوال العام ،وكان حريًا منا أن نكون على استعداد تام لمواجهة
أي متغيرات طارئة على اإلقتصاد نظرًا لعدم ثبات السوق التجاري
ونظم إدارتهم ،وهي بطبيعة الحال مرحلة اقتصادية شملت
العالم ككل وليس االقتصاد البحريني فحسب.
كان من المهم بالنسبة لنا أن ندرس المتغيرات والتحديات
اإلقتصادية التي واجهتنا خالل العام  ،2019بحيث نكون على
استعداد تام ألن نخوض غمار التقلبات المستمرة في األعوام
المقبلة ،وهو ما جعلنا نمضي في اتجاهين متوازيين لضمان نجاح
الشركة من خالل االلتزام بتنفيذ وتسليم المشروعات التي ظفرنا
بها ،وممارسة أفضل سبل الحوكمة المالية واإلدارية داخليًا.
لقد شهد العام  2019أحداث مهمة مش ّرفة بالنسبة لنا ،والتي
شملت تسليم مشروعين لصالح هيئة الكهرباء والماء تُعنى
بمحطات نقل المياه في الحد والبسيتين ،وهو ما تفخر به الشركة
لكونها شريكًا محوريًا في مشروعات البنى التحتية للمدن
والمناطق الحديثة .وكذلك اإلنتهاء من المشروع األهم واألضخم
بالنسبة لشركة ألمنيوم البحرين «ألبا» وهو خط الصهر السادس
ومشروع تأهيل البنية التحتية المصاحب له ،باعتباره رافدًا جديدًا
لالقتصاد الوطني في مملكة البحرين .كما ونجحنا في تسليم
أحد األصرح الحديثة في مملكة البحرين ،وهو مبنى الجامعة
األمريكية ،إذ تركت شركة ناس المؤسسة من خالله بصمة متميزة
لها في العام  2019بعد مشروعي األفنيوز وتطوير تقاطعي «ألبا»
والنويدرات.
وكان الدور كبير أيضًا على شركة ناس للمساحات الخضراء ،إحدى
أهم فروع الشركة ،بتسليم مشروعات في خليج البحرين وديار
المحرق والحنينية والجامعة األمريكية ،فيما تستمر حاليًا أعمال
الصيانة والتطوير النهائي ضمن هذه المشروعات من منطلق
حرصنا على توفير أفضل الخدمات لعمالئنا األعزاء.
نعتز أننا خالل  ،2019بدأنا العمل في مشروعات ذات أهمية
استراتيجية بالنسبة لالقتصاد الوطني والبنى التحتية والتنمية ،إذ
حصلت الشركة على مشروعين لصالح شركة نفط البحرين «بابكو»
بشأن أعمال التحديث والتطوير في مصنع التكرير ،ومشروع آخر
لتطوير خط اإلنتاج في «ألبا» ،وكذلك مشروع مع هيئة الكهرباء
والماء بمد كابالت ذات جهد  400كيلوفولت.
من أبرز المشروعات التي تنفذها شركة ناس المؤسسة حاليًا هو
امتداد مجمع األفنيوز بإنشاء فندق هيلتون جاردن بمنطقة خليج
البحرين ،وتنفيذ مشروع تطويري بمنطقة البحرين لالستثمار في
الحد ،وكذلك األعمال اإلضافية بتطوير الشوارع المرتبطة بتقاطعي
«ألبا» والنويدرات .وحاليًا نباشر أعمال التهيئة لمشروع تطوير
تقاطعات شارع الفاتح.
وبالحديث أكثر عن وضع شركة ناس المؤسسة خالل العام ،2019
فإننا مررنا بصعوبات وتحديات كثيرة خصوصًا في المشروعات
التي ننفذها خارج البحرين ،عالوة على ذلك ،الركود العام في
قطاع اإلنشاءات خالل العام  2019في مملكة البحرين ،والتي بدورها
تمخضت عن خسائر كبيرة للشركة األم.
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باإلضافة إلى ذلك ،الشروط الجديدة المفروضة من قبل مصرف
البحرين المركزي والمتعلقة باحتساب احتياطي على مستحقات
الشركة التي تطول مدتها على  6أشهر ( ،)9 IFRSوالتي أثرت
على شركة ناس المؤسسة وجميع الشركات العاملة في قطاع
األعمال البحريني ،مما أدى للمزيد من الخسائر.
فعال ومش ّرف
وفي ظل هذه التحديات كان لمجلس اإلدارة دور ّ
ليصل بشركة ناس المؤسسة إلى مرفأ األمان ويحمي مكانتها
في سوق األعمال ،حيث تم إعادة هيكلة الشركة بشكل جذري،
وتقليل المصروفات والذي يؤدي بالتالي إلى خفض تكاليف
العمليات اإلنتاجية بالكامل في الشركة ،وتمت ترجمة هذا من خالل
ضم شركات (ناس للمقاوالت وناس لألسفلت وناس الميكانيكية)
لتصبح شركة واحدة.
بالنسبة لتوقعاتنا للعام  2020فالتحدي كبير ،فدورنا في اإلدارة
هو إيجاد طرق لخفض المصروفات ،والدخول في المنافسة لصون
مكانة الشركة في سوق األعمال.
وال يخفى عليكم أن الظروف الصعبة التي تعصف بالعالم عامةً
والبحرين خاصة نظرًا لتفشي الفايروس «كوفيد  - 19الكورونا»،
ستساهم في انحسار كبير لالقتصاد الوطني والتجارة ،وقطاع
اإلنشاءات بشكل خاص.
لدينا من الطموح الكثير ،ولن نقف عند هذا الحد أمام كل
التحديات المطروحة ،فنحن ننظر أيضًا لإليجابيات والمشروعات
التنموية التي ننفذها حاليًا كما سبق ذكرها .ستكون شركة
ناس المؤسسة داعمًا محوريًا لرؤية البحرين االقتصادية ،2030
وعامل مساعد في تحقيق تطلعات الحكومة الموقرة في قطاع
األعمال واإلستثمار.
سنستثمر جليًا في شراكاتنا االستراتيجية الداخلية والخارجية من
أجل تحقيق طموحات العمالء ،ولن نتراجع عن االستثمار الداخلي
في كوادرنا الوطنية حيث تفخر شركة ناس المؤسسة ،بأن تكون
جزءا من المبادرات الوطنية ،التي يتم توجيهها تحت القيادة
ً
الحكيمة في البالد ،وتظل داعمًا قويًا لنمو االقتصاد ،وعضو نشطًا
في الترويج المستمر لمملكة البحرين ،بوابة التجارة في الخليج.
وبالنيابة عن جميع المساهمين الكرام ومجلس اإلدارة ،أود
أن أعرب عن خالص تقديري للقيادة الحاكمة الرشيدة لمملكة
البحرين ،ولجميع وزارات ومؤسسات الدولة ومصرف البحرين
المركزي ،وبورصة البحرين على دعمهم ومؤازرتهم المستمرة.
كما انتهز هذه الفرصة لكي أتقدم بشكر خاص ،إلى إدارة
وموظفي شركة ناس المؤسسة على إخالصهم وتفانيهم
ووالئهم ودعمهم المستمر للسادة المساهمين لنصبح مؤسسة
أقوى وأفضل يومًا بعد يوم.

سمير عبداهلل ناس
رئيس مجلس اإلدارة
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استعراض
األعمال
لفتة مبسطة عن األقسام
شركة ناس للخدمات الصناعية
تعتبر شركة ناس للخدمات الصناعية شركة رائدة في مجال المقاوالت
الميكانيكية والهيكلية في المنطقة .وتعمل في مشاريع متنوعة
أهمها مشاريع الصيانة الختامية لمرحلة التوقف عن العمل في محطات
الطاقة والغاز ،ومشاريع الهندسة والمشتريات والبناء لمشاريع الحزم
الكاملة واالنشاءات العامة ،ومشاريع بناء المصانع والمحطات وتصنيع
المعدات لهندسية الثقيلة والعزل الحراري ،وغيرها من مشاريع الطالء
الصناعي في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليج

شركة ناس التجاري
بدأت قصة نجاح شركة ناس التجاري في عام
 ،1986وذلك بعد أن كانت قسم تجاري يدعم
األنشطة التجارية لشركة ناس المؤسسة
مطلع الستينات .وخالل العقدين
الماضيين ،تصدرت الشركة لتصبح رائدة
في مجالها وهي تمثل العديد من العالمات
التجارية العالمية وتوفر خدمات البيع
والتوزيع والتأجير ،وقطع الغيار وخدمات ما
بعد البيع.
حصلت شركة ناس التجاري على شهادات
احترافية منها شهادة الجودة والصحة
والسالمة  ISO 9001:2015وشهادة
 ISO 2015:14001وشهادة
OHSAS 18001

شركة ناس سكافورم
للمقاوالت
تعتبر شركة ناس سكافورم واحدة
من الشركات الرائدة في مجال
مقاوالت السقاالت وشباك الخرسانة
في منطقة الخليج .كما وتعتبر من
الشركات المختصة في قطاع الطاقة
والبتروكيماويات حيث إنها نجحت في
تنفيذ مشاريع عديدة محليا وإقليميا.
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استعراض
األعمال

مصنع ناس للثلج

مصنع ناس لمعالجة الرمال

85

2,000

طنا من قوالب الثلج

لفتة مبسطة عن األقسام
مصنع ناس لمعالجة الرمال

شركة ناس لألغذية

وطأت شركة ناس لمعالجة الرمال سوق األعمال
البحريني في العام  ،1977من خالل توريد الرمال
المغسولة المستخدمة في مشاريع البناء
واالنشاءات والصناعات المختلفة في البحرين.
وأصبحت هذه الشركة اليوم من أكبر القنوات
المورده للرمال المغسولة في البحرين ،وبطاقة
إنتاجية تزيد عن  2000طن في اليوم.

تعمل شركة ناس لألغذية كمستورد
وتاجر تجزئة ومورد لألسواق البيع
بالتجزئة ومورد لألطعمه ذات العالمة
التجارية منذ عام  .1982كشركة تجارية
مستقلة تابعة لناس المجموعة ،وهي
معتمدة لألطعمة المجمدة والجافه
على حد سواء .وتقدم الشركة
مجموعة واسعة من المنتجات بما
في ذلك لحوم البقر المجمدة واللبان
والتوابل والبقوليات والعدس ،التي
يتم استيرادها من الواليات المتحدة
األمريكية ونيوزيالندا وأوروبا والبرازيل
واستراليا وسنغافورا وباكستان والهند.

طن من الرمال في اليوم

مصنع ناس للثلج
مصنع ناس للثلج ،أحد المصانع
البحرينية الرائدة ويمتلك ويدير محطة
تحلية مياه بنظام التناضح العكسي،
وينتج أكثر من  200ألف جالون من
المياه العذبة يوميا ،الى جانب 3
مصانع تنتج نحو  85طنا من القوالب
الجليدية في لبيوم الواحد.
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ويتمسك مصنع ناس للثلج بقناة التزويد الرئيسيسة لمملكة البحرين من الماء
العذب وقوالب الثلج على صعيد المؤسسات الصناعية والفنادق والمطاعم
والمتاجر واالسواق التجارية (سوبرماركت) والصيادين وغيرهم.
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استعراض
األعمال
لفتة مبسطة عن األقسام

شركة ناس لألسفلت
شركة ناس للمقاوالت
أنجزت شركة ناس للمقاوالت عدة
مشاريع وطنية لكا من القطاعين العم
والخاص .وتشمل انشطة شركة ناس
للمقاوالت االعمال الهندسية والمدنية
للمباني التجارية والسكنية ،إنشاء
المصانع ،وخطوط الصرف الصحي،
ومخططات الصرف الصحي وخطوط
األنابيب ،وأعمال ردم االراضي البحرية،
والتي تشمل :بناء األساسات والموانئ،
التجريف وتحفظ الشركة بسجل حافل
من المشاريع الرائدة بما فيها محطات
توليد الكهرباء ،مصانع البتروكيماويات،
مصانع الصلب ،مصانع األسمنت ،مركز
البحرين التجاري العالمي وغيرها.
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بدأت شركة ناس لألسفلت عملياتها في عام  ،2001وعملت منذ ذلك الحين على بناء سمعة طيبة في مجال سفلتت
بدء من مواقف السيارات ومالعب التنس
الطرق بجودة عالية وابتكار رفيع .وتعمل الشركة على العديد من المشاريعً ،
والطرق السكنية إلى الطرق السريعة الرئيسية والمطارات والبنية التحتية .وقد طورت الشركة قدرة مبتكرة لعملية
بناء الطرق واالعمال التابعة لها.

شركة ناس للمساحات
الخضراء
منذ انشائها في عام  ،1996تقدم
شركة ناس للمساحات الخضراء
أعلى مستوى من الخدمات في مجال
مقاوالت المساحات الخضراء ،والصيانة
والبستنة .مع ما يقرب من عقدين من
الخبرة ،عملت الشركة على العديد من
المشاريع المتنوعة والتي تشمل؛ الفلل
الخاصة وتخضير الشوارع الرئيسية،
ولهذا تعتبر شركة ناس للمساحات
الخضراء الشركة المفضلة للعديد من
العمالء المميزين.

ناس المؤسسة ش.م.ب عامة التقرير السنوي ٢٠١9
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استعراض
األعمال

شركة دلمون للخرسانة الجاهزة ومنتجاتها
المحدودة ذ.م.م

لفتة مبسطة عن األقسام

أنجزت شركة ناس للمقاوالت عدة مشاريع وطنية لكا من
القطاعين العم والخاص .وتشمل انشطة شركة ناس للمقاوالت
االعمال الهندسية والمدنية للمباني التجارية والسكنية ،إنشاء
المصانع ،وخطوط الصرف الصحي ،ومخططات الصرف الصحي
وخطوط األنابيب ،وأعمال ردم االراضي البحرية ،والتي تشمل:
بناء األساسات والموانئ ،التجريف وتحفظ الشركة بسجل حافل
من المشاريع الرائدة بما فيها محطات توليد الكهرباء ،مصانع
البتروكيماويات ،مصانع الصلب ،مصانع األسمنت ،مركز البحرين
التجاري العالمي وغيرها.

شركة ناس للمقاوالت الكهربائية
تمتلك شركة ناس للمقاوالت الكهربائية رخصة من الفئة 1
والمسجلة لدى هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين.
وتعتبر الشركة من الشركات الرائدة في مجال تصميم وتوريد
وتركيب وتشغيل العديد من األعمال الكهربائية والميكانيكية
مع التركيز بشكل أساسي على قطاعات البنية التحتية والبناء.
وتعتبر شركة ناس للمقاوالت الكهربائية واحدة من شركات
المقاوالت الكهربائية القلة في مملكة البحرين المتخصصة في
مد وتوزيع الكابالت الكهربائية ذات ضغط  66كيلو فولت و400
كيلو فولت ،باإلضافة إلى مد وتوزيع كابالت  LVو HVوحصلت
الشركة على  ISO 14001و شهادة OHSAS 18001 – 2007

شركة دلمون للخرسانة المسبوكة
تأسست في عام  ،1985كشركة مستقلة ،ضمن شركات ناس
المجموعة .ومنذ ذلك الحين ،بنت شركة دلمون للخرسانة
للمنتجات عالية
المنتجين الرئيسيين ُ
المسبوكة ،وأصبحت من ُ
المصنعة حسب الطلب للتطبيقات الخاصة بالهندسة
الجودة ُ
لمنتجات
المدنية ،واإلنشاءات .وتشتمل المجاالت الواسعة ُ
الشركة على :األلواح المعمارية ألعمال الديكور المصنوعة من
المسلحة باأللياف الزجاجية،
الخرسانة المسبوكة والخرسانة ُ
المسلحة ذات االستخدامات الثقيلة ،والوحدات
ُ
ومنتجات الخرسانة ُ
المزدوجة الثقيلة عالية اإلجهاد ،وكمرات الجسور ،والبالطات
ُ
الصب،
المسلحة ،والحوائط مسبقة ّ
المفرقة ،وأنابيب الخرسانة ُ
الصب،
وصهاريج تصريف القمامة ،وألواح التكسيبة ُمسبقة ّ
الصحي ،أساسات القواعد وغيرها من
الصرف ّ
وفتحات صهاريج ّ
الترصيف.
المختلفة كحافات وبالطات
ّ
المنتجات ُ
ُ

شركة ناس للمقاوالت الميكانيكية
تعتبر شركة ناس للمقاوالت الميكانيكية أحد فروع شركة ناس
المؤسسة ش.م.ب ،.وتعد من الشركات الرائدة في مجال المشتريات
واألعمال الهندسية والبناء في منطقة الخليج والتي برزت من خالل
استخدام التقنية االستراتيجية والشراكات في المجال الهندسي.
كما تنخرط الشركة في أعمال الحزم المتكاملة لمشاريع المشتريات
واألعمال الهندسية والبناء وإنشاءات المصانع العامة ،والمعدات
الهندسية الثقيلة وتصنيع معدات المعالجة ،التشغيل والصيانة،
الصهر والعزل ،مشاريع الصباغة الصناعية في مملكة البحرين
باإلضافة إلى غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي.

شركة ناس للجرافه
في مايو  2018استحوذت شركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة على
 %60من إجمالي حصص الشركة المتحدة للجرافة ( ،)UDCوتم
تغيير مسمى الشركة من الشركة المتحدة للجرافات الي شركة
ناس للجرافة .وفي عام  ،2019استحوذت على باقي  ٪40من الشركة
لتصبح مملوكة كليا لشركة ناس المؤسسة .و تلعب الشركة دورًا
جديدًا محوريًا في التنويع ،وتعتبر داعمًا الستراتيجية ناس المؤسسة
ش.ب .عامة بشكل عام ،من خالل تعزيز قدرتها على المشاركة في
المشروعات المختلفة داخليًا وخارجيًا.
وعليه ،عكفت ناس للجرافة على االرتقاء بمستوى الكفاءة
واألصول التشغيلية التي استحوذت عليها من الشركة المتحدة
للجرافات ،والتي سيكون لها األثر اإليجابي في الحد من نقص
إمدادات الرمال إلى مشروعات اإلنشاءات والبناء في البحرين
ودول مجلس التعاون الخليجي.
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الفريق اإلداري

يوسف أحمد عيسى ناس

مدير عام الشئون اإلدارية والموارد البشرية
ناس المؤسسة ش.م.ب عامة
مصنع ناس للثلج
وناس للجرافة

نيجيل هيكتور

المدير العام
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م.

أيان إدوارد بويز

المدير التجاري
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م.

جمال محمد ناس

المدير العام
Central Garage
شركة ناس للمقاوالت ذ .م .م

جون موترام

المدير العام
شركة دلمون للخرسانة الجاهزة ومنتجاتها
المحدودة ذ.م.م .
وشركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م.

ماجد سعيد طلبه اسكندر

مدير
شركة ناس للمقاوالت الكهربائية ذ .م .م

إفصاح حوكمة
الشركات
جيان فرانكو ستيفانوني

المدير العام
شركة ناس للخدمات الصناعية /شركة ناس
للمقاوالت الميكانيكية

جيرارد هوتون

المدير العام
شركة ناس لألسفلت

أحمد صابر

المدير التنفيذي
شركة ناس التجاري

عبدالرحمن تقي

المدير التنفيذي
قسم ناس للمشتريات واللوجستيات

سريناث برابو

مدير الشئون المالية وسكرتير
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة

رامش بانيغراهي

مدير التدقيق واالمتثال
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة

أفيناش هجبند

مدير التدقيق القانوني
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة

سونيل ناير

المدير العام
شركة ناس لألغذية

شون وينستون هيكنسون

المدير اإلقليمي العام
شركة ناس سكافورم

18

ناس المؤسسة ش.م.ب عامة التقرير السنوي ٢٠١9

ناس المؤسسة ش.م.ب عامة التقرير السنوي ٢٠١9

19

إفصاح حوكمة الشركات

إفصاح حوكمة الشركات

 .1سياسة حوكمة الشركات

المساهمين الرئيسيين في الشركة (أسماء المساهمين بنسبة  ٪5أو أكثر) كما في  31ديسمبر  2019هم كما يلي- :

شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية
المنامة ،مملكة البحرين

شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية
المنامة ،مملكة البحرين

تعد ممارسات حوكمة الشركات الجيدة مهمة في إنشاء والحفاظ على قيمة المساهمين وضمان اإلفصاح والشفافية المناسبين.
المؤسسة ناس وهي شركة مساهمة بحرينية (الشركة) توفر سياسة حوكمة الشركات إطا ًرا لمبادئ معايير حوكمة الشركات الفعالة
في جميع أنحاء الشركة.

الرقم

يلتزم مجلس اإلدارة (المجلس) بتنفيذ ممارسات حوكمة الشركات القوية والمراجعة المستمرة وااللتزام بممارسات حوكمة الشركات
القوية للمساعدة في تعزيز مستويات االلتزام وفقً ا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.

1

السيد سمير عبداهلل ناس

2

السيد سامي عبد اهلل ناس

18,810,000

3

السيد عادل عبد اهلل ناس

18,810,000

8.55

4

السيد غازي عبد اهلل ناس
السيد فوزي عبد اهلل ناس

18,810,000

8.55

18,810,000

8.55
7.26

تعتبر المؤسسة ناس هي شركة مساهمة بحرينية ستواصل مساعيها لتعزيز قيمة المساهمين ،وحماية مصالحهم والدفاع عن
حقوقهم من خالل ممارسة السعي لتحقيق التميز في حياة الشركات .ستعمل الشركة باستمرار على خدمة مصالح أصحاب المصلحة
بما في ذلك المساهمين والعمالء والموظفين والجمهور بشكل عام.
تلتزم اإلدارة بتنفيذ إجراءات وعمليات تعكس وتدعم إطار حوكمة الشركات المعتمد من قبل مجلس اإلدارة لضمان أعلى معايير حوكمة
الشركات في جميع أنحاء الشركة.

5
6

 .2تطورات حوكمة الشركات خالل العام

اسم المساهم

شركة عبد الرحمن صالح الراجحي
وشركاه المحدودة

اسم الشخص الطبيعي
والمستفيد النهائي

عدد األسهم

 ٪من الملكية

18,810,000

8.55

السيد سمير عبداهلل ناس

8.55

السيد سامي عبد اهلل ناس
السيد عادل عبد اهلل ناس
السيد غازي عبد اهلل ناس
السيد فوزي عبد اهلل ناس

15,969,864

شركة عبد الرحمن صالح الراجحي وشركاه
المحدودة

تم انتخاب جميع مديري الشركة من قبل مساهمي الشركة االجتماع السنوي العام المنعقد في  28مارس  .2018بعد  28مارس  ، 2018لم
يعد أي منصب مدير شاغ ًرا وبالتالي لم يتم انتخاب أعضاء جدد أو ترشحهم إلعادة انتخابهم.
بيان حقوق الملكية المساهمين كما في ( 2019/12/31األفراد أو الشركات أو الحكومة أو المنظمات) ليتم تصنيفها على النحو التالي:

 .3بيانات المساهمين
يتكون هيكل سهم الشركة الحالي من أسهم عادية فقط وال توجد فئات مختلفة من األسهم العادية .كما في  31ديسمبر  ، 2019أصدرت
الشركة 220,000,000سهم عادي  ،بقيمة اسمية قدرها  0.100دينار بحريني للسهم .جميع األسهم مدفوعة بالكامل.
يتم دعوة المساهمين من قبل رئيس مجلس اإلدارة لحضور االجتماع السنوي العام .يحضر رئيس مجلس اإلدارة والمديرون اآلخرون
االجتماع السنوي العام وهم متاحون لإلجابة على أي أسئلة.
تم عقد االجتماعات العادية السنوية العامة في  29أبريل.2020 ،

نسبة المساهمة٪
الرقم

تصنيف المساهمين

األفراد

الشركات

الحكومة أو المنظمات

1

محلي

% 65.64

% 13.63

% 0.02

% 79.29

2

عربي

% 16.63

% 2.62

-

% 19.25

3

أجنبي

% 0.46

% 1.00

-

% 1.46

% 82.73

% 17.25

% 0.02

% 100.00

اإلجمالي

اإلجمالي

وصف كيفية توزيع المساهمين وفقً ا لمساهمتهم في  2019/12/31على النحو التالي:
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الرقم

المساهمة (حصة)

عدد المساهمين

عدد األسهم المملوكة

نسبة المساهمة٪

1

أقل من 50,000

7،763

13,487,199

% 6.13

2

 50,000إلى 50,000

118

18,813,584

% 8.55

3

 500,000إلى 5,000,000

43

64,563,713

% 29.35

4

أكبر من 5,000,000

8

123,135,504

% 55.97

اإلجمالي

7,932

220,000,000

% 100.00
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شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية
المنامة ،مملكة البحرين

إفصاح حوكمة الشركات

شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية
المنامة ،مملكة البحرين

 ٤.٤نبذة عن المدير (اإلدارات للمجالس األخرى)

 .4مجلس إدارة الشركة ومديريها وإدارتها

أيضا أعضاء في الشركات األخرى المدرجة في مملكة البحرين:
األعضاء التالين في مجلس اإلدارة هم ً

 ٤.١إجراءات المجلس
يتم تحديد إجراءات المجلس في اتفاقية المجلس .تمارس الشركة تعميم جدول األعمال والوثائق الداعمة األخرى في وقت مسبق
لتمكين أعضاء مجلس اإلدارة من التداول والبت في جميع المسائل المدرجة في جدول األعمال لتحسين أداء الشركة باستمرار.

الرقم

اسم المدير

التعيين

اسم الشركة

1

السيد جمال الهزيم

رئيس مجلس اإلدارة
مدير غير تنفيذي ومستقل

التكافل الدولية ش.م.ب.

2

د .مصطفى السيد

مدير غير تنفيذي ومستقل

عقارات السيف ش.م.ب

.1

مراقبة األداء العام لألعمال،

3

السيد هشام الساعي

مدير غير تنفيذي ومستقل

بنك انفستكورب ش.م.ب

.2

مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية لضمان تعويض المديرين التنفيذيين بشكل عادل،

4

السيد بشار سمير ناس

مدير غير تنفيذي وغير مستقل

التضامن ش م ب

.3

مراقبة األداء اإلداري وخطة إحالل الموظفين لإلدارة العليا،

.4

إعداد دقيق للقوائم المالية الموحدة الربع سنوية والسنوية والتأكد من خلو القوائم المالية من األخطاء والغش،

.5

مراقبة تضارب المصالح ومنع معامالت األطراف ذات العالقة التعسفية،

.6

انعقاد والتحضير الجتماعات المساهمين،

.7

التوصية بتوزيعات األرباح للمساهمين وضمان تنفيذها،

.8

تكييف وتنفيذ ومراقبة االمتثال لقواعد السلوك المهني للشركة،

.9

الكشف عن المعلومات المالية للسلطات الحكومية والجمهور خالل المدة المحددة،

.10

مراجعة أهداف الشركة وسياساتها المتعلقة بالمسؤوليات االجتماعية ،و

.11

اإلشراف على توجيه وإدارة الشركة وفقً ا لقانون الشركات التجارية والقواعد واللوائح األخرى الصادرة عن حكومة البحرين،

 ٤.٢مسؤوليات مجلس اإلدارة
تشمل المسؤوليات المحددة للمجلس ما يلي:

 4.3المعامالت المادية التي تتطلب موافقة مجلس اإلدارة
تتطلب المعامالت المادية التالية من مجلس اإلدارة المراجعة والتقييم والموافقة:
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.1

استراتيجية الشركة

.2

الميزانية السنوية وميزانية المصروفات الرأسمالية والعقود الرئيسية وخطط التنويع  /وتصفية االستثمارات،

.3

القوائم المالية،

.4

مخصصات الموارد الرئيسية واالستثمارات الرأسمالية ،و

.5

مسؤوليات اإلدارة والتدريب والتطوير وخطة إحالل الموظفين لإلدارة العليا.
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 4.5وضع اإلدارات وتكوين مجلس اإلدارة

اسم المدير

النوع (تنفيذي،
غير تنفيذي أو
مستقل)

الخبرة

المؤهالت

المناصب في أي
فترة واليته
من المنظمات
كمدير للشركة
الحكومية
تبدأ من تاريخ أول
التنظيمية
انتخابه أو تعيينه
الرئيسية األخرى

السيد سمير عبداهلل ناس

تنفيذي

40

بكالوريوس العلوم

01-01-2005

السيد سامي عبد اهلل ناس

تنفيذي

36

بكالوريوس في إدارة األعمال

01-01-2005

السيد عادل عبد اهلل ناس

تنفيذي

31

ماجستير في إدارة األعمال

01-01-2005

السيد غازي عبد اهلل ناس

تنفيذي

28

السيد فوزي عبد اهلل ناس

تنفيذي

25

البكالوريوس  -الهندسة
المدنية
دبلوم في الهندسة
الميكانيكية

رئيس غرفة التجارة
والصناعة في
البحرين

01-01-2005
01-01-2005

السيد بشار سمير ناس

تنفيذي

12

بكالوريوس العلوم في إدارة
البناء

23-09-2013

السيد هيمانت جوشي

تنفيذي

38

بكالوريوس تجارة ،ماجستير
في إدارة األعمال ,كلية
مديري التسويق المعتمدين,
AICMA, FCA & LLB

19-03-2015

السيد جمال الهزيم

غير تنفيذي
ومستقل

32

محاسب قانوني معتمد -
الواليات المتحدة األمريكية

01-01-2005

د .مصطفى السيد

غير تنفيذي
ومستقل

42

ماجستير في اإلدارة
الصناعية والدكتوراه

16-03-2010

السيد هشام الساعي

غير تنفيذي
ومستقل

22

ماجستير في إدارة األعمال

01-01-2005

أمين عام الجمعية
الملكية الخيرية
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إفصاح حوكمة الشركات

إفصاح حوكمة الشركات

شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية
المنامة ،مملكة البحرين

شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية
المنامة ،مملكة البحرين

 4.6تعيين وإنهاء  /استقالة المديرين

 ٤.9مدير تداول األسهم خالل العام

يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لمدة  3سنوات .تجري االنتخابات وفقً ا لمذكرة النظام األساسي للشركة وقانون الشركات التجارية
البحريني .ال يوجد حد أقصى للسن يجب على المدير التقاعد من خالله من المجلس .تنتهي مدة تعيين كل مدير  ،وفقً ا لشروط خطاب
التعيين و  /أو أحكام القانون .قام المساهمون بتعيين مجلس اإلدارة الحالي للشركة في  28مارس .2018

خالل عام  ، 2019قام الدكتور مصطفى السيد أحد أعضاء مجلس اإلدارة ببيع  133،200سهم في الشركة.

 ٤.7تعيين وتدريب المديرين
لدى الشركة برنامج تمهيدي رسمي معمول به  ،وهو مصمم لكل مدير جديد .يتضمن البرنامج التمهيدي ( )1مقدمة تمهيدية تتضمن ،
من بين أشياء أخرى  ،نظرة عامة على الشركة  ،الهيكل التنظيمي  ،اختصاصات مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة والسياسات الرئيسية
 )2(,عروض تقديمية حول القضايا المالية واالستراتيجية وقضايا المخاطر الهامة  )3(,اجتماعات توجيهية مع اإلدارة الرئيسية حسب
الحاجة .جميع المديرين المستمرين مدعوون لحضور االجتماعات التوجيهية.
 ٤.8ملكية المديرين ألسهم الشركة

الرقم

24

اسم المدير

نوع األسهم

عدد األسهم

نسبة األسهم المملوكة ٪

1

السيد سمير عبداهلل ناس

أسهم الملكية

18,810,000

8.55

2

السيد سامي عبد اهلل ناس

أسهم الملكية

18,810,000

8.55

3

السيد عادل عبد اهلل ناس

أسهم الملكية

18,810,000

8.55

 ٤.10اجتماعات المجلس
يجب أن تعقد الشركة ما ال يقل عن أربعة اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل كل عام .خالل عام  ، 2019عقدت خمسة اجتماعات لمجلس اإلدارة.
يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بحضور العضو في اجتماعات مجلس اإلدارة:
اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة في :2019

اسم المدير

لقب العمل

السيد سمير عبداهلل ناس

رئيس

نائب رئيس
السيد سامي عبد اهلل ناس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب

10-02-2019

26-02-2019

13-05-2019

16-09-2019

07-11-2019

√

√

√

√

√

√

√

√

√

X

نسبة
الحضور %
% 100
% 80

السيد عادل عبد اهلل ناس

مدير الشؤون
المالية

√

√

√

√

√

% 100

السيد غازي عبد اهلل ناس

مدير

X

√

√

√

√

% 80

السيد فوزي عبد اهلل ناس

مدير

√

√

√

√

√

% 100

4

السيد غازي عبد اهلل ناس

أسهم الملكية

18,810,000

8.55

السيد بشار سمير ناس

مدير

√

√

√

√

√

% 100

5

السيد فوزي عبد اهلل ناس

أسهم الملكية

18,810,000

8.55

السيد هيمانت جوشي

مدير

√

√

√

√

√

% 100

6

د .مصطفى السيد

أسهم الملكية

3,230

0.001

السيد جمال الهزيم

مدير مستقل غير
تنفيذي

√

√

√

√

√

% 100

7

السيد بشار سمير ناس

أسهم الملكية

100,000

0.05
السيد هشام الساعي

د .مصطفى السيد

ناس المؤسسة ش.م.ب عامة التقرير السنوي ٢٠١9

مدير مستقل غير
تنفيذي

√

√

√

√

√

% 100

مدير مستقل غير
تنفيذي

√

√

√

√

√

% 100
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إفصاح حوكمة الشركات

إفصاح حوكمة الشركات

شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية
المنامة ،مملكة البحرين

شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية
المنامة ،مملكة البحرين

 4.11مكافأة مجلس اإلدارة واإلدارة

 4.12اإلدارة

تشرح المادة  188من قانون الشركات التجارية رقم  21لعام  2001طريقة دفع المكافآت للمديرين .تعتمد سياسة المكافآت على رسوم
الحضور والرسوم األساسية المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة.

يلخص الجدول التالي المعلومات حول المهنة  ،والمسمى الوظيفي  /اللقب في العمل ،والخبرة بالسنوات ومؤهالت اإلدارة العليا:

لرسوم حضور العام األخير ( )2018دينار بحريني .تم دفع  /182,250و  92,000دينار بحريني  /إلى المديرين مقابل المكافآت األساسية.
لعام  2019رسوم الحضور دينار بحريني .تم دفع  182,250دينار بحريني  -وليس هناك مكافأة مقترحة يجب دفعها إلى المديرين بسبب
الخسارة الواردة خالل السنة.

الرقم

اسم أعضاء اإلدارة العليا

فيما يلي وصف رسوم الجلوس المدفوعة للمديرين لحضور لجان المجلس للسنة المالية :2019

التعيين

الخبرة
بالسنوات

مدير عام  -إدارة الموارد البشرية  ،مصنع
ناس للرمل ،مصنع ناس للثلج ،ناس
للجرافة

35

بكالوريوس هندسة مدنية

مدير عام  -ناس للمقاوالت

38

الدبلوم الوطني العالي في
الهندسة المدنية

3

جمال محمد ناس

مدير عام  -الجراج المركزي

31

البكالوريوس في هندسة
الكمبيوتر

4

جوناثان تشارلز موترام

مدير عام  -دلمون للخرسانة الجاهزة و
الهندسة والمشتريات والبناء

18

بكالوريوس التعدين (مع مرتبة
الشرف)

5

شون وينستون هيكنسون

المدير العام اإلقليمي  -ناس إسكافورم

35

دبلوم في األدب اإلنجليزي وعلم
االجتماع  ،المستوى  3نصب
سقالة متقدمة

6

جيرارد مارتن هوتون

مدير عام  -ناس األسفلت

46

في إدارة مشاريع البناء

7

سونيل ناير

مدير عام  -ناس لألغذية

23

ماجستير في إدارة األعمال
الدولية

1

يوسف احمد ناس

2

نايجل باري هيكتور

رسوم الجلوس المدفوعة لحضور لجان المجلس
عدد االجتماعات

الرقم

االسم

اسم اللجنة

مبلغ رسوم الجلوس

1

السيد عادل عبد اهلل ناس

لجنة مجموعة المناقصة

 500دينار بحريني لكل جلسة

1

2

السيد غازي عبد اهلل ناس

لجنة مجموعة المناقصة

 500دينار بحريني لكل جلسة

1

3

السيد جمال الهزيم

لجنة مجموعة المناقصة

 500دينار بحريني لكل جلسة

1

4

السيد هشام الساعي

لجنة مجموعة المناقصة

 500دينار بحريني لكل جلسة

1

5

السيد هيمانت جوشي

لجنة مجموعة المناقصة

 500دينار بحريني لكل جلسة

1

6

السيد جمال الهزيم

لجنة األجور

 750دينار بحريني لكل جلسة

2

7

السيد هشام الساعي

لجنة األجور

 750دينار بحريني لكل جلسة

2

8

السيد هيمانت جوشي

لجنة األجور

 750دينار بحريني لكل جلسة

2

9

السيد جمال الهزيم

لجنة التدقيق

 750دينار بحريني لكل جلسة

7

10

السيد هشام الساعي

لجنة التدقيق

 750دينار بحريني لكل جلسة

7

11

السيد هيمانت جوشي

لجنة التدقيق

 750دينار بحريني لكل جلسة

7

المؤهالت

8

جيان فرانكو ستيفانوني

مدير عام  -ناس للخدمات الصناعية

26

دبلوم هندسة مدنية
درجة البكالوريوس المستوى
الثاني في الهندسة الميكانيكية

كانت المكافآت المدفوعة لإلدارة العليا خالل عام  2019على النحو التالي:
اإلدارة العليا  -التكلفة

المبلغ
دينار بحريني 000,

الرواتب والبدالت ،بما في ذلك جميع التكاليف

744

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

34

 4.13مدونة قواعد السلوك  /مدونة قواعد األخالقيات
استعانت الشركة بخبير استشاري لصياغة مدونة قواعد األخالقيات التي ستطبق خالل عام  2020بمجرد موافقة مجلس اإلدارة عليها.

26

ناس المؤسسة ش.م.ب عامة التقرير السنوي ٢٠١9
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إفصاح حوكمة الشركات

إفصاح حوكمة الشركات

 .5الهيكل التنظيمي للشركة

 .6اللجان

شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية
المنامة ،مملكة البحرين

شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية
المنامة ،مملكة البحرين

يتم تشكيل اللجان من قبل مجلس اإلدارة لحسن إدارة الشركات .يتم تحديد نطاق األدوار والمسؤوليات بوضوح في مواثيق اللجنة المعنية.
تقدم اللجان اقتراحات وتوصيات إلى مجلس اإلدارة عند الضرورة .يتم توزيع محاضر اجتماعات اللجنة على أعضاء المجلس بشكل دوري .يقوم
مجلس اإلدارة باستمرار بتقييم تكوين اللجان لاللتزام بمتطلبات القانون وسير العمل الناجح للشركة.

رئيس
سمير عبد اهلل ناس

يلخص الجدول التالي المعلومات حول لجان مجلس اإلدارة وأعضائها وأهدافها-:

مجلس اإلدارة
 .1سامي عبد اهلل ناس
 .2عادل عبد اهلل ناس
 .3غازي عبداهلل ناس
 .4فوزي عبد اهلل ناس
 .5بشار سمير ناس
 .6جمال الهزيم
 .7د .مصطفى السيد
 .8هشام الساعي
 .9هيمانت جوشي

مدير عام
مدير عام
مدير عام
مدير تنفيذي
مدير عام

الشركات التابعة
 .1ناس للمقاوالت
األقسام
ناس أسفالت
ناس الند سكيب
 .2ناس للكهرباء
D.R.M.C .3
D.P.C .4
NDC .5

الرئيس والمدير العام
مدير
مدير
مدير
مدير
مدير
مدير
مدير
مدير

لجنة التدقيق

األقسام
جيان فرانكو
NIS .1
سيان هيكنسون
 .2ناس سكافورم
 .3مصنع ناس للرمل يوسف ناس
 .4مصنع ناس للثلج
أحمد صابر
 .5ناس التجاري
سونيل ناير
 .6ناس لألغذية

 6.1لجنة التدقيق

نايجل هيكتور

مدير عام

جيرارد هوتون
براند فيرميلين
ماجد
جون موترام

مدير عام
مدير عام
مدير عام
مدير عام

يوسف ناس

مدير عام

 .1جمال الهزيم  -رئيس
 .2هشام الساعي  -عضو
 .3هيمانت جوشي  -عضو

 .1مدير & مدير موارد
 .2ناس لوجيستك

يوسف ناس
عبدالرحمن تقي

قسم المالية والحسابات

28
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مدير عام
مدير تنفيذي

1

السيد جمال الهزيم

مدير مستقل غير تنفيذي

2

السيد هشام الساعي

مدير مستقل غير تنفيذي

3

السيد هيمانت جوشي

المدير التنفيذي

السيد جمال الهزيم هو رئيس لجنة التدقيق .تتألف لجنة التدقيق من  3مديرين .يحدد ميثاق لجنة التدقيق األدوار والمسؤوليات المنوطة
باللجنة.
اختصاصات أعضاء لجنة التدقيق:

 .1هشام الساعي  -رئيس
 .2جمال الهزيم  -عضو
 .3هيمانت جوشي  -عضو

-1
-2
-3
-4
-5
-6

الترشيح  ،حوكمة
الشركات و لجنة السالمة

-7
-8
-9
-10

لجنة المكافآت

 .1مصطفى السيد  -رئيس
 .2جمال الهزيم  -عضو
 .3هشام الساعي  -عضو
 .4هيمانت جوشي  -عضو

لجنة مناقصة المجموعة
إدارة الخدمة

الرقم

األعضاء

مستقل  /غير مستقل

 .1جمال الهزيم  -رئيس
 .2هشام الساعي  -عضو
 .3عادل عبد اهلل ناس  -عضو
 .4غازي عبداهلل ناس  -عضو
 .5هيمانت جوشي  -عضو

مراجعة الممارسات المحاسبية والمالية للشركة.
مراجعة مصداقية الرقابة المالية للشركة والرقابة الداخلية والقوائم المالية.
مراجعة واعتماد القوائم المالية للشركة قبل تقديمها إلى مجلس اإلدارة.
مناقشة السياسات المحاسبية والمالية الهامة وتقارير القضايا للسنة المالية.
مراجعة التزام الشركة بالمتطلبات القانونية.
النظر والتوصية للمجلس بتعيين أو استقالة أو إقالة المراجع الخارجي وتحديد رسوم المراجعة والتعويضات واإلشراف على عمل
المراجع.
مناقشة المالحظات الهامة للمراجعين الخارجيين والداخليين ورد اإلدارة.
مراجعة وظائف إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي للشركة.
التأكد من وجود السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الداخلية واإلرشادات المناسبة في الشركة.
تعامل مع أي مخاوف ناشئة عن برنامج «المبلغين عن المخالفات» الذي اعتمده المجلس للسماح بإثارة المخاوف بشكل سري.

يجب أن تعقد الشركة أربعة اجتماعات على األقل للجنة التدقيق خالل كل عام .خالل العام  ،تم عقد ثمانية اجتماعات للجنة التدقيق .يلخص
الجدول التالي المعلومات المتعلقة بحضور األعضاء في اجتماعات لجنة التدقيق:

األعضاء
السيد جمال الهزيم
السيد هشام
الساعي
السيد هيمانت
جوشي

26-02-2019

12-05-2019

13-05-2019

20-05-2019

15-09-2019

16-09-2019

06-11-2019

07-11-2019

نسبة
الحضور %

√

√

√

√

√

√

√

√

% 100

√

√

√

√

√

√

√

√

% 100

√

√

√

√

√

√

√

√

% 100

بلغ إجمالي الرسوم المدفوعة ألعضاء لجنة التدقيق خالل العام  18,000دينار بحريني.
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إفصاح حوكمة الشركات

إفصاح حوكمة الشركات

شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية
المنامة ،مملكة البحرين

شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية
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 6.3لجنة الترشيح وحوكمة الشركات والسالمة:

 6.2لجنة الترشيح وحوكمة الشركات والسالمة:
الرقم

األعضاء

مستقل  /غير مستقل

الرقم

األعضاء

مستقل  /غير مستقل

1

د .مصطفى السيد

مدير مستقل غير تنفيذي

1

السيد هشام الساعي

مدير مستقل غير تنفيذي

2

السيد جمال الهزيم

مدير مستقل غير تنفيذي

2

السيد جمال الهزيم

مدير مستقل غير تنفيذي

3

السيد هشام الساعي

مدير مستقل غير تنفيذي

3

السيد هيمانت جوشي

المدير التنفيذي

4

السيد هيمانت جوشي

المدير التنفيذي

الدكتور مصطفى السيد هو رئيس لجنة الترشيح وحوكمة الشركات والسالمة .تتألف لجنة الترشيح وحوكمة الشركات والسالمة من أربعة
مديرين .يحدد ميثاق الترشيح وصالحيات لجنة حوكمة وسالمة الشركات األدوار والمسؤوليات المنوطة باللجنة.

الدكتور مصطفى السيد هو رئيس لجنة الترشيح وحوكمة الشركات والسالمة .تتألف لجنة الترشيح وحوكمة الشركات والسالمة من أربعة
مديرين .يحدد ميثاق الترشيح وصالحيات لجنة حوكمة وسالمة الشركات األدوار والمسؤوليات المنوطة باللجنة.
اختصاصات الترشيح واختصاصات أعضاء لجنة حوكمة وسالمة الشركات:

اختصاصات الترشيح واختصاصات أعضاء لجنة حوكمة وسالمة الشركات:
-1

التأكد من أن ممارسات الشركة تتوافق مع سياسة حوكمة الشركات وتتوافق مع ممارسات الحوكمة الجيدة.

 -1دراسة وتقديم توصيات محددة إلى المجلس بشأن كل من سياسة المكافآت ومجموعة المكافآت لكبير المديرين التنفيذيين وغيرهم
من كبار المسؤولين.

 -2مراجعة وضمان كفاية ونزاهة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة معلومات الشركة  ،بما في ذلك أنظمة االلتزام بجميع القوانين واللوائح
المعمول بها.

 -2مراجعة مكافآت ورسوم جلوس المديرين وتقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن قرارهم.

 -3التأكد من التزام الشركة بأعلى معايير األخالق وسلوك الشركات.

يجب أن تعقد الشركة اجتماعين على األقل للجنة خالل كل عام .خالل العام ،تم عقد اجتماع واحد للجنة المكافآت .يلخص الجدول التالي
المعلومات المتعلقة بحضور األعضاء في اجتماعات لجنة المكافآت:

 -4ضمان إنشاء التخطيط المالي المناسب وإطار التشغيل واإلبالغ وكذلك إطار إدارة المخاطر.
 -5مراقبة مدى كفاية وتنفيذ إطار عمل حوكمة الشركة.
بناء على النتائج التي توصل إليها في أداء واجباته.
 -6تزويد المجلس بالتقارير والتوصيات
ً

األعضاء

26-11-2019

نسبة الحضور %

 -7مراجعة هيكل مجلس اإلدارة  ،وتقييم دوري ألداء المديرين وتقديم توصيات إلى المجلس بشأن التغييرات الالزمة التي ينبغي إجراؤها
لمعالجة نقاط الضعف لتحقيق مصالح الشركة.

السيد جمال الهزيم

√

% 100

السيد هشام الساعي

√

% 100

السيد هيمانت جوشي

√

% 100

 -8تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة من وقت آلخر بشأن التغييرات التي تعتقد اللجنة أنها مرغوبة في الهيكل اإلداري أو في الوصف
الوظيفي.
 -9التأكد من وجود سياسات وإجراءات مناسبة لتقييم أداء اإلدارة التنفيذية.
 -10وضع خطط إحالل الموظفين لإلدارة العليا قبل تقديم الخطط إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها.
 -11التأكد من أن ممارسات الشركة تتوافق مع سياسة حوكمة الشركات وتتوافق مع ممارسات الحوكمة الجيدة.
 -12مراجعة وضمان كفاية ونزاهة أنظمة الرقابة الداخلية ومعلومات إدارة الشركة  ،بما في ذلك أنظمة االلتزام بجميع القوانين واللوائح
المعمول بها.
 -13التأكد من التزام الشركة بأعلى معايير األخالق وسلوك الشركات.

بلغ إجمالي الرسوم المدفوعة ألعضاء لجنة المكافآت خالل العام  2,250دينار بحريني.
 6.4لجنة مجموعة المناقصة
تتكون لجنة مجموعة المناقصة من األعضاء التاليين:
الرقم

األعضاء

مستقل  /غير مستقل

 -15مراقبة مدى كفاية وتنفيذ إطار عمل حوكمة الشركة.

1

السيد عادل عبد اهلل ناس

المدير التنفيذي

بناء على النتائج التي توصل إليها في أداء واجباته.
 -16تزويد المجلس بالتقارير والتوصيات
ً

2

السيد غازي عبد اهلل ناس

المدير التنفيذي

3

السيد جمال الهزيم

مدير مستقل غير تنفيذي

4

السيد هشام الساعي

مدير مستقل غير تنفيذي

5

السيد هيمانت جوشي

المدير التنفيذي

 -14ضمان إنشاء التخطيط المالي المناسب وإطار التشغيل واإلبالغ وكذلك إطار إدارة المخاطر.

يجب أن تعقد الشركة اجتماعين على األقل للجنة الترشيح وحوكمة الشركات والسالمة خالل كل عام .خالل العام  ،لم يكن هناك اجتماع
للجنة الترشيح وحوكمة الشركات والسالمة.
خالل العام  ،بلغ إجمالي الرسوم المدفوعة ألعضاء لجنة الترشيح وحوكمة الشركات والسالمة دينار بحريني.

السيد جمال الهزيم هو رئيس لجنة مجموعة المناقصة .تتكون لجنة مجموعة المناقصة من  5مديرين .يحدد ميثاق لجنة مجموعة المناقصة
األدوار والمسؤوليات المنوطة باللجنة.
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 .7حوكمة الشركات

اختصاصات أعضاء لجنة مجموعة المناقصة:
1

قانون حوكمة الشركات

إنشاء إطار تسعير داخل المجموعة يغطي:
•التسعير الثنائي بين كيانين في المجموعة للمعامالت التجارية المنتظمة

من المتوقع أن يحافظ مجلس اإلدارة وموظفو الشركة على أعلى مستوى من أخالقيات الشركات والسلوك الشخصي .وضعت الشركة
أيضا كيفية ارتباط الشركة بموظفيها
المدونة التي توفر إطا ًرا أخالق ًيا وقانون ًيا لجميع الموظفين في تسيير أعمالها .تحدد المدونة ً
والمساهمين والمجتمع الذي تعمل فيه الشركة.

•المزايدة على المناقصات  /العقود الخاصة (أقل من الحد األدنى الذي حدده المجلس)
•المزايدة على المناقصات  /العقود الخاصة (أعلى من الحد األدنى الذي حدده المجلس).

اعتمد مجلس اإلدارة المدونة وسياسة المبلغين عن المخالفات لمراقبة االلتزام للمتطلبات األخالقية للمدونة .توفر المدونة توجيهات واضحة
حول إدارة األعمال على الصعيد الدولي  ،والتفاعل مع الكيانات الحكومية والمجتمعات وشركاء األعمال والسلوك العام في مكان العمل مع
أيضا إطا ًرا سلوك ًيا لجميع الموظفين في سياق مجموعة واسعة
مراعاة أفضل الممارسات لنماذج وأخالقيات حوكمة الشركات .تحدد المدونة ً
من القضايا األخالقية والقانونية.

2

مراجعة وتوصية الحد األدنى لمجلس اإلدارة لعملية تقديم العطاءات من قبل أي كيان مجموعة;

3

وضع القواعد األساسية إلشراك أي طرف ثالث غير مجموعة الشركة;

4

المشاركة في عملية التسعير للمناقصات أو العطاءات التي تزيد عن الحد األدنى الذي حدده المجلس.

5

تقوم اللجنة بمراجعة دورية مع إدارة كيانات المجموعة والمدقق الداخلي فيما يتعلق بمسائل سياسة التسعير داخل المجموعة وتتخذ
اإلجراءات التصحيحية إذا لزم األمر.

خالل العام ،تم عقد اجتماع واحد للجنة المناقصات الجماعية .يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بحضور األعضاء في اجتماعات لجنة
مجموعة المناقصة:

االمتثال لقانون حوكمة الشركات
تضمن اإلدارة ومجلس اإلدارة االلتزام بإطار عمل حوكمة الشركات وإرشاداتها لضمان االلتزام لقانون حوكمة الشركات وأنها لم تأخذ في
االعتبار أي عدم التزام خالل السنة المنتهية في .2019

 .8مسؤول حوكمة الشركات
22-04-2019

نسبة الحضور %

األعضاء
السيد عادل عبد اهلل ناس

√

% 100

السيد غازي عبد اهلل ناس

√

% 100

السيد جمال الهزيم

√

% 100

السي هشام الساعي

√

% 100

السيد /هيمانت جوشي

√

% 100

وفقً ا لمتطلبات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  ،قامت الشركة بتعيين مسؤول حوكمة الشركات خالل عام  .2018وفيما يلي تفاصيل
مسؤول حوكمة الشركات:

االسم

المؤهل

تاريخ التعيين

بيانات االتصال

راميش بانيجراي

بكالريوس (مع مرتبة الشرف)
االقتصادAICMA ،CMA ،
ومحاسب عام معتمد من
المعهد األمريكي للمحاسبين
القانونيين ،الواليات المتحدة
األمريكية.

2018

رقم الهاتف17725560 :
رقم الموبايل39992301 :
االيميلramesh@aanass.net :
compliance@nasscorporation.com

بلغ إجمالي الرسوم المدفوعة ألعضاء لجنة المكافآت خالل العام  2,500دينار بحريني.

المرتكبة خالل السنة المالية
 .9المخالفات ُ
لم تُرتكب أي مخالفات خالل العام.
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 .10المدققين الخارجيين

 .12المعامالت مع األطراف ذات العالقة

شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية
المنامة ،مملكة البحرين

اسم مكتب التدقيق

شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية
المنامة ،مملكة البحرين

كيه بي إم جي فخرو

يتم تنفيذ جميع معامالت األطراف ذات العالقة على أساس تجاري معتمد من قبل إدارة الشركة .ال يمكن ألي موظف أو مدير أو عضو في اإلدارة
التنفيذية التداول في األسهم بالمعلومات المادية التي لم يتم نشرها.
فيما يلي تفاصيل معامالت األطراف ذات العالقة:

سنوات الخدمة كمراجع حسابات خارجي للشركة

 14سنة
معامالت األطراف ذات العالقة (دخل) لعام 2019

اسم الشريك المسؤول عن تدقيق الشركة

جليل العلي
اسم األطراف ذات العالقة

طبيعة المعامالت

1

ناس كونتراك مشروع مشترك

القوى العاملة  ،تأجير المعدات والخدمات األخرى للمشروع
المشترك

2

شركة عبد اهلل أحمد ناس وأوالده
ذ.م.م.

توريد السلع والقوى العاملة وغيرها من الخدمات

218

3

شركة مدينة الخليج للتنظيف

بيع المعدات وقطع الغيار والمواد االستهالكية والخدمات

228

4

شركة ناس للخدمات البحرية ذ.م.م.

األعمال المدنية والخدمات

1,736

5

مديرين ناس وعائلة ناس

توريد السلع والخدمات

110

6

سارنس ناس الشرق األوسط ذ.م.م

توريد السلع  ،واستئجار القوى العاملة وغيرها من الخدمات

310

 .11تضارب المصالح

7

البحرين لمواد البناء ذ م م

توريد كيماويات البناء

128

ع ّينت الشركة مستشا ًرا لتطوير سياسة تضارب المصالح التي ستطبق خالل عام  2020بمجرد موافقة مجلس اإلدارة عليها.

8

شركة دونا مارين ذ.م.م

استئجار المعدات والسلع والخدمات

25

9

أطراف أخرى ذات عالقة

توريد السلع والخدمات األخرى واستئجار المعدات إلخ.

125

سنوات خدمة الشريك كشريك مسؤول عن تدقيق الشركة

 4سنوات

إجمالي رسوم تدقيق القوائم المالية لعام ( 2019بالدينار البحريني)

60.225.000

الرسوم والمصاريف الخاصة األخرى للخدمات غير المراجعة ،غير مراجعة
القوائم المالية لعام ( 2019بالدينار البحريني) إن وجدت .في حالة عدم
وجود هذه الرسوم ،يجب ذكر ذلك صراحة

21.028.000

الرقم

اإلجمالي

34

األرقام بالدينار
بحريني 000,

ناس المؤسسة ش.م.ب عامة التقرير السنوي ٢٠١9
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معامالت األطراف ذات العالقة (المشتريات) لعام 2019

 .14تقييم أداء مجلس اإلدارة

شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية
المنامة ،مملكة البحرين

الرقم

اسم األطراف ذات العالقة

شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية
المنامة ،مملكة البحرين

طبيعة المعامالت

األرقام بالدينار
بحريني 000,

1

شركة األسمنت المتحدة ش.م.ب.

شراء االسمنت

3,720

2

البحرين لمواد البناء ذ م م

شراء مواد البناء الكيميائية  ،والرماد المتطاير
والسليكا الصغيرة

1,695

3

شركة دونا مارين ذ.م.م

استئجار الساحبة والبارجة لنقل المواد

1,692

4

شركة عبد اهلل أحمد ناس وأوالده ذ.م.م.

تأجير األراضي  ،معسكر العمال  ،سكن الموظفين
 ،وغيرها من الخدمات

1,630

5

سارنس ناس الشرق األوسط ذ.م.م

استئجار الرافعات والمعدات

1,602

6

شركة عبد اهلل أحمد ناس وأوالده ذ.م.م.

خدمات عقد اإلدارة التنفيذية

1,560

7

االيد لتأجير السيارات

استئجار المركبات

815

8

شركة البحرين لتجارة السائبة ذ.م.م.

شراء الزلط

788

9

مديرين شركة ناس

استئجار األرض  ،مخيم  ،سكن الموظفين

669

10

شركة مدينة الخليج للتنظيف

خدمات التنظيف  ،وإزالة النفايات وتوريد السماد

363

11

شركة عبد اهلل ناس وشركاه  -السعودية

استئجار القوى العاملة والمعدات وخدمات الوكالة

284

12

أطراف أخرى ذات عالقة

توريد السلع والخدمات األخرى واستئجار المعدات
إلخ.

264

يقوم المساهمون بتقييم أداء مجلس اإلدارة ويعفيهم من المسؤولية في االجتماع العام السنوي.
قام مجلس اإلدارة بتقديم تقييمات أداء سنوية لمجلس اإلدارة ولجنة التدقيق والمديرين الفرديين واإلدارة التنفيذية وفقً ا لصالحيات كل
منهم واتفاقيات التعيين بهدف تحسين الفعالية والمساهمات تجاه الشركة.
تم تصميم التقييم لتحديد ما إذا كان مجلس اإلدارة ولجانه والمديرين الفرديين واإلدارة التنفيذية ال يزالون قادرين على توفير الحكم رفيع
المستوى المطلوب وإطالعهم وتحديثه مع األعمال وأهدافها وفهم السياق الذي يعمل ضمنه.

 .15المساهمات نحو تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة
تغطي مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات التابعة لشركة ناس مجموعة واسعة من األنشطة في األعمال الخيرية والرياضية والبيئية
والثقافية.
نحن نشجع الشباب البحريني بنشاط على التطلع إلى التميز الرياضي وتشجيع الرياضيين على المشاركة في األحداث الرياضية.
أن مساهماتنا لعام  2019هي كما يلي- :

الرقم

اإلجمالي

15,082

 .13وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين
تلتزم الشركة بتقديم المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب لمساهميها والمستثمرين والمنظمين وفقا اللتزامات الكشف المستمر
المحددة في المدونة .يتم توصيل المعلومات إلى المساهمين والمنظمين من خالل توزيع التقرير السنوي للشركة وإصدارات المعلومات
األخرى حول األمور المهمة من خالل موقع الشركة اإللكتروني في الوقت المناسب .أمين سر مجلس اإلدارة  /مسئول حوكمة الشركات
مسؤول عن االتصاالت مع المساهمين والمنظمين بما يضمن أن الشركة تفي بالتزاماتها المتعلقة بالكشف المستمر كما هو محدد في
المدونة.
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التفاصيل

المبلغ بالدينار البحريني

1.

الجمعية البحرينية للتدريب والتطوير

3,000

2.

بطولة ناصر بن حمد الرمضانية الثانية عشرة  - 2019ناصر 12

10,000

3.

كأس الخليج العربي الرابع والعشرون

12,500

4.

غرفة تجارة وصناعة البحرين لمؤتمر األعمال والمستثمرين العرب الثامن عشر

10,000

5.

جمعية رعاية األطفال واألمهات

1,200

6.

نادي راشد للفروسية والسباق

4,000

7.

الجمعيات الخيرية للمحتاجين

8,452

اإلجمالي

49,152
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إفصاح حوكمة الشركات

إفصاح حوكمة الشركات

شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية
المنامة ،مملكة البحرين

شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية
المنامة ،مملكة البحرين

 .16االلتزام بأحكام مدونة إدارة الشركات

القاعدة

غير متوافق

متوافق
جزئيا

متوافق كليا

القاعدة :1
يجب أن يرأس الشركة مجلس إدارة
فعال ومؤهل وخبير.
√

القاعدة :2
يكون للمديرين واإلدارة التنفيذية
والء كامل للشركة.

القاعدة :3
يجب أن يكون لدى المجلس ضوابط
صارمة للتدقيق المالي وإعداد
التقارير ،والرقابة الداخلية ،واالمتثال
للقانون.
القاعدة :4
يجب أن يكون لدى الشركة إجراءات
فعالة لتعيين وتدريب وتقييم
المديرين.

القاعدة :5
يجب على الشركة مكافأة المديرين
وكبار المسؤولين بإنصاف
ومسؤولية.

القاعدة :6
يجب على مجلس اإلدارة إنشاء
هيكل إداري واضح وفعال للشركة
وتحديد أسماء الوظائف والسلطات
واألدوار والمسؤوليات.
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شرح في حالة عدم التوافق

القاعدة

وفقً ا لقانون حوكمة الشركات ،يكون رئيس
مجلس اإلدارة مدي ًرا مستق ً
ال .ومع ذلك ،يشغل
منصب الرئيس بواسطة العضو ،الذي تقوم
خبرته ورؤيته وتوجيهاته المستمرة بتعزيز
مكانة الشركة ومساهمته ودعمه لمصلحة
اإلدارة والمساهمين أمر ضروري للغاية.

القاعدة :7
يجب على الشركة التواصل مع
المساهمين  ،وتشجيع مشاركتهم،
واحترام حقوقهم.

 )١المعامالت الروتينية لألطراف ذات الصلة
تستند إلي نفس القواعد دون أي تضارب
في المصالح
 )٢تمت الموافقة على المعامالت من قبل
مجلس اإلدارة في  26فبراير 2020

√

رئيس لجنة التدقيق هو أيضا عضو في أ)
المكافآت،
ب) الترشيح ،حوكمة الشركات والسالمة،
ج) لجنة المناقصات الجماعية.

√

خالل العام ،لم يكن هناك اجتماع للجان
الترشيح وحوكمة الشركات.

غير متوافق

متوافق
جزئيا

√

القاعدة :8
يجب أن تفصح الشركة عن حوكمة
الشركة.

√

القاعدة :9
يضمن المجلس سالمة القوائم
المالية المقدمة للمساهمين من
خالل تعيين مدققين خارجيين.

القاعدة :10
تسعى الشركة من خالل المسؤولية
االجتماعية لممارسة دورها كمواطن
صالح.

متوافق كليا

شرح في حالة عدم التوافق

√

√

تمت الموافقة علي سياسة المسئولية
اإلجتماعية من قبل مجلس اإلدارة في
 26فبراير 2020

√

√

√
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تقرير
مجلس اإلدارة
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تقرير
مجلس اإلدارة
إلى جميع السادة المساهمين الكرام،
بالنيابة عن مجلس إدارة شركة ناس المؤسسة
ش.م.ب يسعدني أن أقدم التقرير السنوي
الخامس عشر والبيانات المالية السنوية
المدققة لشركة ناس ش.م.ب للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  ،2019ويتضمن التقرير
السنوي البيانات المالية الموحدة لشركة ناس
ش.م.ب والشركات التابعة لها «المجموعة».
المنتهية في 31
وفيما يلي ملخص ألداء المجموعة للسنة المالية ُ
ديسمبر :2019

بآالف الدنانير البحرينية
التفاصيل المالية

2019

2018

اإليرادات

153,484

182,770

األرباح قبل الفوائد التمويلية
واإلستهالك

7,221

12,306

صافي (الخسارة)  /الربح المنسوب
لحاملي أسهم الشركة األم

)(3,285

4,262

إجمالي األصول

166,795

158,629

المساهمين
إجمالي حقوق ُ

59,037

64,343

توحيد الحسابات
لقد طبقت شركة ناس ش.م.ب جميع المعايير والتفسيرات الجديدة
والمعدلة الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية ولجنة
تفاسير معايير التقارير المالية الدولية التابعة لمجلس معايير
المحاسبة الدولية ،التي تتعلق بمعامالتها إعتبارًا من السنوات
المالية التي تبدأ في  1يناير .2019
كان عام  2019حاف ً
ال بالتحديات مع األداء الضعيف لقطاع البناء في
استثناء من ذلك .وال يزال المناخ الصعب في
المنطقة ،ولم نكن
ً
قطاع البناء الناجم عن زيادة تكاليف المدخالت ،وتأخر المشاريع،
والظروف األقل مواتاة للعقود ،والمدفوعات المتأخرة ،والعطاءات
التي شهدت منافسة شرسة بسبب المشاريع المحدودة ،مما ادى
إلى انكماش هوامش الربح .وكان لهذه األحداث آثار على األداء
المالي للشركة للسنة  2019مما أدى إلى الخسارة.
ان عام  2019هو السنة الخامسة عشر لعمليات شركة ناس
المؤسسة ش.م.ب واستطاعة الشركة أن تحقق مبيعات إجمالية
قدرها  153.484مليون دينار بحريني ( 182.770مليون دينار بحريني
لعام  )2018وبلغت األرباح ،قبل احتساب الفوائد واإلستهالك 7.221
مليون دينار بحريني ( 12.306مليون دينار بحريني لعام  ،)2018وصافي
ربح قدره  3.285مليون دينار بحريني ( 4.262مليون دينار بحريني
لعام .)2018
ومن المتوقع أن ينمو معدل اإلنفاق الحكومي في المنطقة مع
توقع استقرار أسعار النفط في عام  .2020إن مشروع تحديث بابكو
والمشاريع المدعومة من صندوق المارشال الخليجي هي محركات
رئيسية لقطاعات البناء في البحرين التي من المتوقع أن تستمر إلى
ما بعد عام  .2020وإن المجموعة تتمتع بوضع صحي للعمل ،وتأمل
في الحصول على المزيد من األعمال خالل السنة.
وعالوة على ذلك فإن مجلس إدارة الشركة مدرك بمسؤوليته
وسيكون اكثر اهتماما بإنجاز المشاريع في الوقت المناسب وفي
حدود الميزانيات ،فضال عن اتخاذ خطوات لتبسيط هيكل التكاليف
لكي يكون قادرا على المنافسة في عملية تقديم العطاءات .وقد
أدت المجموعة أداء مرضيا وأوفت بالتزاماتها تجاه الوكاالت الخارجية
وهي واثق من مواصلة أدائها بطريقة مالئمة في الفترات المقبلة.

إن لجنة التدقيق تعمل بفعالية في جوانب مختلفة من األداء
الوظيفي للمجموعة ،وتجتمع لجنة التدقيق بشكل منتظم
من أجل تعزيز نظم المعلومات اإلدارية ونظم الرقابة الداخلية،
كما تشارك بفعالية في إصدار التوجيهات المتعلقة بسياسات
كونة من ثالثة من أعضاء
المجموعة .وللمجموعة لجنة للمكافآت ُم ّ
المستقلين « غير تنفذيين» .شكل مجلس اإلدارة
مجلس اإلدارة ُ
لجنة المناقصات الجماعية لمساعدة المجلس في أداء واجباته
الرقابية المتعلقة بوضع سياسة التسعير داخل المجموعة وأداء دور
استشاري في عملية تسعير العطاءات ذات القيمة العالية
لقد تم إسناد مهمة التدقيق الداخلي إلى مدققين خارجين من ذوى
بشكل
مرضي مع التركيز
الخبرة واإلختصاص ويتم تنفيذها بشكل
ٍ
ٍ
خاص على إدارة المخاطر واألمور المتعلقة بحوكمة الشركات .يقوم
المتعلقة باإللتزام
ضابط اإللتزام بالمجموعة بمتابعة األمور اليومية ُ
لمتطلبات المؤسسات الرقابية
بقواعد حوكمة الشركات وفقًا ُ
ويمتثل بفعالية لإلرشادات الرقابية ويقوم بتطبيقها.

مدققو الحسابات

شكر وتقدير
بالنيابة عن جميع المساهمين ومجلس اإلدارة أنتهز هذه الفرصة
وتقديرنا لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد
ألعبر عن خالص شكرنا
ّ
بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى ولصاحب السمو
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر،
وصاحب السمو األمير الملكي سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
ونائب القائد األعلى والنائب األول لرئيس الوزراء ،ولجميع وزارات
الدولة ومؤسساتها وخاصة وزارة المالية واالقتصاد الوطني ووزارة
الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة
البحرين لدعمهم المتواصل.
كما نقدر الدعم الذي قدمته لنا المصارف والمؤسسات المالية
وموردينا وشركائنا في العمل ومسجلي األسهم ومدققي حساباتنا
لعام  2019السادة  /كي بي إم جي فخرو والمدققون الداخليون
السادة  /بي دي أو.
بالنيابة عن مجلس إدارة
شركة ناس ش.م.ب

يقترح مجلس اإلدارة إعادة تعيين السادة  /كي .بي .إم.جي فخرو
كمدققي لحسابات المجموعة للسنة المالية لعام .2020

العالقة بين اإلدارة والموظفين
تتسم العالقة بين اإلدارة والموظفين بالطابع الودي على الدوام.
ُ
تؤمن المجموعة بأن القوى العاملة تعد عام ً
ال رئيسيًا ومحوريًا في
نجاحها وهي تعتبر ثروة زاخرة وقيمة مضافة للمجموعة .بالنيابة
عن مجلس إدارة المجموعة أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع
الموظفين بالمجموعة من كافة المستويات الوظيفية لمساهمتهم
المخلصة والمتفانية في سبيل إزدهار المجموعة.

سمير عبداهلل ناس

رئيس مجلس اإلدارة

سامي عبداهلل ناس
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

التخصيصات
محول إلى اإلحتياطي القانوني

-

426

أرباح نقدية ُمقترحة

-

1,075

إحتياطي التبرعات واألعمال الخيرية

-

30

وضع دفتر الطلبيات

التاريخ 26 :فبراير 2020

توجد طلبات أعمال قائمة لدى الشركات واألقسام (بإستثناء األقسام
التجارية) في بداية عام  ،2020تبلغ قيمتها الى  124.473مليون دينار
بحريني.

حوكمة الشركات
النقدية
توزيع األرباح
ّ
في ظل تحديات ظروف السوق الصعبة وكذلك معوقات سيولة
السوق في قطاع البناء وبهدف تعزيز األداء التشغيلي في الشركة،
قرر مجلس اإلدارة عدم التوصية بتوزيع أرباح على المساهمين
للسنة المالية  .2019وتقدر الشركة دعم المساهمين على مر السنين
وتلتزم بجهودها إلضافة قيمة الستثماراتهم في السنوات القادمة.
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تلتزم بخطة حوكمة الشركات ،وقد حققت تقدمًا ُمرضيًا
إن المجموعة
ُ
في هذا الشأن ،كما تم اإللتزام باإلرشادات التي حددتها المؤسسات
الرقابية بما يضمن تطبيق قواعد حوكمة الشركات وتفعيلها في
أسرع وقت ممكن ،وسوف يتم تقديم تقريرًا مفص ً
ال ضمن الوثائق
التي سيتم تقديمها للمساهمين في اإلجتماع السنوي للجمعية
العامة المقرر إنعقاده في  26مارس  2020لتوضيح مدى التقدم في
المتوقعة في هذا الصدد.
اإللتزام بقواعد حوكمة الشركات والتواريخ ُ
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة
المنامة ،مملكة البحرين

البيانات المالية
الموحدة 2019
المحتويات
45
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بيان المركز المالي الموحد
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بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد

51

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

كي بي ام جي فخرو
الطابق  ، ١٢برج فخرو
ص.ب ، 710 :المنامة
مملكة البحرين

6220
س.ت:
+973 17 224 807
هاتف:
فاكس:
+973 17 227 443
البريد اإللكترونيkpmgbh@kpmg.com.bh :

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الرأي
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة ناس ش.م.ب («الشركة») والشركات التابعة لها (معًا «المجموعة») والتي تتكون من بيان
المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر  ،2019والبيانات الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،والتغيرات في حقوق الملكية،
والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،واإليضاحات التي تتكون من ملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات اإليضاحية
األخرى.
برأينا ،أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصـورة عادلة ،من جميع الجوانب الجوهرية ،المـركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31
ديسمبر  ،2019وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،وذلك وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية.
أساس الرأي
لقد تم تدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية .إن مسئولياتنا وفق هذه المعايير مشروحة بمزيد من التفصيل في قسم «مسئوليات
المدققين عن تدقيق البيانات المالية الموحدة» من تقريرنا هذا .نحن مستقلون عن المجموعة وفقًا لمدونة قواعد السلوك األخالقي
للمحاسبين المهنيين التابعة لمجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين ،وقد استوفينا مسئولياتنا األخالقية األخرى طبقًا
للمدونة المذكورة .إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس للرأي الذي توصلنا إليه.
أمور التدقيق الرئيسية
أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي تعتبر ،وفق تقديرنا المهني ،األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية
في  31ديسمبر  .2019تم اعتبار هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل ،وفي صياغة رأينا المهني بشأنها ،ونحن ال نُبدي
رأيًا منفص ً
ال بشأن هذه األمور.
محاسبة العقود واحتساب اإليرادات
(راجع السياسة المحاسبية في إيضاح (3ن) واإلفصاح في إيضاح  16في البيانات المالية الموحدة)

الوصف
إن تحديد اإليراد ليتم احتسابه على عقود
اإلنشاء هو أحد أمور التدقيق الرئيسية بسبب
االجتهادات المتضمنة في تحديد التزامات
األداء المنفصلة ضمن العقد ،وتحديد متى
يتم نقل السيطرة على البضائع والخدمات
إلى العميل .يحتسب اإليراد استنادًا على
تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه ،كنسبة
مئوية من مجموع التكاليف المقدرة.
قد ينتج عنه خطأ في تقديرات العقد تغييرًا
جوهريًا في مبلغ الربح أو الخسارة المحتسب
حتى تاريخه ،وبالتالي في الفترة الحالية أيضًا.
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كيف تم تناول هذا األمر في التدقيق
•قمنا بتقييم عملية المجموعة لتحديد التزامات األداء المنفصلة ضمن العقد،
ولتحديد سعر العقد؛
•قمنا بمراجعة جميع العقود الجوهرية ،وناقشنا ك ً
ال منها مع اإلدارة للحصول على
فهم كامل للشروط والمخاطر المحددة ،والتي تم أخذها باالعتبار لتحديد ما إذا تم
احتساب اإليراد بشكل صحيح أم ال؛
•قمنا بتقييم واختبار الضوابط المعنية بدقة وتوقيت اإليراد المحتسب في البيانات
المالية الموحدة ،بما في ذلك الضوابط على المراجعات التفصيلية للعقود التي
قامت بها اإلدارة وتضمنت تقدير إجمالي للتكاليف ،والمرحلة التي يتم فيها نقل
السيطرة للعميل؛
•قمنا باختبار التقييم المالي لسير عمل العقد مع مرور الوقت من خالل النقاش مع
اإلدارة التجارية ،ومقارنة نتائج النقاش مع السجالت ذات العالقة؛
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة
المنامة ،مملكة البحرين

الوصف (يتبع)
إن تقديرات األرباح على العقود تشمل
أحكامًا جوهرية متعلقة باالسترداد المتوقع
للتكاليف الناتجة من التغيرات والمطالبات.
إن إدراج هذه المبالغ الغير قابلة لالسترداد في
تقديرات العقد قد ينتج عنه خطأ جوهري في
مستوى الربح أو الخسارة المحتسب من قبل
المجموعة.

•قمنا بتقييم عينة من تكاليف اإلنجاز المقدرة من حيث المعقولية ،من خالل تقييم
أساس حسابها بناء على ملخص المراجعة الشهرية للعقود الذي يعده مدراء
المشاريع ،وتم األخذ في اإلعتبار أداء وتكاليف هذه العقود بعد نهاية السنة؛
•قمنا بتقييم دقة تقديرات اإلدارة من خالل مقارنة األداء المالي التاريخي للعقود
الجارية والمنجزة ،مع الميزانيات األصلية وتقديرات الهوامش لتلك العقود؛

•تقييم مالئمة إفصاحات المجموعة المتعلقة بمحاسبة العقود واحتساب اإليراد،
بالرجوع لمتطلبات المعايير المحاسبية ذات العالقة.

قابلية استرداد الذمم التجارية والذمم المدينة األخرى ومدى كفاية مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
(راجع السياسات المحاسبية في إيضاح (3د) واإلفصاح في إيضاح (24ب))

تمثل الذمم التجارية والذمم المدينة األخرى
نسبة  %39من إجمالي موجودات المجموعة
(من حيث القيمة).
إن تقييم مالئمة مخصص الخسائر االئتمانية
المتوقعة للذمم التجارية والذمم المدينة
األخرى ،يتطلب قرارات تقديرية جوهرية من
قبل المجموعة.

كيف تم تناول هذا األمر في التدقيق
•قمنا بتقييم تصميم وفحص الكفاءة التشغيلية ألنظمة الداخلية للمجموعة
المعنية بمراقبة االئتمان والتحصيل؛
•قمنا بتقييم مالئمة نموذج المجموعة للخسائر االئتمانية المتوقعة ،بموجب المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9؛
•قمنا بتقييم معقولية الفرضيات والمدخالت المستخدمة في النموذج؛
•كما قمنا بتقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة بالرجوع لمتطلبات المعايير
المحاسبية ذات العالقة.

.
المعلومات األخرى
مجلس اإلدارة مسئول عن المعلومات األخرى .تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي ،ولكنها ال تشمل البيانات
المالية الموحدة وتقريرنا حولها .وقد حصلنا قبل تاريخ هذا التقرير على تقرير مجلس اإلدارة والتي تمثل جزءًا من التقرير السنوي ،ومن
المتوقع توفير األقسام المتبقية من التقرير السنوي لنا بعد ذلك التاريخ.
إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى ،وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد في هذا الشأن.
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شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة
المنامة ،مملكة البحرين

كيف تم تناول هذا األمر في التدقيق (يتبع)

•قمنا بتقييم التعرض الجوهري لتغييرات العقد ،والمطالبات وتعويض األضرار عن
التأخر في تسليم األعمال ،من خالل تقييم تقديرات اإلدارة المتضمنة في ملخص
المراجعة الشهرية للعقود ،الذي يتتبع طبيعة وكمية ووضع هذه التعرضات .كما
قمنا بتقييم السجالت األخرى ذات العالقة ،إن وجدت ،مثل التقارير القانونية وتقارير
األطراف األخرى الصادرة بتكليف من المجموعة في حاالت النزاعات.

الوصف

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين

وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ،تكمن مسئوليتنا في قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله ،وعند القيام بذلك نأخذ بعين
االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى تحوي تضارب مهم مع البيانات المالية الموحدة ،أو مع معرفتنا التي حصلنا عليها من خالل أعمال
بناء على العمل الذي قمنا به على المعلومات األخرى التي
التدقيق ،أو يبدو أنها تحتوي على معلومات جوهرية خاطئة .وإذا ما استنتجنا،
ً
حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير ،أنها تحتوي على معلومات جوهرية خاطئة ،فإنه يتوجب علينا اإلفصاح عن ذلك .ولم نالحظ ما يتوجب
اإلفصاح عنه في هذا الشأن.

مسئولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن مجلس اإلدارة مسئول عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،وعن نظام
الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضروريًا إلعداد البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة ،سواء
كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.
وعند إعداد البيانات المالية الموحدة؛ مجلس اإلدارة مسئول عن تقييم قدرة المجموعة على العمل كمنشأة مستمرة ،واإلفصاح ،كلما كان
مناسبًا ،عن األمور المتعلقة بفرضية االستمرارية ،واستخدامها كأساس محاسبي إال إذا كان مجلس اإلدارة ينوي تصفية المجموعة أو إيقاف
أعمالها ،أو ليس لديه بديل واقعي إال القيام بذلك.

مسئولية المدققين عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
سواء كانت ناتجة
تتلخص أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول من خلو البيانات المالية الموحدة ككل من أية معلومات جوهرية خاطئة،
ً
عن احتيال أو خطأ ،وإصدار تقرير المدققين الذي يتضمن رأينا .يعتبر التأكيد المعقول مستوى عال من التأكيد ،ولكنه ليس ضمانًا بأن
التدقيق الذي يتم وفقًا لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائمًا عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها .يمكن أن تنجم المعلومات
الخاطئة من االحتيال أو الخطأ ،وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع أن تؤثر ،بصورة فردية أو مجتمعة ،على القرارات االقتصادية المأخوذة
اعتمادًا على هذه البيانات المالية الموحدة.
كجزء من أعمال التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية ،إننا نمارس التقديرات المهنية ونحافظ على منهج الشك المهني في جميع مراحل
التدقيق .كما نقوم باآلتي:
•تحديد وتقييم مخاطر المعلومات الجوهرية الخاطئة في البيانات المالية الموحدة ،سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ ،وتصميم
والقيام بإجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساسًا لرأينا .إن مخاطر
عدم اكتشاف معلومات جوهرية خاطئة ناتجة عن االحتيال أعلى من عدم اكتشاف معلومات جوهرية خاطئة ناتجة عن الخطأ ،كون
االحتيال قد ينطوي على التواطؤ ،أو التزوير ،أو الحذف المتعمد ،أو التحريف ،أو تجاوز نظم الرقابة الداخلية.
•الحصول على فهم لنظم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الظروف القائمة،
وليس لغرض إبداء الرأي حول مدى فاعلية نظم الرقابة الداخلية للمجموعة.
•تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ،ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قام بها مجلس
اإلدارة.
•الوصول إلى استنتاج حول مدى مالئمة استخدام مجلس اإلدارة األساس المحاسبي لفرضية االستمرارية ،واستنادًا إلى أدلة التدقيق
التي تم الحصول عليها ،ما إذا كان هناك غموض مهم متعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة المجموعة
على العمل كمنشأة مستمرة .وإذا توصلنا لمثل هذا االستنتاج ،فإنه يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا هذا إلى اإلفصاحات ذات
العالقة في البيانات المالية الموحدة ،أو إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية ،يتوجب علينا تعديل رأينا المهني .تستند استنتاجاتنا
على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ هذا التقرير .ومن الممكن لألحداث أو الظروف المستقبلية أن تدفع المجموعة للتوقف
عن العمل كمنشأة مستمرة.
•تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية الموحدة ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل
المعامالت واألحداث األساسية بطريقة تحقق عرضًا عادالً.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة
المنامة ،مملكة البحرين

إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يخص ،من بين أمور أخرى ،نطاق التدقيق وتوقيت أعماله المخطط لها ،والنقاط المهمة التي برزت اثناء
أعمال التدقيق بما في ذلك أوجه القصور الهامة ،إن وجدت ،في نظم الرقابة الداخلية.
كما نقدم لمجلس اإلدارة بيانًا يفيد امتثالنا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة باالستقاللية ،ونطلعه على جميع العالقات واألمور األخرى ،إن
وجدت ،التي يعتقد بشكل معقول بأنها قد تؤثر على استقالليتنا واإلجراءات الوقائية ذات الصلة.
من بين األمور التي يتم إبالغها لمجلس اإلدارة ،نقوم بتحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية كما
في  31ديسمبر  2019وهي أمور التدقيق الرئيسية .كما أننا نقوم بشرح هذه األمور في تقرير المدققين ،مالم تحظر القوانين أو األنظمة
اإلفصاح العلني عن هذه األمور ،أو عندما نحدد ،في حاالت نادرة جدًا ،أنه ال ينبغي اإلفصاح عن أمر معين في تقريرنا ألن اآلثار السلبية لذلك
من المتوقع بشكل معقول أن تفوق منافع المصلحة العامة.

تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى
 )1وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية نفيد بما يلي:
ا)

إن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وان البيانات المالية تتفق معها؛

ب)

إن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع البيانات المالية الموحدة؛

ج)

أنه لم يرد إلى علمنا وقوع أي مخالفات خالل السنة لقانون الشركات التجارية ،أو لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة،
يمكن أن يكون لها أثر سلبي جوهري على أعمال الشركة أو مركزها المالي؛

د)

وقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات والمعلومات التي طلبناها ألغراض التدقيق.

 )٢وفقًا لمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب خطابها المؤرخ  30يناير  2020بخصوص متطلبات المادة الثامنة من الفرع الثاني
للفصل األول من ميثاق حوكمة الشركات نفيد بأن لدى الشركة:
ا)

موظف مسؤول عن الحوكمة؛

ب)

ودليل إرشادي وإجراءات للحوكمة معتمد من قبل مجلس اإلدارة.

بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر 2019

بآالف الدنانير البحرينية

إيضاح

2019

2018

الموجودات
العقارات والمنشآت والمعدات
موجودات حق االنتفاع
استثمارات عقارية
استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
موجودات أخرى
مجموع الموجودات غير المتداولة
المخزون
ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى
موجودات العقود
مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة
ودائع لدى البنوك
النقد وما في حكمه
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

5
) 3أ(
7
6

26,311
6,433
2,022
1,550
629

2,100
1,592
982

36,945
9,400
64,916
37,666
3,933
504

32,110
9,622
70,780
31,208
4,126
366

11

13,431
129,850
166,795

10,417
126,519
158,629

20
20
21

22,000
)(1,597
8,767
27,523
64

22,000
)(1,597
8,767
31,960
43

56,757
2,280
59,037

61,173
3,170
64,343

8
9
10
22

27,436
-

حقوق الملكية
رأس المال
أسهم الخزينة
احتياطي قانوني
أرباح مستبقاة
احتياطي تبرعات وأعمال خيرية
حقوق الملكية المنسوبة لحاملي أسهم الشركة األم
حصة غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية
المطلوبات

الشريك المسئول عن مهمة التدقيق الناتج عنها هذا التقرير للمدققين المستقلين هو السيد جليل العالي.

كي بي ام جي فخرو
رقم قيد الشريك 100
 26فبراير2020

مطلوبات اإليجار
قروض بنكية
منافع الموظفين
مجموع المطلوبات غير المتداولة

) 3أ(
12
13

4,108
3,715
7,668
15,491

ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى
مطلوبات اإليجار
مطلوبات العقود
منافع الموظفين
مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة
سندات مالية مستحقة
قروض بنكية
سحب على المكشوف
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

14
) 3أ(
15
13
22

38,712
2,324
13,482
3,076
10,268
2,735
2,298
19,372
92,267
107,758
166,795

12
11

3,668
7,627
11,295
40,988
8,570
3,799
9,505
1,236
981
17,912
82,991
94,286
158,629

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16بشكل مبدئي ابتداء من  1يناير  .2019ووفقًا للطريقة االنتقالية
المختارة ،لم يتم تعديل معلومات المقارنة .راجع إيضاح رقم ( 3أ) لتفاصيل إضافية.
اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  26فبراير  2020ووقعها بالنيابة عن المجلس:

سمير عبداهلل ناس

رئيس مجلس اإلدارة

سامي عبداهلل ناس

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد
كما في  31ديسمبر 2019

بآالف الدنانير البحرينية

إيضاح

2019

2018

16

153,484

182,770

تكلفة المبيعات

)(143,553

)(163,994

إجمالي الربح

9,931

18,776

إيرادات أخرى

17

1,040

857

المصروفات العمومية واإلدارية

18

اإليرادات

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
كما في  31ديسمبر 2019

بآالف الدنانير البحرينية

منسوب إلى حاملي أسهم الشركة األم
احتياطي
قانوني

أرباح
مستبقاة

احتياطي
تبرعات
وأعمال
خيرية

المجموع

31,960

43

61,173

3,170

-

)(3,285

313

)(2,972

)(1,075

)(1,250

)(2,325

-

-

حصة غير
مسيطرة

مجموع
حقوق
الملكية
64,343

رأس
المال

أسهم
الخزينة

في  1يناير 2019

22,000

)(1,597

8,767

)(12,986

)(13,686

خسائر انخفاض القيمة على الذمم التجارية
المدينة وموجودات العقود

الربح ومجموع الدخل
الشامل للسنة

-

-

-

)(3,285

)(93

)(1,016

أرباح أسهم لسنة 2018
معلنة %5

-

-

-

)(1,075

-

إيرادات التمويل

154

67

احتياطي تبرعات وأعمال خيرية -

-

-

)(30

30

-

تكاليف التمويل

)(1,278

)(950

260

1,130

-

-

-

)(47

-

)(47

47

(خسارة)  /ربح السنة

)(2,972

5,178

تبرعات وأعمال خيرية مدفوعة -

-

-

-

)(9

)(9

-

)(9

الدخل الشامل االخر للسنة

-

-

)(1,597

8,767

27,523

64

56,757

2,280

59,037

مجموع الدخل الشامل للسنة

)(2,972

5,178

حصة المجموعة من أرباح المشاريع المشتركة ،صافي

6

2019

االستحواذ على حصة غير
مسيطرة في شركة تابعة

في  31ديسمبر 2019

22,000

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

(خسارة)  /ربح مجموع الدخل الشامل للسنة:
مساهمي الشركة األم

)(3,285

4,262

حصة غير مسيطرة

313

916

العائد على السهم

)(2,972

5,178

)(15.27

19.81

العائد األساسي والمخفض للسهم (فلس)

19

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16بشكل مبدئي ابتداء من  1يناير  .2019ووفقًا للطريقة االنتقالية
المختارة ،لم يتم تعديل معلومات المقارنة .راجع إيضاح رقم ( 3أ) لتفاصيل إضافية.

سمير عبداهلل ناس

رئيس مجلس اإلدارة

سامي عبداهلل ناس

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

منسوب إلى حاملي أسهم الشركة األم

2018

رأس
المال

أسهم
الخزينة

احتياطي
قانوني

أرباح
مستبقاة

احتياطي
تبرعات
وأعمال
خيرية

المجموع

حصة غير
مسيطرة

مجموع
حقوق
الملكية

في  1يناير ( 2018كما أعلن
سابقا)

22,000

)(1,597

8,341

31,495

23

60,262

2,722

62,984

اثر تطبيق المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم ()9

-

-

-

)(2,466

-

)(2,466

)(186

)(2,652

أثر تطبيق المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم ()15

-

-

-

200

-

200

-

200

الرصيد كما في  1يناير 2018
(المعدل)

22,000

)(1,597

8,341

29,229

23

57,996

2,536

60,532

الربح ومجموع الدخل الشامل
للسنة

-

-

-

4,262

-

4,262

916

5,178

المحول لالحتياطي القانوني
لسنة 2018

-

-

426

)(426

-

-

-

-

االستحواذ على شركة تابعة

-

-

-

-

-

-

658

658

تخصيصات مصادق عليها لسنة :2017
أرباح أسهم ()%5

-

-

-

)(1,075

-

)(1,075

)(940

)(2,015

محول إلى احتياطي تبرعات
وأعمال خيرية

-

-

-

)(30

30

-

-

-

تبرعات وأعمال خيرية مدفوعة

-

-

-

)(10

)(10

-

)(10

في  31ديسمبر 2018

22,000

)(1,597

8,767

43

61,173

3,170

64,343

31,960

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان التدفقات النقدية الموحد
كما في  31ديسمبر 2019

بآالف الدنانير البحرينية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2019

2019

2018

 .1المنشأة

)(2,972

5,178

شركة ناس ش.م.ب«( .الشركة») هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة البحرين .تأسست وسجلت في البحرين بتاريخ  9مارس 2006
تحت سجل تجاري رقم .60037

6,524

5,931
-

تعمل الشركة ضمن مجموعة أقسام وشركات تابعة ومشاريع مشتركة .تعمل المجموعة بشكل أساسي في الهندسة المدنية ،والمقاوالت
الميكانيكية والكهربائية ،وصناعة واستقدام القوى العاملة لألنشطة المتعلقة بالمقاوالت .كما تعمل في بيع الخرسانة الجاهزة ،وقوالب
الثلج ،وقطع الغيار ،والمواد الغذائية والتجارة العامة ،باإلضافة إلى إبرام عقود تتعلق بالخرسانة المسبوكة وتزويد المياه.

-

169

شطب  /إنخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة ،صافي

9

753

393

عكس إنخفاض قيمة موجودات العقود وأطراف ذوي عالقة

10

)(17

إنخفاض قيمة الشهرة

350

1,400
-

تشتمل البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019على نتائج الشركة والشركات التابعة لها وحصة المجموعة في
الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة .ما لم ينص خالف ذلك ،يتكون رأس المال للشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة
المبينة أدناه على أسهم عادية فقط والتي تملكها المجموعة بشكل مباشر ،كما أن نسبة حصص الملكية تساوي حقوق التصويت
المملوكة من قبل المجموعة.

إطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

3

-

الشركات التابعة الرئيسية والحصص في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة للمجموعة هي كالتالي:

إيضاح
التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
(خسارة)  /ربح السنة
تسويات:
استهالك العقارات والمنشآت والمعدات

5

استهالك موجودات حق االنتفاع

2,313
78

استهالك استثمارات عقارية
انخفاض قيمة استثمارات عقارية

78

ربح من بيع عقارات ومنشآت ومعدات

17

)(89

)(100

الحصة من أرباح المشاريع المشتركة ،صافي

6

)(161

الحصة من ربح شركة زميلة

)(99

)(1,088
)(42

منافع الموظفين
التغيرات في:
المخزون
ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى

41

556

5,111

5,084
)(8,312

مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة

)(6,446
198

)(2,840
238

ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى

)(2,948

)(2,464

مطلوبات العقود

4,912
)(723

)(7,162
534

مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة

763

1,477

سندات مالية مستحقة

1,499

)(1,239

صافي التدفقات النقدية من ( /المستخدمة في) أنشطة العمليات

222

موجودات العقود

الشركات التابعة

الشركة

شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م

بلد التأسيس

نسبة الحصة
المملوكة
وحصة
التصويت لدى
المجموعة

البحرين

% 100

النشاط األساسي

الهندسة المدنية

شركة ناس للمقاوالت الميكانيكية ذ.م.م

البحرين

% 100

التصنيع الميكانيكي والصيانة

شركة ناس للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م

البحرين

% 100

المقاوالت الكهربائية

9,312

)(2,209

)(5,541
231

)(4,288
356

302

)(1,000
531

ودائع لدى البنوك

)(138

243

)(5,146

)(4,158

منافع الموظفين

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
شراء عقارات ومنشآت ومعدات

5

مقبوضات من بيع عقارات ومنشآت ومعدات
االستحواذ على شركة تابعة
حصص في المشاريع المشتركة

6

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
مقبوضات من قروض بنكية

2,614

4,463

سداد قروض بنكية

)(1,250

مدفوعات مطلوبات اإليجار

)(1,640

)(1,715
-

أرباح أسهم مدفوعة لمساهمي الشركة األم

)(1,077

أرباح أسهم مدفوعة لمساهمي الحصة غير المسيطرة

)(1,250
)(9

)(1,043
)(940
)(10

التدفقات النقدية (المستخدمة في)  /من أنشطة التمويل

)(2,612

755

صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وما في حكمه

1,554

)(5,612

)(7,495

)(1,883

تبرعات خيرية مدفوعة

النقد وما في حكمه في  1يناير
النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

11

)(5,941

شركة دلمون للخرسانة الجاهزة
ومنتجاتها ذ.م.م

البحرين

% 80

الخرسانة الجاهزة

شركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م

البحرين

% 80

الخرسانة المسبوكة

شركة ناس للجرافة ذ.م.م

البحرين

% 100

استخراج الرمل البحري

)(7,495

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 .1الشركة (يتبع)

 .2أسس اإلعداد (يتبع)

كما في  31ديسمبر 2019

كما في  31ديسمبر 2019

المشاريع المشتركة

بآالف الدنانير البحرينية

قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بتغييرات محدودة النطاق على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )10البيانات المالية
الموحدة ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( - )28االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

الشركة

بلد التأسيس

نسبة الحصة
المملوكة و قوة
حصة التصويت
لدى المجموعة

األنشطة األساسية

مشروع ناس كونتراك المشترك

البحرين

% 50

عقود عامة

مشروع ناس برهان المشترك

البحرين

% 50

عقود عامة

مشروع ناس كونتراك واتس المشترك

البحرين

% 50

عقود عامة

توضح التعديالت المعالجة المحاسبية لعمليات بيع أو المساهمة بالموجودات بين الشركة المستثمرة والشركة الزميلة أو المشروع
المشترك .وتؤكد أن المعالجة المحاسبية تعتمد على ما إذا كان األصل غير النقدي المباع أو المشارك به في الشركة الزميلة أو المشروع
المشترك يمثل «عم ً
ال تجاريًا» (كما هو مع ّرف في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )3دمج األعمال).
إذا كانت الموجودات غير النقدية تمثل عم ً
ال تجاريًا ،سيقوم المستثمر باحتساب الربح أو الخسارة من البيع أو المشاركة بالموجود بشكل
كلي .إذا لم ينطبق تعريف العمل التجاري على الموجودات ،سيقوم المستثمر باحتساب الربح أو الخسارة فقط إلى حد استثمار المستثمر
اآلخر في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
تم تأجيل تاريخ سريان هذه التعديالت إلى حين االنتهاء من مراجعة أشمل.
ال تتوقع المجموعة أن يكون لتطبيق هذا المعيار أي أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة.
 )2حصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
إن التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )28االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة سيؤثر على الشركات التي
تمول مثل هذه المنشآت باستخدام أسهم األفضلية أو باستخدام القروض التي ال يتوقع ان يتم تسديدها في المستقبل المنظور
(يشار إليها بحصص طويلة األجل) .هذا التعديل الذي يعالج استيعاب الخسارة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية من قبل حصص
طويلة األجل ،التطبيق يكون مزدوجًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )28والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( -)9األدوات المالية.

الشركات الزميلة

الشركة

بلد التأسيس

نسبة الحصة
المملوكة و قوة
حصة التصويت
لدى المجموعة

األنشطة األساسية

شركة دونا مرين ذ.م.م

البحرين

% 33.33

نقل المواد الضخمة عن طريق
السفن البحرية

التعديالت سارية المفعول للفترات التي تبدأ من أو بعد  1يناير  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر.
ال تتوقع المجموعة أن يكون لتطبيق هذا المعيار أي أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة.

الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة لها نفس السنة المالية للشركة.

هـ) التطبيق المبكر
لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي من المعايير الجديدة أو المعدلة و/أو التفسيرات في سنة .2019
 .3السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة والتي تم تطبيقها من قبل المجموعة على
نحو ثابت كما كانت مطبقة في السنوات السابقة.
 )١التغييرات في السياسات المحاسبية الهامة

.2

أسس اإلعداد

أ)

بيان االلتزام
أعدت البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية.

ب)

أسس القياس
تم إعداد البيانات المالية الموحدة من السجالت المحاسبية للمجموعة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية.

ج)

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة السارية المفعول ابتداء من  1يناير 2019
طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16في يناير  .2019راجع إيضاح ( 3أ).

د)

المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد
 )1بيع أو المساهمة بموجودات بين المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع المشترك (تعديالت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ()28

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16اإليجارات
طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16بتاريخ التطبيق المبدئي في  1يناير  ،2019وذلك باستخدام منهجية األثر
الرجعي المعدلة ،وعليه تم تسجيل األثر التراكمي كما في  1يناير  2019في األرباح المستبقاة ولذلك ،لم يتم تعديل معلومات المقارنة وتم
عرضها كما تم اإلعالن عنها سابقًا بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( )17والتفسيرات ذات العالقة.
يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16للمستأجرين نموذج واحد لمعالجة اإليجارات بالميزانية العمومية .يحتسب المستأجر
حق االنتفاع من الموجود والذي يمثل حقه لالنتفاع بالموجود المعني ،ومطلوبات اإليجار التي تمثل التزامه بسداد دفعات اإليجارات .هناك
اعفاءات اختيارية لعقود االيجار قصيرة األجل واإليجار ذو القيمة المنخفضة .تبقى المعالجة المحاسبية للمؤجر مماثلة للمعيار الحالي ،أي
يستمر المؤجر بتصنيف عقود اإليجار كإيجارات تشغيلية أو تمويلية.
يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16توجيهات اإليجارات الحالية والتي تشمل على ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم
( - )17اإليجارات ،وتفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ( - )4تحديد ما إذا كانت الترتيبات تحتوي على صيغة إيجار،
وتفسير لجنة التفسيرات القائمة رقم ( - )15اإليجارات التشغيلية  -الحوافز ،وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم ( - )27تقييم جوهر
المعامالت التي تتضمن الصفة القانونية لعقود اإليجار.
عند االنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)16احتسبت المجموعة مبلغ  6,632دينار بحريني كموجود حق االستخدام
ومبلغ  6,632دينار بحريني كمطلوبات اإليجار.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2019

بآالف الدنانير البحرينية

 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2019

بآالف الدنانير البحرينية

 .2أسس اإلعداد (يتبع)
 )3كمؤجر
تؤجر المجموعة استثماراتها العقارية ،بما في ذلك موجودات حق االستخدام .صنفت المجموعة هذه اإليجارات كإيجارات تشغيلية.

المبلغ المفصح عنه كالتزامات إيجارات تشغيلية كما في  31ديسمبر 2018

6,081

مطروحًا :إيجارات ذات قيمة منخفضة

)(1,212

أثر الخصم

)(1,312

من المؤكد أن خيارات التمديد و اإلنهاء ستتم ممارستها

3.075

مطلوبات اإليجار المحتسبة في  1يناير 2019

6,632

نتيجة لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)16غيرت المجموعة سياستها المحاسبية لعقود اإليجار كما هو مشروح أدناه.
 )1تعريف اإليجار
عند االنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)16اختارت المجموعة تطبيق الوسيلة العملية لتقييم أي المعامالت هي
معامالت تأجير .طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16فقط على العقود التي تم تحديدها سابقًا على أنها عقود
إيجار .بالنسبة للعقود التي لم يتم تحديدها كعقود إيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( )17وتفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية رقم ( ،)4فإنه لم يتم إعادة تقييمها لتحديد ما إذا كانت تحتوي على صيغة إيجار .لذلك ،تم تطبيق تعريف عقد اإليجار
بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16فقط على العقود المبرمة أو التي تم تغييرها في أو بعد  1يناير .2019
سابقًا ،كانت المجموعة تحدد عند بداية العقد ما إذا كانت االتفاقية هي اتفاقية إيجار أو تحتوي على صيغة إيجار بموجب تفسير لجنة
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ( .)4بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)16تحدد المجموعة ما إذا كان العقد
هو عقد إيجار أو يحتوي على صيغة إيجار ،بناء على تعريف اإليجار.
 )2كمستأجر
بناء على تقييمها لما إذا كان عقد اإليجار قد
كمستأجر ،كانت المجموعة سابقًا تقوم بتصنيف عقود اإليجار كإيجارات تشغيلية أو تمويلية ً
قام بتحويل جميع المخاطر والمنافع العارضة لملكية الموجود ذي العالقة إلى المجموعة بشكل جوهري .بموجب المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم ( ،)16تحتسب المجموعة موجود حق االنتفاع ومطلوبات اإليجار لمعظم عقود اإليجار  -بمعنى أن عقود اإليجار هذه
مدرجة في بيان المركز المالي.
< عقود اإليجار المصنفة كإيجارات تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (.)17
عند االنتقال ،تم قياس مطلوبات اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية ،مخصومة بمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة
كما في  1يناير  .2019موجودات حق االستخدام تقاس في أي من:
مساو لمطلوبات اإليجار ،معدالً بمبلغ أي مدفوعات إيجار مدفوعة مسبقً ا أو مستحقة  -قامت المجموعة بتطبيق هذا النهج على
< مبلغ
ٍ
جميع عقود اإليجار األخرى.
< تطبيق معدل خصم واحد على محفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة.
< عدلت موجودات حق االستخدام بمقدار مبلغ مخصص العقود المثقلة باألعباء لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )37مباشرة قبل تاريخ
التطبيق المبدئي ،كبديل لمراجعة انخفاض القيمة.
< تطبيق اإلعفاء الخاص بعدم احتساب موجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار المتعلقة بعقود إيجار لفترات أقل من  12شهرًا.
< استبعاد التكاليف المبدئية المباشرة من قياس موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق المبدئي.
< استخدمت اإلدراك المتأخر عند تحديد مدة عقد اإليجار ،لتحديد ما إذا كان العقد يحتوي على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار.

السياسات المحاسبية القابلة للتطبيق على المجموعة كمؤجر ال تختلف عن تلك المطبقة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)17ومع
ذلك ،عندما تكون المجموعة مؤجرًا وسيطًا ،يتم تصنيف عقود اإليجار بالباطن بالرجوع لموجود حق االستخدام الناشئ من عقد اإليجار
الرئيسي ،وليس بالرجوع لألصل ذي الصلة.
عند االنتقال للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)16ليس على المجموعة القيام بأي تعديالت على اإليجارات التي تكون فيها
بصفة مؤجر .وبالرغم من ذلك ،قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )15إيراد العقود مع العمالء،
لتخصيص المقابل في العقد لكل مكون تأجيري وغير تأجيري.
تقوم الشركة بتأجير بعض ممتلكاتها بالباطن .بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)17تم تصنيف عقود اإليجار الرئيسية وعقود
اإليجار بالباطن كإيجارات تشغيلية .عند االنتقال للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)16تم عرض موجودات حق االستخدام من
عقود اإليجار الرئيسية في االستثمارات العقارية وتم قياسها بالقيمة العادلة .تم تصنيف عقود اإليجار بالباطن كإيجارات تشغيلية،
بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)16
 )4موجودات حق االنتفاع
احتسبت الشركة موجودات حق االستخدام بمبلغ  6,632دينار بحريني في  1يناير  2019وإضافات بمبلغ  2,113تتعلق بأرض ومبنى ،وبلغت
تكلفة االستهالك للفترة المنتهية في  31ديسمبر  2019مبلغ وقدره  2,313دينار بحريني.
 )5مطلوبات اإليجار
تم خالل السنة قيد مبلغ  439دينار بحريني كحصة على مطلوبات عقود اإليجار في بيان عام موحد الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

تحليل االستحقاق  -التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة

2019

أقل من سنة واحدة

2,595

سنة إلى  5سنوات

3,394

أكثر من  5سنوات

1,767

مجموع مطلوبات اإليجار غير المخصومة كما في  31ديسمبر 2019

7,756

ب) أساس توحيد البيانات المالية
 )1الشركات التابعة
الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة .تسيطر المجموعة على المنشأة عندما تتعرض ،أو لديها الحق في
العوائد المتغيرة من مشاركتها مع المنشأة ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها عليها .يتم تضمين
البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى فقدان السيطرة.
 )2المعامالت والحصة غير المسيطرة
يتم عرض الحصة في حقوق ملكية الشركات التابعة الغير منسوبة للشركة األم في بيان حقوق الملكية الموحد كحصة غير مسيطرة.
يتم احتساب الحصة غير المسيطرة مبدئيًا بحسب حصتها من الموجودات القابلة للتحديد ،والمطلوبات والمطلوبات المحتملة
المحتسبة في محاسبة الشراء ،وال يشمل الشهرة .تدرج األرباح والخسائر المنسوبة للحصة غير المسيطرة في بيان الدخل الشامل
الموحد كأرباح أو خسائر منسوبة للحصة غير المسيطرة.
إن سياسة المجموعة في التعامل مع الحصة غير المسيطرة هي احتسابها كمعامالت مع حقوق مساهمي المجموعة .بالنسبة لشراء
حصة غير مسيطرة ،يتم تسجيل الفرق بين المبلغ المدفوع والحصة المشتراة من القيمة الدفترية لصافي الموجودات للشركة التابعة
في حقوق الملكية.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

كما في  31ديسمبر 2019

 )3الحصص في الشركات المستثمر فيها المحتسبة بطريقة حقوق الملكية
الشركات المستثمر فيها المحتسبة بطريقة حقوق الملكية تمثل الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة .الشركة الزميلة هي الشركة
التي تمتلكها المجموعة بنسبة ما بين  %20و %50من حق التصويت أو تتمتع بتأثير جوهري ،دون السيطرة ،على السياسات المالية
والتشغيلية .المشروع المشترك هو ترتيب تكون المجموعة فيه تحت سيطرة مشتركة ،وتملك الحق في صافي موجودات الترتيب بدالً
من الحق في موجوداته ومطلوباته.

كما في  31ديسمبر 2019

يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا كان يستوفي الشرطين التاليين ،ولم يكن مصنفًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة:
< إذا كان يتم االحتفاظ به ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لقبض تدفقات نقدية تعاقدية؛ و
< إذا كانت شروطه التعاقدية تزيد من التدفقات النقدية بتواريخ محددة ،والتي تعتبر فقط مدفوعات المبلغ األصلي والفوائد على المبلغ
األصلي القائم.

تقوم المجموعة بإحتساب حصتها في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بطريقة حقوق الملكية .يتم احتساب االستثمار مبدئيًا
بسعر التكلفة ويتم زيادة أوخفض القيمة الدفترية حسب الحصة من ربح أو خسارة الشركة المستثمر فيها بعد تاريخ الشراء .التوزيعات
المستلمة من الشركة المستثمر فيها تخفض القيمة الدفترية لالستثمار.

يتم قياس هذه الموجودات الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر
انخفاض القيمة .يتم احتساب دخل الفوائد ،وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية ،وانخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة .أي ربح أو
خسارة من إلغاء االحتساب يتم احتسابه في الربح أو الخسارة.

عندما تتجاوز حصة المجموعة من الخسائر حصتها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ،تخفض القيمة الدفترية لحصة المجموعة
إلى الصفر ويتم التوقف عن احتساب أي خسائر إضافية إال إذا كان هناك التزام على المجموعة أو إذا تم دفع مبالغ بالنيابة عن الشركة

 )3إلغاء االحتساب

الزميلة أو المشروع المشترك.

 )4معامالت تم استبعادها عند توحيد البيانات المالية
يتم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة وأي أرباح غير محققة والناتجة عن عمليات مع شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية
الموحدة .يتم أيضًا استبعاد األرباح الناتجة من المعامالت بين المجموعة مع الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية
والمشاريع المشتركة إلى نسبة حصة المجموعة في الشركات المستثمر فيها .كما يتم أيضًا استبعاد الخسائر غير المحققة بالطريقة
نفسها ،ولكن فقط للحد الذي ال يكون هناك دالئل انخفاض في القيمة.
ت) األدوات المالية
تتكون الموجودات المالية للمجموعة من ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى ،والنقد وما في حكمه ،ودائع ألجل لدى البنوك  ،وتشمل ذمم
مدينة من أطراف ذوي عالقة .تتكون المطلوبات المالية من قروض بنكية ،ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى ،وتشمل مبالغ مستحقة ألطراف
ذوي عالقة ،وسندات مالية مستحقة وسحب على المكشوف.
 )1االحتساب والقياس المبدئي
يتم احتساب الذمم التجارية والذمم المدينة األخرى مبدئيًا عند نشوئها .يتم احتساب جميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى
مبدئيًا عندما تصبح المجموعة طرفًا في الشروط التعاقدية لألداة.
مكون تمويلي جوهري) أو االلتزام المالي بالقيمة العادلة زائدًا ،ألي
يتم مبدئيًا قياس األصل المالي (مالم يكن ذممًا تجارية مدينة بدون
ّ
بند ليس مصنفًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة لشراء أو إصدار األداة المالية .يتم مبدئيًا
لمكون تمويلي جوهري ،بسعر الصفقة.
قياس الذمم المدينة التي تفتقر
ّ
 )2التصنيف والقياس الالحق
الموجودات المالية
عند االحتساب المبدئي ،يتم تصنيف األصل المالي كأصل مالي مقاس كالتالي :بالتكلفة المطفأة؛ بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر؛ أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد االحتساب المبدئي ،إال إذا قامت
المجموعة بتغيير نموذج عمل إدارة الموجودات المالية .وفي هذه الحالة ،يتم إعادة تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم
األول من الفترة األولى للتقرير المالي الذي يتبع التغيير في نموذج العمل.

الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء احتساب الموجودات المالية عندما ينتهي حق استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تقوم
المجموعة بتحويل الحق في استالم التدفقات النقدية من خالل معاملة يتم فيها نقل جميع مخاطر وعوائد الملكية بشكل جوهري ،أو
لم يتم نقل أو إبقاء جميع مخاطر وعوائد الملكية الجوهرية للموجودات ،وال تحتفظ بالسيطرة على الموجودات المالية.
المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء احتساب المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها .كما تقوم المجموعة بإلغاء
احتساب المطلوبات المالية عند تعديل شروطها ،والتدفقات النقدية لاللتزام المعدل مختلفة بصورة جوهرية ،وفي هذه الحالة يتم
بناء على الشروط المعدلة.
احتساب التزام مالي جديد بالقيمة العادلة
ً
عند إلغاء احتساب االلتزام المالي ،يتم احتساب الفرق بين القيمة الدفترية المطفأة والمبلغ المدفوع (بما في ذلك األصول غير النقدية
المحولة ،أو المطلوبات المفترضة) في الربح أو الخسارة.
د) انخفاض قيمة الموجودات المالية
تحتسب المجموعة مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة على:
< الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة؛ و
< موجودات العقود.
تقيس المجموعة مخصصات الخسائر على الذمم التجارية المدينة وذمم مدينة أخرى وموجودات العقود بناء على المنهجية المبسطة
بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة .مخصص الخسارة ألرصدة البنوك يتم قياسه بناء على الخسارة االئتمانية
المتوقعة لفترة أثني عشر شهرًا.
عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة قد زادت كثيرًا منذ االحتساب المبدئي عند
تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة ،تأخذ المجموعة باالعتبار معلومات معقولة ،وداعمة ،وذات عالقة ومتوفرة بدون أي تكاليف أو جهد ال
داعي لها .ويشمل ذلك ك ً
بناء على الخبرات السابقة للمجموعة.
ال من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية،
ً
تفترض المجموعة أن المخاطر االئتمانية على الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة قد ارتفعت كثيرًا ،إذا تجاوزت مدة استحقاقها أكثر
من  30يومًا.
تعتبر المجموعة أن األصل المالي في حالة تعثر إذا:
< من غير المحتمل أن يقوم المقترض بسداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل ،بدون لجوء المجموعة لخطوات مثل تسييل الضمان
(إن وجد) :أو
< الموجودات المالية مستحقة ألكثر من  90يومًا من عمالء خاصين ومستحقة ألكثر من  271يومًا من مؤسسات حكومية.
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
الذمم التجارية المدينة وذمم مدينة أخرى وموجودات العقود (المنهجية المبسطة)
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى وموجودات
العقود.
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تقدم الذمم المدينة خالل مراحل متعاقبة من
بناء على احتمال ّ
تحتسب معدالت الخسارة باستخدام طريقة «معدل المدور (صافي التدفق)ً ،
االستحقاق إلى خانة الخسارة .يؤخذ التعافي والخروج من حالة الخسارة باالعتبار لحساب معدالت الخسارة التاريخية .تحتسب المعدالت المدورة
بشكل منفصل للتعرضات في القطاعات المختلفة استنادًا على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة للعميل .تستند معدالت الخسارة على
تجربة الخسارة االئتمانية الفعلية على مدى السنوات الخمس الماضية .يتم تعديل هذه المعدالت لتعكس الفروقات بين الظروف االقتصادية
خالل الفترة التي تم خاللها جمع البيانات التاريخية ،والظروف الحالية ،ووجهة نظر المجموعة للظروف االقتصادية على مدى العمر المتوقع
للذمم المدينة .تستند التعديالت المستقبلية لمعدالت الخسارة على بطاقة النتائج النوعية ،التي تعالج وجهة نظر اإلدارة حول الظروف
االقتصادية والتجارية المستقبلية.

و) موجودات محتفظ بها للبيع

كما في  31ديسمبر 2019

النقد وأرصدة البنوك ( -المنهجية العامة)
تم قياس انخفاض القيمة على النقد وما في حكمه على أساس الخسارة المتوقعة لفترة إثني عشر شهرًا ،وتعكس االستحقاقات
قصيرة األجل للتعرضات .تعتبر المجموعة أن النقد وما في حكمه له مخاطر ائتمانية منخفضة استنادًا على التصنيفات االئتمانية
الخارجية لألطراف المقابلة.
الموجودات المالية المنخفضة ائتمانيًا
في تاريخ كل بيان للمركز المالي ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة منخفضة ائتمانيًا.
يعتبر األصل المالي «منخفض ائتمانيًا» عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.
األدلة على أن األصل المالي ضعيف ائتمانيًا تشمل المعلومات القابلة للرصد التالية:
< صعوبات مالية جوهرية للمقترض أو المصدر؛
< خرق للعقد ،مثل العجز أو التأخر في السداد ،أو استحقاق األصل المالي لفترة تفوق  90يومًا إال في حالة الذمم المدينة من مؤسسات
حكومية فتكون الفترة  271يومًا؛
صدر سيعلن إفالسه أو أي إعادة هيكلة مالية أخرى؛
الم ِ
< من المحتمل أن المقترض أو ُ
عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي
مخصصات الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتم طرحها من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.

كما في  31ديسمبر 2019

تظهر الموجودات المحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة مطروح ُا مها مصاريف البيع ،أيهما أقل.
المحولة ،أو المطلوبات المفترضة) في الربح أو الخسارة.
ز) العقارات والمنشآت والمعدات
 )1الموجودات المملوكة
تظهر العقارات والمنشآت والمعدات والتي تشمل أعمال رأسمالية قيد اإلنشاء بالتكلفة مطروحًا منها االستهالك المتراكم وخسائر
إنخفاض القيمة ،ان وجدت .تشمل التكلفة المصروفات المنسوبة بشكل مباشر لشراء األصل .تشمل تكلفة الموجودات المبنية من
قبل المجموعة تكلفة المواد والعمل المباشر ،وتكاليف تفكيك وإزالة العناصر وإعادة تهيئة الموقع التي توجد فيه الموجودات ،وتكاليف
التمويل المرسملة والتكاليف األخرى المنسوبة بشكل مباشر والتي تجعل الموجودات في حالة جاهزة للعمل واإلستخدام المنشود.
وتعدل كلما لزم ذلك ،في تاريخ كل بيان مركز مالي .يتم تخفيض القيمة
ويتم مراجعة قيم الموجودات المتبقية والعمراإلنتاجي،
ّ
الدفترية للموجودات إلى قيمتها القابلة لإلسترداد إذا كانت القيمة الدفترية للموجودات أكبر من قيمتها المقدرة القابلة لإلسترداد .أما
األعمال الرأسمالية قيد اإلنشاء المتعلقة بالعقارات والمنشآت والمعدات ،فيتم إظهارها بالتكلفة مطروح منها خسائر اإلنخفاض في
القيمة ،إن وجدت .تحتسب أية أرباح أو خسائر من استبعاد العقارات والمنشآت والمعدات ضمن الربح أو الخسارة.
 )2القياس الالحق
تتم رسملة المصروفات المتكبدة المتعلقة باستبدال أحد مكونات العقارات والمنشآت والمعدات والتي تم تصنيفها على حده .تتم
رسملة المصروفات الالحقة األخرى فقط عندما تؤدي هذه المصروفات إلى زيادة في القيمة االقتصادية المستقبلية للعقارات والمنشآت
والمعدات .تسجل جميع المصروفات األخرى في الربح أو الخسارة عند تكبدها .يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد اإلنشاء للتصنيف
المناسب في العقارات والمنشآت والمعدات حالما تكون جاهزة لإلستخدام.
 )3اإلستهالك
يتم إحتساب اإلستهالك في الربح أو الخسارة وفقًا لطريقة القسط الثابت على العمر اإلنتاجي للعقارات والمنشآت والمعدات .ال يتم
إحتساب إستهالك على األراضي المملوكة .األعمار اإلنتاجية المتوقعة كمايلي:

الشطب
تقوم المجموعة بشطب إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية (إما كليًا أو جزئيًا) ،عندما ترى أنه ال توجد أسس واقعية لالسترداد.
بالنسبة للعمالء من األفراد ،تقوم المجموعة بعمل تقييم فردي فيما يتعلق بتوقيت ومقدار المبلغ المشطوب بناء على ما إذا كانت
هناك توقع معقول لالسترداد .ال تتوقع المجموعة أي استردادات جوهرية من المبالغ المشطوبة .ومع ذلك ،فإن المبالغ المشطوبة يمكن
أن تخضع إلجراءات تنفيذية بغرض االمتثال إلجراءات المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.
هـ) معامالت بالعملة األجنبية
 )1عملة التعامل والعرض
يتم قياس بنود البيانات المالية الموحدة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المجموعة «عملة التعامل» .يتم
إعداد البيانات المالية الموحدة بالدينار البحريني وهي العملة المستعملة من قبل المجموعة في معامالتها والعملة المستخدمة في
إعداد البيانات المالية .تم التقريب إلى «األلف» ماعدا الحاالت المشار إليها.
 )2المعامالت واألرصدة
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الدينار البحريني الذي يعتبر عملة القياس للمجموعة بأسعار الصرف السائدة في
تاريخ إجراء المعامالت .تم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية بسعر الصرف السائد في تاريخ بيان المركز
المالي .تدرج جميع فروقات التحويل في الربح أو الخسارة.

تصنيف العقارات والمنشآت والمعدات

العمر اإلنتاجي المتوقع بالسنوات

المباني

3 – 15

تحسينات على أراضي مستأجرة

3 – 15

المنشآت واآلالت والسيارات

3 – 15

السفن والمراكب

10 – 15

معدات مكتبية وأثاث وتركيبات

1–5

 )3شركات المجموعة
ال يوجد لدى المجموعة أي استثمارات جوهرية في العمليات الخارجية .ان العمالت األخرى المستعملة من قبل شركات المجموعة في
معامالتها إما الدينار البحريني أو الدوالر األمريكي ،وعليه لم تنتج أية فروقات جوهرية من تحويل البيانات المالية لشركات المجموعة.
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كما في  31ديسمبر 2019

ح) إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية
يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات المجموعة الغير مالية (فيما عدا المخزون) ،لتحديد دالئل إنخفاض في القيمة في تاريخ كل بيان
مركز مالي .إذا وجد مثل هذا الدليل يتم تقدير القيمة المتوقع إستردادها لهذه الموجودات.
القيمة القابلة لالسترداد للموجودات أو الوحدة المولدة للنقد هي القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة مطروحًا منها تكلفة البيع،
أيهما أكبر .عند تقييم القيمة المستخدمة ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل
خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد وأخطار تلك الموجودات .لغرض تحديد اإلنخفاض في القيمة ،يتم تجميع
الموجودات معًا ضمن أصغر مجموعة من الموجودات التي تولد التدفقات النقدية من االستخدام المستمر ،والتي تعتبر مستقلة بصورة
كبيرة عن التدفقات النقدية من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى («الوحدة المولدة للنقد»).
تحتسب خسائر انخفاض القيمة إذا كانت القيمة الدفترية للموجودات أو الوحدة المولدة للنقد تفوق القيمة القابلة لالسترداد المقدرة.
يتم إحتساب خسائر انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة .تحتسب خسائر االنخفاض في القيمة للموجودات األخرى في الفترات السابقة،
ويتم تقييمها في تاريخ كل بيان مركز مالي لتحديد وجود دالئل انخفاض الخسارة أو عدم وجودها .يتم عكس الخسارة إذا كان هناك أي
تغيير في طريقة التقدير المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لإلسترداد .يتم عكس الخسارة فقط للحد الذي تكون فيه القيمة الدفترية
للموجودات ال تفوق القيمة الدفترية التي سوف تحدد ،صافي من االستهالك أو اإلطفاء ،لو لم يتم احتساب خسائر االنخفاض في القيمة.
ط) المخزون
يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها ،أيهما أقل .يتم احتساب تكلفة مخزون األغذية على أساس الداخل
أوال الخارج أوالً ،بينما يتم احتساب تكلفة المخزون اآلخر على أساس المتوسط الموزون اعتمادا على طبيعة العمل المحدد لكل القطاع.
تتضمن التكلفة جميع المصروفات التي تنفق على المخزون في الظروف العادية حتى وصوله إلى موقعه وحالته الحاليين .صافي القيمة
الممكن تحقيقها هي عبارة عن سعر البيع المتوقع في ظروف العمل االعتيادية ناقصًا مصروفات البيع المقدرة.
ي) النقد وما في حكمه
يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق وأرصدة البنوك والودائع قصيرة األجل التي تستحق خالل  3أشهر أو أقل من تاريخ
اإليداع ،والتي ال تكون معرضة ألخطار التغير في القيمة العادلة بصورة جوهرية .لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد ،يتم عرض
النقد وما في حكمه صافي من السحوبات على المكشوف.
ك) موجودات العقود ومطلوبات العقود
موجودات العقود تتعلق أساسًا بحقوق المجموعة في مقابل األعمال المنجزة ولكن لم يتم إصدار فواتيرها حتى تاريخ بيان المركز المالي.
المبالغ المستحقة من عمالء عقود اإلنشاءات يتم نقلها إلى الذمم التجارية المدينة عندما تصبح الحقوق غير مشروطة ويتم هذا غالبًا
عندما تصدر المجموعة الفاتورة للعميل.
مطلوبات العقود تتعلق أساسًا بالمبالغ المستلمة مقدمًا من العمالء ويحتسب اإليراد بمرور الوقت.
ل) المخصصات
يتم احتساب مخصص في بيان المركز المالي عندما يكون على المجموعة التزام قانوني أو إعتباري نتيجة لحدث سابق ،ويمكن قياسه
بطريقة موثوقة ،مع احتمال استخدام منافع اقتصادية لسداد هذا االلتزام.
م) اإليجارات التشغيلية
تحتسب المدفوعات المتعلقة باإليجارات التشغيلية في الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدة عقد اإليجار.
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ن) احتساب اإليرادات
يتم قياس اإليراد بناء على المقابل المحدد في العقد مع العميل .تحتسب المجموعة اإليراد عندما تقوم بنقل السيطرة على المنتجات
أو الخدمات إلى العميل.
 )1إيرادات العقود
بالنسبة لعقود اإلنشاءات ،حددت المجموعة أن العميل يتحكم في جميع األعمال قيد التنفيذ ،في نفس الوقت الذي ينفذ فيه العمل.
ويرجع السبب في ذلك ألن اإلنشاءات تتم وفقًا لمواصفات ورغبات العميل وبالعموم على اراضي تابعة للعميل .وفي حال إلغاء العقد من
قبل العميل ،فإنه يحق للمجموعة المطالبة بالتعويض عن التكاليف المتكبدة حتى تاريخه ،باإلضافة لهامش معقول .يتم إصدار الفواتير
وفقًا للشروط التعاقدية .يتم عرض المبالغ غير المفوترة كموجودات العقود ،صافي من أي خسائر ائتمانية متوقعة .يتم احتساب اإليراد
ّ
تشكل عقدًا أصليًا،
مقابل التغيرات فقط إذا تم الموفقة على التغيرات من قبل العمالء .إذا كانت التغيرات الخاصة بخدمات محددة
تحتسب التغيرات كعقد منفصل ،أو يتم احتسابها كتعديل على العقد األصلي .العقود التي يتم التفاوض بشأنها بنفس الهدف
التجاري ،والتي تتعلق بالتزام أداء واحد مع نفس العميل ،يتم تجميعها واحتسابها كعقد واحد.
يحتسب اإليراد بمرور الوقت بناء على تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه كنسبة من إجمالي التكاليف المقدرة .التكاليف ذات العالقة
تحتسب في الربح أو الخسارة عند تكبدها .يتم إدراج المبالغ المستلمة مقدمًا ضمن بند «مطلوبات العقود».
 )2مبيعات البضائع
يحصل العمالء على السيطرة عند تسليم وقبول البضائع في مقراتهم ،أو عند تسليمها لوكالء العميل .يتم احتساب اإليراد عند نقطة
زمنية محددة حين يتم تسليم البضائع وقبولها من قبل العمالء في مقراتهم.
س) منافع الموظفين
 )1الموظفون البحرينيون
توفر الهيئة العامة للتأمين االجتماعي غطاءًا تأمينيًا للموظفين البحرينيين وذلك نظير اشتراك شهري يتحمله كل من أصحاب األعمال
والموظفين ويحتسب على أساس نسبة مئوية ثابتة من الراتب .مساهمة المجموعة في هذا البرنامج والذي يمثل برنامج مساهمات
محددة حسب معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )19منافع الموظفين ،يتم تسجيلها كمصروفات عند تكبدها.
 )2الموظفون األجانب
يستحق الموظفون األجانب الذين يعملون بعقود عمل محددة مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل البحريني للقطاع األهلي لسنة
 2012تحتسب على أساس مدة الخدمة وآخر راتب شهري .يتم عمل مخصص لهذا االلتزام وفقا لقانون العمل البحريني بناء على متراكم
فترات خدمة الموظفين منذ تاريخ التسوية السابقة وآخر استحقاقات الرواتب والعالوات بتاريخ بيان المركز المالي.
ع) إيراد وتكلفة التمويل
يحتسب إيراد وتكلفة التمويل بطريقة معدل الفائدة الفعلي.
ف) أسهم الخزينة
عندما تشتري المجموعة أسهم رأس مالها ،يطرح المبلغ المدفوع شام ً
ال أي تكاليف تتعلق بالمعاملة من إجمالي حقوق الملكية وتسجل
كأسهم خزينة إلى أن يتم إلغاءها .عند بيع السهم أو إعادة إصداره الحقًا ،فإن أي أرباح أو خسائر تتضمن في حقوق الملكية.
ص) االحتياطي القانوني
حسب متطلبات نظام الشركة األساسي وقانون الشركات التجارية البحريني لسنة  ،2001فانه يجب تخصيص  %10من صافي الربح لالحتياطي
القانوني ويتم إيقاف التخصيص حتى يصل إلى  %50من رأس المال المدفوع .هذا اإلحتياطي ال يتم توزيعه عاد ًة على المساهمين إال في
حاالت معينة حددها قانون الشركات التجارية البحريني لسنة .2001
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

 .5العقارات والمنشآت المعدات

كما في  31ديسمبر 2019

كما في  31ديسمبر 2019

ق) العائد على السهم
يحتسب العائد على السهم األساسي عن طريق قسمة الربح أو الخسارة المنسوبة لمساهمي الشركة على المعدل الموزون لألسهم
القائمة خالل السنة بعد طرح متوسط عدد أسهم الخزينة المشتراة والمحتفظ بها من قبل الشركة.
ر) تقارير القطاع
إن القطاع التشغيلي هو جزء من المجموعة الذي يزاول نشاطاته التجارية ويحقق إيرادات ويتكبد مصروفات ويتم مراجعة نشاطاته
بشكل دوري من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة (مجلس اإلدارة) ،التخاذ القرارات بشأن الموارد التي يجب تخصيصها
للقطاع ،ولتقييم أداءه والذي يتوفر له معلومات مالية منفصلة .تقسم القطاعات التشغيلية إلى قطاعات تجارية .تقوم المجموعة
بتنظيم أعمالها كقطاعين رئيسيين وذلك ألسباب إدارية.
ش) الذمم التجارية المدينة
يتم تسجيل الذمم التجارية المدينة مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم احتسابها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة
الفعلي ،مطروحا منها مخصص انخفاض القيمة.
ت) الذمم التجارية الدائنة
يتم احتساب الذمم الدائنة مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
ث) استثمارات عقارية
االستثمارات العقارية هي تلك المحتفظ بها بغرض التأجير ،أو ارتفاع قيمتها ،أو كالهما.تظهر االستثمارات العقارية مبدئيًا بالتكلفة،
مطروحًا منها االستهالك وأي انخفاض في القيمة ،إن وجد .يحتسب االستهالك على التكلفة بطريقة القسط الثابت وبمعدالت سنوية
الغرض منها شطب تكلفة االستثمار العقاري على مدى األعمار االفتراضية المقدرة التي تمتد إلى  10سنوات .يتم احتساب أي أرباح أو
خسائر من استبعاد أو بيع االستثمارات العقارية (محتسبة كالفرق بين صافي عائد البيع والقيمة الدفترية لألصل) يتم تضمينه في بيان
الدخل الموحد في الفترة التي يتم فيها إلغاء االحتساب.
يتم احتساب إيراد اإليجار من االستثمارات العقارية بطريقة القسط الثابت على فترة عقد اإليجار.

األراضي
والمباني

أ) األحكام
•إيضاح (3ن)  -احتساب اإليراد :ما إذا يتم احتساب اإليراد من عقود مع العمالء مع مرور الوقت أو عند نقطة زمنية محددة .تحديد متى
يتم نقل السيطرة إلى العميل يحتاج إلى أحكام هامة.
ب) التقديرات واالفتراضات
•إيضاح (3ج) و (3د)  -قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود :االفتراضات
الرئيسية في تحديد معدل الخسارة الموزون.
•إيضاح (3ح) :اختيار انخفاض قيمة العقارات والمنشآت والمعدات :االفتراضات الرئيسية في تحديد القيمة المسترجعة.
•إيضاح (3ط) :اختيار انخفاض قيمة المخزون :االفتراضات الرئيسية في تحديد صافي القيمة القابلة للتحقيق.

منشآت ،آالت ،معدات
مكتبية،
سيارات،
أثاث
سفن
وتركيبات
ومراكب

أعمال
رأسمالية
المجموع
قيد
اإلنشاء

التكلفة
في  1يناير 2019

12,689

4,942

63,413

1,369

437

82,850

اضافات

-

58

3,890

60

1,533

5,541

أعادة تصنيف

-

-

9

)(9

-

-

المحول من أعمال رأسمالية قيد اإلنشاء

56

217

825

-

)(1,098

-

استبعادات

)(4

-

)(1,811

)(82

-

)(1,897

في  31ديسمبر 2019

12,741

5,217

66,326

1,338

872

86,494

اإلستهالك
في  1يناير 2019

4,067

3,299

46,772

1,276

-

55,414

استهالك السنة

484

468

5,516

56

-

6,524

إستبعادات

)(4

-

)(1,669

)(82

-

)(1,755

في  31ديسمبر 2019

4,547

3,767

50,619

1,250

-

60,183

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2019

8,194

1,450

15,707

88

872

26,311

تحسينات
على
أراضي
مستأجرة

تحسينات على
أراضي
مستأجرة

تحسينات
على
أراضي
مستأجرة

تحسينات تحسينات
تحسينات على
على
على
أراضي
أراضي
أراضي
مستأجرة
مستأجرة مستأجرة

 .4التقديرات المحاسبية واألحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية
تقوم المجموعة بعمل تقديرات محاسبية وأحكام تؤ ّثر على المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات للسنة المالية المقبلة .إن هذه
التقديرات واألحكام يتم تقييمها بشكل مستمر على أساس التجربة التاريخية وعوامل أخرى ،منها تو ّقعات األحداث المستقبلية التي
يعتقد بأنها كانت معقولة في ظروف معينة.

تحسينات على
أراضي
مستأجرة

بآالف الدنانير البحرينية

التكلفة
في  1يناير 2018

12,584

4,347

60,228

1,287

280

78,726

اضافات

105

1

3,647

83

452

4,288

إضافات من شراء شركة تابعة

-

299

1,349

-

-

1,648

المحول من أعمال رأسمالية قيد اإلنشاء

-

295

-

-

)(295

-

استبعادات

-

-

)(1,811

)(1

-

)(1,812

في  31ديسمبر 2018

12,689

4,942

63,413

1,369

437

82,850

اإلستهالك
في  1يناير 2018

3,577

2,876

43,361

1,225

-

51,039

استهالك السنة

490

423

4,966

52

-

5,931

إستبعادات

-

-

)(1,555

)(1

-

)(1,556

في  31ديسمبر 2018

4,067

3,299

46,772

1,276

-

55,414

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2018

8,622

1,643

16,641

93

437

27,436

تم توزيع االستهالك على تكلفة المبيعات /تكاليف العقود بمبلغ  5,782دينار بحريني ( 5,244 :2018دينار بحريني) والمصروفات
).العمومية واإلدارية بمبلغ  742دينار بحريني ( 687 :2018دينار بحريني
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كما في  31ديسمبر 2019

بآالف الدنانير البحرينية

االستخدام
الوصف
الرقم العنوان
الحالي
مكتب/مصنع /مرآب /تجاري
مبنى رقم  ، 910العكر
1
مبنى مخازن
الشرقي
تجاري
قطعة أرض رقم  ،7019248و أرض
2
 7019250سلماباد

3
4
5
6
7
8
9
10

النوع ومدة الخدمة

صافي القيمة
معدل عمر العقار
الدفترية
 22 - 12سنة

مستأجر ،وقابل
للتجديد سنويًا
ملكية مطلقة

 30 - 22سنة

328

مبنى

تجاري

مستأجر

 21سنة

26

مكتب  /ورش
 /مبنى مخازن

تجاري

مستأجر لعشر سنوات  13سنوات
قابلة للتجديد

أرض

تجاري

ملكية مطلقة

 5سنوات

1.753

مبنى و أرض

تجاري

ملكية مطلقة

 7سنوات

424

مبنى و أرض

تجاري

ملكية مطلقة

 7سنوات

2.131

مبنى و أرض

تجاري

ملكية مطلقة

 3سنوات

1.029

أرض

تجاري

ملكية مطلقة

 3سنوات

1.326

أرض

تجاري

ملكية مطلقة

 3سنوات

1.084

2019

2018

في  1يناير

1,281

724

الحصة في األرباح للسنة

161

1,088

توزيع أرباح خالل السنة

)(302

)(531

1,140

1,281

يشمل المستثمرون المحتسبون وفقا لحقوق االملكية االستثمار في رصيد الشركة الزميله كما في  31ديسمبر  2019مبلغ  410دينار
بحريني ( 311- 2018دينار بحريني) تتضمن حصة األرباح من حقوق المساهمين المستثمرة الدخل من الشركات الزميلة خالل 99- 2019
دينار بحريني ( 42- 2018دينار بحريني)

66

الموجودات
غير
المتداولة

المشروع المشترك

2019
المشاريع المشتركة غير الجوهرية -

الموجودات المطلوبات صافي
الموجودات
المتداولة المتداولة
)(%100
األخرى
األخرى

النقد وما
في حكمه

حصة المجموعة من
)صافي الموجودات (%50
القيمة الدفترية للحصة
في المشروع المشترك

323

351

674

-

-

المشاريع المشتركة الجوهرية

43

1,702

2,669

2,133

2,281

1,140

المجموع

43

2,025

3,020

2,807

2,281

1,140

الموجودات المطلوبات صافي
الموجودات
الموجودات
النقد وما في حكمه المتداولة المتداولة
غير
)(%100
األخرى
األخرى
المتداولة

الموجودات غير المتداولة

-

435

187

622

-

-

المشاريع المشتركة الجوهرية

118

1,792

5,950

5,299

2,561

1,281

المجموع

118

2,227

6,137

5,921

2,561

1,281

المشروع المشترك

اإليرادات

2019
المشاريع المشتركة غير
الجوهرية

-

المشروع المشترك
مشروع ناس كونتراك المشترك

الشركة التابعة ذات العالقة
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م

الحصة %
50

2019
313

507

مشروع ناس برهان المشترك

شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م

50

636

636

مشروع ناس كونتراك واتس المشترك

شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م

50

191

138

المجموع

1,140

1,281

االستهالك
واإلطفاء

إيراد
الفوائد

األرباح من
العمليات
المستمرة

مجموع الدخل
الشامل

أرباح
األسهم
حصة المجموعة
من مجموع الدخل المستلمة
من قبل
الشامل ()%50
المجموعة

-

-

-

-

-

-

المشاريع المشتركة الجوهرية 7,483

15

30

322

322

161

302

7,483

15

30

322

322

161

302

رأس المال واألرباح غير الموزعة
في نهاية السنة
2018

حصة المجموعة من
صافي الموجودات ()%50
القيمة الدفترية للحصة
في المشروع المشترك

2018
المشاريع المشتركة غير
الجوهرية

المجموع

تعمل المجموعة حاليا كشريك في المشاريع المشتركة التالية:
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يلخص الجدول التالي المعلومات المالية للمشاريع المشتركة الجوهرية كما هي مبينة في بياناتها المالية معدلة بتسويات القيمة العادلة
في تاريخ االستحواذ وفروقات السياسات المحاسبية .كما يطابق الجدول ملخص المعلومات المالية مع القيمة الدفترية لحصة المجموعة
في المشاريع المشتركة.
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 .6استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
الحركة في االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية كالتالي:

جميع المشاريع المشتركة ال تعتبر شركات مسجلة.

كما في  31ديسمبر 2019

بآالف الدنانير البحرينية

 .6استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية (يتبع)

 .5العقارات والمنشآت والمعدات (يتبع)
عقارات المجموعة

مبنى رقم ،1295
طريق  ،239سلماباد 702
قطعة أرض رقم 4
( )01 -00-9078منطقة الحد
الصناعية
قطعة أرض رقم 07019247
سلماباد
قطعة أرض رقم ،1359
رأس زويد
قطعة أرض رقم ،12001760
رأس زويد
قطعة أرض رقم ،12010988
لحسي
قطعة أرض رقم ،12010989
لحسي
قطعة أرض رقم 12009273
 ،لحسي

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

المجموع

2018
المشاريع المشتركة غير
الجوهرية

اإليرادات

-

-

610

610

305

305

المشاريع المشتركة الجوهرية 9,136

76

-

1,566

1,566

783

226

9,746

76

-

2,176

2,176

1,088

531

المجموع

610

االستهالك
واإلطفاء

إيراد
الفوائد

األرباح من
العمليات
المستمرة

مجموع الدخل
الشامل

أرباح
األسهم
حصة المجموعة
من مجموع الدخل المستلمة
الشامل ( 50( )%50من قبل
المجموعة
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كما في  31ديسمبر 2019

بآالف الدنانير البحرينية

تمثل هذه سبع فلل سكنية استلمتها المجموعة في  2017من العميل بدال من الذمم المدينة ،بيع منها الحقًا فيال واحدة .ان القيمة
العادلة البالغة  2.02مليون دينار بحريني تم تحديدها من قبل مقيم طرف ثالث مستقل ذو خبرة مماثلة في نفس العقارات والموقع
باستخدام طريقة مقارنة المبيعات .القيمة العادلة تصنف ضمن المستوى  2في تراتبية القيمة العادلة.
 .8المخزون
2019

2018

مواد خام

5,559

6,194

آالت ،قطع غيار ،زيوت وشحوم

4,337

3,857

بضائع في الطريق

79

22

مواد غذائية

1,379

1,567

بضائع منجزة

1,261

711

12,615

12,351

)(3,215

)(2,729

9,400

9,622

2019

2018

في  1يناير

2,729

2,321

مخصص السنة

504

416

المسترجع خالل السنة

)(18

)(8

في  31ديسمبر

3,215

2,729

الحركة في مخصص انخفاض قيمة المخزون التالف وبطيء الحركة

كما في  31ديسمبر 2019

بآالف الدنانير البحرينية

 .10موجودات العقود

 .7استثمارات عقارية

مخصص انخفاض قيمة المخزون التالف وبطيء الحركة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

2019

2018

تكاليف متكبدة زائدًا أرباح منسوبة لعقود قيد التنفيذ

331,723

301,140

فواتير انجاز العمل لعقود قيد التنفيذ

)(293,676

)(269,539

مخصص انخفاض القيمة

38,047
)(381

31,601
)(393

37,666

31,208

تم تضمين معلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان وخسائر انخفاض قيمة موجودات العقود في إيضاح (.)24

 .11النقد وما في حكمه
2019

2018

النقد وأرصدة لدى البنوك

7,046

7,260

ودائع بنكية قصيرة األجل

6,385

3,157

النقد وما في حكمه في بيان المركز المالي

13,431

10,417

سحوب على المكشوف

)(19,372

)(17,912

النقد وما في حكمه في بيان التدفقات النقدية

)(5,941

)(7,495

 .9ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى
2019

2018

ذمم تجارية مدينة

43,634

49,611

مبالغ مدينة محجوزة

20,265

23,292

مبالغ مدفوعة مقدما إلى الموردين والمقاولين الفرعيين

5,316

4,163

مصروفات مدفوعة مقدمًا

1,031

830

ذمم مدينة أخرى

2,901

1,005

73,147

78,901

)(8,231

)(8,121

64,916

70,780

2019

2018

في  1يناير

8,121

6,231

أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9

-

2,274

مخصص ( /عكس) خالل السنة

110

)(384

في  31ديسمبر

8,231

8,121

مخصص خسائر انخفاض القيمة

الحركة في مخصص انخفاض القيمة

 .12قروض بنكية
2019

2018

المتداولة

2,298

981

غير المتداولة

3,715

3,668

6,013

4,649

الحركة خالل السنة كالتالي:
2019

2018

في  1يناير

4,649

1,901

قروض بنكية مستلمة

2,614

4,463

قروض مسددة

)(1,250

)(1,715

في  31ديسمبر

6,013

4,649

معدل الفائدة الفعلي على القروض والسلفيات كان  %6.00 - %4.90سنويًا ( %5.94 - %4.89 :2018سنويًا).

تم تضمين معلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان وخسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية والذمم المدينة األخرى متضمنة في
إيضاح (24ب).
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2019

بآالف الدنانير البحرينية

 .13منافع الموظفين

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2019

بآالف الدنانير البحرينية

 .16اإليردات (يتبع)
ب .تقسيم اإليرادات من العقود مع العمالء

2019

2018

في  1يناير

11,426

10,336

مخصص السنة

2,940

4,798

مدفوع خالل السنة

)(3,622

)(3,708

10,744

11,426

مقسمة إلى:
مطلوبات متداولة

3,076

3,799

مطلوبات غير متداولة

7,668

7,627

إيرادات العقود والتصنيع
األنشطة التجارية
والخدمات

10,744

11,426

2018

في الجدول التالي ،يتم تصنيف إيراد العقود مع العمالء من حيث السوق الجغرافي الرئيسي ،وخطوط المنتجات والخدمات الرئيسية،
وتوقيت احتساب اإليرادات.

2019

2018

2019

استبعادات
2019

المجموع
2018

2019

2018

األسواق الجغرافية الرئيسية
 .14ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى
ذمم تجارية دائنة
مصروفات مستحقة

2019
14,499
15,219

2018

البحرين

136,718

173,319

21,805

18,246

)(19,718

)(26,455

138,805

165,110

خارج البحرين

15,052

17,917

-

-

)(373

)(257

14,679

17,660

151,770

191,236

)(26,712

153,484

182,770

18,542
15,286

أرباح أسهم غير مطالب بها

1,617

1,619

مبالغ محجوزة دائنة

4,175

3,493

ذمم دائنة أخرى

3,202

2,048

38,712

40,988

 .15مطلوبات العقود

21,805

18,246

)(20,091

أنواع األسواق
القطاع الحكومي

27,557

84,122

863

646

-

-

28,420

84,768

القطاع غير الحكومي

124,213

107,114

20,942

17,600

)(20,091

)(26,712

125,064

98,002

151,770

191,236

21,805

18,246

)(20,091

)(26,712

153,484

182,770

توقيت احتساب اإليرادات
2019

2018

فواتير انجاز العمل مستلمة ومستحقة

17,558

70,494

تكاليف متكبدة زائدا أرباح محتسبة لعقود قيد التنفيذ

)(4,076

)(61,924

13,482

8,570

 .16اإليردات

المنتوجات المنقولة عند
نقطة محددة

33,713

43,811

21,805

18,246

)(16,571

)(20,405

38,947

41,652

المنتوجات المنقولة مع
مرور الوقت

118,057

147,425

-

-

)(3,520

)(6,307

114,537

141,118

اإليرادات من العقود مع
العمالء

151,770

191,236

21,805

18,246

)(20,091

)(26,712

153,484

182,770

.١مصادر اإليراد
2019

2018

 -إيرادات العقود

108,528

134,514

 -مبيعات البضائع

33,573

35,470

 -إيراد التأجير

11,383

12,786

153,484

182,770

اإليرادات من العقود مع العمالء
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 .20رأس المال

 .17إيرادات أخرى
2019

2018

أرباح من بيع عقارات ومنشآت معدات

89

100

استرجاع مخصص انخفاض قيمة المخزون

18

8

إيرادات متفرقة

933

749

1,040

857

2019
ا) رأس المال المصرح به
 500,000,000سهم ( 500,000,000 :2018سهم ) بقيمة  100فلس للسهم

2018
50,000

50,000

ب) الصادر والمدفوع بالكامل
 220,000,000سهم ( 220,000,000 :2018سهم) بقيمة  100فلس للسهم

22,000

22,000

أسهم الخزينة)4.923.160 :2018( 4.923.160 :

)(1,597

)(1,597

حاملي األسهم العادية لهم الحق في استالم األرباح من وقت آلخر ويحق لهم بصوت واحد مقابل كل سهم في اجتماعات الجمعية العمومية
للشركة .يتم تعليق جميع الحقوق المرتبطة بأسهم الشركة التي تحتفظ بها المجموعة حتى يتم إعادة إصدار هذه األسهم.

 .18المصروفات العمومية واإلدارية
2019

2018

رواتب موظفي اإلدارة

6,882

7,476

أتعاب استشارات إدارية

1,560

1,560

شطب ذمم مدينة

643

777

استهالك

928

687

عموالت

244

369

مصروفات السيارات

404

415

إيجار وكهرباء وماء

263

524

اتصاالت

209

245

مكافأة وأتعاب حضور أعضاء مجلس اإلدارة

205

301

توظيف وتدريب الموظفين

209

160

انخفاض قيمة استثمارات عقارية

-

169

انخفاض قيمة الشهرة

350

-

أتعاب مهنية

329

413

مصاريف طباعة وقرطاسية

132

141

مصاريف تقنية المعلومات

191

228

مصروفات أخرى

437

221

12,986

13,686

ج .أرباح األسهم
لم يقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2019ولم يكن هناك توزيع أرباح مؤقت مدفوع خالل العام ( :2018ال شيء)
2019

2018

أرباح أسهم مقترحة

-

1,075

احتياطي تبرعات وأعمال خيرية

-

30

-

1,105

المساهمون الرئيسيون هم:
عدد األسهم
المملوكة

اسم المساهم
 .1السيد سمير عبداهلل ناس*

18,810,000

8.55

بحريني

 .2السيد سامي عبداهلل ناس*

18,810,000

8.55

بحريني

 .3السيد عادل عبداهلل ناس*

18,810,000

8.55

بحريني

 .4السيد غازي عبداهلل ناس*

18,810,000

8.55

بحريني

 .5السيد فوزي عبداهلل ناس*

18,810,000

8.55

 .6شركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة

15,969,864

7.26

بحريني
المملكة العربية
السعودية

110,019,864

50.01

 .19العائد على السهم
يحسب العائد األساسي لكل سهم بقسمة ربح السنة المنسوب إلى مساهمي الشركة على المتوسط الموزون لعدد األسهم العادية
القائمة خالل السنة ،بعد طرح متوسط عدد األسهم المشتراة كأسهم خزينة والمحتفظ بها من قبل الشركة على النحو التالي:

2019

2018

ربح السنة المنسوب إلى حاملي أسهم الشركة األم

)(3,285

4,262

* أسهم محتفظ بها بأسم أعضاء مجلس اإلدارة بصفة شخصية.
الجدول التالي يوضح توزيع األسهم كما في نهاية السنة:
التصنيف

المتوسط الموزون لعدد األسهم في  31ديسمبر (باآلالف)

215,077

215,077

اقل من %1

العائد األساسي لكل سهم

)(15.27

19.81

لم يتم عرض العائد المخفض على السهم وذلك لعدم إمتالك الشركة ألي أدوات مالية قابلة للتحويل ألسهم قد تؤدي إلى تخفيض العائد
على السهم.

نسبة الملكية

الجنسية

عدد المساهمين

عدد األسهم

النسبة من مجموع األسهم
القائمة

2019

2018

2019

2018

2019

2018

71,723,451

74,240,743

7,917

7,973

32.60

33.74

 %1إلى أقل من **%5

38,256,685

35,105,481

9

9

17.39

15.96

 %5إلى أقل من %10

110,019,864

110,653,776

6

6

50.01

50.30

 %10إلى أقل من %20

-

-

-

-

-

-

المجموع

220,000,000

220,000,000

7,932

7,988

100.00

100.00

** يشمل  )4,923,160 :2018( 4,923,160أسهم خزينة.
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 .21االحتياطي القانوني

 .23التصنيفات المحاسبية والقيمة العادلة (يتبع)

بموجب النظام األساسي للمجموعة وقانون الشركات التجارية («القانون») يجب على كل الشركات المسجلة في مملكة البحرين تحويل %10
من صافي األرباح السنوية إلى االحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا االستقطاع عندما يبلغ هذا االحتياطي  %50من رأسمال الشركة الصادر.
إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي حددها القانون.

تراتبية القيمة العادلة
تقيس المجموعة القيم العادلة باستخدام تراتبية القيمة العادلة التالية ،والتي تعكس أهمية المدخالت المستخدمة في القيام بهذه
القياسات:
•المستوى 1
أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مالية مماثلة.

 .22معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي العالقة
يتم إعتبار األطراف كأطراف ذوي عالقة عندما يكون ألحد األطراف قدرة السيطرة على الطرف اآلخر أو يكون له نفوذ يؤثر على السياسات
المالية والتشغيلية للطرف اآلخر .تتم المعامالت مع األطراف ذوي العالقة في ظروف العمل االعتيادية.

أطراف ذوي عالقة

المشتريات
والمصروفات
التشغيلية

المبيعات  /االيرادات

مبالغ مستحقة من

مبالغ مستحقة إلى

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

عبداهلل أحمد ناس وأوالده
والشركات ذات الصلة بها

2,880

1,068

15,072

17,547

2,863

2,464

9,994

9,062

المشاريع المشتركة

1,245

2,037

10

-

1,070

1,662

274

443

المجموع

4,125

3,105

15,082

17,547

3,933

4,126

10,268

9,505

خالل السنة ،قدمت الشركة األم ضمانات بمبلغ  142,559دينار بحريني ( 113,432 :2018دينار بحريني) الى عدة بنوك للحصول على تسهيالت
بنكية أو تسهيالت مالية أخرى لشركاتها التابعة.
بلغت رسوم االستشارات الفنية واإلدارية المدفوعة إلى شركة عبداهلل أحمد ناس وأوالده ذ.م.م من المجموعة  1,560دينار بحريني (1,560 :2018
دينار بحريني).
فريق اإلدارة العليا هم األشخاص أصحاب السلطة والمسؤولية للتخطيط وتوجيه نشاطات المجموعة وإدارة أنشطة المجموعة .يشمل فريق
اإلدارة العليا أعضاء مجلس اإلدارة ،مدراء االدارات ،والمدراء العامون ومكافأتهم كالتالي:
2019

2018

منافع قصيرة األجل

1,283

1,573

منافع نهاية الخدمة

47

50

1,330

1,623

•المستوى 2
مدخالت قابلة للرصد ،مباشرة (أي السعر) أو غير مباشرة (أي مشتقة من األسعار) .هذه الفئة تشمل أدوات مقيمة باستخدام :أسعار
السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مالية مماثلة ،وأسعار مدرجة ألدوات مالية مماثلة أو مشابهة في أسواق تعتبر أقل من نشطة،
أو طرق تقييم أخرى حيث تكون جميع المدخالت الهامة قابلة للرصد مباشرة أو غير مباشرة من معلومات السوق.
•المستوى 3
مدخالت غير قابلة للرصد .تشمل هذه الفئة جميع األدوات التي تشمل تقنيات تقييم مبنية على مدخالت غير قابلة للرصد ،حيث يكون
للمدخالت الغير قابلة للرصد تأثير جوهري على تقييم األدوات المالية.
ال يتم قياس أي من موجودات ومطلوبات المجموعة بالقيمة العادلة .القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات الجوهرية للمجموعة تقارب
القيمة الدفترية ،نتيجة لطبيعتها قصيرة األجل.
 )2تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية ،معا بالقيمة الدفترية كما تم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي.
كل الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة تصنف ويتم احتسابها بالتكلفة المطفأة في سنة  2019و .2018

 .24إدارة المخاطر المالية
أ) نظرة عامة
تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية .تتكون الموجودات المالية للمجموعة من النقد وما في حكمه ،وودائع
ألجل لدى البنوك ،والذمم التجارية المدينة ،ومبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة ،وبعض الموجودات المتداولة األخرى .المطلوبات
المالية للمجموعة تتكون من الذمم التجارية الدائنة ،ومبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة ،وسندات مالية مستحقة ،وقروض وسلفيات،
وسحب على المكشوف وبعض المطلوبات المتداولة األخرى.
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية جراء استخدام األدوات المالية :
•مخاطر االئتمان
•مخاطر السيولة
• مخاطر السوق

بلغت أتعاب حضور لجان مجلس اإلدارة  205دينار بحريني ( 209 :2018دينار بحريني ) .لم تخصص مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة والتي تحتسب
ضمن الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  92 :2018( 2019دينار بحريني).

يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعاله ،وأهداف المجموعة والسياسات وإجراءات قياس
وإدارة الخطر وإدارة رأس مال المجموعة .وكما يعرض هذا اإليضاح أيضًا بعض اإلفصاحات الكمية باإلضافة إلى اإلفصاحات األخرى بالبيانات
المالية الموحدة.

 .23التصنيفات المحاسبية والقيمة العادلة

مجلس اإلدارة مسؤول بشكل عام بتأسيس ومراقبة هيكل إدارة المخاطر للمجموعة.

 )1قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي المبلغ المستلم من بيع أحد الموجودات أو المدفوع لتحويل أحد المطلوبات في عملية منظمة بين المشاركين في
السوق في تاريخ القياس ،وفي حالة غياب السوق األساسي ،يتم احتسابها في السوق األكثر فائدة الذي يمكن للمجموعة الوصول إليه
في ذلك التاريخ .القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم أدائها.

تتولى لجنة التدقيق للمجموعة مراقبة كيفية التزام اإلدارة بإجراءات إدارة المخاطر للمجموعة ،ومراجعة مدى مالئمة ممارسات إدارة
المخاطر مع حجم المخاطر التي تواجهها المجموعة .يقوم قسم التدقيق الداخلي بمساعدة لجنة التدقيق في أداء مهمتها الرقابية.

حسب توفر المعلومات ،تقيس المجموعة القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق نشط لتلك األداة .يعتبر السوق
نشطا عندما تكون المعامالت للموجودات أو المطلوبات تجري بوتيرة كافية وحجم مناسب لتوفير معلومات التسعير على أساس
مستمر.
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ب) مخاطر االئتمان
هي المخاطر الناتجة عن فشل أحد األطراف بالوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها مما يؤدي إلى تعرض المجموعة لخسائر مالية
وتتعرض المجموعة لهذه المخاطر أساسًا على الذمم التجارية والذمم المدينة األخرى ،وموجودات العقود ،والذمم المدينة من أطراف
ذوي العالقة ،وودائع قصيرة األجل لدى البنوك وحسابات لدى البنوك.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2019

 .24إدارة المخاطر المالية (يتبع)

 .24إدارة المخاطر المالية (يتبع)

 )1التعرض لمخاطر االئتمان
التعرض األقصى لمخاطر االئتمان كما في تاريخ بيان المركز المالي كاآلتي :

 )8خسائر انخفاض القيمة
الجدول التالي يوضح معلومات التعرض الى مخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة ،وموجودات العقود
كما في  31ديسمبر:

2019

2018

ذمم تجارية و ذمم مدينة أخرى (صافي)

63,885

69,950

موجودات العقود

37,666

31,208

مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة

3,933

4,126

ودائع ألجل لدى البنوك

504

366

النقد وما في حكمه

13,276

10,247

119,264

115,897

 )2ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى
يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان أساسًا بالخصائص الفردية لكل عميل.
يقوم كل قسم أو شركة تابعة بتعيين حدود الشراء لكل عميل ،والتي تمثل أقصى مبلغ مفتوح ،و يتم مراجعة هذه الحدود دوريًا.
يمكن للعمالء الذين ال ينطبق عليهم معيار الجدارة االئتمانية للمجموعة أن يتعاملوا مع المجموعة على أساس الدفع المسبق .عند
مراقبة مخاطر ائتمان العمالء ،يتم تصنيفهم حسب خصائصهم االئتمانية ،بما في ذلك إذا كانوا جهات حكومية أو شبه حكومية
وشركات ،والصناعة ،وأعمار الذمم ،واالستحقاق ووجود مصاعب مالية سابقة .تزاول المجموعة نشاطها بشكل رئيسي في مملكة
البحرين.
المدة االئتمانية المحددة من قبل المجموعة لكل الذمم المدينة هي  90يومًا و بعد ذلك تصنف كمتأخرات.

2019
متوسط معدل
الخسارة

إجمالي القيمة
الدفترية

مخصص خسائر
انخفاض القيمة

ضعيفة
إئتمانيًا

حالي (غير متأخر عن السداد)

%1

85,253

788

ال

متأخر عن السداد  30 - 1يومًا

%7

3,357

245

ال

متأخر عن السداد  60 - 31يومًا

% 10

1,181

113

ال

متأخر عن السداد  90 - 61يومًا

% 13

1,526

200

ال

أكثر من  90يومًا

% 58

14,873

8,646

نعم

%9

106,190

9,992

ال تطلب المجموعة ضمانات فيما يتعلق بالذمم التجارية والذمم المدينة األخرى .ال يوجد لدى المجموعة ذمم التجارية وموجودات عقود
لم يحتسب لها مخصص انخفاض في القيمة بسبب الضمان.
 )3موجودات العقود
تثمل حقوق المجموعة مقابل أعمال العقود المنجزة ولكن لم يتم إصدار لها فواتيرحتى تاريخ بيان المركز المالي .موجودات العقود لم
تتأثر جوهريا خالل السنة باحتساب مخصص انخفاض القيمة.
 )4مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة
تتعلق المبالغ المستحقة من أطراف ذوي عالقة بالذمم المدينة من الشركة القابضة واألطراف ذوي العالقة بالمجموعة .تتم المعامالت
بناء على شروط متفق عليها بين الطرفين .تعتبر المجموعة مخاطر االئتمان على
مع األطراف ذوي العالقة في ظروف العمل االعتيادية و ً
هذه المبالغ محدودة.
 )5النقد وما في حكمه وودائع ألجل لدى البنوك
مخاطر المجموعة االئتمانية على النقد وما في حكمه وودائع ألجل لدى البنوك محدودة حيث يتم إيداع النقد في بنوك تتمتع بتصنيف
ائتماني جيد في البحرين.
 )6مخاطر التمركز
تنتج مخاطر التمركز عندما يعمل عدة أطراف من أنشطة اقتصادية مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو خصائص
اقتصادية مشابهة قد تتأثر بدرجة مشابهة على مقدرتهم لسداد التزاماتهم نتيجة لتغيرات في المناخ االقتصادي ،أو السياسي أو
ظروف أخرى .تسعى المجموعة إلدارة مخاطر التمركز بوضع ومراقبة حدود للتمركز الجغرافي والصناعي.
 )7مخاطر االئتمان حسب القطاع
الحد األقصى لمخاطر االئتمان على الذمم التجارية المدينة ،والذمم المدينة األخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذوي عالقة بتاريخ بيان
المركز المالي حسب القطاع هو كالتالي:
2019

2018

أنشطة إنشائية
وأنشطة داعمة

أنشطة
تجارية

أنشطة إنشائية
وأنشطة داعمة

أنشطة
تجارية

58,742

5,143

65,955

3,995

موجودات العقود

37,666

-

31,208

-

مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة

3,515

418

3,545

581

ذمم تجارية و ذمم مدينة أخرى
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ودائع ألجل لدى البنوك

504

-

366

-

ما في حكم النقد

11,374

1,902

9,105

1,142

111,801

7,463

110,179

5,718
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2018
متوسط معدل
الخسارة

إجمالي القيمة
الدفترية

مخصص خسائر
انخفاض القيمة

ضعيفة
إئتمانيًا

حالي (غير متأخر عن السداد)

1%

87,337

975

ال

متأخر عن السداد  30 - 1يومًا

15%

4,109

614

ال

متأخر عن السداد  60 - 31يومًا

14%

1,254

175

ال

متأخر عن السداد  90 - 61يومًا

15%

747

110

ال

أكثر من  90يومًا

54%

14,906

8,025

9%

108,353

9,899

نعم
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 .24إدارة المخاطر المالية (يتبع)
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 .24إدارة المخاطر المالية (يتبع)

مخاطر السيولة

د.

مخاطر السيولة ،هي المخاطر المرتبطة بالمطلوبات المالية التي يتم تسديدها بواسطة النقد أو الموجودات المالية األخرى ،وهي
مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية .يهدف أسلوب المجموعة إلدارة مخاطر السيولة وهو التأكد من توافر
السيولة في كل األحوال لسداد التزاماتها عند حلول أجلها سواء في الظروف االعتيادية أو الصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو
خسائر تضر بسمعة المجموعة .مخاطر السيولة يمكن أن تنتج من عدم قدرة المجموعة من بيع الموجودات المالية بسرعة وبسعر
قريب من القيمة العادلة .اآلتي هو االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:
2019

مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تغير أسعار السوق مثل معدل الفائدة وسعر صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم التي تؤثر على دخل
المجموعة أو على أدواتها المالية .الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة وسيطرة تعرضات مخاطر السوق في حدود األطر المقبولة مع
مجزعلى المخاطر.
تحقيق عائد
ٍ
 )1مخاطر معدل الفائدة
مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تأثر أرباح المجموعة نتيجة لتذبذب قيمة األدوات المالية بسبب تغير معدل الفائدة في السوق .تنحصر
مخاطر معدل الفائدة في السوق في الودائع القصيرة األجل ذات الفائدة ،والقروض والسلفيات والسحب على المكشوف.

التدفقات
النقدية
التعاقدية

 6أشهر
أو أقل

12 - 6
أشهر

2-1
سنة

5-2
سنة

قروض بنكية

6,013

6,499

1,819

706

1,775

2,199

ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى

23,493

23,493

7,572

11,746

4,175

-

مطلوبات اإليجار

6,432

7,756

1,276

1,319

1,708

3,453

مبالغ مستحقة ألطراف ذوي
عالقة

10,268

10,268

3,080

3,080

4,108

-

سندات مالية مستحقة

2,735

2,788

2,788

-

-

-

أدوات ذات معدل متغير

سحوبات على المكشوف

19,372

20,975

4,407

5,269

9,241

2,058

سندات مالية مستحقة

68,313

71,779

20,942

22,120

21,007

7,710

القيمة
الدفترية

لمحة مختصرة لمعدالت الفائدة لألدوات المالية ذات الفائدة للمجموعة كما في تاريخ بيان المركز المالي هي كالتالي:
2019
أدوات ذات معدل ثابت
ودائع ألجل لفترة استحقاق أكثر من  3أشهر

504

366

ودائع ألجل لفترة استحقاق  3أشهر أو أقل

6,385

3,157

6,889

3,523

2,735

 -خطاب اعتماد

1,829

1,829

1,829

-

-

 -التزامات

556

556

556

-

-

-

القيمة
الدفترية

2018

1,236

قروض وسلفيات

6,013

4,649

سحب على المكشوف

19,372

17,912

28,120

23,797

التزامات وارتباطات محتملة
-

2018

معدل الفائدة الفعلي على هذه األدوات المالية كما يلي:

األدوات المالية

معدل الفائدة الفعلي
السنوي %

معدل الفائدة الفعلي
السنوي %

ودائع ألجل لفترة استحقاق أكثر من  3أشهر

3.00 - 4.25

3.30 - 4.10

ودائع ألجل لفترة استحقاق  3أشهر أو أقل

2.20 - 2.70

2.80 - 4.15

قروض وسلفيات

4.90 - 6 .00

4.89 -5 .94

سحب على المكشوف

4.00 - 5.00

3.94 - 5.67

التدفقات
النقدية
التعاقدية

 6أشهر
أو أقل

12 - 6
أشهر

2-1
سنة

5-2
سنة

قروض بنكية

4,649

5,268

682

536

1,392

2,658

ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى

25,702

25,702

9,063

13,073

3,566

-

مبالغ مستحقة ألطراف ذوي
عالقة

9,505

9,505

3,802

5,703

-

-

إن الزيادة ( /النقصان) بمعدل  100نقطة أساسية في معدالت الفائدة في تاريخ المركز المالي سوف يزيد ( /يخفض) الربح أو الخسارة بمبلغ
( )212دينار بحريني ( )203( :2018دينار بحريني).

سندات مالية مستحقة

1,236

1,250

1,250

-

-

-

ال يتوقع أن يكون للتغيرات في معدل فائدة السوق أثر جوهري على القيمة الدفترية لهذه األدوات المالية.

سحوبات على المكشوف

17,912

18,495

7,398

6,473

4,624

-

59,004

60,220

22,195

25,785

9,582

2,658

التزامات وارتباطات محتملة
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 -خطاب اعتماد

1,046

1,046

1,046

-

-

-

 -التزامات

535

535

535

-

-

-
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 .24إدارة المخاطر المالية (يتبع)

 .25التحليل اإلقطاعي

 )2مخاطر صرف العمالت األجنبية
مخاطر صرف العمالت األجنبية هي مخاطر تأثر أرباح المجموعة نتيجة للتغيرات في سعر صرف العمالت األجنبية .تتعرض المجموعة لمخاطر
صرف العمالت األجنبية على مشترياتها بالعملة األجنبية .ان المخاطر الجوهرية لصرف العمالت األجنبية التي تتعرض لها المجموعة في
تاريخ بيان المركز المالي تتعلق باليورو فقط وكما في تاريخ  31ديسمبر  2019كان  768ألف يورو ( 159 :2018ألف يورو).

تنقسم المجموعة إلى قسمين تشغيليين  -اإلنشاءات واألنشطة الداعمة ،وأنشطة تجارية.
اإلنشاءات واألنشطة الداعمة  :أعمال هندسة مدنية ،عقود أعمال ميكانيكية وصيانة ،وسقاالت وهياكل ،والخرسانة الجاهزة،
والخرسانة المسبوكة ،وألواح األرضيات والسقوف ،والعقود الكهربائية واألجهزة.

ال تعتقد المجموعة أن التغيرات في صرف العمالت األجنبية سوف يكون له أثر جوهري على اإليرادات أو حقوق الملكية ألن التعرض للعمالت
األخرى غير الدوالر األمريكي غير جوهري.

أنشطة تجارية  :تزويد الرمل المغسول ،والماء العذب ،وإستيراد وبيع المواد الغذائية المجمدة بالجملة ،ووكالء مصنعي المعدات
والمواد الخام.

 )3مخاطر أسعار حقوق الملكية
ال تتعرض المجموعة ألي خطر في أسعار حقوق الملكية كونها ال تملك استثمارات فيها.

هـ) مخاطر التشغيل
إن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسائر المباشرة و غير المباشرة الناتجة عن أسباب متعددة متعلقة بعمليات المجموعة ،والموظفين،
والتقنيات والبنية التحتية والعوامل الخارجية األخرى عدا مخاطر اإلئتمان ،والسوق والسيولة مثل تلك المخاطر الناتجة عن المتطلبات
القانونية والتنظيمية والمعايير العامة المقبولة في سلوكيات الشركات .إن مخاطر التشغيل تنتج من جميع عمليات التشغيل
للمجموعة .وتدير المجموعة مخاطر التشغيل عن طريق اتباع أنظمة رقابة داخلية مناسبة والتأكد من فصل المهام والمراجعة الداخلية
والمطابقة بما فيها التدقيق الداخلي ورقابة االلتزام.

و) إدارة رأس المال
سياسة مجلس اإلدارة هي المحافظة على قاعدة رأس مال قوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والبقاء على
التطورات المستقبلية للمجموعة .يراقب أعضاء مجلس اإلدارة التوزيع الديموغرافي للمساهمين والعائد على رأس المال والتي تعرفه
المجموعة بمجموع حقوق المساهمين مع استثناء الحصة غير المسيطرة ومستوى ربحية األسهم للمساهمين.
تقوم المجموعة من وقت آلخر بشراء أسهمها في السوق .يعتمد توقيت عمليات الشراء هذه على أسعار السوق .يتخذ مجلس اإلدارة
بناء على أساس المعاملة المحددة.
قرارات الشراء والبيع
ً
المجموعة متوافقة مع متطلبات رأس المال المحلية .المجموعة متوافقة مع بنود القروض البنكية .ولم يكن هناك أيضًا أي متطلبات
رأسمالية مفروضة خارجيًا على المجموعة .لم يكن هناك أي تغييرات في نهج المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة.

االنشاءات واألنشطة
الداعمة
2018

2019

األنشطة التجارية
2019

2018

استبعادات
2019

المجموع

2018

2018

2019

اإليرادات
المبيعات الخارجية

139,352

169,707

14,132

13,063

-

-

153,484

182,770

المبيعات بين القطاعات

12,419

21,529

7,672

5,183

)(20,091

)(26,712

-

-

مجموع اإليرادات

151,771

191,236

21,804

18,246

)(20,091

)(26,712

153,484

182,770

نتائج القطاعات

)(1,710

5,292

40

146

)(245

-

)(1,915

5,438

الحصة في الربح من المشاريع
المشتركة ،صافي

161

1,088

-

-

-

-

161

1,088

أرباح وخسائر أخرى

1,170

851

123

115

-

-

1,293

966

مصروفات إدارية غير مخصصة

-

-

-

-

-

-

)(2,511

)(2,314

)(2,972

5,178

(الخسارة)  /ربح السنة

االنشاءات واألنشطة الداعمة
2019

2018

األنشطة التجارية
2019

2018

المجموع
2019

2018

معلومات أخرى
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االستهالك

7,677

5,099

1,238

832

8,915

5,931

مصروفات رأسمالية

5,223

3,821

318

467

5,541

4,288

مجموع الموجودات

151,450

146,296

15,345

12,333

166,795

158,629

مجموع المطلوبات

100,324

90,348

7,434

3,938

107,758

94,286

مجموع صافي الموجودات

51,126

55,948

7,911

8,395

59,037

64,343
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2019

بآالف الدنانير البحرينية

 .26االلتزامات والمطلوبات المحتملة
2019

2018

ضمانات

81,985

62,753

خطابات االعتماد

1,829

1,046

التزامات رأسمالية

556

535

قدمت البنوك ضمانات (أداء ،احتفاظ ،مالية وأخرى متعلقة بأنشطة المقاوالت) بقيمة  81,985دينار بحريني ( 62,753 :2018دينار بحريني)
ألقسام الشركة األم والشركات التابعة لها.
 .27عقود إيجارات تشغيلية
2018
الحد األدنى من دفعات اإليجار المحتسبة كمصروف خالل السنة

5,019

الحد األدنى من دفعات اإليجار المستقبلية:
 -أقل من سنة واحدة

3,469

 -أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

1,439

 -أكثر من خمس سنوات

1,173

مجموع نفقات اإليجار المتعاقد عليها بتاريخ بيان المركز المالي

6,081

اإليجارات التشغيلية قابلة لإللغاء  /التجديد بالتوافق المتبادل بين المؤجر والمستأجر.

 .28أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة ،كلما دعت الحاجة لذلك إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية .إن إعادة التبويب هذه لم تؤثر على
الربح ومجموع الدخل الشامل أو مجموع حقوق الملكية المعلنة سابقًا.

 .29تسوية الحركة في المطلوبات مع التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
حقوق الملكية

المطلوبات
قروض
بنكية
الرصيد كما في  1يناير 2019

4,649

رأس
المال

أسهم
الخزينة

أرباح
مستبقاة

حتياطيات
أخرى

22,000

)(1,597

31,960

8,810

حصة غير
مسيطرة

المجموع

3,170

68,992

التغيرات من التدفقات النقدية
ألنشطة التمويل

82

القروض (صافي)

1,364

-

-

-

-

-

1,364

أرباح أسهم مدفوعة

-

-

-

)(1,077

-

)(1,250

)(2,327

تبرعات خيرية مدفوعة

-

-

-

)(9

-

)(9

مجموع التغيرات من التدفقات
النقدية ألنشطة التمويل

1,364

-

-

)(1,077

)(9

)(1,250

)(972

التغيرات المتعلقة بحقوق الملكية

-

-

-

)(3,360

30

360

)(2,970

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019

6,013

22,000

)(1,597

27,523

8,831

2,280

65,050
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