
التقرير
السنوي

٢٠٢٠

الخبــرة واالبتكار من أجل 
التنمية المســتدامة
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صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد
األعلى رئيس مجلس الوزراء

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين
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األعمال

إفصاح حوكمة 
الشركات

البيانات المالية 
الموحدة 2020

نبذة عن الشركة، 
رؤيتنا، رسالتنا، قّيمنا

كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة

الفريق اإلداري

4 8 / 4 6
تقرير مجلس 

اإلدارة

البنوك
بنك اتش اس بي سي الشرق األوسط

ستاندرد تشارترد بنك
بي إن بي باريبا

بنك البحرين والكويت
البنك األهلي المتحد

بنك البحرين اإلسالمي
ستيت بنك أوف انديا

البنك العربي

سكرتير الشركة
سريناث برابو

مدققو الحسابات
كي بي ام جي فخرو

المكتب الرئيسي
ناس المؤسسة ش.م.ب عامة

بناية رقم ٤٥٣ ، طريق ٤٣٠٨، مجمع ٣٤٣
منطقة ميناء سلمان الصناعية

ص.ب ٦٦٩، المنامة، مملكة البحرين
هاتف: 

فاكس: 
www.nasscorporation.com

+973 1772522
+973 17728184

المحتويات
اتصال

أعضاء مجلس 
اإلدارة
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المؤسسة  ناس  شركة  رؤية  تتمثل 
في أن تكون رائدة إقليمًيا في قطاع 
المبتكرة  الحلول  وتقدم  الصناعة 
اإلنشاءات  مجال  في  الشاملة 

والصناعة.

إننا في شركة ناس المؤسسة ملتزمون بإضافة 
والمستفيدين من  لعمالئنا  الحقيقية  القيمة 
على  حرصنا  فقد  اإلطار  هذا  وفي  خدماتنا. 
من  لموظفينا  والمهني  الشخصي  التطوير 
راسخة  عالقات  وبناء  والتطوير  التدريب  خالل 
وموردينا.  شركائنا  مع  متبادلة  منفعة  وذات 
تجاوز  في  لالستمرار  جهودنا  أقصى  ونبذل 
المنتجات  تقديم  خالل  من  زبائننا  توقعات 
كما  متسق  نحو  على  المتميزة  والخدمات 
قطاع  وتطور  نمو  دعم  في  جاهدين  نسعى 

اإلنشاءات المحلية واإلقليمية.

رسالتنارؤيتنا

األمانة 	 

النزاهة	 

التفوق	 

الشفافية	 

التوجيه السليم للعمالء	 

قيمنا

عامة  مساهمة  شركة  ش.م.ب  المؤسسة  ناس 
 2005 عام  البحرين  بورصة  في  مدرجة  بحرينية 
20 مليون دينار بحريني،  برأس مال مدفوع قدره 
دينار  مليون   22 مقداره  يبلغ  حالي  ورأسمال 

بحريني.

تعد شركة ناس المؤسسة من أبرز الشركات الرائدة في مجال 
تزويد الحلول اإلنشائية المتكاملة وتقدم عملياتها في مملكة 
العربية.  االمارات  ودولة  السعودية  العربية  والمملكة  البحرين 
فريًدا  مزوًدا  باعتبارها  قوية  سمعة  الشركة  اكتسبت  وقد 

للعديد من الخدمات والحلول المتكاملة.

المرونة والموائمة 
لتحسين االعمال
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سمير عبداهلل ناس
رئيس مجلس اإلدارة

سامي عبداهلل ناس
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عادل عبداهلل ناس
عضو تنفيذي

غازي عبداهلل ناس
عضو تنفيذي

فوزي عبداهلل ناس
عضو تنفيذي

بشار سمير ناس
عضو تنفيذي

هيمانت جوشي
عضو تنفيذي

د. مصطفى السيد
عضو غير تنفيذي

جمال الهزيم
عضو غير تنفيذي

هشام الساعي
عضو غير تنفيذي

أعضاء
مجلس اإلدارة
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

خالل عام ٢٠٢٠، بما في ذلك تحديث مصفاة »بابكو«، 
ومشروع شارع جنوب البحرين الدائري- المرحلة 

الثانية، وتطوير مشروع »ليوان« المتعدد االستخدامات 
بالهملة، وأعمال التطوير في مشروع »بوابة االستثمار 

- البحرين« في الحد، وإنشاء فندق هيلتون جاردن، 
ومشروع تطوير تقاطعات شارع »الفاتح«. وتشمل 

المشاريع الحيوية التي ستنفذها المجموعة خالل عام 
٢٠٢1 مشروع تحديث مصفاة »بابكو«، وتنفيذ األعمال 

الرئيسية في تطوير شارع الفاتح، وأعمال البنية 
التحتية في مشروع مدينة »شرق سترة«، واألعمال 

المدنية المرتبطة بمحطات الطاقة الفرعية ذات جهد 
٢٢٠ و٦٦ كيلو فولت في شرق الحد والرملي، وإنشاء 

محطة ضخ مياه في »شرق الحد«. 

وبالنيابة عن جميع المساهمين الكرام وأعضاء 
مجلس اإلدارة الموقرين، أود أن اتوجه بخالص الشكر 

وعظيم االمتنان للقيادة الرشيدة لمملكة البحرين، 
ولجميع وزارات ومؤسسات الدولة، ومصرف البحرين 
المركزي، وبورصة البحرين على دعمهم ومؤازرتهم 

المستمرة. كما أغتنم هذه الفرصة لكي أتقدم 
بشكر خاص إلى السادة المساهمين لوالئهم 

ودعمهم المتواصل، وإلى أعضاء مجلس اإلدارة 
على إسهاماتهم القيمة، وإلى موظفينا في جميع 
المستويات على إخالصهم وتفانيهم في أعمالهم.

تسببت الظروف االستثنائية الناتجة عن انتشار جائحة 
كوفيد-1٩ في إعاقة تطلعاتنا وطموحاتنا خالل عام ٢٠٢٠، 

كما أثرت التدابير الوقائية بشكل كبير على القطاع 
والمنطقة واالقتصاد العالمي ككل.

وباعتبارنا واحدة من أهم وأكبر شركات المقاوالت في 
المنطقة، فقد تضررنا من انتشار الجائحة من عدة جوانب، 

مما اضطر اإلدارة التنفيذية التخاذ تدابير استثنائية خالل 
هذه الفترة غير المسبوقة دون المساس بالتزاماتنا 

تجاه العمالء واألداء وسالمة الموظفين المشاركين في 
مشاريعنا. ونظرًا لكون قطاع البناء والمقاوالت من بين 

القطاعات األكثر تضررًا من الجائحة، كان علينا اتخاذ 
إجراءات فورية للتخفيف من آثارها وآثار القيود التنظيمية 
المفروضة علينا. وقد شكلنا فريقًا خاصًا بالجائحة بهدف 

مراقبة األوضاع واتخاذ اإلجراءات الوقائية بشكل استباقي 
في المجموعة. ومن جانبها، قدمت حكومة البحرين 

مجموعة من الحزم التحفيزية في إطار التزامها بدعم 
القطاع الخاص. ورغم ما قدمته الحكومة من امتيازات 

وتسهيالت وما بذلناه من جهود، إال أن وقع الجائحة 
السلبي كان كبيرًا على المجموعة. وفي الواقع، تكّبد 

قطاع البناء النصيب األكبر من الخسائر عقب انتشار 
فيروس كوفيد-1٩. وعلى الرغم من ذلك، فقد عقدنا 

العزم على تعزيز أعمالنا والتكيف مع الظروف المتغيرة.

لقد أدى تأثر إنتاجية المجموعة في مشاريع معينة 
واالنخفاضات الناتجة عن تأخر العمالء في السداد 

والضغوط على هوامش األرباح نتيجة محدودية فرص 
العمل إلى عرقلة أدائنا المالي خالل عام ٢٠٢٠. وفي ظل 
هذه الظروف العصيبة، اتخذت إدارتنا التنفيذية تدابير 

لتحسين إدارة التكاليف من خالل توحيد مكونات منصة 
البناء في المجموعة.

ونحن فخورون بما حققناه من إنجازات في مشاريع البنية 
التحتية ومشاريع التطوير ذات األهمية االستراتيجية 

سمير عبداهلل ناس
رئيس مجلس اإلدارة

نحن فخورون بأن  نترك بصمة في المشاريع الرائدة والحيوية لمملكة 
البحرين الحبيبة، ويشرفنا أن نكون شركاء في التنمية المستدامة 

والتقدم الذي تشهده البالد



استعراض
األعمال

شركة ناس للخدمات الصناعية
في  رائدة  شركة  الصناعية  للخدمات  ناس  شركة  تعتبر 
في  اإلنشائية  والهندسة  الميكانيكية  المقاوالت  مجال 
مشاريع  أهمها  متنوعة  مشاريع  في  وتعمل  المنطقة. 
والشراء  الهندسة  ألعمال  الكاملة  الحزم  والصيانة،  اإلغالق 
المعدات  وتصنيع  العامة،  االنشاءات  ومشاريع  والتشييد 
مشاريع  من  وغيرها  الحراري،  والعزل  الثقيلة  الهندسية 
الطالء الصناعي في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون 

الخليجي.

المشروعات التي تم ترسيتها في 2020
الصلب 	  خزانات  )بابكو(-  البحرين  نفط  تحديث  برنامج 

تكنيب  شركة  من  المؤلف  المشترك  للمشروع 
وباريسا  الهندسية  وسامسونج  ريوندياس  وتكنيكاس 

ودعم خطوط األنابيب. 
مشروعات الصيانة وأعمال صيانة اإلغالق المختلفة. 	 

شركة ناس التجارية 
بدأت قصة نجاح شركة ناس التجارية عام 1٩٦٠، وذلك بعد عملها 
كقسم تجاري يدعم األنشطة التجارية لشركة ناس المؤسسة. 
عن  المسؤولية  وتولت   .1٩٨٦ عام  مستقلة  الشركة  وأصبحت 
التقسيم التجاري، وغيرها من األنشطة التجارية خالل العقدين 

الماضيين، وتصدرت الشركة لتصبح رائدة في قطاع الصناعة.

وتوفر  العالمية  التجارية  العالمات  من  العديد  الشركة  تمثل 
ما  وخدمات  الغيار  وقطع  والتأجير  والتوزيع  المبيعات  خدمات 
من  شهادات  على٣  التجارية  ناس  شركة  وحصلت  البيع.  بعد 

شركة بيروفريتاس كما يلي:
1.    نظام إدارة الجودة أيزو 9001
٢.   نظام إدارة البيئة أيزو 14001

٣.   نظام إدارة الصحة والسالمة أيزو 45001

شركة ناس سكافورم للمقاوالت
الرائدة  الشركات  من  واحدة  سكافورم  ناس  شركة  تعتبر 
الخرسانة في منطقة  السقاالت وشباك  في مجال مقاوالت 
من  المؤسسة  ناس  بشركة  القسم  هذا  ُيعد  الخليج. 
والبتروكيماويات  الطاقة  قطاعات  في  المختصة  الشركات 
من  وإقليميين  دوليين  لعمالء  مشاريع  بنجاح  نفذت  وقد 

بينهم دول مجلس التعاون الخليجي.

المشروعات التي تم ترسيتها في 2020
المشروع 	   - )بابكو(  البحرين  نفط  تحديث  برنامج 

وتكنيكاس  تكنيب  شركة  من  المؤلف  المشترك 
ريوندياس وسامسونج الهندسية ذ.م.م.

أعمال السقالة - منطقة األرض الملوثة. 	 
أعمال 	  ذ.م.م-  الخاصة  الفنية  للخدمات  البحرين  شركة 

العزل والسقاالت.
وتنفيذ 	  توريد  ش.م.ب-  العالي  منصور  أحمد  شركة 

البحرين  برنامج تحديث نفط  العزل في مشروع -  أعمال 
)بابكو(.

شركة الحسنين ش.م.ب - أعمال العزل لتوريد الحوامل 	 
وأعمال العزل والسقاالت. 

نبذة مختصرة عن األقسام
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استعراض
األعمال

شركة دلمون للخرسانة الجاهزة ومنتجاتها 
المحدودة ذ.م.م 

تأسست شركة دلمون للخرسانة الجاهزة كأول منتج للخرسانة 
في البحرين عام 1973 من قبل عبد اهلل أحمد ناس، وقد لعبت 
دورًا رئيسيًا في بناء دولة البحرين الحديثة، وإنتاج ما يزيد عن 12 
مليون متر مكعب من الخرسانة عالية الجودة حتى اآلن. باإلضافة 
منتجاتها  جودة  في  باستمرار  عالية  معايير  على  الحفاظ  إلى 

سلماباد  مواقع  من  الشركة  تعمل  والسالمة،  وخدماتها 
 800 اإلجمالية  االنتاج  سعة  وتبلغ  ألبا  وشمال  الحد  ومدينة 
الخرسانة  مصانع  من  الساعة   / الخرسانة  من  مكعب  متر 

التسعة الخاصة بها.
للجودة   2015  :9001 أيزو  شهادة  على  الشركة  حصلت 
وشهادة أيزو 17025: 2017 لمختبراتها الداخلية وشهادة 

الصحة والسالمة أيزو 45001: 2018.

شركة دلمون للخرسانة المسبوكة 
تأسست في عام 1٩٨٥ ككيان منفصل ضمن مجموعة 
ناس، وضعت شركة دلمون للخرسانة المسبوكة مكانة 
المسبوكة  للخرسانة  البحرين  سوق  في  لها  خاصا 
الجودة  عالية  للمنتجات  صانعة  شركة  بصفتها 
وتطبيقات  المدنية  للهندسة  خصيًصا  المصنوعة 
للخرسانة  دلمون  شركة  اكتسبت  وقد  المباني. 
واألداء  واالبتكار  الجودة  مجال  في  شهرة  المسبوكة 
بدائل  تقديم  خالل  من  التجاري  القطاع  طورت  أن  بعد 
ملموسة فعالة من حيث التكلفة للخرسانة الموضعية، 
وتحديد احتياجات كل من المهندس والمقاول والزبون. 
كال  اعتماد  المسبوكة  للخرسانة  دلمون  شركة  تحمل 

الشهادتين أيزو 9001:2015 و أيزو 4001:2018 

ما  على  الشركة  لُمنتجات  الواسعة  المجاالت  تشتمل 
يلي: 

من  المصنوعة  الديكور  ألعمال  المعمارية  األلواح 
باأللياف  الُمسلحة  والخرسانة  المسبوكة  الخرسانة 
وألواح  الصب  مسبقة  الحدودية  الجدران  الزجاجية، 

تكسية المباني واآلثار المعمارية.

االستخدامات  ذات  الُمسلحة  الخرسانة  ُمنتجات 
اإلجهاد،  عالية  الثقيلة  الُمزدوجة  والوحدات  الثقيلة، 
وحدات  ؛  والحواجز  واألعمدة  االستنادية  الجدران  مثل 
؛  مسبًقا  ُمجهدة   - نوع  من  ومزدوجة  مفردة  أرضيات 
بما  مسبًقا  المؤطرة  المباني  المجوفة؛  األرضيات  نظام 
واإلسكان  السيارات  انتظار  وساحة  المكاتب  ذلك  في 

وسكن العمال.

الخرسانية،  األنابيب  ذلك  في  بما  التحتية  البنية 
الصرف  وخزانات  وقنوات  التغطية،  وألواح  والقنوات، 
الصحي ودعامات األنابيب وبالط الكابالت وقباب التحديد، 
وعوارض  والالسلكية.  السلكية  االتصاالت  وصناديق 

الجسر سابقة اإلجهاد ووحدات الجسر القطاعية.

أثاث الشوارع الذي يشمل مجموعة واسعة من األرصفة، 
وصناديق  والمقاعد  والحواجز  الرصف  وألواح  والحواف 
اإلضاءة  وقواعد  الحافالت،  ومظالت  والمظالت  القمامة 

وسارية العلم.

البارز في عام 2020
الجاهزة  للخرسانة  دلمون  شركة  الشركتان  كال  تفخر 
وشركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م بظهورهما 
الذي  البحرين«،  في  »صنع  التلفزيوني  المسلسل  في 
وضعته  برنامج  ضمن   ٢٠٢٠ أبريل  و٨   7 في  بثه  أجري 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  لتسليط الضوء على 

الصناعات الوطنية المتقدمة في مختلف المجاالت.

كما منحت الشركتان العالمة التجارية »صنع في البحرين« 
من قبل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية. وتدعم وتركز 
المنتجات  على  وتركز  الجديدة  المرموقة  العالمة  هذه 

الوطنية وتعزز استخدامها للمواد المحلية.

نبذة مختصرة عن األقسام
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استعراض
األعمال

نبذة مختصرة عن األقسام

شركة ناس للمقاوالت 
العام والخاص. ويتضمن نطاق  القطاعين  للمقاوالت عدة مشاريع وطنية لكل من  أنجزت شركة ناس 

شركة ناس األنشطة التالية:
الصحي،  الصرف  وخطوط  المصانع،  إنشاء  والسكنية،  التجارية  للمباني  والمدنية  الهندسية  االعمال 
والموانئ  األساسات  بناء  تشمل:  والتي  الردم،  وأعمال  األنابيب،  وخطوط  الصحي  الصرف  ومخططات 
والتجريف. وتتمتع الشركة بسجل حافل من تنفيذها للعديد من المشاريع الرائدة بما فيها محطات 
التجاري  البحرين  مركز  األسمنت،  مصانع  الصلب،  مصانع  البتروكيماويات،  مصانع  الكهرباء،  توليد 

العالمي وغيرها.

المشروعات التي تم ترسيتها في 2020
طريق البحرين الدائري الجنوبي- طريق مزدوج 	 

وممر  دراجات  مسار  يشمل  كيلومتر   ٥ النقل 
الساحل  منتجع  بين  للربط  الزالق  في  مشاة 

وشبكة الطرق الحالية.
في 	  االستخدامات  متعدد  مشروع  ليوان- 

واألغذية  التجزئة  بيع  منافذ  يشمل  الهملة 
والمشروبات والترفيه وصاالت األلعاب الرياضية 

والشقق.

الجارية المشروعات 
برنامج تحديث نفط البحرين )بابكو( - األعمال 	 

المدنية لبرنامج تحديث نفط البحرين )بابكو(، 
وأعمال  األنفاق  وخدمات  األساسات  يشمل  بما 

الطرق.
إن 	  جاردن  هيلتون  فندق  إن-  جاردن  هيلتون 

المجاور ألفنيوز مول.
طريق البحرين الدائري الجنوبي- طريق مزدوج 	 

وممر  دراجات  مسار  يشمل  كيلومتر   ٥ النقل 
الساحل  منتجع  بين  للربط  الزالق  في  مشاة 

وشبكة الطرق الحالية. 
في 	  االستخدامات  متعدد  مشروع  ليوان- 

واألغذية  التجزئة  بيع  منافذ  يشمل  الهملة 
والمشروبات والترفيه وصاالت األلعاب الرياضية 

والشقق.
الصرف 	  مجاري  تحديث  الفاتح-  تطوير  أعمال 

الصحي والخطوط اإلضافية.
شمس، 	  في  كيلوفولت   ٤٠٠ فرعية  محطة 

اإلمارات العربية المتحدة.
جسر نجمة للمشاة في أبوظبي	 
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استعراض
األعمال

نبذة مختصرة عن األقسام

شركة ناس لألغذية 
تجارية  عام 1٩٨٢، كشركة  لألغذية  ناس  تأسست شركة 
ناس  شركة  وتعمل  ناس.  لمجموعة  تابعة  مستقلة 
ومورد  تجزئة  وبائع  جملة  وتاجر  كمستورد  لألغذية 
عالية  والجافة  والمبردة  المجمدة  األطعمة  لمنتجات 
بالتجزئة  البيع  وأسواق  والمطاعم  للفنادق  الجودة 
والتجار  المطاعم  السريعة ومتعهدي  الوجبات  وموزعي 
من  واسعة  مجموعة  الشركة  تقدم  الجزيرة.  أنحاء  عبر 
المنتجات الغذائية التي تشمل منتجات اللحوم واأللبان 
والتوابل  الممتازة  الغذائية  المواد  من  وغيرها  الفاخرة 

والبهارات.

نموًا هائاًل،  ماضية،  لألغذية على مدى 39 سنة  ناس  شهدت شركة 
حيث تجاوزت إيراداتها 10 ماليين دينار بحريني في عام 2019.. وقد قام 
وخدمات  بالتجزئة،  البيع  مثل  قطاعات  من  إيراداته  بتنويع  القسم 
تموين الفنادق والمطاعم، ومبيعات شاحنات البيع النقدية ومحالت 
كامب  ومحالت   ، الجزارة  ومحالت  المركزي،  السوق  في  بالجملة  البيع 
التي تلبي احتياجات الموظفين الداخليين في المجموعة. لقد دخلت 

مؤخًرا في األعمال التجارية عبر اإلنترنت وخدمات تقديم الطعام.

10 مليون دينار بحريني 
ايرادات

مصنع ناس للثلج
ُيعد مصنع ناس للثلج، أحد المصانع الرائدة في مملكة البحرين 
العكسي،  التناضح  بنظام  مياه  تحلية  محطة  ويدير  ويمتلك 
الى  يوميا،  العذبة  المياه  من  جالون  ألف   ٢٠٠ من  أكثر  وينتج 
جانب مصنعين ينتجان نحو ٨٥ طنا من القوالب الجليدية في 
اليوم الواحد. ويمتلك مصنع ناس للثلج قناة التزويد الرئيسية 
صعيد  على  الثلج  وقوالب  العذب  الماء  من  البحرين  لمملكة 
واالسواق  والمتاجر  والمطاعم  والفنادق  الصناعية  المؤسسات 

التجارية السوبرماركت، السوبرماركت، والتشييد.

حصل مصنع ناس للثلج على اعتماد اوساس  18001: 2007 
للثلج  ناس  مصانع  وتلتزم  المهنية،  والسالمة  الصحة  إلدارة 
تشريعات  مع  وتتوافق  دولًيا  المقبولة  الممارسات  بأفضل 
الصحة والسالمة والبيئة المعمول بها والمتطلبات األخرى في 

عملياتنا.
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استعراض
األعمال

شركة ناس للجرافة  
في مايو ٢٠1٨ استحوذت شركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة على %٦٠ من إجمالي حصص الشركة المتحدة 
 ،٢٠1٩ عام  وفي  للجرافة.  ناس  شركة  الي  للجرافات  المتحدة  الشركة  من  الشركة  مسمى  وتغير  للجرافات 

استحوذت على باقي ٤٠ % من الشركة لتصبح مملوكة كلًيا لشركة ناس المؤسسة.

وتلعب الشركة دورًا جديدًا محوريًا في التنويع، وتعتبر داعمًا الستراتيجية ناس المؤسسة بشكل عام، من 
على  للجرافة  ناس  وعكفت  وخارجيًا.  داخليًا  المختلفة  المشروعات  في  المشاركة  على  قدرتها  تعزيز  خالل 
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.

شركة ناس للمقاوالت الكهربائية 
 1 الفئة  من  رخصة  الكهربائية  للمقاوالت  ناس  شركة  تمتلك 
البحرين.  مملكة  في  والماء  الكهرباء  هيئة  لدى  والمسجلة 
تصميم  مجال  في  الرائدة  الشركات  من  الشركة  وتعتبر 
الكهربائية  األعمال  من  العديد  وتشغيل  وتركيب  وتوريد 
والميكانيكية مع التركيز بشكل أساسي على قطاعات البنية 
اعتماد  الكهربائية على  ناس  والبناء. وحصلت شركة  التحتية 

أيزو 14001 والمعايير البريطانية اوساس 18001 – 2007.

المشروعات التي تم ترسيتها في 2020
الكهرباء 	  نقل  إلدارة  المدة  محددة  مختلفة  عقود 

وإنارة  الكهرباء  وإمدادات  الكهرباء  توزيع  وإدارة 
وطريق  السريع  حمد  الملك  طريق  في  الشوارع 

البحرين الدائري الجنوبي السريع.

الجارية المشروعات 
عقود محددة المدة إلدارة نقل الكهرباء وإدارة توزيع 	 

الكهرباء.

نبذة مختصرة عن األقسام



المشروعات التي تم ترسيتها في 2020
حلبة البحرين الجنوبية	 
طريق وصول باألسفلت األحمر- قصر وادي علي	 
أعمال األسفلت جسر المدينة الشمالية.	 
األسفلت الملون في سوق القيصرية	 
طريق القدرة.	 

الجارية المشروعات 
أعمال صيانة مطار البحرين الدولي.	 
أعمال صيانة طريق وزارة األشغال. 	 
حلبة البحرين الجنوبية- وزارة األشغال.	 

شركة ناس لألسفلت
بدأت شركة ناس لألسفلت عملياتها في عام ٢٠٠1، وعملت منذ 
في  المقاوالت  مجال  في  طيبة  سمعة  بناء  على  الحين  ذلك 
بناء  الطرق بجودة عالية وابتكار رفيع. بدءا من مشروعها األول 
الحد،  لمدينة  التحتية  البنية  على  والرصيف  األسفلت  ألعمال 
وواصلت الفوز بالمناقصات الزمنية لألعوام ٢٠٠٤، ٢٠٠٦، ٢٠٠٩، ٢٠11 
التربية  وزارة  لصالح  كبيرة  أعمال  نفذت  كما   .٢٠1٥ وأيضا   ٢٠1٣
التعليم، وقوة دفاع البحرين، الديوان الملكي، كما نفذت عديد 

من أعمال المقاولة من الباطن لشركات تشييد أخرى.

 ،٢٠٠٥ عام  في  لألسفلت  أوال  الشقيقة  الشركة  إلى  انضمت 
إضافة  خالل  من  اإلسفلت  مجال  في  قدراتها  بتوسعة  وقامت 
الحصى   وتوريد  الرصف،  ومعدات  لألسفلت  إضافي  مصنع 
األعمال  هذه  لخدمة  والغربلة.  التكسير  مصنع  مع  المكسور، 
في  بكثافة  لألسفلت  ناس  شركة  واستثمرت  المتزايدة، 

الشاحنات الجديدة وتدير اآلن أسطول نقل ضخم.

AA مع وزارة  الدرجة  أدرجت شركة ناس لألسفلت كمقاول من 
المهمة  المشاريع  القدرة على تولي عدد من  األشغال، ولديها 

ذات القيمة غير المحدودة.

استعراض
األعمال

نبذة مختصرة عن األقسام
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استعراض
األعمال

شركة ناس للمساحات الخضراء 
ُتقدم شركة ناس للمساحات الخضراء، التي أنشأت في عام 1٩٩٦، أعلى مستوى من الخدمات المهنية الكاملة في 
مجال بناء المناظر الطبيعية والصيانة والبستنة. وتتمتع الشركة بسجل حافل، حيث تقوم بمجال واسع من العمل 
الذي يتناول العديد من المشروعات بدًءا من األعمال التطويرية الكبيرة المرموقة، وانتهاًء بالفيالت الخاصة ومناظر 

الطرق العامة حيث تمتلك قاعدة واسعة من العمالء المميزبن.

المشروعات التي تم ترسيتها في 2020
هيلتون جارد إن.	 
 المدرسة األمريكية- ليوان.	 
متنوعة 	  وتركيبات  الوطني  اإلستاد  عشب  زراعة  إعادة 

الخاصة.  للفيالت 
كارلتون 	  ريتز  فنادق  تشمل  جديدة  صيانة  عقود 

وموفنبيك. 

مشروعات أخرى جارية
بما 	  مختلفة  خاصة  وفيالت  إن  جاردن  هيلتون  ليوان- 

في ذلك الصيانة.

نبذة مختصرة عن األقسام
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استعراض
األعمال

شركة ناس للمقاوالت الميكانيكية
رائدة  الميكانيكية  للمقاوالت  ش.م.ب  ناس  شركة  تعتبر 
اإلنشائية  والهندسة  الميكانيكية  المقاوالت  مجال  في 
المنطقة. وتعمل الشركة في مشاريع متنوعة أهمها  في 
الهندسة  ألعمال  الكاملة  الحزم  والصيانة،  اإلغالق  مشاريع 
وتصنيع  العامة،  االنشاءات  ومشاريع  والتشييد  والشراء 
من  وغيرها  الحراري،  والعزل  الثقيلة  الهندسية  المعدات 
مشاريع الطالء الصناعي في مملكة البحرين ودول مجلس 

التعاون الخليجي.

مصنع ناس لمعالجة الرمال
أنشئ مصنع ناس لمعالجة الرمال )NSPP( في عام 1٩77، إلمداد قطاع البناء في مملكة البحرين برمال البناء المغسولة. ُيعد 

مصنع ناس لمعالجة الرمال حالًيا أكبر مورد للرمل المغسول في البحرين، بسعة إنتاجية تزيد عن ٢٠٠٠ طن يومًيا.
حصل مصنع ناس لمعالجة الرمال على شهادة اعتماد اوساس  18001: 2007 نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية، ويلتزم 
مصنع ناس لمعالجة الرمال بأفضل الممارسات المقبولة دولًيا والمتوافقة مع تشريعات الصحة والسالمة والبيئة المعمول بها 

والمتطلبات األخرى في عملياتنا.

نبذة مختصرة عن األقسام
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جيان فرانكو ستيفانوني
المدير العام

شركة ناس للخدمات الصناعية/ شركة ناس
للمقاوالت الميكانيكية

جون ميكاني
مدير 

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

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

سونيل ناير
المدير العام

شركة ناس لألغذية 

ماثيو هاوز
المدير العام االقليمي

ناس للسقالت

الفريق
اإلداري

إفصاح حوكمة
الشركات
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 اسم الشخص الطبيعينسبة الملكيةعدد األسهماسم الُمساهمر.م.
والمستفيد النهائي

السيد سمير عبد اهلل ناس18,810,0008.55السيد سمير عبد اهلل ناس1

السيد سامي عبد اهلل ناس18,810,0008.55السيد سامي عبد اهلل ناس2

السيد عادل عبد اهلل ناس18,810,0008.55السيد عادل عبد اهلل ناس3

السيد غازي عبد اهلل ناس18,810,0008.55السيد غازي عبد اهلل ناس4

5
السيد فوزي عبد اهلل ناس

18,810,0008.55
السيد فوزي عبد اهلل ناس

شركة عبد الرحمن صالح الراجحي 6
وشركاه المحدودة

أفراد عائلة عبد الرحمن صالح الراجحي15,969,8647.26

تصنيف المساهمينر.م.
النسبة المئوية للمساهمة

اإلجماليحكومة أو منظماتشركاتأفراد

79.57 %0.02 %13.55 %66.00 %محلي1

19.35 %-2.52 %16.83 %عربي2

1.08 %-0.63 %0.45%أجنبي3

100.00 %0.02 %16.70 %83.28 %اإلجمالي

نسبة المساهمة٪عدد األسهم المملوكةعدد المساهمينالمساهمة )حصة(الرقم

1>٥٠,٠٠٠7,75813,540,2026.15 %

% ٥٠,٠٠٠12018,828,8648.56 إلى٥٠٠,٠٠٠  2

% ٥٠٠,٠٠٠4364,511,15529.32  إلى 3٥,٠٠٠,٠٠٠

4<٥,٠٠٠,٠٠٠8123,119,77955.97 %

% 7,929220,000,000100.00اإلجمالي

إفصاح حوكمة الشركات 
شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية عامة

المنامة، مملكة البحرين

سياسة حوكمة الشركات   .1
والشفافية  اإلفصاح  وضمان  عليها  والحفاظ  للمساهمين  قيمة  خلق  في  بالغة  بأهمية  الشركات  لحوكمة  الجيدة  الممارسات  تتَّسم 
المناسبين. وتوفر سياسة حوكمة الشركات الخاصة بشركة ناس المؤسسة ش.م.ب »الشركة« إطار عمل لمبادئ معايير حوكمة الشركات 

الفعالة داخل الشركة.

الشركات  حوكمة  بممارسات  وااللتزام  المستمرة  والمراجعة  للشركات  قوية  حوكمة  ممارسات  بتنفيذ  )المجلس(  اإلدارة  مجلس  يلتزم 
القوية للمساعدة في تعزيز مستويات االمتثال وفًقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.

خالل  من  حقوقهم  عن  والدفاع  مصالحهم  وحماية  المساهمين  قيمة  لتعزيز  سعيها  ش.م.ب.  المؤسسة  ناس  شركة  ستواصل 
السعي لتحقيق التميز في الحياة المؤسسية. تسعى الشركة باستمرار لخدمة مصالح أصحاب المصلحة على أفضل وجه ويشمل ذلك 

المساهمين والعمالء والموظفين والجمهور بشكل عام.

تلتزم اإلدارة بتنفيذ اإلجراءات والعمليات لتعكس وتدعم إطار حوكمة الشركات المعتمد من مجلس اإلدارة لضمان أعلى معايير حوكمة 
الشركات داخل الشركة.

تطورات حوكمة الشركات خالل العام  .2
تم انتخاب جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة من قبل مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في ٢٨ مارس ٢٠1٨. بعد 

٢٨ مارس ٢٠1٨، لم يكن هناك منصب عضو شاغر وبالتالي لم يتم انتخاب أعضاء جدد أو ترشحهم إلعادة انتخابهم.

معلومات المساهمين  .3
يتكون هيكل األسهم الحالي للشركة من أسهم عادية فقط وال توجد فئات مختلفة من األسهم العادية. حتى ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠، أصدرت 

الشركة ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي، كل منها بقيمة اسمية ٠.1٠٠ دينار بحريني للسهم. وجميع األسهم مدفوعة بالكامل.

يقوم رئيس مجلس اإلدارة بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية. يحضر رئيس مجلس اإلدارة والمديرون اآلخرون 
اجتماع الجمعية العامة العادية وهم مستعدون لإلجابة على أي أسئلة.

عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في ٣٠ مارس ٢٠٢1.

فيما يلي تِرد أسماء المساهمين الرئيسيين في الشركة )أسماء المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر( في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠: -

بيان حقوق المساهمين اعتباًرا من ٢٠٢٠/1٢/٣1 حسب الجنسية يصنف على النحو التالي:

وصف لكيفية توزيع المساهمين حسب حصصهم في ٢٠٢٠/1٢/٣1 على النحو التالي:

إفصاح حوكمة الشركات 
شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية عامة

المنامة، مملكة البحرين
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اسم الشركةالمنصباسم عضو مجلس اإلدارةر.م.

السيد جمال الهزيم1
 رئيس مجلس إدارة

التكافل الدولية ش.م.ب.عضو غير تنفيذي ومستقل

عقارات السيف ش.م.ب.عضو غير تنفيذي ومستقلد.مصطفى السيد2

بنك انفستكورب ش.م.ب.عضو غير تنفيذي ومستقلالسيد هشام صالح الساعي3

سوليدرتي ش.م.بعضو غير تنفيذي ومستقلالسيد بشار سمير ناس4

اسم عضو مجلس اإلدارة
النوع )تنفيذي، 
غير تنفيذي أو 

مستقل(
المؤهلالخبرة

مدة واليته 
كمدير للشركة 
ابتداء من تاريخ 

أول انتخاب له أو 
تعيينه

مناصب في أي 
مؤسسات حكومية 

تنظيمية رئيسية 
أخرى

رئيس غرفة تجارة 01 - 01 - 2005بكالوريوس العلوم41تنفيذيالسيد سمير عبد اهلل ناس
وصناعة البحرين

01 - 01 - 2005بكالوريوس إدارة األعمال37تنفيذيالسيد سامي عبد اهلل ناس

01 - 01 - 2005ماجستير  إدارة األعمال32تنفيذيالسيد عادل عبد اهلل ناس

01 - 01 - 2005بكالوريوس - هندسة مدنية29تنفيذيالسيد غازي عبد اهلل ناس

دبلوم في الهندسة 26تنفيذيالسيد فوزي عبد اهلل ناس
01 - 01 - 2005الميكانيكية

بكالوريوس العلوم في إدارة 13تنفيذيالسيد بشار سمير ناس
23 - 09 - 2013البناء

39تنفيذيالسيد هيمانت جوشي

بكالوريوس، ماجيستير إدارة 
 ،FCMA، AICMA ،األعمال

محاسب  زميل معهد 
المحاسبين القانونيين 

)LLB( وبكالوريوس الحقوق

2015 - 03 - 19

غير تنفيذي السيد جمال الهزيم
محاسب عام معتمد - 33ومستقل

01 - 01 - 2005امريكا

غير تنفيذي د.مصطفى السيد
ماجستير ودكتوراه في 43ومستقل

أمين عام المؤسسة 16 - 03 - 2009اإلدارة الصناعية 
الخيرية الملكية

غير تنفيذي السيد هشام صالح الساعي
01 - 01 - 2005ماجستير في إدارة األعمال23ومستقل

مجلس إدارة الشركة والمديرين واإلدارة  .4

٤.1  إجراءات مجلس اإلدارة

ُيحدد ميثاق مجلس اإلدارة إجراءات المجلس. لدى الشركة ممارسة لتعميم جدول األعمال والوثائق الداعمة األخرى قبل وقت كاف لتمكين 
أعضاء مجلس اإلدارة من مناقشة جميع المسائل المدرجة في جدول األعمال والبت فيها بغية تعزيز أداء الشركة باستمرار.

٤.2  مسؤوليات مجلس اإلدارة والمديرين

تشمل المسؤوليات المحددة لمجلس اإلدارة ما يلي:

مراقبة األداء العام لألعمال؛  .1

مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية لضمان التعويض العادل للمدراء التنفيذيين؛  .٢

مراقبة أداء اإلدارة وخطة التعاقب لإلدارة العليا؛  .٣

إعداد دقيق للبيانات المالية الموحدة الربع سنوية والسنوية والتأكد من خلو البيانات المالية من األخطاء والتالعب؛  .٤

ف في التعامالت مع األطراف ذات العالقة؛ مراقبة تضارب المصالح ومنع التعسُّ  .٥

عقد اجتماعات المساهمين والتحضير لها؛  .٦

اقتراح توزيعات األرباح على المساهمين والتأكد من تنفيذها؛  .7

تكييف وتنفيذ ومراقبة االمتثال لقواعد السلوك المهني للشركة؛  .٨

إفصاح المعلومات المالية للجهات الحكومية والجمهور في الوقت المحدد؛  .٩

مراجعة أهداف الشركة والسياسات المتعلقة بالمسؤوليات االجتماعية؛ و  .1٠

اإلشراف على توجيه وإدارة الشركة وفًقا لقانون الشركات التجارية والقواعد واللوائح األخرى الصادرة عن حكومة البحرين.  .11

٤.3  المعامالت الجوهرية التي تتطلب موافقة مجلس اإلدارة

تتطلب المعامالت الجوهرية التالية مراجعة وتقييم واعتماد من قبل مجلس اإلدارة:

استراتيجية الشركة؛  .1

الميزانية السنوية، ميزانية النفقات الرأسمالية، العقود الرئيسية، خطط التنويع / التصفية؛  .٢

القوائم المالية؛  .٣

تخصيصات الموارد الرئيسية واالستثمارات الرأسمالية؛ و  .٤

مسؤوليات اإلدارة وخطة التدريب والتطوير والتعاقب لإلدارة العليا؛  .٥

٤.٤  نبذة عن المديرين )أعضاء مجالس اإلدارات األخرى(

أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم هم أيًضا أعضاء في شركات أخرى مدرجة في مملكة البحرين:

٤.5  حالة مناصب اإلدارة وتكوين مجلس اإلدارة

إفصاح حوكمة الشركات 
شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية عامة

المنامة، مملكة البحرين

إفصاح حوكمة الشركات 
شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية عامة

المنامة، مملكة البحرين
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النسبة المئوية لألسهم عدد األسهمنوع األسهماسم عضو مجلس اإلدارةر.م.
المملوكة

18,810,0008.55أسهم ملكيةالسيد سمير عبد اهلل ناس1

18,810,0008.55أسهم ملكيةالسيد سامي عبد اهلل ناس2

18,810,0008.55أسهم ملكيةالسيد عادل عبد اهلل ناس3

18,810,0008.55أسهم ملكيةالسيد غازي عبد اهلل ناس4

18,810,0008.55أسهم ملكيةالسيد فوزي عبد اهلل ناس5

3,2300.001أسهم ملكيةد.مصطفى السيد6

100,0000.05أسهم ملكيةالسيد بشار سمير ناس7

المسمى اسم عضو مجلس اإلدارة
الوظيفي

النسبة المئوية 29 - 12 - 152020 - 11 - 132020 - 08 - 302020 - 06 - 262020 - 02 - 112020 - 02 - 2020
للحضور

100 %√√√√√√رئيسالسيد سمير عبد اهلل ناس

نائب رئيس مجلس السيد سامي عبد اهلل ناس
100 %√√√√√√اإلدارة

عضو مجلس ادارة السيد عادل عبد اهلل ناس
100 %√√√√√√- مالي

100 %√√√√√√عضو مجلس ادارةالسيد غازي عبد اهلل ناس

100 %√√√√√√عضو مجلس ادارةاليد فوزي عبد اهلل ناس

100 %√√√√√√عضو مجلس ادارةالسيد بشار سمير ناس

100 %√√√√√√عضو مجلس ادارةالسيد هيمانت جوشي

عضو غير تنفيذي السيد جمال الهزيم
100 %√√√√√√مستقل

عضو غير تنفيذي السيد هشام الساعي
100 %√√√√√√مستقل

عضو غير تنفيذي د.مصطفى السيد
100 %√√√√√√مستقل

٤.٦  تعيين وإنهاء خدمة / استقالة أعضاء مجلس اإلدارة

التجارية  الشركات  وقانون  للشركة  األساسي  والنظام  التأسيس  لعقد  وفًقا  االنتخابات  وتتم  سنوات.   ٣ لمدة  المديرين  انتخاب  يتم 
اإلدارة. تنتهي مدة تعيين كل مدير، وفًقا لشروط  العضو من مجلس  يتقاعد فيه  أن  الذي يجب  للعمر  البحريني. ال يوجد حد أقصى 

ن المساهمون مجلس اإلدارة الحالي للشركة في ٢٨ مارس ٢٠1٨. خطاب التعيين و / أو أحكام القانون. وقد عيَّ

٤.7  توجيه مجلس اإلدارة وتدريبهم

ُتطبق الشركة برنامج توجيه ُمصمم لكل مدير جديد. ويتضمن برنامج التوجيه 1( حزمة تمهيدية تحتوي، من بين أشياء أخرى، على نظرة 
الرئيسية؛ ٢( عروض تقديمية  اإلدارة والسياسات  اإلدارة ولجان مجلس  التنظيمي، واختصاصات مجلس  الشركة، والمخطط  عامة على 
حول القضايا المالية واالستراتيجية وأبرز المخاطر؛ و٣( اجتماعات توجيهية مع اإلدارة الرئيسية حسب االقتضاء. وُيدعى جميع المديرين 

المستمرين في مناصبهم لحضور االجتماعات التوجيهية.

٤.8  ملكية مجلس اإلدارة ألسهم الشركة

٤.9   تداول أعضاء مجلس اإلدارة لألسهم خالل العام

خالل عام ٢٠٢٠ لم يقم أي من أعضاء مجلس اإلدارة بشراء أو بيع أي من أسهم الشركة.

٤.10   اجتماعات مجلس اإلدارة

٢٠٢٠، تم عقد ستة اجتماعات  اإلدارة خالل كل عام. خالل عام  أربعة اجتماعات لمجلس  الشركة قد عقدت ما ال يقل عن  أن تكون  يجب 
لمجلس اإلدارة. ويلخص الجدول التالي المعلومات حول حضور األعضاء اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة في عام ٢٠٢٠:

إفصاح حوكمة الشركات 
شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية عامة

المنامة، مملكة البحرين

إفصاح حوكمة الشركات 
شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية عامة

المنامة، مملكة البحرين
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الخبرة المسمى الوظيفيأسماء أعضاء اإلدارة العليار.م.
المؤهلبالسنوات

يوسف احمد ناس1
المدير العام - الموارد البشرية واإلدارة، 
مصنع ناس للرمل، مصنع ناس للثلج 

وشركة ناس للجرافة
بكالوريوس - هندسة مدنية35

الدبلوم الوطني العالي في الهندسة 39المدير العام -  المقاوالت االساسيةنايجل باري هيكتور2
المدنية

بكالوريوس في هندسة الحاسوب32مدير عام - إدارة المصانع والنقلجمال محمد ناس3

الرئيس - المدير التجاري المقاوالت إيان إدوارد بويز4
مشارك - مسح الكميات32االساسية

جوناثان تشارلز موترام5
المدير العام -دلمون للخرسانة 

الجاهزة ومنتجاتها المحدودة - دلمون 
للخرسانة المسبوكة

بكالوريوس التعدين )مع مرتبة 19
الشرف(

بكالوريوس العلوم في هندسة القوى 16المدير التنفيذياحمد صابر الفوال6
الميكانيكية وماجستير إدارة األعمال

شهادة في إنشاء السقاالت27المدير العام اإلقليمي - ناس للسقاالتماثيو هاوز7

ماجستير في إدارة األعمال الدولية24المدير العام - ناس لألغذيةسونيل ناير8

دبلوم - هندسة مدنية وبكالوريوس 27المدير العام - ناس للخدمات الصناعيةجيان فرانكو ستيفانيوني9
درجة ثانية في الهندسة الميكانيكية

٤.11 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

توضح المادة 1٨٨ من قانون الشركات التجارية رقم ٢1 لسنة ٢٠٠1 طريقة دفع المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة. تعتمد سياسة المكافآت على 
رسوم الجلسة والرسوم األساسية المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة.

تم في العام ٢٠1٩ )الماضي( دفع رسوم حضور الجلسة )متضمنة رسوم حضور اجتماعات اللجان( بقيمة -/٢٠٥,٠٠٠ د.ب. ولم يتم دفع أي 
مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة نظًرا للخسارة المسجلة في تلك السنة.

تم في العام ٢٠٢٠ دفع رسوم حضور الجلسة )متضمنة رسوم حضور اجتماعات اللجان( بقيمة -/٢٠٥,٠٠٠ د.ب. وال توجد مكافآت مقترحة يتم 
دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة نظًرا للخسارة المسجلة في السنة.

٤.12 اإلدارة

ُيلخص الجدول التالي المعلومات حول المهنة والمنصب/ المسمى الوظيفي والخبرة بالسنوات ومؤهالت اإلدارة العليا:-

٤.13  مدونة قواعد السلوك / مدونة األخالقيات

استعانت الشركة بمستشار لصياغة مدونة قواعد السلوك المهني التي ستسري خالل عام ٢٠٢٠ بمجرد اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.

المبلغ باأللف دينار بحرينياإلدارة العليا - التكلفة

843الرواتب والبدالت شاملة جميع التكاليف

39مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

كانت المكافآت المدفوعة لإلدارة العليا خالل عام ٢٠٢٠ على النحو التالي:

إفصاح حوكمة الشركات 
شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية عامة

المنامة، مملكة البحرين

إفصاح حوكمة الشركات 
شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية عامة

المنامة، مملكة البحرين

مجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات والسالمة 
الخاصة بحوكمة الشركات

لجنة المناقصات الجماعية

المقاوالت
األساسية

لجنة التدقيق

لجنة المكافآت

اإلمدادات
والخدمات المالية والحسابات الخدمات العامة الموارد البشرية

واإلدارة الشئون القانونية

الهيكل التنظيمي  .٥
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مستقلين / غير مستقليناألعضاءر.م. 

عضو غير تنفيذي مستقلالسيد جمال الهزيم1

عضو غير تنفيذي مستقلالسيد هشام الساعي2

مدير تنفيذيالسيد هيمانت جوشي3

النسبة المئوية 15 - 11 - 112020 - 11 - 132020 - 08 - 122020 - 08 - 302020 - 06 - 292020 - 06 - 262020 - 02 - 2020األعضاء
للحضور

100 %√√√√√√√السيد جمال الهزيم

100 %√√√√√√√السيد هشام الساعي

السيد هيمانت 
100 %√√√√√√√جوشي

اللجان  .6

ُيشكل مجلس اإلدارة اللجان من أجل اإلدارة الرشيدة للشركات. يتم تحديد نطاق األدوار والمسؤوليات بوضوح في مواثيق اللجان المعنية. 
وتقدم اللجان االقتراحات والتوصيات إلى مجلس اإلدارة عند االقتضاء. يتم توزيع محاضر اجتماعات اللجنة على أعضاء مجلس اإلدارة بشكل 

دوري. يقوم مجلس اإلدارة بتقييم تكوين اللجان باستمرار لالمتثال لمتطلبات القانون ولعمل الشركة بنجاح.

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

٦.1  لجنة التدقيق

خالل العام، بلغ إجمالي الرسوم المدفوعة ألعضاء لجنة التدقيق 1٥,7٥٠ دينار بحريني.

يترأس السيد جمال الهزيم لجنة التدقيق. تتألف لجنة التدقيق من ٣ أعضاء. ويحدد ميثاق لجنة التدقيق األدوار والمسؤوليات الموكلة إلى 
اللجنة.

اختصاصات أعضاء لجنة المراجعة:

مراجعة الممارسات المحاسبية والمالية للشركة.  -1
مراجعة مصداقية الرقابة المالية للشركة والرقابة الداخلية والبيانات المالية للشركة.  -٢

مراجعة البيانات المالية للشركة واعتمادها قبل عرضها على مجلس اإلدارة.  -٣
مناقشة أهم السياسات المحاسبية والمالية وأمور إعداد التقارير للسنة المالية.  -٤

مراجعة مدى التزام الشركة بالمتطلبات القانونية.  -٥
النظر في تعيين أو استقالة أو عزل ُمدقق الحسابات الخارجي وتحديد أتعاب المراجعة والتعويضات وتقديم توصيات بشأن ذلك إلى   -٦

المجلس واإلشراف على عمل المدقق.
مناقشة المالحظات الجوهرية للمدققين الخارجيين والداخليين ورد اإلدارة عليها.  -7

مراجعة إدارة مخاطر الشركة ووظائف التدقيق الداخلية.  -٨
التأكد من وجود السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط الداخلية واإلرشادات المناسبة في الشركة.  -٩

التعامل مع أي مخاوف تنشأ عن برنامج »المبلغين عن المخالفات« المعتمد من قبل مجلس اإلدارة للسماح بإثارة المخاوف بشكل سري.  -1٠

يجب أن تعقد الشركة ما ال يقل عن أربعة اجتماعات للجنة التدقيق خالل كل عام. خالل العام، عقدت لجنة التدقيق ثمانية اجتماعات. يلخص 
الجدول التالي المعلومات الخاصة بحضور األعضاء اجتماعات لجنة الدقيق:

إفصاح حوكمة الشركات 
شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية عامة

المنامة، مملكة البحرين

مستقلين / غير مستقليناألعضاءر.م.

عضو غير تنفيذي مستقلد.مصطفى السيد1

عضو غير تنفيذي مستقلالسيد جمال الهزيم2

عضو غير تنفيذي مستقلالسيد هشام الساعي3

مدير تنفيذيالسيد هيمانت جوشي4

٦.2  لجنة الحوكمة والترشيحات والسالمة:

يترأس دكتورمصطفى السيد لجنة الحوكمة والترشيحات والسالمة. تتألف لجنة الحوكمة والترشيحات والسالمة من أربعة أعضاء. وُيحدد 
ميثاق لجنة حوكمة الشركات والترشيحات والسالمة األدوار والمسؤوليات الموكلة إلى اللجنة. 

اختصاصات أعضاء لجنة الحوكمة والترشيحات والسالمة:

ضمان أن ممارسات الشركة تتوافق مع سياسة حوكمة الشركات الخاصة بها وتتماشى مع ممارسات الحوكمة الرشيدة.  -1

مراجعة وضمان كفاية ونزاهة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المعلومات بالشركة، بما في ذلك أنظمة االمتثال لجميع القوانين واللوائح   -٢
المعمول بها.

ضمان التزام الشركة بأعلى معايير األخالق والسلوك المؤسسي.  -٣

ضمان وضع إطار مالئم للتخطيط المالي والتشغيل واإلبالغ، فضًلا عن إطار إلدارة المخاطر.  -٤

مراقبة مدى كفاية وتنفيذ إطار حوكمة الشركة.  -٥

تزويد المجلس بالتقارير والتوصيات بناًء على يتم التوصل إليه من نتائج في أداء المهام.  -٦

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة وتقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة بشكل دوري وتقديم توصيات إلى المجلس بشأن التغييرات الالزمة   -7
التي يجب إجراؤها لمعالجة نقاط الضعف لتحقيق مصالح الشركة.

تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة من وقت آلخر بشأن التغييرات التي تراها اللجنة مرغوبة في الهيكل اإلداري أو في توصيف الوظائف.  -٨

ضمان وجود سياسات وإجراءات مناسبة لتقييم أداء اإلدارة التنفيذية.  -٩

وضع خطط التعاقب الوظيفي في اإلدارة العليا قبل عرضها على مجلس اإلدارة للموافقة عليها.  -1٠

ضمان أن ممارسات الشركة تتوافق مع سياسة حوكمة الشركات الخاصة بها وتتماشى مع ممارسات الحوكمة الرشيدة.  -11

مراجعة وضمان كفاية ونزاهة أنظمة المعلومات اإلدارية والرقابة الداخلية للشركة، بما في ذلك أنظمة االمتثال لجميع القوانين واللوائح   -1٢
المعمول بها.

ضمان التزام الشركة بأعلى معايير األخالق والسلوك المؤسسي.  -1٣

ضمان التخطيط المالي المناسب، والتشغيل وإطار عمل إعداد التقارير وكذلك إطار إدارة المخاطر.  -1٤

مراقبة مدى كفاية وتنفيذ إطار حوكمة الشركة.  -1٥

تزويد المجلس بالتقارير والتوصيات بناًء على يتم التوصل إليه من نتائج في أداء المهام.  -1٦

للجنة  اجتماعين  تم عقد  العام،  عام. خالل  والسالمة خالل كل  والترشيحات  الشركات  للجنة حوكمة  األقل  على  اجتماعين  الشركة  ُتعقد 
الحوكمة والتعيينات والسالمة.

إفصاح حوكمة الشركات 
شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية عامة

المنامة، مملكة البحرين
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مستقلين/ غير مستقليناألعضاءر.م

عضو غير تنفيذي مستقلالسيد هشام الساعي1

عضو غير تنفيذي مستقلالسيد جمال الهزيم2

مدير تنفيذيالسيد هيمانت جوشي3

مستقل / غير مستقلاألعضاءالرقم

مدير تنفيذيالسيد عادل عبد اهلل ناس1

مدير تنفيذيالسيد غازي عبد اهلل ناس2

عضو غير تنفيذي مستقلالسيد جمال الهزيم3

عضو غير تنفيذي مستقلالسيد هشام الساعي4

مدير تنفيذيالسيد هيمانت جوشي5

النسبة المئوية 15 - 11 - 102020 - 11 - 2020األعضاءر.م.
للحضور

100 %√√د.مصطفى السيد1

100 %√√السيد جمال الهزيم٢

100 %√√السيد هشام الساعي٣

100 %√√السيد هيمانت جوشي٤

النسبة المئوية 29 - 12 - 232020 - 12 - 2020األعضاءر.م. 
للحضور

100 %√√السيد جمال الهزيم1

100 %√√السيد هشام الساعي٢

100 %√√السيد هيمانت جوشي٣

٦.3 لجنة المكافآت:

يترأس السيد هشام الساعي لجنة المكافآت. تتألف لجنة المكافآت من ثالثة أعضاء. وُيحدد ميثاق عمل لجنة المكافآت األدوار والمسؤوليات 
الموكلة إلى اللجنة.

اختصاصات أعضاء لجنة المكافآت:

1.   النظر في سياسة األجور وحزمة المكافآت للرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين اآلخرين وتقديم توصيات محددة بشأنها إلى المجلس.

٢.   مراجعة مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة ورفع توصياتهم إلى مجلس اإلدارة بشأن قرارها.

تعقد الشركة اجتماعين على األقل للجنة المكافآت خالل كل عام. تم عقد اجتماعين للجنة المكافآت خالل العام. ويلخص الجدول التالي 
المعلومات المتعلقة بحضور األعضاء اجتماعات لجنة المكافآت:

٦.٤  لجنة المناقصات الجماعية

تتكون لجنة المناقصات الجماعية مجموعة المناقصة من األعضاء التاليين:

قانون حوكمة الشركات

من المتوقع أن يحافظ مجلس اإلدارة وموظفو الشركة على أعلى مستوى من أخالقيات الشركة والسلوك الشخصي. وضعت الشركة 
ارتباط الشركة بموظفيها  أيًضا كيفية  المدونة  الموظفين في تسيير أعمالها. ُتحدد  التي توفر إطاًرا أخالقًيا وقانونًيا لجميع  المدونة 

ومساهميها والمجتمع الذي تعمل فيه الشركة.

اعتمد مجلس اإلدارة المدونة وسياسة الُمبلغين عن المخالفات لمراقبة االمتثال للمتطلبات األخالقية للمدونة. توفر المدونة توجيهات 
واضحة حول ممارسة األعمال على المستوى الدولي، والتفاعل مع الهيئات الحكومية والمجتمعات وشركاء األعمال والسلوك العام في 
مكان العمل مع مراعاة أفضل الممارسات لنماذج وأخالقيات حوكمة الشركات. كما تحدد المدونة إطاًرا سلوكًيا لجميع الموظفين في 

سياق مجموعة واسعة من القضايا األخالقية والقانونية.

يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بحضور األعضاء الجتماعات لجنة حوكمة الشركات والترشيحات والسالمة:

خالل العام، بلغ إجمالي الرسوم المدفوعة ألعضاء لجنة المكافآت -/٢,٢٥٠ دينار بحريني. ولكن لم يتم دفع أي رسوم لحضور االجتماع 
المنعقد في ٢٩-1٢-٢٠٢٠.

خالل العام، بلغ إجمالي الرسوم المدفوعة ألعضاء لجنة الحوكمة والترشيحات والسالمة -/٢٠٠٠ دينار بحريني. ولكن لم يتم دفع أي رسوم 
لحضور االجتماع المنعقد في  11-1٥-٢٠٢٠.

المناقصات  لجنة  ميثاق  يحدد  أعضاء.   ٥ الجماعية من  المناقصات  لجنة  تتألف  الجماعية.  المناقصات  لجنة  الهزيم  السيد جمال  يترأس 
الجماعية األدوار والمسؤوليات الموكلة إلى اللجنة.

إفصاح حوكمة الشركات 
شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية عامة

المنامة، مملكة البحرين

اختصاصات أعضاء لجنة المناقصات الجماعية:

وضع إطار تسعير داخل المجموعة يغطي:  1
التسعير الثنائي بين كيانين من المجموعة للتعامالت التجارية المنتظمة.	 
العطاءات الخاصة بالمناقصات / العقود )أقل من الحد األدنى الذي حدده مجلس اإلدارة(.	 
العطاءات الخاصة بالمناقصات / العقود الخاصة )فوق الحد األقصى الذي حدده مجلس اإلدارة(.	 

مراجعة الحد المسموح لعملية تقديم العطاءات من قبل أي من كيانات المجموعة والتوصية به إلى مجلس اإلدارة؛  ٢
وضع القواعد األساسية إلشراك أي طرف ثالث غير شركة المجموعة؛  ٣

المشاركة في عملية التسعير للمناقصات أو العطاءات التي تتجاوز الحد األقصى الذي حدده المجلس؛  ٤
يجب أن تقوم اللجنة بمراجعة دورية مع إدارة كيانات المجموعة والمدقق الداخلي فيما يتعلق بمسائل سياسة التسعير داخل المجموعة   ٥

واتخاذ اإلجراءات التصحيحية إذا لزم األمر.

خالل العام، بلغ إجمالي الرسوم المدفوعة ألعضاء لجنة المناقصات الجماعية هو صفر دينار بحريني.

بلغ إجمالي الرسوم المدفوعة ألعضاء لجنة المكافآت خالل العام ٢,٥٠٠ دينار بحريني.

إفصاح حوكمة الشركات 
شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية عامة

المنامة، مملكة البحرين

حوكمة الشركات  .7



4041 ناس المؤسسة ش.م.ب عامة ــر الـسـنوي 2020 الــتـقريـ ــر الـسـنوي 2020ناس المؤسسة ش.م.ب عامة الــتـقريـ

بيانات االتصال تاريخ التعيينالمؤهل االسم

بكالوريوس االقتصاد )مع راميش بانيجراهي
  AICMA ،)مرتبة الشرف

ومحاسب إدارة معتمد      
)CMA(  ومحاسب عام معتمد 
)CPA( ( من المعهد األمريكي 

للمحاسبين القانونيين 
المعتمدين، الواليات المتحدة 

األمريكية.

رقم الهاتف: 2018177٢٥٥٦٠
رقم الموبايل: ٣٩٩٩٢٣٠1

ramesh@aanass.net :االيميل
compliance@nasscorporation.com

مسؤول حوكمة الشركات  .8

الُمخالفات الُمرتكبة خالل السنة المالية  .9

االمتثال لقانون حوكمة الشركات

تضمن اإلدارة ومجلس اإلدارة االمتثال إلطار حوكمة الشركات والمبادئ التوجيهية لضمان االمتثال لقواعد حوكمة الشركات وعدم اإلحاطة 
علًما بأي حالة عدم امتثال خالل العام المنتهي في ٢٠٢٠.

وفًقا لمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، عينت الشركة مسؤول حوكمة الشركة خالل عام ٢٠1٨. وفيما يلي تفاصيل مسؤول 
حوكمة الشركة:

لم ُترتكب مخالفات خالل العام.

خدمة  لسنوات  وصف  إلى  باإلضافة   ،٢٠٢٠ عام  خالل  الخارجي  المدقق  قدمها  التي  التدقيق  خدمات  مقابل  المدفوعة  والمبالغ  الرسوم 
المدقق كمدقق خارجي للشركة هي كما يلي

إفصاح حوكمة الشركات 
شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية عامة

المنامة، مملكة البحرين

كي بي إم جي فخرواسم شركة التدقيق

1٥ سنةسنوات العمل مدقًقا خارجًيا لحسابات للشركة

جليل العلياسم الشريك المسؤول عن تدقيق بيانات الشركة

٥ سنواتسنوات عمل الشريك كشريك مسؤول عن تدقيق بيانات الشركة

61,725إجمالي أتعاب التدقيق للقوائم المالية لعام 2020 )بالدينار البحريني(

تدقيق  بخالف  التدقيق  غير  للخدمات  األخرى  الخاصة  والمصاريف  الرسوم 
عدم  حالة  في  وجدت.  إن  البحريني(  )بالدينار   2020 لعام  المالية  البيانات 

وجود مثل هذه الرسوم، يجب ذكر ذلك صراحة
24,500

المدققون الخارجيون  .10

تضارب المصالح  .11

ُتطبق الشركة سياسة تضارب المصالح التي تصف اإلجراءات المتبعة ألي معامالت قد يتخللها تضارب في المصالح. خالل عام ٢٠٢٠، لم 
يكن هناك أي حالة تضارب في المصالح.

إفصاح حوكمة الشركات 
شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية عامة

المنامة، مملكة البحرين

األرقام باأللف دينار طبيعة المعاملةاسم األطراف ذات الصلةر.م.
بحريني

القوى العاملة وتأجير المعدات والخدمات األخرى للمشروع  المشروع المشترك  ناس   كونتراك   1
134المشترك

شركة عبد اهلل أحمد ناس وأوالده 2
188توريد السلع والقوى العاملة والخدمات األخرىذ.م.م

234بيع المعدات وقطع الغيار والمواد االستهالكية والخدمات شركة مدينة الخليج للتنظيف3

1,018األعمال والخدمات المدنيةشركة ناس للخدمات البحرية ذ.م.م4

250توريد السلع والخدماتمديرو ناس وعائلة ناس5

شركة سارنس ناس الشرق االوسط 6
117توريد السلع وتوظيف القوى العاملة وغيرها من الخدماتذ.م.م

17تأجير المعدات والسلع والخدماتدونا مارين7

92توريد السلع والخدمات األخرى وتأجير المعدات وما إلى ذلك.األطراف األخرى ذات الصلة8

2,050اإلجمالي

12. معامالت األطراف ذات الصلة

تتم جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة على أسس تجارية بحتة ويتم اعتمادها من قبل إدارة الشركة. ال يجوز ألي موظف أو مدير أو 
عضو في اإلدارة التنفيذية تداول األسهم بالمعلومات الجوهرية التي لم يتم اإلعالن عنها.

فيما يلي تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات الصلة:

معامالت األطراف ذات العالقة )الدخل( لعام 2020
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إفصاح حوكمة الشركات 
شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية عامة

المنامة، مملكة البحرين

األرقام باأللف دينار طبيعة المعاملةاسم األطراف ذات العالقةر.م.
بحريني

3,056شراء االسمنتشركة األسمنت المتحدة ش.م.ب.1

شراء كيماويات البناء والرماد المتطاير والسيليكا البحرين لكيماويات البناء ذ.م.م2
1,458الدقيقة

1,485تأجير قاطرة وبارجة لنقل الموادشركة دونا مارين ذ.م.م3

تأجير األراضي ومعسكر العمل وسكن الموظفين شركة عبد اهلل أحمد ناس وأوالده ذ.م.م4
1,256والخدمات األخرى

1,502خدمات عقود اإلدارة التنفيذيةعبد اهلل أحمد ناس وأوالده ذ.م.م5

3,820شراء األرضعبد اهلل أحمد ناس وأوالده ذ.م.م6

1,083تأجير الرافعات والمعداتسارنس ناس الشرق األوسط ذ.م.م7

1,039تأجير المركبات و الحافالتشركة أاليد لتأجير السيارات ذ.م.م8

400شراء الركامالشركة البحرينية لتجارة المواد ذ.م.م9

592استئجار األراضي والمعسكرات وسكن الموظفينمديرو ناس10

خدمات التنظيف وإزالة المخلفات وتوفير السماد شركة مدينة الخليج للتنظيف ذ.م.م11
162الطبيعي

شركة عبد اهلل ناس وشركاه - المملكة العربية 12
174خدمات تأجير القوى العاملة والمعدات والتوكيالتالسعودية

توريد السلع والخدمات األخرى وتأجير المعدات وما األطراف األخرى ذات الصلة13
384إلى ذلك.

16,411اإلجمالي 

معامالت األطراف ذات الصلة )المشتريات( لعام 2020

13. وسائل االتصال مع المساهمين والمستثمرين

اإلفصاح  اللتزامات  وفًقا  والمنظمين  والمستثمرين  لمساهميها  المناسب  الوقت  وفي  الصلة  ذات  المعلومات  بتقديم  الشركة  تلتزم 
المستمر المحددة في القانون. يتم إرسال المعلومات إلى المساهمين والمنظمين من خالل توزيع التقرير السنوي للشركة وإصدارات 
المعلومات األخرى حول األمور المهمة من خالل موقع الشركة على الويب في الوقت المناسب. أمين سر مجلس اإلدارة / مسؤول حوكمة 
الشركات هو المسؤول عن االتصاالت مع المساهمين والمنظمين للتأكد من أن الشركة تفي بالتزامات اإلفصاح المستمر على النحو 

المحدد في القواعد.

إفصاح حوكمة الشركات 
شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية عامة

المنامة، مملكة البحرين

المبلغ بالدينار البحرينيالتفاصيلر.م.

1.
وزارة المالية واالقتصاد الوطني المساهمة في الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا 

50,000كوفيد -1٩.

1,000وزارة شؤون الشباب والرياضة - االحتفال باليوم الوطني البحريني..2

4,000نادي راشد للفروسية وسباق الخيل..3

7,831أعمال خيرية للمحتاجين.٤

62,831اإلجمالي

14.  تقييم أداء مجلس اإلدارة

1٥. المساهمات في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

يقوم المساهمون بتقييم أداء مجلس اإلدارة وإعفائهم من المسؤولية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

م مجلس اإلدارة تقييمات األداء السنوية لمجلس اإلدارة واللجان وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفًقا الختصاصات كل منهم  قدَّ
واتفاقيات التعيين بهدف تحسين الفعالية والمساهمات تجاه الشركة.

تم تصميم التقييم لتحديد ما إذا كان مجلس اإلدارة ولجانه وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ال يزالون قادرين على توفير الحكم 
رفيع المستوى المطلوب ومطلعين ولديهم اطالع حول آخر تطورات العمل التجاري وأهدافه وفهم السياق الذي تعمل فيه.

تغطي مبادرات المسؤولية االجتماعية لشركة ناس مجموعة واسعة من األنشطة الخيرية والرياضية والبيئية والثقافية.

نحث الشباب البحريني بقوة على التطلع إلى التميز الرياضي ونشجع الرياضيين على المشاركة في األحداث الرياضية.

مساهماتنا لعام ٢٠٢٠ هي كما يلي: -
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إفصاح حوكمة الشركات 
شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية عامة

المنامة، مملكة البحرين

ممتثل غير ممتثلالمبدأ
جزئًيا

ممتثل 
الشرح في حالة عدم االمتثالتماًما

المبدأ 1:
يترأس الشركة مجلس إدارة فعال 

ومؤهل وذو خبرة.

√

وفًقا لقانون حوكمة الشركات، يجب أن يكون 
رئيس مجلس اإلدارة مديًرا مستقال. ومع ذلك، 

فإن منصب رئيس مجلس اإلدارة يشغله 
العضو المؤسس، الذي عززت خبرته ورؤيته 

وتوجيهاته المستمرة مكانة الشركة، كما أن 
مساهمته ودعمه لإلدارة ومصالح المساهمين 

ضرورية للغاية.

المبدأ ٢:
يجب أن يتسم أعضاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية بالوالء الكامل 
√للشركة.

المعامالت التشغيلية الروتينية مع األطراف  أ ( 
ذات العالقة تتم على أساس تجاري بحت
تمت الموافقة على المعامالت من قبل  ب ( 

مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٤-٠٢-٢٠٢1.

المبدأ ٣:
يجب أن يكون لدى مجلس اإلدارة 

ضوابط صارمة للتدقيق المالي 
وإعداد التقارير والرقابة الداخلية 

واالمتثال للقانون.

√

رئيس لجنة التدقيق هو أيًضا عضو في لجان 
أ( المكافآت ، ب( الترشيح، وحوكمة الشركات 

والسالمة وج( لجنة المناقصات الجماعية

المبدأ ٤:
يجب أن يكون لدى الشركة إجراءات 
فعالة لتعيين أعضاء مجلس اإلدارة 

√وتدريبهم وتقييمهم.

المبدأ ٥:
يتعين على الشركة مكافأة أعضاء 

مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين 
√على نحو عادل ومسؤول.

المبدأ ٦: 
يضع مجلس اإلدارة هيكًلا إدارًيا 

واضًحا وفعاًلا للشركة ويحدد 
المسميات الوظيفية والسلطة 

√واألدوار والمسؤوليات.

16.  االلتزام بأحكام مدونة إدارة الشركات

إفصاح حوكمة الشركات 
شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة بحرينية عامة

المنامة، مملكة البحرين

ممتثل غير ممتثلالمبدأ
جزئًيا

ممتثل 
الشرح في حالة عدم االمتثالتماًما

المبدأ 7: 
يتعين على الشركة التواصل مع 

المساهمين وتشجيع مشاركتهم 
√واحترام حقوقهم.

المبدأ ٨:
تفصح الشركة عن بيان حوكمة 

√الشركات.

المبدأ ٩: 
يجب على مجلس اإلدارة التأكد 

من سالمة البيانات المالية المقدمة 
للمساهمين من خالل تعيين 

√مدققين خارجيين.

المبدأ 1٠:
تسعى الشركة من خالل المسؤولية 

االجتماعية لممارسة دورها ككيان 
√يضم مواطنين صالحين.
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تقرير
مجلس اإلدارة

تقرير
مجلس اإلدارة

بآالف الدنانير البحرينية

2020٢٠1٩التفاصيل المالية

141,195153,484اإليرادات

األرباح قبل الفوائد التمويلية 
7,8537,221واإلستهالك

صافي الربح المنسوب لمساهمي 
)3,285()2,822(الشركة األم

151,175166,795إجمالي األصول

56,30659,037إجمالي حقوق الُمساهمين

التخصيصات

--محول إلى اإلحتياطي القانوني

--أرباح نقدية ُمقترحة

--إحتياطي التبرعات واألعمال الخيرية

إلى جميع السادة المساهمين الكرام،

بالنيابة عن مجلس إدارة شركة ناس المؤسسة - 
شركة ُمساهمة عامة بحرينية- ُيسعدني أن أقدم 
المالية  والبيانات  عشر  السادس  السنوي  التقرير 
السنوية الُمدققة لشركة ناس المؤسسة)ش.م.ب( 
عامة للسنة المالية الُمنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م، 
ويتضمن التقرير السنوي البيانات المالية الُموحدة 
لشركة ناس المؤسسة )ش.م.ب( عامة والشركات 

التابعة لها »المجموعة«.

 ٣1 الُمنتهية في  المالية  للسنة  المجموعة  ألداء  يلي ملخص  وفيما 
ديسمبر ٢٠٢٠م:

توزيع األرباح النقّدية
بهدف تعزيز األداء التشغيلي للشركة ومواجهة تأثير بيئة السوق 
الصارمة، وشح السيولة في السوق، وتأخير الدفع في قطاع البناء، قرر 
المجلس التوصية بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية 
٢٠٢٠. وتقدر الشركة دعم المساهمين على مر السنين وتلتزم في 

جهودها إلضافة قيمة الستثماراتهم في السنوات المقبلة. 

توحيد الحسابات
المعايير  جميع  عامة  )ش.م.ب(  المؤسسة  ناس  شركة  طبقت  لقد 
معايير  مجلس  من  الصادره  الُمعدلة  و  الجديدة  والتفسيرات 
الدولية  المالية  التقارير  معايير  تفاسير  ولجنة  الدولية  الُمحاسبة 
الُمحاسبة الدولية، التي تتعلق بُمعامالتها  التابعة لمجلس معايير 

إعتبارًا من الفترات المالية التي تبدأ في 1 يناير٢٠٢٠م.

كورونا  بجائحة  تأثرًا  مسبوق  غير  عالميًا  تدهورًا   ٢٠٢٠ عام  شهد 
وعمليات  العامة  الصحة  على  مقلق  تأثير  له  كان  الذي  »كوفيد-1٩« 
مجلس  دول  على  وكان  القطاعات.  مختلف  في  التجارية   األعمال 
أسعار  هبوط  من  متالحقة  صدمات  تتحمل  أن  الخليجي  التعاون 
الذي  المنطقة  في  البناء  قطاع  تعرض  وقد  متفشيًا.  ووباًء  النفط 
له  الممنوحة  العقود  وانخفاض عدد  الهوامش  انخفاض  يعاني من 
نكسة سلبية بسبب هذا الوباء. وعلى الرغم من هذا التأثير، فلقد 
طرحت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حزم تحفيزية لدعم 
البحرين مشكورة  المنطقة. وقد قامت حكومة  الخاص في  القطاع 
المسبوقة،  غير  األوقات  هذه  خالل  الخاص  القطاع  بدعم  بالتزامها 
وأدخلت حزمة تحفيزية في شكل دعم أجور الموظفين البحرينيين، 
األراضي  إيجار  من  واإلعفاء  القروض،  وإرجاء  الفوائد،  من  واإلعفاء 

الصناعية والرسوم التنظيمية.

مع  للتعامل  المجموعة  في  إيجابية  تدابير  اتخاذ  في  البدء  تم  وقد 
أزمة الوباء، ولكن على الرغم من ذلك، كان هناك تأثير على اإلنتاجية 
على المشاريع بسبب المعايير التنظيمية للتباعد االجتماعي خالل 
التي  الحكومية  االمتيازات  قللت  وقد   .٢٠٢٠ عام  من  الثاني  الربع 
ما.  إلى حد  األثر  للحد من  التحفيز  تدابير  إطار مجموعة  تلقتها في 
االجتماعي  والتباعد  السالمة  إدارة  تحسين  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
ساعد على التقليل من أثر تعطيل األعمال على المشاريع في األرباع 
اإلنتاجية على  تأثير  الرغم مما سبق، فإن  الالحقة من السنة. وعلى 
العمالء،  المدفوعات، وتقييد ميزانية  الوباء، وتأخر  المشاريع بسبب 
المشروع  هوامش  على  الضغط  إلى  أدى  العمل،  فرص  ومحدودية 

مما أثر على األداء المالي للمجموعة لهذا العام.

ناس  شركة  عمليات  من  عشر  السادس  العام  هو   ٢٠٢٠ عام  ان 
المؤسسة. حققت المجموعة رقم أعمال إجمالي وإستطاعت الشركة 
أن تحقق إجمالي إيرادات بقيمة 1٤1.1٩٥ مليون دينار بحريني )1٥٣.٤٨٤ 
مليون دينار بحريني لعام ٢٠1٩( وبلغت األرباح، قبل احتساب الفوائد 
و اإلستهالك 7.٨٥٣ مليون دينار بحريني )7.٢٢1 مليون دينار بحريني 
لعام ٢٠1٩( وخسارة صافية قدرها ٢.٨٢٢ مليون دينار بحريني )صافي 

خسارة ٣.٢٨٥ مليون دينار بحريني لعام ٢٠1٩(.

وقد سادت البيئة الصعبة في قطاع البناء خالل هذا العام مع عدد 
انخفاض أسعار  وأثر  العام.  تم منحها خالل  التي  المشاريع  أقل من 
النفط على اإلنفاق الحكومي والتأخير في منح مشاريع جديدة. في 
إدارة  وكفاءة  لتحسين  تدابير  المجلس  اتخذ  الصعبة،  األوقات  هذه 

التكاليف من خالل دمج مكونات منصة البناء في المجموعة.

ومن المتوقع أن يتعافى قطاع البناء في البحرين في عام ٢٠٢1 مع 
التعاون  مجلس  دول  مارشال  صندوق  مشاريع  تحركه  الذي  النمو 
ناس  شركة  تلقت  الجاري.   BAPCO تحديث  ومشروع  الخليجي 
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للمقاوالت وهوتا هيجرفيلد JV هذا الشهر خطاًبا بترسية مشروع 
تطوير طريق الفاتح السريع )األعمال الرئيسية( مقابل ٢٩.٦٦٢ مليون 
األعمال خالل  المزيد من  تأمين  المجموعة في  بحريني. وتأمل  دينار 

العام وتعزيز وضعية نظام العمل. 

وضع دفتر الطلبيات
)بإستثناء  واألقسام  الشركات  لدى  قائمة  أعمال  طلبات  توجد 
مليون    ٨٣.٩٩٠ قيمتها  تبلغ   ،٢٠٢1 عام  بداية  التجارية( في  األقسام 

دينار بحريني. 

حوكمة الشركات
إن الشركة تلتزُم بخطة حوكمة الشركات، وقد حققت تقدمًا ُمرضيًا 
في هذا الشأن، كما تم اإللتزام باإلرشادات التى حددتها المؤسسات 
الرقابية بما يضمن تطبيق قواعد حوكمة الشركات وتفعيلها في 
أسرع وقت ُممكن، وسوف يتم تقديم  تقريرًا ُمفصاًل ضمن  الوثائق 
للجمعية  السنوي  اإلجتماع  في  للُمساهمين  تقديمها  سيتم  التى 
التقدم  مدى   لتوضيح  ٢٠٢1م  مارس   ٢٨ في  إنعقاده  الُمقرر  العامة 
هذا  في  الُمتوقعة  والتواريخ  الشركات  حوكمة  بقواعد  اإللتزام  في 

الصدد.

األداء  من  ُمختلفة  جوانب  في  بفعالية  تعمُل  التدقيق  لجنة  إن 
من  ُمنتظم  بشكل  التدقيق  لجنة  وتجتمع   ، للشركة  الوظيفي 
كما  الداخلية،  الرقابة  وُنظم  اإلدارية  المعلومات  ُنظم  تعزيز  أجل 
ُتشارك بفعالية في إصدار التوجيهات  الُمتعلقة بالسياسات العامة 
لجنة  الشركات  وحوكمة  المكافآت  لجنة  لديها  الشركة  للشركة. 
الجماعية  العطاءات  لجنة  المجلس  وشكل  والسالمة.  الترشيح 
لمساعدة المجلس في أداء واجباته الرقابية المتعلقة بوضع سياسة 
التسعير  المجموعة وأداء دور استشاري في عملية  التسعير داخل 

ذات القيمة العالية.

لقد تم إسناد ُمهمة التحقيق الداخلي إلى ُمدققين خارجين من ذوى 
الخبرة واإلختصاص ويتُم تنفيذها بشكل ُمرضٍي مع التركيز بشكٍل 
خاص  على إدارة المخاطر واألمور الُمتعلقة بحوكمة الشركات. يقوم 
الُمتعلقة باإللتزام  اليومية  ضابط اإللتزام بالمجموعة بمتابعة األمور 
الرقابية  المؤسسات  لُمتطلبات  وفقًا  الشركات  حوكمة  بقواعد 

ويمتثل بفعالية  لإلرشادات الرقابية ويقوم بتطبيقها.

مدققو الحسابات
فخرو  إم.جي  بي.  كي.  السادة/  تعيين  إعادة  اإلدارة  مجلس  يقترح 

كمدققين لحسابات المجموعة للسنة المالية لعام ٢٠٢1م.

العالقة بين اإلدارة والموظفين
إذ  الدوام  على  ال  بالطابع  والموظفين  اإلدارة  بين  العالقة  تتسُم 
تؤمن المجموعة بحق بأن القوى العاملة ُتعُد عاماًل رئيسيًا ومحوريًا 
لذا  للمجموعة،  ُمضافة  وقّيمة  زاخرة  ثروة  ُتعتبر  وهى  نجاحها  في 
والتق  الشكر  بخالص  أتقدم  المجموعة  إدارة  مجلس  عن  وبالنيابة 
الوظيفية  المستويات  كافة  من  بالمجموعة  الموظفين  جميع  إلى 

لمساهمتهم الُمخلصة والُمتفانية في سبيل إزدهار المجموعة.

شكر وتقدير
الفرصة  أنتهُز هذه  اإلدارة   الُمساهمين ومجلس  بالنيابة عن جميع 
ألعبر عن خالص ُشكرنا وتقّديرنا لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الُمفدى ولصاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد األمين ورئيس 
وزارة  وخاصة  ومؤسساتها  الدولة  وزارات  ولجميع  الوزراء،  مجلس 
المالية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومّصرف البحرين المركزي 

وبورصة البحرين لدعمهم المتواصل.

المالية  والمؤسسات  المّصارف  لنا  قدمته  الذى  الدعم  ُنقّدر  كما 
٢٠٢٠م  لعام  حساباتنا  وُمدققي  العمل  في  وشركائنا  وموردينا 
بي  السادة/  الداخليون  والُمدققون  فخرو  جي  إم  بي  كي  السادة/ 

دي أو. 

بالنيابة عن مجلس إدارة 
شركة ناس المؤسسة )ش.م.ب( عامة 

سمير عبداهلل ناس          

رئيس مجلس اإلدارة 

سامي عبداهلل ناس
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

التاريخ:2٤ فبراير 2021م
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين 
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب. عامة

المنامة، مملكة البحرين
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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 ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠، وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد، وبيان التغيرات في حقوق الملكية 
الموحد، وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك 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 ٣1 
الدولية إلعداد  للمعايير  وفقا  التاريخ، وذلك  ذلك  المنتهية في  للسنة  الموحدة  النقدية  وتدفقاتها  الموحد  المالي  وأداءها   ،٢٠٢٠ ديسمبر 

التقارير المالية.

أساس الرأي
قسم  في  التفصيل  من  بمزيد  مشروحة  المعايير  هذه  وفق  مسئولياتنا  إن  الدولية.  التدقيق  لمعايير  وفقًا  التدقيق  بأعمال  قمنا  لقد 
المالية الموحدة« من تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن المجموعة وفقًا لمدونة قواعد السلوك  البيانات  »مسئوليات المدققين عن تدقيق 
األخالقي للمحاسبين المهنيين التابعة لمجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين )بما في ذلك معايير االستقالل الدولية(، ووفقًا 
للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في مملكة البحرين، وقد استوفينا مسئولياتنا األخالقية األخرى طبقًا 

لهذه المتطلبات وللمدونة المذكورة. إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس للرأي الذي توصلنا إليه.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي تعتبر، وفق تقديرنا المهني، األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للفترة الحالية. 
تم اعتبار هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي صياغة رأينا المهني بشأنها، ونحن ال ُنبدي رأيًا منفصاًل بشأن 

هذه األمور. 

محاسبة العقود واحتساب اإليرادات    
)راجع السياسة المحاسبية في إيضاح ٣)ل( واإلفصاح في إيضاح 17 في البيانات المالية الموحدة(

عقود  على  احتسابه  ليتم  اإليراد  تحديد  إن 
اإلنشاء هو أحد أمور التدقيق الرئيسية بسبب 
التزامات  تحديد  في  المتضمنة  االجتهادات 
متى  وتحديد  العقد،  ضمن  المنفصلة  األداء 
والخدمات  البضائع  على  السيطرة  نقل  يتم 
على  استنادًا  اإليراد  يحتسب  العميل.  إلى 
تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه، كنسبة 

مئوية من مجموع التكاليف المقدرة.

تغييرًا  العقد  تقديرات  ينتج عن خطأ في  قد 
الربح أو الخسارة المحتسب  جوهريًا في مبلغ 
حتى تاريخه، وبالتالي في الفترة الحالية أيضًا. 

شملت إجراءاتنا ما يلي

العقد، 	  ضمن  المنفصلة  األداء  التزامات  لتحديد  المجموعة  عملية  بتقييم  قمنا 
ولتحديد سعر العقد؛

قمنا بمراجعة جميع العقود الجوهرية، وناقشنا كاًل منها مع اإلدارة للحصول على 	 
فهم كامل للشروط والمخاطر المحددة، والتي تم أخذها باالعتبار لتحديد ما إذا تم 

احتساب اإليراد بشكل صحيح؛ 

قمنا بتقييم واختبار الضوابط الداخلية 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؛

كيف تم تناول هذا األمر في التدقيقالوصف

تشمل  العقود  على  األرباح  تقديرات  إن 
المتوقع  باالسترداد  متعلقة  جوهرية  أحكامًا 
والمطالبات.  التغيرات  من  الناتجة  للتكاليف 
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 	 
مدراء  يعده  الذي  للعقود  الشهرية  المراجعة  ملخص  على  بناء  حسابها  أساس 

المشاريع، وتم األخذ في اإلعتبار أداء وتكاليف هذه العقود بعد نهاية السنة؛  

للعقود 	  التاريخي  المالي  األداء  مقارنة  خالل  من  اإلدارة  تقديرات  دقة  بتقييم  قمنا 
الجارية والمنجزة، مع الميزانيات األصلية وتقديرات الهوامش لتلك العقود؛

قمنا بتقييم التعرض الجوهري لتغييرات العقد، والمطالبات وتعويض األضرار عن 	 
المتضمنة في ملخص  اإلدارة  تقديرات  تقييم  األعمال، من خالل  التأخر في تسليم 
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.   

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

كيف تم تناول هذا األمر في التدقيق  )يتبع(الوصف  )يتبع(

لقد ركزنا على هذا األمر بسبب:

المدينة 	  والذمم  التجارية  الذمم  أهمية 
تمثل  والتي  العقود  وموجودات  األخرى 
موجودات  إجمالي  من   %٦٣ نسبة 

المجموعة )من حيث القيمة(؛

تقديرية 	  وقرارات  األحكام  استخدام 
من  كل  في  اإلدارة  قبل  من  جوهرية 

توقيت واحتساب انخفاض القيمة؛ 

معقدة 	  ومنهجيات  نماذج  استخدام 
االئتمانية  الخسائر  لتحديد  بطبيعتها 

المتوقعة. 

شملت إجراءاتنا ما يلي: 

بنا 	  الخاصين  االئتمانية  المخاطر  وإدارة  المعلومات  تقنية  خبراء  بإشراك  قمنا 
للمساعدة في ما يلي:

المعيار  	 بموجب  المتوقعة،  االئتمانية  للخسائر  المجموعة  نموذج  مالئمة  تقييم 
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )٩(؛

اختبار تصميم والفعالية التشغيلية للضوابط الرئيسية على إكمال ودقة الُمدخالت  	
والفرضيات الرئيسية المستخدمة في نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة؛

ونماذج  	 المعنية  المصدر  أنظمة  بين  البيانات  بنقل  المتعلقة  الضوابط  اختبار 
انخفاض القيمة؛

قمنا بتقييم معقولية الفرضيات والمدخالت المستخدمة في النموذج؛ 	

الخسائر  	 نموذج  مخرجات  وتقييم  بالحوكمة  المتعلقة  الضوابط  وتقييم  اختبار 
تغطيات  وإدارة  النموذج  تعديالت  بعد  ما  ومراجعة  وتخويل  المتوقعة،  االئتمانية 

اإلدارة؛

اختبار دقة أعمار الذمم المدينة؛ 	

االئتمانية 	  بالخسائر  المتعلقة  المجموعة  إفصاحات  كفاية  مدى  بتقييم  قمنا  كما 
المعايير  لمتطلبات  بالرجوع  األخرى  المدينة  والذمم  التجارية  للذمم  المتوقعة 

المحاسبية ذات العالقة.

كيف تم تناول هذا األمر في التدقيقالوصف

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين 
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب. عامة

المنامة، مملكة البحرين

مدى كفاية مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  على الذمم التجارية والذمم المدينة األخرى وموجودات العقود
)راجع السياسات المحاسبية في إيضاح ٣ب)٤( واإلفصاحات المتعلقة بمخاطر االئتمان في إيضاح ٢٥)ب((
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين 
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب. عامة

المنامة، مملكة البحرين

المعلومات األخرى
إن 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 في البيانات المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى، وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تكمن مسئوليتنا في قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند القيام بذلك نأخذ بعين 
االعتبار ما إذا كانت هذه المعلومات األخرى تتعارض جوهريًا مع البيانات المالية الموحدة، أو مع معرفتنا التي حصلنا عليها من خالل أعمال 
التدقيق، أو يبدو أنها تحتوي على معلومات جوهرية خاطئة. وإذا ما استنتجنا، بناًء على العمل الذي قمنا به على المعلومات األخرى التي 
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؛ فإن مجلس اإلدارة مسئوالً عن تقييم قدرة المجموعة على العمل كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، كلما 
كان ذلك ضروريًا، 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       
إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول من خلو البيانات المالية الموحدة ككل من أية معلومات جوهرية خاطئة، سواًء كانت 
ناتجة 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 المتخذة من 

قبل مستخدمي 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.

القائمة، 	  الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الظروف  الحصول على فهم لنظم 
وليس لغرض إبداء الرأي حول مدى فاعلية نظم الرقابة الداخلية للمجموعة.  

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

الوصول إلى استنتاج حول مدى مالئمة استخدام مجلس اإلدارة األساس المحاسبي لفرضية االستمرارية، واستنادًا إلى أدلة التدقيق التي 	 

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين 
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب. عامة

المنامة، مملكة البحرين

تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط 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، مع ذلك فإنه يمكن 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.

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 المتخذة للتخلص من مخاطرها، أو الوقاية منها.

من بين األمور التي يتم إبالغها لمجلس اإلدارة، نقوم بتحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية والتي 
تمثل 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 المتحققة عن ذلك اإلبالغ. 

تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى

وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية نفيد بما يلي: أ(  
إن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وان البيانات المالية تتفق معها؛   أ( 

إن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع البيانات المالية الموحدة؛  ب( 
التأسيس والنظام األساسي للشركة،  أو لعقد  التجارية،  الشركات  لقانون  السنة  أي مخالفات خالل  إلى علمنا وقوع  يرد  أنه لم  ج( 

يمكن أن يكون لها أثر سلبي جوهري على أعمال الشركة أو مركزها المالي؛
وقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات والمعلومات التي طلبناها ألغراض التدقيق.  د( 

وفقًا لمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب خطابها المؤرخ ٣٠ يناير ٢٠٢٠ بخصوص متطلبات المادة الثامنة من الفرع الثاني    )٢
للفصل األول من ميثاق حوكمة الشركات نفيد بأن لدى الشركة:

موظف مسؤول عن الحوكمة؛ أ( 
ودليل إرشادي وإجراءات للحوكمة معتمد من قبل مجلس اإلدارة. ب( 

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

كي بي ام جي فخرو
رقم قيد الشريك 1٠٠

٢٤ فبراير ٢٠٢1
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20202019إيضاح
الموجودات

528,12026,311العقارات والمنشآت والمعدات  
64,9156,433موجودات حق االنتفاع

2,022-7استثمارات عقارية
81,6651,550استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

283629موجودات أخرى
34,98336,945مجموع الموجودات غير المتداولة

96,9639,400المخزون
1058,97264,916ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى

1136,23637,666موجودات العقود
232,8143,933مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة

1,304504ودائع لدى البنوك
129,90313,431النقد وما في حكمه

116,192129,850مجموع الموجودات المتداولة
151,175166,795مجموع الموجودات

حقوق الملكية
2122,00022,000رأس المال

)1,597()1,597(21أسهم الخزينة
228,7678,767احتياطي قانوني

24,70127,523أرباح مستبقاة  
5664احتياطي تبرعات وأعمال خيرية

53,92756,757حقوق الملكية المنسوبة لحاملي أسهم الشركة األم
2,3792,280حصة غير مسيطرة  

56,30659,037مجموع حقوق الملكية 
المطلوبات

63,5064,108مطلوبات اإليجار
137,4823,715قروض بنكية

146,8947,668منافع الموظفين
17,88215,491مجموع المطلوبات غير المتداولة

1534,31338,712ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى 
61,5102,324مطلوبات اإليجار

168,13113,482مطلوبات العقود
143,8713,076منافع الموظفين

239,10410,268مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة
2,9292,735سندات مالية مستحقة

132,2722,298قروض بنكية
1214,85719,372سحب على المكشوف

76,98792,267مجموع المطلوبات المتداولة
94,869107,758مجموع المطلوبات

151,175166,795مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

بيان المركز المالي الموحد 
كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢1 ووقعها بالنيابة عن المجلس:

سامي عبداهلل ناس
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

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

سمير عبداهلل ناس
رئيس مجلس اإلدارة 

 بآالف الدنانير البحرينية

20202019إيضاح

17141,195153,484اإليرادات

)143,705()132,847(تكلفة المبيعات

8,3489,779إجمالي الربح

182,3651,040إيرادات أخرى

-2,394مساعدة حكومية

)12,834()12,502(19المصروفات العمومية واإلدارية
خسائر انخفاض القيمة على الذمم التجارية المدينة وموجودات 

)93()1,646(العقود 

99154إيرادات التمويل

)1,278()1,211(تكاليف التمويل

8115260حصة المجموعة من أرباح المشاريع المشتركة، صافي

)2,972()2,038(خسارة السنة 

--الدخل الشامل االخر للسنة

)2,972()2,038(مجموع الدخل الشامل للسنة

الخسارة ومجموع الدخل الشامل للسنة:

)3,285()2,822(مساهمي الشركة األم

784313حصة غير مسيطرة

)2,972()2,038(العائد على السهم 

)15.27()13.12(20العائد األساسي والمخفض للسهم )فلس(

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد 
 بآالف الدنانير البحرينيةللسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

سامي عبداهلل ناس
نائب رئيس مجلس اإلدارة

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

سمير عبد اهلل ناس

رئيس مجلس اإلدارة
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منسوب إلى حاملي أسهم الشركة األم

2020
رأس

المال
أسهم

الخزينة
احتياطي

قانوني
أرباح

مستبقاة

احتياطي
تبرعات 
وأعمال
المجموعخيرية

حصة
غير 

مسيطرة

مجموع
حقوق 

الملكية

8,76727,5236456,7572,28059,037)1,597(22,000  في 1 يناير ٢٠٢٠

 الخسارة ومجموع الدخل
الشامل للسنة

---)2,822(-)2,822(784(2,038)

(685))685(------  أرباح أسهم لسنة 2019 معلنة

 استخدام احتياطي تبرعات وأعمال
(8)-)8()8(----خيرية

8,76724,7015653,9272,37956,306(1,597)22,000في 31 ديسمبر 2020

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
 بآالف الدنانير البحرينيةللسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠ 

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

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

منسوب إلى حاملي أسهم الشركة األم

٢٠1٩
رأس

المال
أسهم
الخزينة

احتياطي
قانوني

أرباح
مستبقاة

احتياطي
تبرعات 
وأعمال
المجموعخيرية

حصة
غير 

مسيطرة

مجموع
حقوق 

الملكية

8,76731,9604361,1733,17064,343)1,597(22,000في 1 يناير 2019 

الخسارة ومجموع الدخل 
)2,972(313)3,285(-)3,285(---الشامل للسنة

أرباح أسهم لسنة 2018 معلنة 
 )5%(---)1,075(-)1,075()1,250()2,325(

---30)30(---احتياطي تبرعات وأعمال خيرية

االستحواذ على حصة غير 
-47)47(-)47(---مسيطرة في شركة تابعة 

)9(-)9()9(----استخدام تبرعات وأعمال خيرية  

8,76727,5236456,7572,28059,037)1,597(22,000في ٣1 ديسمبر ٢٠1٩

20202019إيضاح
التدفقات النقدية من أنشطة العمليات

)2,972()2,038(خسارة السنة  
تسويات:

56,3656,524استهالك العقارات والمنشآت والمعدات 
2,2722,313استهالك موجودات حق االنتفاع

4378استهالك استثمارات عقارية
191,011753، 10شطب / إنخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة، صافي

)17(11701إنخفاض قيمة موجودات العقود 
341350إنخفاض قيمة موجودات اخرى

53إطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
)89()1,128(18ربح من بيع عقارات ومنشآت ومعدات  

-769خسارة من بيع استثمارات عقارية
)260()115( 8الحصة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية، صافي

143,4882,940منافع الموظفين
التغيرات في:

2,437222المخزون
5,9835,111ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى 

)6,446(729موجودات العقود
942198مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة 

)2,948()2,670(ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى
4,912)5,351(مطلوبات العقود
)3,622()3,467(14منافع الموظفين 

763)1,164(مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة
1941,499سندات مالية مستحقة 

8,6479,312صافي التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

)5,541()8,606(5شراء عقارات ومنشآت ومعدات 
710231مقبوضات من بيع عقارات ومنشآت ومعدات 

-1,360مقبوضات من بيع  استثمارات عقارية  
302-أرباح أسهم من استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

)138()800(الحركة في ودائع لدى البنوك
)5,146()7,336(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
135,3932,614مقبوضات من قروض بنكية

)1,250()1,652(13سداد قروض بنكية
)1,640()1,797(مدفوعات مطلوبات اإليجار

)1,077()1,575(أرباح أسهم مدفوعة لمساهمي الشركة األم
)1,250()685(أرباح أسهم مدفوعة لمساهمي الحصة غير المسيطرة

)9()8(تبرعات خيرية مدفوعة
)2,612()324(التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

9871,554صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
)7,495()5,941(النقد وما في حكمه في 1 يناير

)5,941()4,954(12النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

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

بيان التدفقات النقدية الموحد   
 بآالف الدنانير البحرينيةللسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠
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بلد التأسيس الشركة

نسبة الحصة 
المملوكة 

وحصة 
التصويت لدى 

المجموعة

النشاط األساسي

الهندسة المدنية 100 %البحرينشركة ناس للمقاوالت ذ.م.م

التصنيع الميكانيكي والصيانة 100 %البحرينشركة ناس للمقاوالت الميكانيكية ذ.م.م

المقاوالت الكهربائية  100 %البحرينشركة ناس للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م 

شركة دلمون للخرسانة الجاهزة
الخرسانة الجاهزة 80 %البحرينومنتجاتها ذ.م.م

الخرسانة المسبوكة 80 %البحرينشركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م

استخراج الرمل البحري 100 %البحرينشركة ناس للجرافة ذ.م.م

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

1. المنشأة

شركة ناس ش.م.ب. )»الشركة«( هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة البحرين. تأسست وسجلت في البحرين بتاريخ ٩ مارس ٢٠٠٦ 
تحت سجل تجاري رقم ٦٠٠٣7.

الميكانيكية والكهربائية، وصناعة  المدنية، والمقاوالت  )»المجموعة«( بشكل أساسي في الهندسة  التابعة  تعمل الشركة وشركاتها 
والمواد  الغيار،  وقطع  الثلج،  وقوالب  الجاهزة،  الخرسانة  بيع  في  تعمل  كما  بالمقاوالت.  المتعلقة  لألنشطة  العاملة  القوى  واستقدام 

الغذائية والتجارة العامة، باإلضافة إلى إبرام عقود تتعلق بالخرسانة المسبوكة وتزويد المياه.

تشتمل البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠ على نتائج الشركة والشركات التابعة لها وحصة المجموعة في 
المشتركة والشركات  والمشاريع  التابعة  للشركات  المال  رأس  يتكون  لم ينص خالف ذلك،  ما  المشتركة.  والمشاريع  الزميلة  الشركات 
الملكية تساوي حقوق  أن نسبة حصص  المجموعة بشكل مباشر، كما  تملكها  والتي  عادية فقط  أدناه على أسهم  المبينة  الزميلة 

التصويت المملوكة من قبل المجموعة.

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

الشركات التابعة

بلد التأسيسالشركة

نسبة الحصة 
المملوكة و قوة 
حصة التصويت 

لدى المجموعة

األنشطة األساسية

 33.33  %البحرينشركة دونا مرين ذ.م.م
طريق  عن  الضخمة  المواد  نقل 

السفن البحرية 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

بلد التأسيسالشركة

نسبة الحصة 
المملوكة و قوة 
حصة التصويت 

لدى المجموعة

األنشطة األساسية

مقاوالت عامة 50 %البحرينمشروع ناس كونتراك المشترك

مقاوالت عامة 50 %البحرينمشروع ناس برهان المشترك

مقاوالت عامة 50 %البحرينمشروع ناس كونتراك واتس المشترك

المشاريع المشتركة

2. أسس اإلعداد

بيان االلتزام أ( 
أعدت البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية لسنة ٢٠٠1 )بصيغته   

المعدلة(.

أساس فرضية االستمرارية المحاسبي
ال يزال مجلس اإلدارة يعتقد بشكل معقول أن المجموعة تملك الموارد الكافية لمواصلة العمل لمدة 1٢ شهرًا على األقل، وأن أساس  فرضية 

االستمرارية المحاسبي ال يزال مناسبًا )راجع إيضاح ٤)أ( وإيضاح ٢٥)ج(.

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

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة السارية المفعول ابتداء من 1 يناير ٢٠٢٠ ج( 
لم يكن هناك أي معايير أو تعديالت أو تفسيرات جديدة أصبحت سارية المفعول في 1 يناير ٢٠٢٠، والتي لها عالقة بالمجموعة، وسيكون   

لها أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات الصادرة غير سارية المفعول بعد د( 
يوجد العديد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات السارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1   
يناير ٢٠٢1، مع السماح بالتطبيق المبكر. مع ذلك، لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي من المعايير الجديدة أو المعدلة التالية عند 

إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.

تنازالت اإليجار المتعلقة بجائحة الكورونا )كوفيد-19( )التعديالت على المعيارالدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16(   )1
استجابة لتطورات جائحة الكورونا )كوفيد-1٩(، أصدر المجلس تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )1٦( - اإليجارات، 
للسماح للمستأجرين بعدم احتساب تنازالت اإليجار كتعديالت على اإليجار، إذا كانت نتيجة مباشرة لجائحة الكورونا، وإذا كانت تستوفي 
شروطًا معينة. تنازالت اإليجار قد تكون في اشكال مختلفة، وقد تشمل تخفيًضا لإليجار لمرة واحدة، أو إعفاًء من اإليجار، أو تأجياًل لدفعات 
اإليجار. إذا كان التنازل في شكل تخفيض اإليجار لمرة واحدة، فسيتم احتسابه كدفعة إيجار متغيرة، وسيتم احتسابها في بيان الربح أو 

الخسارة.

)1(       المقابل المعدل هو نفس المقابل األصلي لحد كبير، أو أقل منه؛ 
التخفيض في دفعات اإليجار يتعلق بالدفعات المستحقة كما في أو بعد ٣٠ يونيو ٢٠٢1؛  )٢(

لم يتم إجراء أي تغييرات جوهرية أخرى على شروط عقد اإليجار.          )٣(

يتطلب من المستأجرين الذين سيطبقون التدبير العملي اإلفصاح كما يلي:
حقيقة ما إذا كانوا قد قاموا بتطبيق التدبير العملي على جميع تنازالت اإليجار المؤهلة، وإذا لم تطبق، طبيعة العقود التي تم   )1(

تطبيق التدبيرالعملي عليها؛ و
المبلغ المحتسب في بيان الربح أو الخسارة لفترة التقرير، والناتج من تطبيق التدبير العملي.  )٢(

لم يتم توفير أيتدبير عملي للمؤجرين. يطلب من المؤجرين االستمرار في تقييم ما إذا كانت تنازالت اإليجار تمثل تعديالت لإليجار، ويتم 
احتسابها وفقًا لذلك. 

التعديالت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو ٢٠٢٠، مع السماح بالتطبيق المبكر. ال تتوقع المجموعة أن يكون 
هناك أي أثر جوهري على بياناتها المالية الموحدة

العقود المرهقة - تكلفة الوفاء بالعقد )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 37(  )2
تحدد التعديالت التكاليف التي يمكن للمنشأة أن تشملها في تحديد تكاليف الوفاء بالعقد، لغرض تقييم ما إذا كان العقد مرهق. 
بتاريخ  مرة.  ألول  التعديالت  تطبيق  بتاريخ  السارية  العقود  على   ٢٠٢٢ يناير   1 بعد  أو  من  تبدأ  التي  للفترات  المفعول  سارية  التعديالت 
التطبيق المبدئي، يتم احتساب األثر المتراكم من تطبيق التعديالت كتسوية على الرصيد االفتتاحي لألرباح المستبقاة، أو بنود أخرى 
في حقوق الملكية، حسب الحاجة. ال يتم تعديل أرقام المقارنة. خُلصت المجموعة إلى أن جميع العقود القائمة كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠ 

سيتم االنتهاء منها قبل أن تصبح التعديالت سارية المفعول.     

الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة لها نفس السنة المالية للشركة. جميع المشاريع المشتركة تأسست وتقع خارج 
البحرين.

الشركات الزميلة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

2. أسس اإلعداد (يتبع)

3( التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2018 - 2020 
أصدر مجلس معايير  المالية،  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  الضرورية على  ولكن  المستعجلة  غير  التعديالت  إجراء  كجزء من عملية 
المحاسبة الدولي التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للسنوات ٢٠1٨-٢٠٢٠. فيما يلي التعديالت الرئيسية 

باختصار:

أ(   المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( - األدوات المالية
يوضح هذا التعديل أنه - لغرض إجراء “اختبار 1٠%” إللغاء احتساب المطلوبات المالية - في تحديد الرسوم المدفوعة صافي من الرسوم   
أو  المدفوعة  الرسوم  ذلك  في  بما  والُمقرض،  المقترض  بين  المستلمة  أو  المدفوعة  الرسوم  فقط  يشمل  المقترض  فإن  المستلمة، 

المستلمة من قبل المقترض أوالُمقرض، نيابة عن اآلخر.

عند استخدام تقنية القيمة الحالية لقياس القيمة العادلة، يجب أن تكون الفرضيات المستخدمة للتدفقات النقدية ومعدالت الخصم   
متسقة داخليًا، أي استخدام معدالت ما قبل الضريبة، أو معدالت ما بعد الضريبة لكليهما. التعديالت تتيح المرونة الستخدام أي منهما، 
حسب االقتضاء، بما يتماشى مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )1٣(. الفرضيات حول التدفقات النقدية ومعدالت الخصم يجب 

أن تعكس وجهات نظر المشاركين في السوق، والتي يتم تنفيذها عمليا في الغالب على أساس ما بعد الضريبة. 

ال تتوقع المجموعة أن يكون هناك أي أثر جوهري على بياناتها المالية الموحدة.  

الممتلكات واآلالت والمعدات: العوائد المستلمة قبل االستخدام المقصود )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )16(( ب( 
أثناء عملية تجهيز بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وجعله متاحًا لالستخدام المنشود، قد تقوم الشركة باإلنتاج والبيع. بموجب   
التعديالت، فإن العوائد المستلمة من البيع قبل إتاحة الممتلكات واآلالت والمعدات ذات العالقة لالستخدام المنشود، يجب احتسابها في 

الربح أو الخسارة، مع تكاليف اإلنتاج. يجب تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )٢( - المخزون لتحديد وقياس تكاليف اإلنتاج هذه. 

توضح التعديالت إن اختبار ما إذا كان بند الممتلكات واآلالت والمعدات يعمل بشكل صحيح يعني تقييم أداءه التقني والمادي، بدالً من   
تقييم أداءه المالي، على سبيل المثال، تقييم ما إذا كان بند الممتلكات واآلالت والمعدات قد حقق مستوًى معين من هامش التشغيل.

ال تتوقع المجموعة أن يكون هناك أي أثر جوهري على بياناتها المالية الموحدة.  

تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1(( ج( 
بموجب المتطلبات الحالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم )1(، تقوم الشركات بتصنيف االلتزام كالتزام متداول عندما ال يكون لها »حق   
التأجيل« غير المشروط لتأجيل سداد االلتزام لمدة 1٢ شهرًا على األقل، بعد نهاية فترة التقرير المالي. كجزء من التعديالت، تم إلغاء 
متطلب تصنيف الحق كحق غير مشروط، وبدالً من ذلك، فإنه يتطلب اآلن أن يكون حق تأجيل السداد ذا مضمون وأن يكون موجودًا كما 

في نهاية فترة التقرير. هذا التقييم قد يتطلب من اإلدارة أن تمارس حكمًا تفسيريًا.

باإلضافة لذلك، فإن »الحق في التأجيل« يوجد فقط إذا كانت الشركة ملتزمة بالشروط المحددة في اتفاقية القرض كما في تاريخ نهاية   
فترة التقرير، حتى لو كان الُمقرض ال يختبر االلتزام حتى تاريخ الحق. هذا المتطلب الجديد قد يغير كيفية تصنيف الشركات للتسهيالت 

المحددة، حيث أصبح بعضها غير متداوالً. 
 

المطلوبات  المقابل. عند تصنيف  الطرف  إلى  بالشركة  الخاصة  الملكية  أدوات حقوق  االلتزام يشمل تحويل  أن سداد  التعديالت  تنص   
كمتداولة أوغير متداولة، قد تقوم الشركة بتجاهل فقط خيارات التحويل المحتسبة كحقوق ملكية. لذلك، قد تحتاج الشركات إلعادة 

تقييم المطلوبات التي يمكن سدادها عن طريق تحويل أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة، مثل أدوات الدين القابلة للتحويل.

بدأت اإلدارة تقييم أثر تطبيق هذه التعديالت على بياناتها المالية الموحدة.  

3.  السياسات 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، ماعدا تلك التغييرات الناتجة من تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة خالل السنة.

أساس توحيد البيانات المالية أ ( 

1( الشركات التابعة
في  الحق  لديها  أو  تتعرض،  عندما  المنشأة  على  المجموعة  تسيطر  المجموعة.  عليها  تسيطر  التي  الشركات  هي  التابعة  الشركات 
تضمين  يتم  عليها.  سيطرتها  خالل  من  العوائد  تلك  على  التأثير  على  القدرة  ولديها  المنشأة  مع  مشاركتها  من  المتغيرة  العوائد 

البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى فقدان السيطرة.

2( المعامالت والحصة غير المسيطرة
يتم عرض الحصة في حقوق ملكية الشركات التابعة الغير منسوبة للشركة األم في بيان حقوق الملكية الموحد كحصة غير مسيطرة. 
في  المحتسبة  المحتملة  والمطلوبات  للتحديد،  القابلة  الموجودات  من  حصتها  بحسب  مبدئيًا  المسيطرة  غير  الحصة  احتساب  يتم 
محاسبة الشراء، وال يشمل السمعة الحسنة. 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.

3( الحصص في الشركات المستثمر فيها المحتسبة بطريقة حقوق الملكية
الشركات المستثمر فيها المحتسبة بطريقة حقوق الملكية تمثل الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. الشركة الزميلة هي الشركة 
المالية  السياسات  السيطرة، على  بتأثير جوهري، دون  تتمتع  أو  التصويت  و٥٠% من حق   %٢٠ بين  ما  بنسبة  المجموعة  تمتلكها  التي 
والتشغيلية. المشروع المشترك هو ترتيب تملك المجموعة فيه سيطرة مشتركة، وتملك الحق في صافي موجودات الترتيب بدالً من 

الحق في موجوداته ومطلوباته.

تقوم المجموعة بإحتساب حصتها في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بطريقة حقوق الملكية. يتم احتساب االستثمار مبدئيًا 
بسعر التكلفة، والحقًا يتم زيادة أوخفض القيمة الدفترية الحتساب الحصة من الربح أو الخسارة والتدفقات النقدية التشغيلية للشركة 
المستثمر فيها، لغاية تاريخ فقدان التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة بعد تاريخ الشراء. التوزيعات المستلمة من الشركة المستثمر 

فيها تخفض القيمة الدفترية لالستثمار. 

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 

الزميلة أو المشروع المشترك. 

4( معامالت تم استبعادها عند توحيد البيانات المالية 
يتم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة وأي أرباح غير محققة والناتجة عن عمليات مع الشركات التابعة للمجموعة 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. 

األدوات المالية ب ( 
تتكون الموجودات المالية للمجموعة من ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى )بما في ذلك األطراف ذوي العالقة( والنقد وما في حكمه، وودائع 
لدى البنوك. تتكون المطلوبات المالية من قروض بنكية، ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى )وتشمل مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة(، 

وسندات مالية مستحقة وسحب على المكشوف.

1( االحتساب والقياس المبدئي
األخرى  المالية  والمطلوبات  الموجودات  احتساب جميع  يتم  عند نشوئها.  مبدئيًا  األخرى  المدينة  والذمم  التجارية  الذمم  احتساب  يتم 

مبدئيًا عندما تصبح المجموعة طرفًا في الشروط التعاقدية لألداة.

يتم مبدئيًا قياس األصل المالي )مالم يكن ذممًا تجارية مدينة بدون مكّون تمويلي جوهري( أو االلتزام المالي بالقيمة العادلة زائدًا، ألي 
بند ليس مصنفًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة لشراء أو إصدار األداة المالية.  يتم مبدئيًا 

قياس الذمم التجارية المدينة التي تفتقر لمكّون تمويلي جوهري، بسعر الصفقة. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠
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3.  السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

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. 

تحتسب معدالت الخسارة باستخدام طريقة »معدل المدور )صافي التدفق(« بناًء على احتمال تقّدم الذمم المدينة خالل مراحل متعاقبة 
من 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.

النقد وأرصدة البنوك - )المنهجية العامة(
االستحقاقات  وتعكس  إثني عشر شهرًا،  لفترة  المتوقعة  الخسارة  أساس  على  وما في حكمه  النقد  على  القيمة  انخفاض  قياس  تم 
االئتمانية  التصنيفات  على  استنادًا  منخفضة  ائتمانية  مخاطر  له  حكمه  في  وما  النقد  أن  المجموعة  تعتبر  للتعرضات.  األجل  قصيرة 

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 ٩٠ يومًا إال في حالة الذمم المدينة من مؤسسات  	

حكومية فتكون الفترة ٢71 يومًا؛
من المحتمل أن المقترض أو الُمصِدر سيعلن إفالسه أو أي إعادة هيكلة مالية أخرى؛ 	

عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي
مخصصات الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتم طرحها من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.

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. 

ج(  معامالت بالعملة األجنبية

1( عملة 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.  

2( المعامالت 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.

3.  السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

2( التصنيف والقياس الالحق

الموجودات المالية 
الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  المطفأة؛  :بالتكلفة  كالتالي  مالي مقاس  المالي كأصل  األصل  يتم تصنيف  المبدئي،  االحتساب  عند 
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.

أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  التاليين، ولم يكن مصنفًا  الشرطين  إذا كان يستوفي  المطفأة  بالتكلفة  المالي  يتم قياس األصل 
الخسارة:

إذا كان يتم االحتفاظ به ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لقبض تدفقات نقدية تعاقدية؛ و 	
المبلغ األصلي والفوائد على  	 النقدية بتواريخ محددة، والتي تعتبر فقط مدفوعات  التدفقات  التعاقدية تزيد من  إذا كانت شروطه 

المبلغ األصلي القائم.

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.  

3( إلغاء االحتساب

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 
الحالة يتم  المعدل مختلفة بصورة جوهرية، وفي هذه  النقدية لاللتزام  المالية عند تعديل شروطها، والتدفقات  المطلوبات  احتساب 

احتساب التزام مالي جديد بالقيمة العادلة بناًء على الشروط المعدلة.

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.

4( انخفاض قيمة الموجودات المالية

تحتسب المجموعة مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة، وموجودات العقود.

تقيس المجموعة مخصصات الخسائر على الذمم التجارية المدينة وذمم مدينة أخرى وموجودات العقود بناء على المنهجية المبسطة 
االئتمانية  الخسارة  على  بناء  قياسه  يتم  البنوك  ألرصدة  الخسارة  مخصص  الحياة.  لمدى  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  يساوي  بمبلغ 

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 كاًل من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناًء على الخبرات السابقة للمجموعة.

تفترض المجموعة أن المخاطر االئتمانية على الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة قد ارتفعت كثيرًا، إذا تجاوزت مدة استحقاقها أكثر 
من ٣٠ يومًا. 

تعتبر المجموعة أن األصل المالي في حالة تعثر إذا:
تسييل  	 مثل  لخطوات  المجموعة  لجوء  بدون  بالكامل،  للمجموعة  االئتمانية  التزاماته  بسداد  المقترض  يقوم  أن  المحتمل  غير  من 

الضمان )إن وجد(: أو  
الموجودات المالية مستحقة ألكثر من ٩٠ يومًا من عمالء خاصين ومستحقة ألكثر من ٢71 يومًا من مؤسسات حكومية. 	

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠
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٣( شركات المجموعة 
ال يوجد لدى المجموعة أي استثمارات جوهرية في العمليات الخارجية. ان العمالت األخرى المستعملة من قبل معظم شركات المجموعة 
في معامالتها إما الدينار البحريني أو الدوالر األمريكي، وعليه لم تنتج أية فروقات جوهرية من تحويل البيانات المالية لشركات المجموعة.

د( اإليجارات
عند بداية العقد، تقّيم المجموعة ما إذا كان العقد يمثل، أو يحتوي على صيغة إيجار. تعتبر االتفاقية عقد إيجار، أو تحتوي على صيغة 

إيجار، إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن، نظير مقابل مادي.

كمستأجر
اإليجار،  مكّونات  من  لكل  العقد  في  المقابل  بتخصيص  المجموعة  تقوم  اإليجار،  مكّون  على  يحتوي  الذي  العقد  تعديل  أو  بداية  عند 
وذلك على أساس سعره النسبي المستقل. على الرغم من ذلك، بالنسبة لعقود إيجار األراضي والمباني التي تكون فيها المجموعة 
هي المستأجر، فقد اختارت المجموعة عدم فصل المكونات األخرى عدا اإليجار، واحتساب اإليجار والمكونات األخرى عدا اإليجار ذات العالقة، 

كمكّون إيجار واحد.

والذي  بالتكلفة،  مبدئيًا  االنتفاع  حق  موجودات  قياس  يتم  اإليجار.  بدء  بتاريخ  اإليجار  والتزام  االنتفاع  حق  موجودات  المجموعة  تحتسب 
يتكون من مبلغ مساٍو اللتزام اإليجار، معدالً لمبلغ أي مدفوعات إيجار مدفوعة مسبقًا أو مستحقة - طبقت المجموعة هذه المنهجية 

على جميع اإليجارات.   

يتم الحقًا احتساب االستهالك على موجودات حق االنتفاع بطريقة القسط السنوي الثابت من تاريخ البدء وحتى نهاية فترة اإليجار، إال إذا 
كان اإليجار ينقل ملكية األصل المعني إلى المجموعة في نهاية فترة اإليجار، أو إذا كانت تكلفة موجودات حق االنتفاع تعكس أن المجموعة 
ستمارس خيار الشراء. وفي هذه الحالة، سيتم استهالك موجودات حق االنتفاع على فترة العمر االفتراضي لألصل المعني، والذي يتم 
تحديده على نفس أساس تحديد العمر االفتراضي للممتلكات والمعدات. باإلضافة لذلك، يتم تخفيض موجودات حق االنتفاع دوريًا من 

خالل خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، ويعدل لبعض حاالت إعادة قياس مطلوب اإليجار.  

يتم قياس مطلوب اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار الغير مدفوعة بتاريخ البدء، مخصومة باستخدام معدل الفائدة  الضمني 
في اإليجار، وإذا لم يكن باإلمكان تحديد معدل الفائدة بسهولة، باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة. بشكل عام، تستخدم 

المجموعة معدل االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم.

تحدد المجموعة معدل االقتراض اإلضافي عن طريق الحصول على معدالت الفائدة من عدة مصادر تمويل خارجية، وتقوم بعمل بعض 
التسويات لتعكس شروط اإليجار، ونوع األصل المؤجر. 

دفعات اإليجار المتضمنة في قياس مطلوب اإليجار تتكون مما يلي:
دفعات ثابتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة في الجوهر؛	 
دفعات اإليجار المتغيرة، التي تعتمد على مؤشر أو معدل، وتقاس مبدئيًا بالمؤشر أو المعدل بتاريخ البدء؛	 
المبالغ المتوقع استحقاق دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و سعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي تكون المجموعة على 	 

يقين لممارسته بشكل معقول، ودفعات اإليجار في فترة التجديد االختيارية، إذا كانت المجموعة على يقين من ممارسة خيار التمديد 
بشكل معقول، وغرامات اإلنهاء المبكر لعقد اإليجار، ما لم تكن المجموعة على يقين معقول من عدم اإلنهاء مبكرًا.

يتم قياس مطلوب اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إعادة قياسه عندما يكون هناك تغيير في 
دفعات اإليجار المستقبلية ناتجة من تغير في مؤشر أو معدل، أو إذا كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع ان يستحق 
الدفع بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا قامت المجموعة بتغيير تقييمها لما إذا كانت ستمارس خيار الشراء، أو التمديد، أو اإلنهاء، أو 

إذا كان هناك تغيرات في الجوهر لدفعات اإليجار الثابتة.  

عندما يتم إعادة قياس مطلوب اإليجار بهذه الطريقة، يتم عمل تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لموجودات حق االنتفاع، أو تسجيلها 
في بيان الربح أو الخسارة الموحد إذا كانت القيمة الدفترية لموجودات حق االنتفاع قد تم تخفيضها للصفر.

والمعدات”،  واآلالت  “الممتلكات  بند  في  العقارية  االستثمارات  تعريف  تستوفي  ال  التي  االنتفاع  حق  موجودات  بعرض  المجموعة  تقوم 
ومطلوبات اإليجار في بند منفصل  في بيان المركز المالي الموحد.
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اإليجارات قصيرة األجل وإيجار األصول ذات القيمة المنخفضة

اختارت المجموعة عدم احتساب موجودات حق االنتفاع ومطلوبات اإليجار إليجارات األصول منخفضة القيمة واإليجارات قصيرة األجل، بما في 
ذلك معدات تقنية المعلومات. تحتسب المجموعة مدفوعات اإليجار المتعلقة بهذه اإليجارات كمصروف بطريقة القسط السنوي الثابت 

على مدى فترة اإليجار.

خيارات التمديد
تحتوي بعض عقود اإليجار على خيار التمديد القابل للممارسة من المجموعة حتى سنة واحدة قبل انتهاء فترة العقد غير القابلة لإللغاء. 
حينما يكون ذلك ممكنًا، تسعى المجموعة إلى إدراج خيارات التمديد في عقود اإليجار الجديدة إلتاحة المرونة التشغيلية. خيارات التمديد 
المحتفظ بها قابلة للممارسة من قبل المجموعة فقط، وليس من قبل المؤجرين. بتاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا 
كانت على يقين معقول لممارسة خيارات التمديد، في حال حصول حدث جوهري أو تغييرات جوهرية في الظروف التي تخضع لسيطرتها.

هـ(  العقارات والمنشآت والمعدات  
1( الموجودات المملوكة

المتراكم وخسائر  العقارات والمنشآت والمعدات والتي تشمل أعمال رأسمالية قيد اإلنشاء بالتكلفة مطروحًا منها االستهالك  تظهر 
المبنية من  التكلفة المصروفات المنسوبة بشكل مباشر لشراء األصل. تشمل تكلفة الموجودات  القيمة، ان وجدت. تشمل  إنخفاض 
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.
القيمة  تخفيض  يتم  مالي.  مركز  بيان  تاريخ كل  في  ذلك،  لزم  كلما  وتعّدل  اإلنتاجي،  والعمر  المتبقية  الموجودات  قيم  مراجعة  ويتم 
الدفترية للموجودات إلى قيمتها القابلة لإلسترداد إذا كانت القيمة الدفترية للموجودات أكبر من قيمتها المقدرة القابلة لإلسترداد. أما 
المتعلقة بالعقارات والمنشآت والمعدات، فيتم إظهارها بالتكلفة مطروح منها خسائر اإلنخفاض في  الرأسمالية قيد اإلنشاء  األعمال 

القيمة، إن وجدت. تحتسب أية أرباح أو خسائر من استبعاد العقارات والمنشآت والمعدات  ضمن الربح أو الخسارة.

2( القياس 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 
للتصنيف  اإلنشاء  قيد  الرأسمالية  األعمال  تحويل  يتم  تكبدها.  الخسارة عند  أو  الربح  األخرى في  المصروفات  والمعدات. تسجل جميع 

المناسب في العقارات والمنشآت والمعدات حالما تكون جاهزة لإلستخدام.

3( اإلستهالك
يتم  ال  والمعدات.  والمنشآت  للعقارات  اإلنتاجي  العمر  الثابت على  القسط  الخسارة وفقًا لطريقة  أو  الربح  اإلستهالك في  إحتساب  يتم 

إحتساب إستهالك على األراضي المملوكة. األعمار اإلنتاجية المتوقعة كمايلي:
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و( انخفاض قيمة الموجودات غير المالية   
يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات المجموعة غير المالية )فيما عدا المخزون(، لتحديد وجود دالئل إنخفاض في القيمة في تاريخ كل 

بيان مركز مالي. إذا وجد مثل هذا الدليل يتم تقدير القيمة المتوقع إستردادها لهذه الموجودات. 
البيع،  تكلفة  العادلة مطروحًا منها  القيمة  أو  المستخدمة  القيمة  للنقد هي  المولدة  الوحدة  أو  للموجودات  لالسترداد  القابلة  القيمة 
الحالية باستخدام معدل  إلى قيمتها  المقدرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  المستخدمة، يتم خصم  القيمة  أكبر. عند تقييم  أيهما 
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.

ز( 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 جميع 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.

ح(  النقد وما في حكمه
يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق وأرصدة البنوك والودائع قصيرة األجل التي تستحق خالل ٣ أشهر 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.

ط( 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.
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العمر اإلنتاجي المتوقع بالسنواتتصنيف العقارات والمنشآت والمعدات

٣ - 1٥ سنةالمباني

٣ - 1٥ سنةتحسينات على أراضي مستأجرة  

٣ - 1٥ سنةالمنشآت واآلالت والسيارات

1٠ - 1٥ سنةالسفن والمراكب

1 - ٥ سنواتمعدات مكتبية وأثاث وتركيبات
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ي( 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.  

ك( اإليجارات التشغيلية
تحتسب المدفوعات المتعلقة باإليجارات التشغيلية في الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدة عقد اإليجار.   

ل( 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.

1( إيرادات 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 كمبالغ مستحقة من العقود مع العمالء، صافي من أي خسائر ائتمانية متوقعة. 
يتم احتساب اإليراد مقابل التغيرات فقط إذا تم الموافقة على التغيرات من قبل العمالء. إذا كانت التغيرات تخص خدمات متميزة عن 
التفاوض بشأنها  التي يتم  العقود  العقد األصلي.  أو يتم احتسابها كتعديل على  التغيرات كعقد منفصل،  العقد األصلي، تحتسب 

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«.

2( مبيعات 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. 

م( منافع الموظفين
1( الموظفون 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 )1٩( - منافع الموظفين، يتم تسجيلها كمصروفات عند تكبدها.

2( الموظفون األجانب
يستحق الموظفون األجانب الذين يعملون بعقود عمل محددة مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل البحريني للقطاع األهلي لسنة 
٢٠1٢ تحتسب 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.

ن( إيراد وتكلفة التمويل
يحتسب إيراد وتكلفة التمويل بطريقة معدل الفائدة الفعلي. 

س( أسهم الخزينة
عندما تشتري المجموعة أسهم رأس مالها، يطرح المبلغ المدفوع شاماًل 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.
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ع( االحتياطي القانوني
حسب متطلبات قانون الشركات التجارية البحريني لسنة ٢٠٠1، فانه يجب تخصيص 1٠% من صافي الربح لالحتياطي القانوني، ويتم إيقاف 
التخصيص حين يصل إلى ٥٠% من رأس المال المدفوع. هذا اإلحتياطي ال يتم توزيعه عادًة على المساهمين إال في حاالت معينة حددها 

قانون الشركات التجارية البحريني. 

ف( 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.

ص( تقارير القطاع  
إيرادات ويتكبد مصروفات ويتم مراجعة نشاطاته  التجارية ويحقق  يزاول نشاطاته  الذي  المجموعة  التشغيلي هو جزء من  القطاع  إن 
بشكل دوري من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة )مجلس اإلدارة(، التخاذ القرارات بشأن الموارد التي يجب تخصيصها 
المجموعة  تقوم  تجارية.  قطاعات  إلى  التشغيلية  القطاعات  تقسم  منفصلة.  مالية  معلومات  له  يتوفر  والذي  أداءه  ولتقييم  للقطاع، 

بتنظيم أعمالها كقطاعين رئيسيين وذلك ألسباب إدارية.

ق( الذمم التجارية المدينة 
يتم احتساب الذمم التجارية المدينة مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم احتسابها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة 

الفعلي، مطروحا منها مخصص انخفاض القيمة.

ر( الذمم التجارية الدائنة 
الفائدة  معدل  طريقة  باستخدام  المطفأة  بالتكلفة  الحقًا  قياسها  ويتم  العادلة  بالقيمة  مبدئيًا  الدائنة  التجارية  الذمم  احتساب  يتم 

الفعلي. 

ش( 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 
أو  أرباح  أي  1٠ سنوات. يتم احتساب  إلى  التي تمتد  المقدرة  االفتراضية  األعمار  العقاري على مدى  الغرض منها شطب تكلفة االستثمار 
خسائر من استبعاد أو بيع االستثمارات العقارية  )محتسبة كالفرق بين صافي عائد البيع والقيمة الدفترية لألصل( يتم تضمينه في بيان 

الربح أو الخسارة الموحد في الفترة التي تنشأ فيها. 

يتم احتساب إيراد اإليجار من االستثمارات العقارية بطريقة القسط الثابت على فترة عقد اإليجار.    

ت( منحة حكومية
يتم احتساب المنح الحكومية في بيان الربح أو الخسارة على أساس منهجي على مدى الفترات التي تحتسب فيها المجموعة المصروفات 
والتي تم استالم المنح عليها. في حالة المنح المتعلقة بالموجودات، فإنها تتطلب إعداد المنحة كإيراد مؤجل أو طرحها من القيمة 

الدفترية لألصل.

٤. التقديرات المحاسبية واألحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية

تقوم المجموعة بعمل تقديرات محاسبية وأحكام تؤّثر على السياسات المحاسبية المطبقة والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات، 
واإليرادات والمصروفات للسنة المالية المقبلة. إن هذه التقديرات واألحكام يتم تقييمها بشكل مستمر على أساس التجربة التاريخية 
وعوامل أخرى، منها توّقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها كانت معقولة في ظروف معينة. قد تختلف النتائج الحقيقية عن 

هذه التقديرات.

األحكام  أ( 
إيضاح ٣)ل( - 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.

فرضية االستمرارية: ما إذا كانت هناك شكوك جوهرية تلقي بظاللها على قدرة المنشأة على مواصلة العمل كمنشأة مستمرة.	 

لقد أثّرت جائحة الكورونا واإلجراءات التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين للتخفيف من انتشاره على المجموعة. هذه اإلجراءات ألزمت 
المجموعة بحجر الموظفين المصابين، وتقييد الوصول لبعض مواقع العمل لفترة ٢-٣ أشهر. ولقد أثر ذلك سلبيًا على األداء المالي 

للمجموعة خالل السنة، ووضع السيولة لديها. 

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠، احتسبت المجموعة صافي خسارة بمبلغ ٢،٠٣٨ دينار بحريني صافي من المنحة الحكومية بمبلغ 
٢،٣٩٤ دينار بجريني. كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠، بلغت الموجودات المتداولة للمجموعة 11٦،1٩٢ دينار بحريني، مقارنة بمطلوبات متداولة 

تبلغ 7٦،٩٨7 دينار بحريني. 

تمتلك المجموعة موارد بمبلغ 11،٢٠7 دينار بحريني تتكون من النقد وما في حكمه وودائع لدى البنوك. كما تمتلك خطوط ائتمان كافية 
وغير مستخدمة، متاحة كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠.

ال يزال هناك عدم يقينية وشكوك حول كيفية تأثير التطورات المستقبلية للجائحة على أعمال المجموعة وطلب العمالء على منتجاتها 
وعلى  كافية،  خارجية  لمصادر  الوصول  في  المجموعة  قدرة  على  يعتمد  المحاسبي  االستمرارية  فرضية  أساس  مالئمة  إن  وخدماتها. 

استمرارية توفر القروض من خالل االلتزام بشروط اإلقتراض. 
لدى المجموعة تسهيالت سحب على المكشوف بمبلغ 1٤،٨٥7 دينار بحريني، وقروض ألجل بمبلغ ٩،7٥٤ دينار بحريني من بنوك محلية، 
المجموعة تمتلك غطاءًا مالئمًا على  الموحدة، كانت  المالية  البيانات  اعتماد إصدار  تاريخ  االلتزام بشروط مالية. كما في  والتي تتطلب 

تسهيالتها.

باإلضافة لذلك، وللتعامل مع أي سيناريو لهبوط حاد، فإن لمجلس اإلدارة القدرة على اتخاذ الخطوات المخففة التالية، لخفض التكاليف، 
وتحسين التدفقات النقدية، والحفاظ على السيولة:

خفض النفقات الرأسمالية غير الضرورية وتأجيل أو إلغاء اإلنفاق التقديري؛	 

تخفيض عدد الموظفين؛	 

تجميد التوظيف غير الضروري؛	 

بناء على هذه العوامل، يعتقد مجلس اإلدارة أن المجموعة تمتلك الموارد الكافية، وتسهيالت قروض كافية متاحة لدعم أي عجز نقدي 
وتوفير الموارد الكافية لمواصلة العمل كمنشأة مستمرة لمدة 1٢ شهرًا على األقل ابتداء من تاريخ هذه البيانات المالية الموحدة.

التقديرات واالفتراضات ب ( 

إيضاح ٣)ل( - احتساب اإليراد: تقدير التكلفة المستقبلية لإلنجاز. 	 

إيضاح ٣)ب( - قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية والذمم المدينة األخرى،  وموجودات العقود: االفتراضات 	 
الرئيسية في تحديد معدل الخسارة الموزون.

إيضاح ٣)و(: اختبار انخفاض قيمة العقارات والمنشآت والمعدات: االفتراضات الرئيسية في تحديد القيمة القابلة لالسترداد.	 

إيضاح ٣)ز(: اختبار انخفاض قيمة المخزون: االفتراضات الرئيسية في تحديد صافي القيمة القابلة للتحقق. 	 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 بآالف الدنانير البحرينيةللسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠
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األراضي
والمباني

تحسينات على
أراضي

مستأجرة

منشآت،
آالت،

سيارات،
سفن 

ومراكب

معدات 
مكتبية، 

أثاث
وتركيبات

أعمال
رأسمالية 

قيد
اإلنشاء

المجموع 

التكلفة 
12,7415,21766,3261,33887286,494في 1 يناير ٢٠٢٠ 

3,8855421,763672,3498,606اضافات

--21)4()17(-إعادة تصنيف

-)1,815(-1,19782536المحول من أعمال رأسمالية قيد اإلنشاء

)8,092(-)270()7,174()583()65(استبعادات

17,7585,24161,4471,1561,40687,008في 31 ديسمبر 2020

اإلستهالك
60,183-4,5473,76750,6191,250في 1 يناير ٢٠٢٠

6,365-4724525,36378استهالك السنة

)7,660(-)270()6,763()562()65(إستبعادات  

58,888-4,9543,65749,2191,058في 31 ديسمبر 2020

12,8041,58412,228981,40628,120في 31 ديسمبر 2020

األراضي
والمباني

تحسينات على
أراضي

مستأجرة

منشآت،
آالت،

سيارات،
سفن

ومراكب

معدات 
مكتبية، 

أثاث
وتركيبات

أعمال
رأسمالية 

قيد
اإلنشاء

المجموع

التكلفة 
12,6894,94263,4131,36943782,850في 1 يناير ٢٠1٩

583,890601,5335,541-اضافات

--)9(9--إعادة تصنيف

-)1,098(-56217825المحول من أعمال رأسمالية قيد اإلنشاء

)1,897(-)82()1,811(-)4(استبعادات

12,7415,21766,3261,33887286,494في 31 ديسمبر 2019

اإلستهالك
55,414-4,0673,29946,7721,276في 1 يناير 2019

6,524-4844685,51656استهالك السنة

)1,755(-)82()1,669(-)4(إستبعادات  

60,183-4,5473,76750,6191,250في 31 ديسمبر 2019

8,1941,45015,7078887226,311في 31 ديسمبر 2019

تم توزيع االستهالك على تكلفة المبيعات بمبلغ ٥,٦1٣ دينار بحريني )٢٠1٩: ٥,7٨٢ دينار بحريني( والمصروفات العمومية واإلدارية بمبلغ 
7٥٢ دينار بحريني )٢٠1٩: 7٤٢ دينار بحريني.(

 بآالف الدنانير البحرينية

العقارات والمنشآت المعدات     .٥

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

 االستخدامالوصفالعنوان الرقم
 صافي القيمةمعدل عمر العقارالنوع ومدة الخدمةالحالي

الدفترية
مبنى رقم ٩1٠ ، العكر 1

الشرقي
مكتب/مصنع/ مرآب/ 

مبنى مخازن
مستأجر، وقابل تجاري

للتجديد سنويًا
-1٣ - ٢٣ سنة

قطعة أرض رقم 7٠1٩٢٤٨، و 2
7٠1٩٢٥٠ سلماباد 

٢٣328 - ٣1 سنةملكية مطلقةتجاريأرض

مبنى رقم 1٢٩٥، طريق ٢٣٩، 3
سلماباد 7٠٢ 

٢٢ سنة مرهونتجاريمبنى
سنة واحدة 

22
3,885

قطعة أرض رقم ٤ 4
)٩٠7٨-٠٠- ٠1( منطقة الحد 

الصناعية

مكتب / ورش / مبنى 
مخازن

مستأجر لعشر سنواتتجاري
قابلة للتجديد

1٤358 سنة

قطعة أرض رقم 5٠7٠1٩٢٤7
سلماباد 

٦1,753 سنواتملكية مطلقةتجاريأرض

قطعة أرض رقم 6،1٣٥٩
رأس زويد

325 ٨ سنواتملكية مطلقةتجاريمبنى و أرض

قطعة أرض رقم 1٢٠٠17٦٠ ، 7
رأس زويد

٨1,832 سنواتملكية مطلقةتجاريمبنى و أرض

قطعة أرض رقم 1٢٠1٠٩٨٨ ، 8
لحسي

٤1,009 سنوات ملكية مطلقةتجاريمبنى و أرض

قطعة أرض رقم 1٢٠1٠٩٨٩ ، 9
لحسي 

٤1,326 سنوات ملكية مطلقةتجاريأرض

قطعة أرض رقم 1٢٠٠٩٢7٣ 10
، لحسي

12,242-٤ سنوات ملكية مطلقةتجاريمبنى و أرض

20202019

6,4336,632الرصيد في 1 يناير

7542,114إضافات

)2,313()2,272(مخصص اإلطفاء للفترة

4,9156,433الرصيد في 31 ديسمبر

20202019

1,5102,324 متداولة

3,5064,108غير متداولة

5,0166,432الرصيد في 31 ديسمبر

 بآالف الدنانير البحرينية

العقارات والمنشآت والمعدات (يتبع)  .٥

استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية  .6

عقارات المجموعة

الحركة في االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية كالتالي:

أ( موجودات حق االنتفاع

ب( مطلوبات اإليجار

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠
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استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية (يتبع)  .6

7.  استثمارات عقارية

8.  استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

يلخص الجدول التالي المركز المالي للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المتضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة لحصة الشركة:

تم بيع االستثمارات العقارية خالل السنة، مما نتج عن خسارة بمبلغ ٦٩ دينار بحريني.

20202019
4,2876,040مجموع الموجودات المتداولة

1,6111,834مجموع الموجودات غير المتداولة
)3,730()1,647(مجموع المطلوبات المتداولة

)633()421(مجموع المطلوبات غير المتداولة
3,8303,511صافي األصول )%100(

1,6651,550القيمة الدفترية لالستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية

20202019
1,8942,018اإليراد

318620الربح للسنة
318620مجموع الدخل الشامل

115260حصة الشركة في الدخل الشامل اآلخر
302-أرباح أسهم مستلمة من قبل الشركة

20202019
4,0415,559مواد خام

3,3794,337آالت، قطع غيار، زيوت وشحوم
4879بضائع في الطريق

1,7371,379مواد غذائية 
2731,261بضائع منجزة 

9,47812,615
)3,215()2,515(مخصص انخفاض قيمة المخزون التالف وبطيء الحركة

6,9639,400

20202019الحركة في مخصص انخفاض قيمة المخزون التالف وبطيء الحركة
3,2152,729في 1 يناير

248504مخصص السنة
)18()613(المسترجع خالل السنة

-)335(شطب خالل السنة
2,5153,215في 31 ديسمبر

المخزون   .9

 بآالف الدنانير البحرينية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 بآالف الدنانير البحرينيةللسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

20202019

المبالغ المحتسبة في الربح أو الخسارة

347439فائدة على مطلوبات اإليجار

تحليل االستحقاق - التدفقات النقدية 
20202019التعاقدية غير المخصومة

1,7452,595أقل من سنة واحدة

2,5413,394سنة إلى ٥ سنوات

2,1171,767أكثر من ٥ سنوات

مجموع مطلوبات اإليجار غير المخصومة كما 
في 31 ديسمبر

6,4037,756

أ( موجودات حق االنتفاع

المجموعشركات زميلةمشاريع مشتركة

1,1404101,٥٥0الرصيد في 1 يناير ٢٠٢٠

268911٥الحصة في الربح للسنة

1,1664991,66٥الرصيد في 31 ديسمبر 2020

استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية (يتبع)  .8
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20202019
39,93843,634ذمم تجارية مدينة

20,39520,265مبالغ مدينة محجوزة  
3,7675,316مبالغ مدفوعة مقدما إلى الموردين والمقاولين الفرعيين

2501,031مصروفات مدفوعة مقدمًا
3,7622,901ذمم مدينة أخرى  

68,11273,147
)8,231()9,140(مخصص خسائر انخفاض القيمة

58,97264,916

20202019
7,2257,046النقد وأرصدة لدى البنوك
2,6786,385ودائع بنكية قصيرة األجل

9,90313,431النقد وما في حكمه في بيان المركز المالي 
)19,372()14,857(سحوب على المكشوف

)5,941()4,954(النقد وما في حكمه في بيان التدفقات النقدية 

20202019
8,2318,121في 1 يناير

936110مخصص السنة 
-)27(تحويل

9,1408,231في 31 ديسمبر

20202019
300,133331,723تكاليف متكبدة زائدًا أرباح منسوبة لعقود قيد التنفيذ

)293,676()262,815(فواتير انجاز العمل لعقود قيد التنفيذ
37,31838,047

)381()1,082(مخصص لخسائر انخفاض القيمة
36,23637,666

ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى      .10

النقد وما في حكمه  .12

موجودات العقود  .11

الحركة في مخصص خسائر انخفاض القيمة 

تم تضمين معلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان وخسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية والذمم المدينة األخرى متضمنة في 
إيضاح ٢٥)ب(.

تم تضمين معلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان وخسائر انخفاض قيمة مبالغ مستحقة من عمالء العقود في إيضاح ٢٥ )ب(.

متوسط معدل الفائدة الفعلي على القروض والسلفيات كان ٣.٥٠% - .٤.٨٨% سنويًا )٢٠1٩: ٤.٩٠% - ٦.٠٠% سنويًا(.

20202019
2,2722,298المتداولة

7,4823,715غير المتداولة
9,7546,013

الحركة خالل السنة كالتالي: 
20202019

6,0134,649في 1 يناير
5,3932,614قروض بنكية مستلمة خالل السنة

)1,250()1,652(قروض مسددة خالل السنة
9,7546,013في 31 ديسمبر

قروض بنكية  .13

منافع الموظفين  .14

1٥.  ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى 

 بآالف الدنانير البحرينية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 بآالف الدنانير البحرينيةللسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

20202019
10,74411,426في 1 يناير

3,4882,940مخصص السنة
)3,622()3,467(مدفوع خالل السنة

10,76510,744في 31 ديسمبر

مقسمة إلى:
3,8713,076مطلوبات متداولة

6,8947,668مطلوبات غير متداولة
10,76510,744

20202019
11,53814,499ذمم تجارية دائنة 

15,24615,219مصروفات مستحقة
501,617أرباح أسهم غير مطالب بها

4,9464,175مبالغ محجوزة دائنة
2,5333,202ذمم دائنة أخرى

34,31338,712
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إيرادات العقود والتصنيع 
المجموعاستبعاداتاألنشطة التجاريةوالخدمات

20202019202020192020201920202019

األسواق الجغرافية الرئيسية

135,554138,805)19,718()19,113(137,411136,71917,25621,804البحرين

5,64114,679)373(---5,64115,052خارج البحرين

143,052151,77117,25621,804)19,113()20,091(141,195153,484

أنواع األسواق

20,01128,420--19,72527,557286863القطاع الحكومي

121,184125,064)20,091()19,113(123,327124,21416,97020,941القطاع غير الحكومي

143,052151,77117,25621,804)19,113()20,091(141,195153,484

توقيت احتساب اإليرادات

المنتوجات المنقولة عند 
32,59338,786)16,732()15,168(30,50533,71417,25621,804نقطة محددة 

المنتوجات المنقولة مع 
108,602114,698)3,359()3,945(--112,547118,057مرور الوقت

 اإليرادات من العقود مع
141,195153,484)20,091()19,113(143,052151,77117,25621,804العمالء

مطلوبات العقود    .16

17.  اإليرادات

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

وتوقيت احتساب اإليرادات.

18.  إيرادات أخرى

20. العائد على السهم

19.  المصروفات العمومية واإلدارية  

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

* تتعلق بمطالبة تأمين متفق عليها مع شركة التأمين فيما يتعلق بالمبنى والمعدات المتضررة نتيجة لحريق في أحد األقسام.

* خسارة المخزون هي صافي من مبلغ 1,٩٠٠ دينار بحريني لمطالبة متفق عليها مع شركة التأمين.

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

20202019
31,22717,558فواتير انجاز العمل مستلمة ومستحقة

)4,076()23,096(تكاليف متكبدة زائدا أرباح محتسبة لعقود قيد التنفيذ
8,13113,482

أ . مصادر اإليراد
20202019

اإليرادات من العقود مع العمالء
101,286108,528- إيرادات العقود  
33,84333,573- مبيعات البضائع

6,06611,383- إيراد التأجير
141,195153,484

20202019
1,12889أرباح من بيع عقارات ومنشآت معدات 

18-استرجاع مخصص انخفاض قيمة المخزون
-700مطالبة تأمين *
537933إيرادات متفرقة

2,3651,040

20202019
5,6066,730رواتب موظفي اإلدارة

1,5021,560أتعاب استشارات إدارية
75643شطب ذمم مدينة

895928استهالك
152244عموالت 

358404مصروفات السيارات
217263إيجار وكهرباء وماء               

199209اتصاالت
215205مكافأة وأتعاب حضور أعضاء مجلس اإلدارة

71209توظيف وتدريب الموظفين
341350انخفاض قيمة موجودات أخرى

609329أتعاب مهنية
95132مصروفات طباعة وقرطاسية
124191مصروفات تقنية المعلومات

-1,137مصروفات تتعلق بجائحة الكورونا
-82خسارة مخزون بسبب الحريق *

824437مصروفات أخرى
12,50212,834

20202019
)3,285()2,822(خسارة السنة المنسوبة إلى حاملي أسهم الشركة األم

215,077215,077المتوسط الموزون لعدد األسهم في ٣1 ديسمبر )باآلالف(
)15.27()13.12(العائد األساسي لكل سهم

 بآالف الدنانير البحرينية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 بآالف الدنانير البحرينيةللسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

ج . أرصدة العقود
تم إحتساب ٨,٥٥٥ دينار بحريني )٢٠1٩: ٨,٥7٠ دينار بحريني( في مطلوبات العقود في بداية السنة تم احتسابه كإيراد للسنة المنتهية في 

٣1 ديسمبر ٢٠٢٠.      
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20202019

أ ( رأس المال المصرح به
٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠50,00050,000 سهم )٢٠1٩: ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم ( بقيمة 1٠٠ فلس للسهم

ب ( الصادر والمدفوع بالكامل
٢٢٠.٠٠٠.٠٠٠22,00022,000 سهم )٢٠1٩: ٢٢٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم( بقيمة 1٠٠ فلس للسهم

)1,597()1,597(أسهم الخزينة: 1٦٠.٤.٩٢٣ )٢٠1٩: 1٦٠.٤.٩٢٣(

عدد األسهماسم المساهم
الجنسيةنسبة الملكيةالمملوكة

بحريني118,810,0008.55. السيد سمير عبداهلل ناس*
بحريني٢18,810,0008.55. السيد سامي عبداهلل ناس*

بحريني٣18,810,0008.55. السيد عادل عبداهلل ناس*
بحريني٤18,810,0008.55. السيد غازي عبداهلل ناس*

بحريني٥18,810,0008.55. السيد فوزي عبداهلل ناس*

المملكة العربية٦15,969,8647.26. شركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة
السعودية

110,019,86450.01

عدد المساهمينعدد األسهمالتصنيف
النسبة من مجموع األسهم 

القائمة

202020192020201920202019

71,739,17671,723,4517,9147,91732،6132،60اقل من %1 

138,240,96038,256,6859917،3817،39% إلى أقل من ٥%**

٥110,019,864110,019,8646650،0150،01% إلى أقل من %1٠

------1٠% إلى أقل من ٢٠%

220,000,000220,000,0007,9297,932100،00100،00المجموع

21.  رأس المال

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.

ج ( أرباح األسهم

ال يقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح أسهم للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠. 

* أسهم محتفظ بها بأسم أعضاء مجلس اإلدارة بصفة شخصية.

الجدول التالي يوضح توزيع األسهم كما في نهاية السنة:

** يشمل ٤,٩٢٣,1٦٠ )٢٠1٩: ٤,٩٢٣,1٦٠( أسهم خزينة.

20202019
1,2421,283منافع قصيرة األجل
4547منافع نهاية الخدمة

1,2871,330

المبيعات / االيراداتأطراف ذوي عالقة

المشتريات   
والمصروفات 
مبالغ مستحقة إلىمبالغ مستحقة منالتشغيلية

20202019202020192020201920202019
عبداهلل أحمد ناس وأوالده 
1,9152,88016,40115,0722,3372,8638,8139,994والشركات ذات الصلة بها

1351,24510104771,070291274المشاريع المشتركة

2,0504,12516,41115,0822,8143,9339,10410,268المجموع

بموجب قانون الشركات التجارية )»القانون«( يجب على كل الشركات المسجلة في مملكة البحرين  تحويل 1٠% من صافي األرباح   
السنوية إلى االحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا االستقطاع  عندما يبلغ هذا االحتياطي ٥٠% من رأسمال الشركة الصادر. إن هذا االحتياطي 

غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي حددها القانون. 

22.  االحتياطي القانوني

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.

قياس القيمة العادلة   )1
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.
 

حسب توفر المعلومات، تقيس المجموعة القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق 
أساس  على  التسعير  معلومات  لتوفير  مناسب  كافية وحجم  بوتيرة  تجري  المطلوبات  أو  للموجودات  المعامالت  تكون  عندما  نشطا 

مستمر.

خالل السنة، قدمت الشركة األم ضمانات بمبلغ 1٥٨,٩٤٦ دينار بحريني )٢٠1٩: 1٥٨,٠٥٩ دينار 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 1,٥٠٢ دينار بحريني )٢٠1٩: ٥٦٠,1 
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:

بلغت أتعاب حضور لجان مجلس اإلدارة ٢1٥ دينار بحريني  )٢٠1٩: ٢٠٥ دينار بحريني (. لم تخصص مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة والتي تحتسب 
ضمن الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠ )٢٠1٩: ال شيء دينار بحريني(.

23.  معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي العالقة

24.  التصنيفات المحاسبية والقيمة العادلة

 بآالف الدنانير البحرينية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 بآالف الدنانير البحرينيةللسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠
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تراتبية القيمة العادلة
بهذه  القيام  في  المستخدمة  المدخالت  أهمية  تعكس  والتي  التالية،  العادلة  القيمة  تراتبية  باستخدام  العادلة  القيم  المجموعة  تقيس 

القياسات:

المستوى 1    	 
أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مالية مماثلة.

المستوى ٢ 	 
الفئة تشمل أدوات مقيمة باستخدام: أسعار  مدخالت قابلة للرصد، مباشرة )أي السعر( أو غير مباشرة )أي مشتقة من األسعار(. هذه 
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 ٣ 	 
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. 

المالية الجوهرية  العادلة للموجودات والمطلوبات  القيمة  العادلة.  المالية للمجموعة بالقيمة  ال يتم قياس أي من الموجودات والمطلوبات 
للمجموعة تقارب القيمة الدفترية، نتيجة لطبيعتها قصيرة األجل. 

 

٢( تصنيف 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 ٢٠٢٠ و ٢٠1٩.

أ ( نظرة عامة
تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتكون الموجودات المالية للمجموعة من النقد وما في حكمه، وودائع 
المطلوبات  األخرى.  المتداولة  الموجودات  وبعض  عالقة،  ذوي  أطراف  من  مستحقة  ومبالغ  المدينة،  التجارية  والذمم  البنوك،  لدى  ألجل 
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؛ و 	 
مخاطر السوق. 	 

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.

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

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

ب ( مخاطر االئتمان
مالية  المجموعة لخسائر  إلى تعرض  يؤدي  المالية عند استحقاقها مما  بالتزاماته  بالوفاء  األطراف  أحد  الناتجة عن فشل  المخاطر  هي 
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.

تراقب المجموعة البيئة االقتصادية، استجابة لجائحة الكورونا، وتتخذ اإلجراءات المناسبة للحد من تعرضها للعمالء المتضررين بالجائحة 
بشدة. واستجابة لذلك، تقوم المجموعة بمراجعة حدود المبيعات بصورة أكثر تكرارًا للعمالء المتضررين بشدة. 

24.  التصنيفات المحاسبية والقيمة العادلة (يتبع)

2٥. إدارة المخاطر المالية

20202019
58,72263,885ذمم تجارية و ذمم مدينة أخرى )صافي(

36,23637,666موجودات العقود
2,8143,933مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة

1,304504ودائع ألجل لدى البنوك
9,70313,276النقد وما في حكمه

108,779119,264

20202019

أنشطة إنشائية
وأنشطة داعمة

أنشطة 
تجارية

أنشطة إنشائية
وأنشطة داعمة 

أنشطة 
تجارية

52,6196,10358,7425,143ذمم تجارية و ذمم مدينة أخرى  
-37,666-36,236موجودات العقود

2,4773373,515٤1٨مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة
-1,28420٥٠٤ودائع ألجل لدى البنوك

8,6371,06611,3741,902النقد وما في حكمه
101,2537,526111,8017,463

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

وتقوم المجموعة   بالتكيف مع البيئة االقتصادية في ظل وباء »كوفيد-1٩« ويتخذ إجراءات للحد من تعرضه لزبائنه الذين يتأثرون بشدة. 
واستجابة لذلك، تقوم المجموعة أيضًا بإجراء مراجعات أكثر تواترًا لحدود المبيعات للعمالء الذين يتأثرون بشدة.

ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى  )2
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 ٩٠ يومًا و بعد ذلك تصنف كمتأخرات.  

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.

موجودات العقود  )3
تمثل 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.

مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة       )4
تشمل حقوق المجموعة مقابل أعمال العقود المنجزة ولكن لم يتم إصدار لها فواتير حتى تاريخ بيان المركز المالي. موجودات العقود   

لم تتأثر جوهريا خالل السنة باحتساب مخصص انخفاض القيمة.

مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة       )1
تتعلق المبالغ المستحقة من أطراف ذوي عالقة بالذمم المدينة من الشركة القابضة واألطراف ذوي العالقة بالمجموعة. تتم المعامالت   
مع األطراف ذوي العالقة في ظروف العمل االعتيادية و بناًء على شروط متفق عليها بين الطرفين. تعتبر المجموعة مخاطر االئتمان على 

هذه المبالغ محدودة.

النقد وما في حكمه وودائع ألجل لدى البنوك  )2
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.

مخاطر االئتمان حسب القطاع   )3
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:

2٥. إدارة المخاطر المالية (يتبع)

 بآالف الدنانير البحرينية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 بآالف الدنانير البحرينيةللسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠
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2020

متوسط معدل 
الخسارة

إجمالي القيمة 
الدفترية

مخصص خسائر 
انخفاض القيمة

ضعيفة
إئتمانيًا

ال282,1501,246 %حالي )غير متأخر عن السداد(

ال91,717161 %متأخر عن السداد 1 - ٣٠ يومًا

ال13997126 %متأخر عن السداد ٣1 - ٦٠ يومًا

ال15674103 %متأخر عن السداد ٦1 - ٩٠ يومًا

نعم6415,84810,069 %متأخر عن السداد أكثر من ٩٠ يومًا

% 12101,38611,705

2019

متوسط معدل 
الخسارة

إجمالي القيمة 
الدفترية

مخصص خسائر 
انخفاض القيمة

ضعيفة
إئتمانيًا

ال185,253788 %حالي )غير متأخر عن السداد(

ال73,357245 %متأخر عن السداد 1 - ٣٠ يومًا

ال101,181113 %متأخر عن السداد ٣1 - ٦٠ يومًا

ال131,526200 %متأخر عن السداد ٦1 - ٩٠ يومًا

نعم5914,8738,731 %أكثر من ٩٠ يومًا

% 9106,19010,077

خسائر انخفاض القيمة  )7
األخرى،  المدينة  والذمم  التجارية  للذمم  المتوقعة  االئتمانية  والخسائر  االئتمان  مخاطر  الى  التعرض  معلومات  يوضح  التالي  الجدول 

وموجودات العقود كما في ٣1 ديسمبر: 

2٥. إدارة المخاطر المالية (يتبع)

2020

القيمة
الدفترية

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية

٦ أشهر
أو أقل

12 - ٦
أشهر

2 - 1
سنة

5-2
سنة

9,75410,9791,2801,3592,6515,689قروض بنكية

19,06719,0671,7285,7208,7592,860ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى

5,0166,4031,0007451,0143,644مطلوبات اإليجار

مبالغ مستحقة ألطراف ذوي 
-9,1049,1042,7312,7313,642عالقة

---2,9292,9602,960سندات مالية مستحقة

14,85716,0493,3434,0413,2165,449سحوبات على المكشوف

60,72764,56213,04214,59619,28217,642

التزامات وارتباطات محتملة

خطاب اعتماد  -322322322---
التزامات  -661661661---

2٥. إدارة المخاطر المالية (يتبع)

ج(  مخاطر السيولة

األخرى، وهي  المالية  الموجودات  أو  النقد  التي يتم تسديدها بواسطة  المالية  بالمطلوبات  المرتبطة  المخاطر  السيولة، هي  مخاطر 
مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية. يهدف أسلوب المجموعة إلدارة مخاطر السيولة للتأكد 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. 

إجراءات اإلغالق نتيجة جائحة الكورونا، وإجراءات الحجر الصحي، وإغالق الشركات التي فرضتها حكومة مملكة البحرين الحتواء الجائحة 
أثرت على إدارة المجموعة ألعمالها، ونتج عنها تكبد تكاليف إضافية. اتخذت المجموعة، وال تزال تتخذ إجراءات للحد من األثر، بما في ذلك 
خفض النفقات الرأسمالية والمصروفات التشغيلية، وتخفيض عدد الموظفين. تعتقد المجموعة أن آثار جائحة الكورونا على عملياتها 

سيظل لها تأثير سلبي على نتائجها المالية وعلى السيولة. 

كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠، فإن النقد وما في حكمه المتاح، والتدفقات النقدية المتوقعة من الذمم التجارية والذمم المدينة األخرى كافية 
للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.

تسعى المجموعة للحفاظ على مستوى النقد وما في حكمه بمبلغ يفوق التدفقات النقدية للخارج المتوقعة  على المطلوبات المالية 
)عدا الذمم التجارية الدائنة(.  

كما تراقب المجموعة مستوى التدفقات النقدية للداخل المتوقعة على الذمم التجارية والذمم المدينة األخرى بصورة أشد، مع التدفقات 
النقدية للخارج على الذمم التجارية والذمم الدائنة األخرى.

التعرض لمخاطر السيولة: 
فيما يلي االستحقاقات التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. المبالغ إجمالية وغير مخصومة، 

وتشمل مدفوعات الفوائد التعاقدية. 

 بآالف الدنانير البحرينية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 بآالف الدنانير البحرينيةللسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠
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20202019
أدوات ذات معدل ثابت

1,304504ودائع ألجل لفترة استحقاق أكثر من ٣ أشهر
2,6786,385ودائع ألجل لفترة استحقاق ٣ أشهر أو أقل

3,9826,889

أدوات ذات معدل متغير
2,9292,735سندات مالية مستحقة

9,7546,013قروض وسلفيات
14,85719,372سحب على المكشوف

27,54028,120

د(  مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر تغير أسعار السوق مثل معدل الفائدة وسعر صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم التي تؤثر على دخل 
األطر  حدود  في  السوق  مخاطر  تعرضات  وسيطرة  إدارة  هو  السوق  مخاطر  إدارة  من  الهدف  المالية.  أدواتها  قيمة  على  أو  المجموعة 

المقبولة مع تحقيق عائد مجٍز على المخاطر.

1( مخاطر 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.

لمحة مختصرة لمعدالت الفائدة لألدوات المالية ذات الفائدة للمجموعة كما في تاريخ بيان المركز المالي هي كالتالي:

معدل الفائدة الفعلي على هذه األدوات المالية كما يلي:

األدوات المالية
2020

معدل الفائدة الفعلي 
السنوي ٪

٢٠1٩
معدل الفائدة الفعلي 

السنوي %

4.25-1.503.00-2.61ودائع ألجل لفترة استحقاق أكثر من ٣ أشهر
2.20-1.952.70-2.20ودائع ألجل لفترة استحقاق ٣ أشهر أو أقل

6.00-3.504.90-4.88قروض وسلفيات
4.00-3.255.00-4.88سحب على المكشوف

إن الزيادة / )النقصان( بمعدل 1٠٠ نقطة أساسية في معدالت الفائدة في تاريخ المركز المالي سوف يزيد / )يخفض( الربح أو الخسارة بمبلغ 
)٢٣٦( دينار بحريني )٢٠1٩: )٢1٢( دينار بحريني(. 

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

مخاطر صرف العمالت األجنبية  )2
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 ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠ كان 1٠٤ ألف يورو )٢٠1٩: 7٦٨ ألف يورو(.

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.

مخاطر أسعار حقوق الملكية  )٣
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 
التشغيل  عمليات  جميع  من  تنتج  التشغيل  مخاطر  إن  الشركات.  سلوكيات  في  المقبولة  العامة  والمعايير  والتنظيمية  القانونية 
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.

استجابة لتفشي جائحة الكورونا، عززت إدارة المجموعة من مراقبتها لتحديد أحداث المخاطر الناتجة من األوضاع الحالية، والتغيرات في   
طريقة إدارة األعمال، واتخاذ التدابير الالزمة لفحص الموظفين بانتظام، وعزل المصابين منهم.  

و( إدارة رأس المال
على  والبقاء  والسوق  والدائنين  المستثمرين  ثقة  على  للمحافظة  قوية  مال  رأس  قاعدة  على  المحافظة  هي  اإلدارة  مجلس  سياسة   
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   
قرارات الشراء والبيع بناًء على أساس المعاملة المحددة. 

متطلبات  أي  أيضًا  هناك  يكن  ولم  البنكية.  القروض  ببنود  المجموعة  التزمت  كما  المحلية.  المال  رأس  بمتطلبات  المجموعة  التزمت   
رأسمالية مفروضة خارجيًا على المجموعة. لم يكن هناك أي تغييرات في نهج المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة.

2019

القيمة
الدفترية

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية

٦ أشهر
أو أقل

12 - ٦
أشهر

2 - 1
سنة

5-2
سنة

٦,٠1٣٦,٤٩٩1,٨1٩7٠٦1,77٥٢,1٩٩قروض بنكية

-٢٣,٤٩٣٢٣,٤٩٣7,٥7٢11,7٤٦٤,17٥ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى

٦,٤٣٢7,7٥٦1,٢7٦1,٣1٩1,7٠٨٣,٤٥٣مطلوبات اإليجار

مبالغ مستحقة ألطراف ذوي 
-1٠,٢٦٨1٠,٢٦٨٣,٠٨٠٣,٠٨٠٤,1٠٨عالقة

---٢,7٣٥٢,7٨٨٢,7٨٨سندات مالية مستحقة

1٩,٣7٢٢٠,٩7٥٤,٤٠7٥,٢٦٩٩,٢٤1٢,٠٥٨سحوبات على المكشوف

٦٨,٣1٣71,77٩٢٠,٩٤٢٢٢,1٢٠٢1,٠٠77,71٠

التزامات وارتباطات محتملة

خطاب اعتماد  -1,8291,8291,829---
التزامات  -556556556---

2٥. إدارة المخاطر المالية (يتبع)2٥. إدارة المخاطر المالية (يتبع)

 بآالف الدنانير البحرينية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 بآالف الدنانير البحرينيةللسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠
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االنشاءات واألنشطة 
المجموع استبعاداتاألنشطة التجارية الداعمة

20202019202020192020201920202019

اإليرادات
141,195153,484--129,194139,35212,00114,132المبيعات الخارجية

--)20,091()19,113(13,85812,4195,2557,672المبيعات بين القطاعات

141,195153,484)20,091()19,113(143,052151,77117,25621,804مجموع اإليرادات

)1,915()2,439()245(4012)733()1,710()1,718(نتائج القطاعات

الحصة في الربح من المشاريع 
26161----26161المشتركة، صافي

2,5531,293--1,7501,170803123أرباح وخسائر أخرى

انخفاض القيمة على 
)350()341(------موجودات أخرى

)2,161()1,837(------مصروفات إدارية غير مخصصة

)2,972()2,038(الخسارة للسنة

المجموعاألنشطة التجارية االنشاءات واألنشطة الداعمة

202020192020201920202019

معلومات أخرى

7,5237,6771,1571,2388,6808,915االستهالك

5,8745,2232,7323188,6065,541مصروفات رأسمالية

133,829151,45017,34615,345151,175166,795مجموع الموجودات

87,149100,3247,7207,43494,869107,758مجموع المطلوبات

46,68051,1269,6267,91156,30659,037مجموع صافي الموجودات

تنقسم المجموعة إلى قسمين تشغيليين - اإلنشاءات واألنشطة الداعمة، وأنشطة تجارية.

الجاهزة،  والخرسانة  وهياكل،  وسقاالت  وصيانة،  ميكانيكية  أعمال  عقود  مدنية،  هندسة  أعمال  الداعمة:  واألنشطة  اإلنشاءات 
والخرسانة المسبوكة، وألواح األرضيات والسقوف، والعقود الكهربائية واألجهزة.

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

20202019

73,54181,985ضمانات
3221,829خطابات االعتماد

661556التزامات رأسمالية

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

28.  أرقام المقارنة

بحريني(  دينار   ٨1,٩٨٥  :٢٠1٩( بحريني  دينار   7٣,٥٤1 بقيمة  المقاوالت(  بأنشطة  متعلقة  وأخرى  مالية  احتفاظ،  )أداء،  ضمانات  البنوك  قدمت 
ألقسام الشركة األم والشركات التابعة لها. 

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.

حقوق الملكيةالمطلوبات

قروض بنوك
رأس

المال
أسهم

الخزينة
أرباح

مستبقاة
إحتياطيات

أخرى

حصة غير
المجموعمسيطرة

27,5238,8312,28065,050)1,597(6,01322,000الرصيد كما في 1 يناير 2020
النقدية  التدفقات  من  التغيرات 

ألنشطة التمويل

3,741-----3,741القروض )صافي(

)685()685(-----أرباح أسهم مدفوعة

)8(-)8(----تبرعات خيرية مدفوعة

مجموع التغيرات من التدفقات 
3,048)685()8(---3,741النقدية ألنشطة التمويل 

)2,038(784-)2,822(---التغيرات المتعلقة بحقوق الملكية

24,7018,8232,37966,060)1,597(9,75422,000الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020

27.  االلتزامات والمطلوبات المحتملة26.   التحليل اإلقطاعي 

 بآالف الدنانير البحرينية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 بآالف الدنانير البحرينيةللسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠
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في 11 مارس 2020 ، أعلنت منظمة الصحة العالمية  تفشي جائحة كورونا )كوفيد 19(  وتطور بسرعة على مستوى العالم. وقد أدى ذلك إلى 
تباطؤ اقتصادي عالمي مع عدم اليقين في البيئة االقتصادية. كما شهدت أسواق األسهم والسلع العالمية تقلبات كبيرة وانخفاًضا كبيًرا 
في األسعار. اتخذت السلطات تدابير مختلفة الحتواء تفشي الوباء، بما في ذلك تطبيق قيود على السفر وتدابير الحجر الصحي. كان للوباء، 
واإلجراءات والسياسات الناتجة عنه أثرًا على المجموعة. تراقب المجموعة عن كثب وضع جائحة كورونا )كوفيد 19(، وتجاوبًا مع آثارها، قامت 
بتفعيل خطة مواصلة األعمال، وبعض ممارسات إدارة المخاطر المختلفة األخرى، بغرض إدارة والتعامل مع أي تعطيل لألعمال في عملياتها 

وأدائها المالي.

األثر العام لجائحة كورونا على البيانات المالية كما تم تقييمه من قبل المجموعة هو كما يلي:  

تم تقديم المعلومات اإلضافية أعاله إلتزامًا بتعميم مصرف البحرين المركزي رقمOG/2020/259  )إصدار تقريرعن األثر المالي لجائحة كورونا 
)كوفيد - 19((، المؤرخ 14 يوليو 2020.

 يجب أن ال تعتبر هذه المعلومات كمؤشر على نتائج السنة بأكملها، أو االعتماد عليها ألي أغراض أخرى. نظرًا للشكوك المحيطة بوضع 
جائحة كورونا )كوفيد - 19( الذي ال يزال يتطور، فإن األثر أعاله هو كما في تاريخ إعداد هذه المعلومات. قد تتغير الظروف، مما يؤدي أن تكون 
هذه المعلومات قديمة وغير نافعة. باإلضافة لذلك، فإن هذه المعلومات ال تمثل تقييمًا شاماًل وكاماًل ألثر جائحة كورونا )كوفيد - 19( على 

المجموعة. لم تخضع هذه المعلومات لمراجعة رسمية من قبل المدقق الخارجي.

األثر المالي لجائحة كورونا  

 بآالف الدنانير البحرينية
معلومات إضافية غير مدققة

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

2,219أثر اإلنتاجية على المشاريع نتيجة لتعليق العمل، والتأخير إلخ، بعد ظهور جائحة كورونا 
630المصروفات المتكبدة على المعقمات، واألقنعة، والقفازات، والتطهير، ومرافق الحجر الصحي، وما شابه

50المساهمة في برنامج وزارة المالية واالقتصاد الوطني لمكافحة جائحة كورونا
451أثر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )٩( على الذمم المدينة نتيجة للتأخير في الدفع

المنح الحكومية للرواتب، ورسوم هيئة تنظيم سوق العمل، ورسوم رخص العمل، وإيجار األرض الصناعية، ورسوم 
)2,394(الكهرباء والماء، وما شابه

956صافي األثر


