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Profile, Vision,
Mission and Values
Nass Corporation B.S.C. is a Bahraini Public
Joint Stock Company established and listed on
the Bahrain Bourse in year 2005 with a paid up
capital of BHD 20 million. Currently, the paid up
capital is increased to BHD 22 million.

Sheikh Khalifa Bin Salman
Highway – Phase 5
(Hamad Town)

Since inception the company has emerged
as Bahrain’s leading integrated Construction
Solution Provider employing on an average
5000 people and has an average annual
revenue of US$ 265 million with operations
across Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, Abu Dhabi
and Kuwait. Nass Corporation has carved for
itself a unique position to deliver complete
turnkey installations and provide clients with a
convenient single source of multiple services.
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Mission
At Nass Corporation we are
committed to adding value to our
stakeholders: We nurture the personal and
professional growth of our employees through
training and development, and build solid,
mutually beneficial relationships with our
partners and suppliers.

Vision
It is the vision of Nass Corporation
to be a major regional player in the
industry, and to provide innovative,
turnkey construction and industrial
solutions.

We endeavour to continually exceed our
clients’ expectations through the consistent
delivery of product and service excellence
as we strive to support the growth and
development of the local and regional
construction industry.

Values
Honesty
Integrity
Excellence
Transparency
Customer Orientation
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Operational & Financial
Highlights

Water
Transmission
Plant
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Nass Contracting formed JVs
with Saudi firm, Al Yamama
Company, and completed a
BD 7.5 million interchange
project on the Sheikh Khalifa
Bin Salman (SKBS) Highway.

04

After successfully completing
ISO 9001:2008 certification
for all operations in 2015,
Nass Scafform aims to gain
ISO 14001 & 18001 for all
operations in the near future.
This initiative will be done
progressively, beginning in
Bahrain and then rolled out
to all operations.
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2015 was a very successful
year for Delmon Ready Mixed
Concrete and Products Co.,
with the Company posting
the highest sales recorded
for more than five years.
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Nass Mechanical achieved
substantial success in 2015;
continuing to move towards
its goal of becoming a fully
fledged EPC conglomerate in
Bahrain.
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As part of its expansion
strategy, a new ice plant
with a production capacity
of 15 tons was installed at
the Nass Ice Plant Factory
during 2015. The new plant
is targeted towards local
fishermen and the fishing
industry, and can produce
bloc and flake ice.
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The year 2015 saw Delmon
Precast involved in
numerous government
housing projects and in
particular in the supply of
hollowcore flooring slabs;
ensuring a noticeable
increase in sales numbers as
a result.

03

Nass Asphalt is leading
the Kingdom in the
research, development
and application of
environmentally friendly
construction technologies
- in particular by linking
demolition with road
construction.

06

Nass Electrical Contracting
participated as a
subcontractor in a number of
major social housing projects
and infrastructure works
during the year 2015.

2015 Financial highlights
Particulars
Gross Turnover

BD Millions
99.284

Profit before Finance charges, Depreciation & Directors’ remuneration

7.325

Net Profit

2.668

Share Capital (220 million ordinary shares of 100 fils each)

22.000

Current Assets

90.226

Current Liability

46.721

Current Ratio

1.93

Reserve & Surplus

35.468

Net Worth

55.871

Earning per share (in fils)
Dividend (in %)

12.4
5%
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Chairman’s Message
I am honored to present the 2015 Nass
Corporation B.S.C. Annual Report.
A year that marks the first decade of successful
operations for the Nass Corporation. Reflecting
on the last 10 years of the Company’s
operations I am humbled by the significant
role the Nass Corporation has played, and
continues to play, in the development of
modern Bahrain. Nass Corporation is proud to
be a part of national initiatives directed under
the guidance of the country’s wise leadership,
and remain a keen supporter of industry
growth, and an active member in the on going
promotion of the Kingdom of Bahrain as the
gateway for trade in the Gulf.
Since Nass Corporation’s listing on the Bahrain
Bourse in 2005, the Company’s customer
centric business philosophy and ability to
adapt to changing market conditions have
been key to its success. However, I strongly
believe that it is the core values of honesty,
integrity, excellence, and transparency - values
that were instilled in the Nass corporate
culture by the late Abdulla Ahmed Nass
more than five decades ago – are what have
successfully steered the Nass Corporation
over the last decade. Since the Company’s
inception there have been tumultuous times,
not the least being the enduring impact of the
Global Financial Crisis and continuing regional
volatility, and it works to our advantage as
a company that, while we hold on to the
roots of our company culture and values, we
remain flexible. As an organisation we are in a
continuous cycle of learning, adaptation and
innovation. We are open to new ways of doing
things and this includes the restructuring of
our organization to ensure that we relentlessly
move forward towards the path of growth. An
adherence to our code of corporate values and
a commitment to continuous innovation is key
to our future prosperity.

The year 2015 presented numerous
challenges for the construction industry.
However, despite operating against a less
than ideal backdrop, I am pleased to report
that Nass Corporation upheld its fortunate
track record and posted a reasonable profit
for the year.
Sameer Abdulla Nass
Chairman
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The year 2015 presented numerous challenges
for the construction industry. However, despite
operating against a less than ideal backdrop,
I am pleased to report that Nass Corporation
upheld its fortunate track record and posted a
reasonable profit for the year.
This positive performance can be attributed in
part to improvement in the civil construction
business - a result of the continued
implementation of the GCC Marshall Fund
- which has facilitated the construction of a
number of sizeable projects. In particular,
Nass Contracting formed JVs with Saudi firm,
Al Yamama Company, and completed a
BD 7.5 million interchange project on the
Sheikh Khalifa Bin Salman (SKBS) Highway.
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The Company also joined forces with Kuwaiti
firm KCC Engineering and Contracting on
the BD 46.851 million main works contract
for the Alba-Nuwaidrat Interchange, a job
that is expected to last for three years. The
construction of 487 Villas at East Hidd, a
project that has been built with finance from
the Kuwait Fund also commenced during the
year and is progressing well. These projects,
in addition to two Water Transmission
Projects for the Electricity and Water
Authority, and the new King Faisal Corniche
Development - also known as “The Avenues”
retail mall -will result in a substantial
increase in turnover for Nass Contracting in
the coming year.
Nass Mechanical also achieved substantial
success in 2015; continuing to move towards
its goal of becoming a fully fledged EPC
conglomerate in Bahrain. Aligned with
this focus, Nass Mechanical made further
strategic tie ups with technology and
engineering-driven companies; signing
an MOU with leading Danish catalysis
company, Haldor Topsoe, as well as Project
Development India Ltd (PDIL), a leading
Governmental organisation. These tie-ups
have laid the foundation for new venture
development in India and throughout the
GCC. Nass Corporation’s founder, the late
Abdulla Nass, made a point of forming
strategic joint ventures with leading
companies over the years, including Balfour
Beatty, Tarmac, Christiani & Nielsen to
name but a few, and we have been reaping
the benefits of that continuing strategy
ever since.
The year also witnessed the Company
commence a major Power Plant Project for
Saudi Electricity Company in Riyadh, the
scope of which includes Electro Mechanical
Construction work, erection of three HRSG
packages and erection of six Gas Turbine &
Generator (GTG) packages. The first stage of
the project, carried out by Nass Mechanical
for its client Gama Power Arabia Ltd., is
valued at US $ 26.5 million.
I am proud to report that Nass Corporation
was also recognised for its contribution to
the national economy during the year. HRH
Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, hailed
the role of Nass Corporation in achieving the
economic vision 2030, while the Industry and
Commerce Minister, Zayed Al Zayani, also
publicly acknowledged Nass Corporation’s
substantial contribution to the country’s
economy.

In the coming years Nass Corporation
will remain focused on expanding and
diversifying the business; consolidating our
position in Bahrain and throughout the
GCC, while at the same time supporting
the national economy through the creation
of jobs for Bahrainis and continued
international promotional efforts. We are
confident that there will be substantial
growth in Bahrain due to the turnaround
in the market open mostly for government
projects, and we therefore remain optimistic.
Although the Bahrain market has been
relatively quiet since 2009, we now see that
the projects funded under the Marshall Plan
are starting to come to fruition, and several
major industrial expansions are planned
such as the BAPCO refinery, ALBA Potline 6
and GPIC. We will also be focusing expansion
efforts throughout the GCC, in particular
Abu Dhabi and Saudi Arabia.
I am confident that Nass Corporation is
poised for growth and future success. The
Company is well placed to face challenges,
and to fully capitalise on opportunities
that the coming years will bring as we work
towards our vision of becoming a major
regional player to the construction and
industrial sector, and the preferred
business partner of choice in the
Kingdom and beyond.

On behalf of all the shareholders and the
Board of Directors, I would like to express
my sincere gratitude and appreciation
to the wise leadership of the Kingdom of
Bahrain and to all Government Ministries
and institutions, the Central Bank of Bahrain
and the Bahrain Bourse for their constant
support. I also take this opportunity to
personally thank the stakeholders of Nass
Corporation. It is because of your continued
loyalty and support that we have prospered
thus far. I look forward to even greater
accomplishment and prosperity for both
Nass Corporation and the Kingdom of
Bahrain as we navigate the next
decade together.

Sameer Abdulla Nass
Chairman

Nass Corporation is proud
to be a part of national
initiatives directed under
the guidance of the
country’s wise leadership,
and remain a keen
supporter of industry
growth.
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Realising potential
in our people
Learn, Create, Innovate
The only way to survive and thrive in today’s competitive business world is to
continuously learn, create and innovate, and to do this at an organizational level
requires the full spectrum of our employees’ creative talent. At Nass Corporation,
we know that the key to our success lies in our people. We invest heavily in
attracting, retaining and developing our people so that they can reach their
full potential. We start by creating a working environment conducive to
communication, collaboration and learning; creating a cohesive corporate
culture that enhances the overall ability of the organization to deal with
the challenges it faces. We then provide the resources, training and
support our employees need to achieve career success.
Trust & Transparency
At Nass Corporation we have shaped and nurtured a corporate
culture based on the values of trust and transparency; where
open and honest communication can take place, and
where information flows freely within the organization
between its members, and externally to its stakeholders.
We encourage employees to have their say so that
the leadership can hear their creative ideas and
recommendations, and implement them towards
improving firm performance. The openness and
transparency of the Nass corporate culture sets
the stage for effective intra-organizational
collaboration and knowledge sharing;
resulting in a more adaptable and
innovative organization.

Nass Corporation
• Finance for Non-Finance
Executive Workshop
• Occupational health
& Safety Trainings

Nass Contracting Co.
W.L.L.
•
•
•
•

ECITB Training
AutoCAD upgrade Training
HR trainings
IMS workshop
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Nass Industrial Services
(NIS)/Nass Mechanical
Contracting (NMC)
• Welding

Nass Commercial
• Brands Maintenance
Training
• Bonar Technical
Seminar
• Sales Training

Recognizing & Rewarding
At Nass Corporation every employee plays an
important part in our strategic success and as such
we engage all of our employees with the vision
of our organization, provide feedback on their
performance, and recognize and reward them
for their efforts.
Training & Development
We equip our employees with the skills and
training they need to succeed. Each division
of Nass Corporation implements rigorous
and specialized technical and health and
safety training programs to ensure our
employees are trained and certified to do
their job well.
Meritocracy & Diversity
Nass Corporation encourages gender
equality and diversity. We believe
that a diverse organization, both in
gender and ethnicity, creates a richer
canvas of perspective, leading to
more innovative ways to solve
organizational problems. Nass
Contracting encourages and
empowers women to succeed in
the workplace. In particular, we
actively promote the training
and development of female
Bahraini Engineers to ensure
that they are given every
opportunity to further their
careers.
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Operational Review

“Nass Industrial Services
has progressively emerged
to become one of the major
mechanical EPC contractors,
and the region’s preferred
turnkey engineering
solutions provider.”
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Nass offers the full
spectrum of capabilities
for major projects, and
is able to win business
where precision and high
quality is particularly
important.

Divisions
Nass Industrial Services (NIS)
Nass Industrial Services (NIS) /Nass Mechanical
Contracting (NMC), is one of the emerging
Engineering Procurement and Construction
(EPC) Companies in the gulf region. To
acquire technology and engineering know
how, NIS/NMC has commenced strategic tie
ups with many engineering and technology
conglomerates throughout the globe.
The division is engaged in general plant
construction of MEP package on a Turn Key
Basis, Plant Shut Down & Maintenance and
Offshore Services, EPC of Storage Tank
Firm, EPC of fired heaters, EPC of offsite &
utilities across industry sectors such as Oil &
Gas, Petrochemicals, Power & Water, Metal
& Mining, Cement and Infrastructure. The
division has a state-of-the-art facility for
the manufacturing and pre-fabrication of
industrial structures, process equipment, such
as pressure vessel, heat exchanger, columns,
piping spool prefabrication, and skid mounted
systems.
• Aligned with its vision to become a fully
fledged EPC conglomerate in Bahrain, NIS/
NMC continued to make strategic tie ups
with technology and engineering-driven
companies in order to offer end users a
total turnkey solution during 2015. The year
saw NMC sign an MOU with Haldor Topsoe reaffirming the commitment of NASS to work
with Haldor Topsoe in terms of the design
and engineering of DeNOx systems and
catalytic volatile organic compounds (VOC)
combustion installations in the chemical,
petrochemical, and power plants across
Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait and
the UAE.
• NIS/NMC was endorsed by the Electricity and
Water Authority (EWA) as an EPC contractor
during the year. The Company is executing
an EPC contract of Nass Contracting for
Water Station and Transmission Project for
the EWA.

• NIS/NMC was also awarded by Reliance
Industries Ltd, India, the Design, Supply
and Fabrication of 9 nos. of High Pressure
and High Thickness Pressure Vessels for J3
expansion project of Jamnagar Refinery.
• The company successfully completed the
Fabrication and erection of nine nos. of
storage tanks for SADARA propylene oxide
plant project, Saudi Arabia.
• On time completion of Plant Shut Down
projects awarded by GPIC and BAPCO were
also major achievements during the year.
• NIS/NMC is executing an order for Erection
of Gas Turbine Generator (GTG) and Heat
Recovery Steam Generator (HRSG) units for
PP 13 combined cycle power plant project of
Saudi Electricity Company, Saudi Arabia.
• NIS/NMC successfully executed the
Mechanical Construction project of Steel
Billets Manufacturing plant awarded by
Al Qaryan Steel, Dammam, Saudi Arabia.
• NIS/NMC successfully executed the Electro
Mechanical Construction project of Cement
Plant awarded by Falcon Cement Company,
Bahrain.
• NIS/NMC engineering team enhanced its
capability with strategic tie ups with Project
Development India Ltd (PDIL), Eenereff
Engineering, and International Thermal
Technology (ITT) for the Fired Heater design.
• The division has established the strategic tie
up with M/s Techno Electric & Engineering
Co. Ltd. India for the Electrical and
Instrumentation, EHV sub station project
execution.

• To enhance the production efficiency,
NIS/NMC successfully commissioned the
Automated Piping Spool prefabrication lines
in the Fabrication workshop.

• During the year, the Company achieved the
Supplier Enlistment approval of Engineers
India Ltd, Saudi Electricity Company, and
Ma’aden Company.

• NIS/NMC successfully executed the project
Prefabrication of Piping spool for critical
and savior cyclic application for services of
Gasification plant in which new technology
was introduced for the first time in the
world; this order solicited from Reliance
Industries Ltd, India for J3 expansion project
of Jamnagar Refinery.

• The Company will remain unwavering in
its vision to become an EPC hub and the
region’s preferred turnkey engineering
solutions provider through strategic tie ups
with technology and engineering-driven
companies, by investing in new machinery
and equipment, and by strengthening
in-house engineering capability.
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Nass Scafform
Nass Scafform is one of the leading
scaffolding and formwork companies in
the Gulf. The division of Nass Corporation
specialises in the energy and petrochemical
sector, and has successfully undertaken
projects for international and regional
clientele.
• 2015 underlined Nass Scafform’s flexibility
and resilience. Although KSA operations
continued to prosper, Qatar, Bahrain, and
the Company’s Abu Dhabi operations all
had a testing Q1 & Q2 due to a downturn
in available projects. This improved
drastically in Q3 & Q4 and, despite a

challenging start to the year, resulted in a
positive year end.
• During the reporting period, there was a
major decrease in Oil and Gas projects in
Qatar, Bahrain & Abu Dhabi and, despite
90% of the Company’s previous work
coming from this sector, Nass Scafform
successfully expanded its operations into
other sectors in order to secure work.
• Underscoring Nass Scafform’s
commitment to quality, the Company also
achieved an ISO 9001:2008 certification for
all operations in 2015. Nass Scafform UAE
was granted a prestigious Bureau Veritas
Accreditation by the global leader in

Testing, Inspecting and Certification (TIC),
Bureau Veritas, and is now in accordance
with the requirements of the management
system standards (ISO 9001:2008). The
scope of certification covers the supply,
erection, and dismantling of scaffold and
formwork.
• Nass Scafform Abu Dhabi is working
on a number of projects for clients in
the UAE such as Dubai Natural Gas,
Emirates Aluminium (EMAL), Gulf Marine
Services and The World Trade Center.
The Company has also secured work
in Qatar with the Festival City Mall and
Downtown Projects, as well as in a new
cement factory. In Bahrain, Nass Scafform
has secured work at Bahrain International
Circuit in addition to other events and
high rise work.
• Among the most distinctive projects
carried out by the Company are the supply
of various scaffold types on the SADARA
Refinery Project in KSA valued at SAR 40
million, suspended access scaffolding
at Abu Dhabi International Airport for
ceiling and wall claddings valued at AED
25 million and birdcage access at Qatar
Festival City Mall valued at QAR 14 million.
• During the year, the Company also
developed the HSE (Health, Safety
& Environmental) department. Nass
Scafform recruited a number of NEBOSH
(National Examination Board in
Occupational Safety and Health) qualified
safety officers so that each operation now
has the appropriate ratio of safety officers
to workers.
• After successfully completing ISO
9001:2008 certification for all operations
in 2015, Nass Scafform aims to gain ISO
14001 & 18001 for all operations in the
near future. This initiative will be done
progressively, beginning in Bahrain and
then rolled out to all operations

Nass Scafform UAE was
granted a prestigious Bureau
Veritas Accreditation by the
global leader in Testing,
Inspecting and Certification
(TIC)
NASS CORPORATION B.S.C. ANNUAL REPORT 2015
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• Nass Scafform will continue to capitalize
on the ongoing projects in an endeavor to
maintain the return to profit as shown in
Q3 & Q4 of 2015. Although a number of the
current projects will endure throughout
2016, the Company will focus on securing
additional projects. As Bahrain and
Abu Dhabi indicate signs of market
growth, the Company will increase its
workforce and resources in readiness
to meet these growing demands. The
Company also plans to maximize on
increased activity in Kuwait’s Oil & Gas
sector by securing new projects and
launching additional operations in order
to serve the market.

Nass Commercial

Nass Sand Processing Plant

• As the Authorized Sole distributor
of Bapco’s latest line of advanced
automotive, marine, and industrial
lubricants in Bahrain, Nass Commercial
witnessed an extremely positive market
response to the new line of products in
2015. As a show of appreciation to its
customers and dealers, and to share

Nass Sand Processing Plant (NSPP) was
formed in 1977 to supply washed building
sand to Bahrain’s construction industry.
Currently, NSPP is the largest supplier of
washed sand in Bahrain with a production
capacity of over 2,000 tons per day.

Nass Commercial began operations as
a support function for Nass The Group
contracting division in the early 1960’s. The
company became independent in 1986 and
took over responsibility for the mercantile
division and other trading activities, and
over the past two decades, has grown
to become an industry leader. The
company represents various international
manufacturers and provides comprehensive
sales, distribution, spare parts, and
after-sales services. Nass Commercial
is associated with various well- reputed
manufacturers of equipment and products
across the globe.

the success of delivering the range of
Bapco lubricants into the market, Nass
Commercial held a dealer’s appreciation
and raffle prize distribution ceremony in
parallel to a successful sales promotion
program which offered a number of major
customer prizes.
• During 2015, Nass Commercial expanded
its product offerings and commenced an
exclusive dealership with brands such
as EDIL LAME, FIMER, COPAZ, FARESIN
and PROMOTECH in order to maintain its
competitive edge in the market.
• As the authorized distributer for Bonar
Technical Fabrics in Bahrain, Nass
Commercial, in cooperation with Belgium
based Low and Bonar, organized a
technical seminar in Bahrain in order to

Nass Foods
Nass Foods was established in 1982 as an
independent trading division of Nass the
Group. The division operates as an Importer,
Wholesaler, Retailer, and Supplier to retail
markets, franchisers and caterers of frozen,
chilled and dry food products. The Company
handles a wide range of items including
frozen and chilled beef, lamb, poultry, fish,
rice, oil, dairy products, spices, pulses and
lentils that are imported from the USA,
New Zealand, Europe, Brazil, Australia,
Singapore, India and Pakistan.
• Despite continued challenging market
conditions, 2015 saw Nass Foods meet
sales targets. The Company retained its
market share and continues to underscore
its position as a leading supplier of
specialized food, including frozen meat
cuts, to supermarkets, restaurants
and hotels throughout the Kingdom of
Bahrain.
• Nass Foods remains well positioned as it
moves into 2016. As well as expanding its
range of quality products, the Company
will implement initiatives that are set to
develop the business, improve customer
service and boost sales.
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familiarize seminar participants with the
technical specifications and advantages of
the product, as well as provide a platform
to discuss the application of this new
technical fabric in the region. The seminar
was attended by representatives from
the ministries, consulting engineers, and
contractors, as well as technical staff form
construction companies in Saudi Arabia.

• Aligned with its policy to continuously
supply their customers with high quality
and reliable products and services, Nass
Commercial succeeded in obtaining
Ministry of Work approvals for Massey
Ferguson Generators, Bonar Geo-textiles,
and EJ products.
• During the year, as a part of staff
development program in Nass
Commercial, the company held SCHWING
& CASE service training at its service
center in Sitra, KAESER service training
in the KAESER factory, and other
occupational health & safety, and sales
training.

From concept to completion
and beyond, Nass
Corporation provides clients
with a convenient and
trusted source for a myriad of
construction disciplines.
NASS CORPORATION B.S.C. ANNUAL REPORT 2015
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“By undertaking projects in every
sector of the economy, Nass
Contracting plays a key role in the
overall growth and development of the
Kingdom’s commercial and industrial
infrastructure.”
Nass Ice and Sweet Water Plant
Nass Ice and Sweet Water Plant owns
and operates a reverse osmosis water
desalinization plant that produces over
200,000 Gallons of sweet water per day and
two plants producing approximately 85 tons
of ice per day. The Company is the Kingdom
of Bahrain’s leading supplier of sweet water
and ice cubes to industrial establishments,
hotels, restaurants, cold stores, super market
and the construction industry.
• As part of its expansion strategy, a new
ice plant with a production capacity of 15
tons was installed at the Nass Ice Plant
Factory during 2015. The new plant is
targeted towards local fishermen and the
fishing industry, and can produce bloc
and flake ice.
The three wholly owned subsidiaries of
Nass Corporation B.S.C. are:
Nass Contracting Co. W.L.L.
Nass Contracting has undertaken numerous
projects of national importance for both
the public and the private sector. Nass
Contracting’s scope of activities includes
civil engineering works for commercial
and residential buildings, construction
of industrial plants, sewerage lines,
drainage schemes and pipelines, land
reclamation offshore work such as piling,
jetty construction and dredging. The
company has built an enviable track record
for the successful execution of many
prestigious projects including Power Plants,
Petrochemical Plants, Steel Rolling Mills,
Cement Plants, the Bahrain World Trade
Center and more.
• Despite difficult market conditions, in
particular an acute shortage of skilled
labour and materials exacerbated by the
closing of Bahrain’s only quarry at Asker,
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Nass Contracting witnessed much success
in 2015, underscoring its position as a
leading contractor in Bahrain.
• Nass Contracting completed the
US$ 45 million Diyar Al Muharraq grand
Dragon City project. The 115,000 sqm
mega development, which includes 780
shops for small to medium retailers and
wholesalers, as well as food courts, cafes
and restaurants, opened its doors on
schedule in 2015.
• The Company also completed the
construction and fit outs for the Diyar
Al Muharraq Sales Center, and the
construction of temporary and permanent
features to serve Phase 1A Primary
Infrastructure Works. Construction is
ongoing and on track on the permanent
infrastructure consisting of roads and
services to serve the project’s Affordable
Housing phase 1 Plot 12A.05, with
completion earmarked for mid 2016.
• Construction is on track for 487 Villas at
East Hidd. The US$ 50 million fast-track
project, which began in July 2014, is due
for completion early 2016.
• Works on Sheikh Khalifa Bin Salman
Highway – Phase 5 (Hamad Town)
project, contracted to Al Yamama
Nass Contracting JV and valued at
US$ 20 million. A new two lane dual
carriageway has been constructed
between roundabouts 13 to 18.1 with
associated drainage, footpaths and street
lighting works. The central median has
been recently modified to accommodate
a tension crash barrier (TCB) as an
additional protective measure. The road is
handed over ahead of schedule.
• A US$ 124 million contract for the
construction of 5 bridges was awarded
to Nass Contracting Company and its JV
partner KCC Engineering & Contracting
Company, Kuwait by the Works, Ministries
and Urban Planning Affairs Minister Essam
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“By utilizing Bahrain’s construction and
steel processes wastes towards civil works
projects, we can reduce our carbon footprint,
relieve the pressure on precious land space,
and decrease the need for costly imports,
while improving the quality of our roads.”
khalaf. The Alba Roundabout will be
upgraded into the country’s 1st three level
interchange, while a two level interchange
is planned for Nuwaidrat Roundabout and
is due for completion August 2018.
• Working to prequalify as a grade 1
Contractor for Civil Works with the
Dubai Municipality, RTA and DEWA, Nass
Contracting recently opened a new office
in Ibn Battuta, Dubai.
• The future outlook for Nass Contracting
is bright. New projects secured include
the ALBA-Nuwaidrat Interchange Project
for the Ministry of Works, two Water
Transmission Projects for the Electricity
and Water Authority, and the new King
Faisal Corniche Development, also known
as “The Avenues” retail mall. These
new projects will result in a substantial
increase in turnover for the Company in
2016 which is estimated at being double
of that which was achieved in 2015. This
substantial increase in turnover will
require the appropriate increase in project
management staff, as well as in our skilled
and unskilled labour force.
Going forward, the award of these

prestigious projects will consolidate
Nass Contracting’s market position and
reputation in Bahrain. As we move into
2016, the Company will concentrate
efforts on securing additional contracts
to take Nass Contracting through the
next two to three years. Of particular
interest will be the proposed expansion of
potline 6 at ALBA, as well as other major
infrastructure works.
Nass Contracting comprises the following
three divisions :
• Nsss Asphalt
• Nass Landscape
• Nass Plumbing
Nass Asphalt
Commencing operations in 2001, Nass
Asphalt has established a reputation
in the Road Construction industry for
competitiveness, quality and innovation.
The division participates in all levels of
Projects, from car parks, tennis courts
and residential roads, to major highways,
airfields and industrial Infrastructures.
Today, Nass Asphalt has developed a multi-

faceted capability for road construction
and its allied businesses with the supply
of 200,000 tonnes of asphalt and 1,000,000
tonnes of crushed aggregates into the
market per annum.
• Operating against a challenging business
landscape of increased competition,
a lackluster economy, and a deficit
of building materials, Nass Asphalt
performed well in 2015; maintaining
its focus on growing and diversifying
the business, particularly in relation
to construction waste recycling, while
supporting industry sustainability.
• As the Kingdom’s leader in the
research, development and application
of environmentally friendly road
construction technologies, Nass Asphalt,
together with HARSCO, a US company
specialized in the smelting and steel
industry, held a technical presentation
for high level technical and key personnel
from the Ministry of Works and other
key government and associated bodies
on the benefits of using slag aggregates
in the civil engineering industry. The
presentation provided a platform from
which to introduce the EAF (Electric Arc
Furnace) Slag technology to Bahrain,
and discuss its potential applications
in the region. Nass Asphalt has already
received provisional approval to utilize
slag aggregates in asphalt, and so far

NASS CORPORATION B.S.C. ANNUAL REPORT 2015

Nass Electrical Contracting Co. W.L.L.
Nass Electrical is a registered Grade 1
License holder with Bahrain’s Electricity
Directorate, and a leader in the design,
supply, installation and commissioning
of a wide variety of electrical and
instrumentation contracting with a primary
focus on the energy and construction
sectors.
• Nass Electrical Contracting participated
as a subcontractor in a number of major
social housing projects and infrastructure
works during the year 2015.
• The Company was awarded contracts for
various ministerial electrical upgrades.
• Aligned with its focus on continuous
improvement, Nass Electrical improved
key business processes and procedures in
order to ensure the Company operates at
maximum efficiency and effectiveness.

has implemented this technology in the
Bahrain International Airport works.
• Nass Asphalt was awarded the tender to
operate Bahrain’s only stone quarry in
Western Askar by the Ministry of Works,
Municipalities Affairs and Urban Planning.
The scope of the tender includes the
Blasting, Operation and Administration of
the quarry, which is set to reopen in the
first quarter of 2016 after a major clean up
of the area is completed.
• With a number of key projects in the
pipeline, including the prestigious award
of the Isa Air Base project, valued at
BD 5 million, and work with Nass
Contracting on the Alba Roundabout which will be upgraded into the country’s
1st three level interchange - in addition
to the planned interchange for Nuwaidrat
Roundabout, Nass Asphalt is well
positioned to thrive in
the coming years.
Nass Landscapes
Established in 1996, Nass Landscapes
offers the highest standard of complete
professional services in the field of
landscape construction, maintenance and
horticulture. With almost two decades of
experience, the Company has a proven track
record delivering a wide scope of work from
large prestigious developments to private
villas and public road landscaping making
Nass Landscaping the preferred partner of
choice.
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• 2015 was a year of steady growth for Nass
Landscapes with steady development
in the Company’s Construction and
Maintenance departments.
• The Company successfully completed the
construction of the Japanese Friendship
Garden for GPIC at Al Areen. The garden,
which was opened by HRH Princess
Sabeeka bint Ibrahim Al Khalifa, is part
of the Kingdom’s National Initiative for
Agricultural Development drive to expand
green spaces.
• Nass Landscaping is constantly striving
to develop our employees. In addition to
regular on-site training, the Company is
training Landscape Engineers to become
Certified Horticulturists with the National
Association of Landscape Professionals.
• In an effort to address issues such as
rising labour and material costs, a major
review of the business was done in 2015
with a focus on maximising efficiency
of our workforce and effective use of
materials. As a result, a number of
positive changes were made which the
Company is confident will be reflected in
enhanced growth in 2016.
Nass Mechanical Contracting Co. W.L.L.
(NMC)
Nass Mechanical Contracting (NMC) / Nass
Industrial Services (NIS), is one of the emerging
Engineering Procurement and Construction
(EPC) Companies in the gulf region.

• Emphasizing Nass Electrical’s
commitment to the development of its
staff, quality and safety, a number of
training courses were held throughout the
reporting period for the Company’s staff.
• The future of Nass Electrical is positive.
Aligned with the substantial increase in
the workload for Nass Contracting, the
Company will have a healthy workbook
going into 2016. Together with Nass
Contracting, the Company will be hard
at work on major projects related
to prestigious development Diyar Al
Muharraq and a new 400KV Transmission
Development. Nass Electrical will continue
to work closely with Nass Contracting in
order to gain competitive advantage, as
well as offer clients an unrivalled value
package.
The two partly owned subsidiaries of Nass
Corporation B.S.C. are:
Delmon Ready Mixed Concrete and
Products Co. W.L.L.
Delmon Ready Mixed Concrete and Products
Co. was established in 1973 by Abdulla
Ahmed Nass as Bahrain’s first producer of
concrete. As the leading Readymix company
in the Kingdom, Delmon has played a major
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role in the construction of modern Bahrain.
The Company operates nine batching plants
with a combined capacity to produce 800
cubic meters of concrete per hour.
• 2015 was a very successful year for
Delmon Ready Mixed Concrete and
Products Co., with the Company
posting the highest sales recorded for
more than five years. This markedly
improved performance is attributable
to the Company maximizing on an
improved construction market. The
Company continues to benefit from a
large customer base, with nine different
customers making up the top twelve
projects supplied, and has further
enhanced its position as the Kingdom’s
market leader.
• During the reporting period, Delmon
Ready Mixed Concrete and Products Co.
was proud to be involved in the supply
of materials to numerous government
housing projects; totaling over 2,000
housing units, located on sites across
Bahrain including East Hidd, Al Madina Al
Shamilya, Sitra, Lawzi Lake and Tubli.

Delmon Precast Co. W.L.L.
Established in 1984 as a separate company
within the Nass Group of companies,
Delmon Precast has built a niche for itself
as a leading manufacturer of high quality
custom made products for Civil Engineering
and building applications in the Bahrain
market. The Company’s extensive range of
products include decorative architectural
panels in precast concrete and GRC, heavy
duty reinforced civil engineering elements,
pre-stressed long span double T units,
bridge beams, hollowcore slabs, reinforced
concrete pipes, precast walls, septic
tanks, precast cladding panels, manholes,
foundation bases, and various small
products such as kerbs and paving slabs.
• The year 2015 saw Delmon Precast
involved in numerous government
housing projects and in particular in
the supply of hollowcore flooring slabs;
ensuring a noticeable increase in sales
numbers as a result. The focus on

supplying hollowcore flooring slabs will
continue to be a priority for the Company
throughout the coming year.
• With an increase in infrastructure projects
throughout the Kingdom, the Company
is successfully targeting the supply
of precast civil engineering elements,
including manholes, concrete pipes,
precast culverts and light pole bases. This
market is expected to see strong growth
in the coming years.
• During 2015 Delmon Precast also
successfully designed and installed a
large number of architectural precast
boundary walls for Ministry of Electricity
& Water, Ministry of Interior, Ministry
of Works, as well as numerous other
customers throughout the Kingdom of
Bahrain
• Positive changes were made which the
Company is confident will be reflected in
enhanced growth in 2016.

• With the support of its marine shipping
subsidiary, Dona Marine W.L.L., the
Company ensured it was unaffected by
the shortage of aggregates that plagued
the market during the mid part of the
year. Unlike many of our competitors
we were able to ensure that supplies
of concrete to our customer sites were
unaffected.
• In order to safeguard the quality of its
asset base, the Company has embarked
on a major overhaul of its concrete
batching plant facilities at its main
production site at Salmabad. A new
state-of-the-art facility is currently under
construction which is set to increase
production capacity and ensure a
continued reliable supply in the longterm. Work on the facility is spearheaded
for completion mid 2016.
• With a number of large projects secured
during the second half of 2015 the
Company is well positioned for further
sales growth in 2016.
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Management Team
Yousif Ahmed Isa Nass
General Manager
(Administration & Human Resources)
Nass Corporation B.S.C.
Nass Ice Factory and
Nass Sand Processing Plant
David Anthony
General Manager
Nass Contracting Co. W.L.L.
P.S. Mukherjee
Contracts Manager
Nass Contracting Co. W.L.L.

Nigel Hector
Contracts Manager
Nass Contracting Co. W.L.L.
Jamal Moh’d Nass
General Manager - Central Garage
Nass Contracting Co. W.L.L.
Jon Mottram
General Manager
DRMC and DPC
Jatinder Singh Gill
General Manager
Nass Electrical Contracting Co. W.L.L.
Koshy P. Mathew
General Manager
Nass Foods
Sean Winston Hickinson
Regional General Manager
Nass Scafform Contracting

G. K. Roy
General Manager
Nass Industrial Services /
Nass Mechanical Contracting Co.
Gerard Hutton
General Manager
Nass Asphalt
Ahmed Saber
Manager
Nass Commercial
David Mckay
General Manager
Nass Logistics & Procurement
Srinath Prabhu
Manager Finance & Company Secretary
Nass Corporation B.S.C.
Ramesh Panigrahi
Manager Audit & Compliance
Nass Corporation B.S.C.
Avinash Hujband
Manager Due Diligence
Nass Corporation B.S.C.
Eltayeb Ibrahim Osman Hadra
Head of Legal Department
Nass Corporation B.S.C.
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Board of Directors Report
To,
All our esteemed shareholders,
On behalf of the Board of Directors, it
is our pleasure and privilege to present
to you the Eleventh Annual Report
and Audited Annual Accounts of Nass
Corporation B.S.C. for the financial year
ended 31 December 2015. The annual
report includes the consolidated financial
results of Nass Corporation B.S.C. and
subsidiaries (the “Group”)
The performance of the Group for the financial
year ended 31 December 2015 is summarized
below:

			

BD ‘000

Financial highlights

2015

2014

99,284

83,026

Profit before finance
charges, depreciation,
and directors’
remuneration

7,325

9,421

Net profit

2,668

4,100

Total assets

110,451

100,059

Total equity

57,992

58,430

Transfer to statutory
reserve

267

410

Proposed dividend

1075

3,226

10

10

Revenue

Appropriations

Donations and charity
reserve
Dividend

We are pleased to inform you that your
Directors have recommended for the financial
year ended 31 December 2015, a dividend
of 5 fils per share of 100 fils each, on its
215,076,840 Ordinary shares (out of total
issued shares of 220,000,000, the Company is
holding 4,923,160 shares as treasury shares).
Upon approval at the ensuing Annual General
Meeting, the said dividend will be paid to all
those members whose names appear in the
Register of members as on the day of the
Annual General Meeting viz. 21st March 2016
Consolidation Of Accounts
Nass Corporation B.S.C. has adopted all of the
new and revised standards and interpretations issued by the International Accounting
Standards Board (IASB) and the International

Financial Reporting Interpretations Committee
(IFRIC) of the IASB that are relevant to its operations and effective for accounting periods
beginning on 1 January 2015.
Performance for the Year 2014 and Future
Outlook
The year 2015 had started with the hope that
the slide in the oil prices which had begun in
June 2014 would be arrested and that the oil
prices would firm up during the year. Contrary
to the expectations, the oil prices continued
to slide down during 2015 even further and
reached abysmally lower levels. This resulted
in the fiscal and current account balances
in the Gulf countries’ treasury deteriorating
sharply and created bigger shadows of uncertainty. The global economic woes compounded further by a slowdown in the Chinese
economy, worries about even further falls in
oil prices and other commodities, and rising
Federal Reserve interest rates in the US. The
inevitable consequence of these macro-economic factors was that the construction and
allied services sectors in the Gulf in general
and Bahrain in particular languished for dearth
of major governmental projects.
In view of the above circumstances, lack of major infra-structural projects, delays in starting
up of the projects awarded earlier, shrinking of
the profit margins and a continuous pressure
exerted by increase in the input prices resulted
in the operating results for the year taking
a severe beating and the company’s performance and profitability for the year suffered
significantly. Although the Company was able
to maintain and in fact increase its turnover
marginally, compared to the previous year,
dwindling of margins of some of the earlier
projects resulted in a fall in the operating
profits by a substantial amount.
The Company is conscious of its responsibility
and commitment to the shareholders of providing them with a value for their investment.
As a demonstration of this spirit, despite very
onerous situation and adverse financial conditions, We are pleased to announce that the
Board of Directors are recommending a token
dividend 5 fils for every share of 100 fils.

expansion and other projects coming out of
ALBA and BAPCO. The Marshall Funding is also
expected to generate more work for Bahrain.
The governmental authorities have recently
announced significant fiscal measures to
augment revenues, including increases in
retail prices of fuel products, electricity and
water. These economic reforms introduced
by the Government will inevitably lead to
inflationary pressures and could be a drag on
the economy.
During these difficult times, the Company is
conscious of continuing its policy of rationalising its cost structure and taking steps to
remain competitive. The Company is continuing to be discrete in bidding and negotiating
for future work. The Group has performed its
obligations to the satisfaction of its clients,
sub-contractors, suppliers and all the external
agencies and is confident of carrying on its
operations in an economically feasible manner
in the period to follow.
The period from 1 January 2015 to 31
December 2015 was the eleventh year of
operations for Nass Corporation B.S.C. Your
Group achieved a gross turnover of BD 99.284
million (BD 83.026 million for 2014) on which it
achieved a profit before interest, depreciation
and directors’ remuneration of BD 7.325 million (BD 9.421 million for 2014) and a net profit
of BD 2.668 million (BD 4.100 million for 2014).
We are committed to endeavour to be competitive and competent and preserve and provide
value for shareholders’ money. We are committed to diversify and mitigate risks in every
single aspect of the Group’s business and
ensure that all the stakeholders’ interests are
safeguarded to the maximum possible extent.
Order Book Position
The work-orders on hand of constituent divisions/companies (excluding Trading Divisions)
as of 24 February 2016 amount to a value of BD
207.57 million. In addition, our portion of work
pertaining to joint venture projects is BD 2.87
million.

Going forward, the Company has been awarded some major projects during the past 9
months and as of now, its work-order situation
is very healthy. The company has secured projects to a value of about BD 100 mn. to be
executed over the next two years. The Company is hopeful of securing more work during the
course of the year out of the $ 1.1 bn airport
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Board of Directors Report (Continued)
Joint Ventures
Your Group is presently engaged as a joint
venture partner in the following joint ventures.

AUDITORS

JV partner

The Board of Directors propose to recommend
re-appointment of M/S KPMG Fakhro as the
Statutory Auditors of the Group for the year
2016.

Contrack International

EMPLOYEE RELATIONS

Project
Tension Fabric Hanger at Sh.Isa Air Base
Contract value (BD ‘000)
2,374
JV partner
Contrack Watts
Project
Repair of Quay Wall NSA Bahrain
Contract value (BD ‘000)
3,366
CORPORATE GOVERNANCE
Your Company is committed to a pro-active
Corporate Governance Plan and is making
satisfactory progress in that direction. The
guidelines stipulated by the regulatory agencies are being followed pro-actively. A detailed
report on the progress of Corporate Governance compliance and the expected dates there
of forms a part of the documentation being
provided to the shareholders at the ensuing
Annual General Meeting on 21st March 2016.
The Audit Committee is actively involved in
the various aspects of corporate functioning.
It meets regularly with a view to strengthen
the existing Management Information Systems
and Internal Control Systems and is involved
in providing directions on policy issues. The
Company has a Remuneration Committee that
comprises of three directors, two of whom are
independent, non-executive directors.
Internal Audit function that has been outsourced to professional auditors is being carried out satisfactorily with special emphasis on
risk management and corporate governance
issues. The Group’s ‘Compliance Manager’ who
looks after the day-to-day compliance matters
as required by the regulatory authorities is
pro-actively following the regulatory guidelines.
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The relations between the Management and
employees of the Group continue to remain
cordial. The Group firmly believes that its
workforce is instrumental in its overall success
and is indeed a valuable asset of the Group. On
behalf of the Board of Directors, we sincerely
acknowledge and appreciate the contribution
of its employees at all levels.
ACKNOWLEDGEMENTS
On behalf of all the shareholders and the
Board of Directors, we take this opportunity to
express our sincere gratitude and appreciation
to His Majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa,
King of the Kingdom of Bahrain, to His Royal
Highness Prince Shaikh Khalifa Bin Salman
Al Khalifa, the Prime Minister, to His Royal
Highness Prince Shaikh Salman Bin Hamad
Al Khalifa, the Crown Prince, Deputy Supreme
Commander and First Deputy Premier to
all Government Ministries and Institutions,
especially the Ministry of Finance, Ministry of
Industries and Commerce, the Central Bank
of Bahrain and the Bahrain Bourse for their
continuing support.
We also appreciate support extended to us by
our bankers, financial institutions, suppliers
and business associates and our Statutory
Auditors M/S KPMG Fakhro and our Internal
Auditors BDO for the year 2015.
On behalf of Board of Directors
Nass Corporation BSC

Sameer Abdulla Nass
Chairman

Sami Abdulla Nass
Deputy Chairman and Managing Director
Date: 24 February 2016
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Geographical
Presence
Kuwait

Bahrain

Qatar

Abu Dhabi, U.A.E.

Saudi Arabia

Nass Corporation is steadily growing
their presence throughout the GCC. The
organisation will remain focused on building
relationships throughout the region whilst
maintaining their position as an industry
leader in the Kingdom of Bahrain.
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Building
a better society
A Part of Your Community
Nass Corporation is committed to the wellbeing and prosperity of the
communities in which we operate. This commitment is underscored
in our Corporate Social Responsibility policies which are integrated
into our business model. Over the last decade, the Corporation
has supported numerous charitable causes, both publicly and
privately, and lent their support, financial and in kind, to causes
that we believe add value to the quality of life of the Bahraini
people safeguard the future prosperity of the Kingdom. The
Company also extends a helping hand to communities
beyond the borders of Bahrain in times of need.
Our Corporate Social Responsibility translates to
supporting the community’s social, educational,
medical, sporting and national initiatives.
Supporting our Youth
Empowerment through Education and
Opportunity
Nass Corporation is committed to the
development of our youth. We participate in
a number of local and regional educational
initiatives that help students bridge the gap
between education and a fulfilling career. This
includes participation in job fairs and joining
hands with local universities in order to inform,
motivate and provide Bahraini students with
suitable career opportunities.

• Empowerment
through Education
and Opportunity
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• Preparing for
Tomorrow
• Supporting an
Active Lifestyle

• Working
together to
Promote
Bahrain
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Caring for our Environment
Preparing for Tomorrow
Reducing our carbon footprint and working in an
environmentally sustainable manner remains a top
priority for Nass Corporation. Nass Asphalt in particular is
pioneering the introduction of technologies that recycle,
reuse and reinvent waste materials; transforming them
into valuable construction assets. The Corporation also
actively participates in national clean up drives, and
is a keen supporter of initiatives aimed at boosting
the Agricultural Development sector in the Kingdom,
including the sponsorship of a number of conferences
and events.
Supporting Economic Prosperity
Working together to Promote Bahrain
Aligned with Nass Corporation’s vision to
support the future growth of the industry and
the economic prosperity of the Kingdom, the
Company works closely with various government
organisations to attract international investment
into the Kingdom, boost trade relations and
promote the Kingdom of Bahrain as the
gateway for international trade in the Gulf.
The Company participates in annual industry
events and exhibitions that attract investors
from the region and across the globe.
Supporting Community Spirit
Encouraging Social Cohesion
As an active member of the community,
Nass Corporation supports community
initiatives that encourage social cohesion
and development. This includes lending
a hand for national and community
celebrations in addition to constructing
community facilities such as places of
worship.
Health and Wellbeing
Supporting an Active Lifestyle
The safety, health and wellbeing
of our employees, and the
communities in which we
operate is a priority for the Nass
Corporation. We adhere to the
highest industry standards of
occupational health and safety,
sponsors local sporting events
that encourage our youth and
community to be active, as
well as participate in various
blood collection drives.
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Notes to the Consolidated Financial Statements
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Independent Auditors’ Report to the Shareholders
Nass Corporation B.S.C.
Manama, Kingdom of Bahrain

KPMG Fakhro
5th floor
Chamber of Commerce Building
PO Box 710, Manama
Kingdom of Bahrain

CR No.
6220
Telephone: +973 17 224 807
Fax:
+973 17 227 443
Email: kpmgbh@kpmg.com.bh

Report on the consolidated financial statements
We have audited the accompanying consolidated financial statements of Nass Corporation BSC (the “Company”) and its subsidiaries
(together the “Group”), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2015, the consolidated
statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes,
comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information.
Responsibility of the board of directors for the consolidated financial statements
The board of directors is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with
International Financial Reporting Standards, and for such internal control as the board of directors determines is necessary to enable the
preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditors’ responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in
accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and
perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial
statements. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the
consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider internal control relevant
to the entity’s preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An
audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by
management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
Opinion
In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group
as at 31 December 2015, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards.
Report on other regulatory requirements
As required by the Bahrain Commercial Companies Law, we report that:
a)

the Company has maintained proper accounting records and the consolidated financial statements are in agreement therewith;

b)

the financial information contained in the directors’ report is consistent with the consolidated financial statements;

c)

we are not aware of any violations during the year of the Bahrain Commercial Companies Law or the terms of the Company’s
memorandum and articles of association that would have had a material adverse effect on the business of the Company or on its
financial position; and

d)

satisfactory explanations and information have been provided to us by management in response to all our requests.

KPMG Fakhro
Partner Registration No. 187
24 February 2016
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Consolidated Statement of Financial Position
As at 31 December 2015

Bahraini Dinars ‘000
2015

2014

6
7
8
25

17,842
1,500
307
576
20,225

18,335
1,500
380
611
20,826

9
10
11
23

5,855
47,405
9,850
3,381
6,699
17,036

5,545
44,008
4,753
4,226
11,589
9,112

90,226
110,451

79,233
100,059

21
21
22

22,000
)1,597(
7,684
27,753
31
55,871
2,121
57,992

22,000
)1,597(
7,417
28,588
29
56,437
1,993
58,430

12
14

310
5,277
151
5,738

302
4,570
129
5,001

15
16
14
23

30,809
2,084
2,313
4,654
1,843
1,576
3,442
46,721
52,459
110,451

17,983
5,034
1,850
5,151
1,236
1,264
4,110
36,628
41,629
100,059

Note
ASSETS
Property, plant and equipment
Investment property
Investment in associates
Interests in joint ventures
Non-current assets
Inventories
Trade and other receivables
Due from contract customers
Due from related parties
Term deposits with banks
Cash and cash equivalents

13

Current assets
Total assets
EQUITY
Share capital
Treasury shares
Statutory reserve
Retained earnings
Donations and charity reserve
Equity attributable to equity holders of the parent
Non-controlling interest
Total equity
Liabilities
Loans and borrowings
Employee benefits
Trade and other payables
Non-current liabilities
Trade and other payables
Due to contract customers
Employee benefits
Due to related parties
Bills payable
Loans and borrowings
Bank overdrafts
Current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

12
13

The consolidated financial statements which consist of pages 32 to 64 were approved by the Board of Directors on 24 February 2016 and
signed on its behalf by:

Sameer Abdulla Nass
Chairman
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Sami Abdulla Nass
Deputy Chairman & Managing Director
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Consolidated Statement of Profit or Loss and other
Comprehensive Income
For the year ended 31 December 2015

Bahraini Dinars ‘000
Note

2015

2014

17

99,284

83,026

Cost of sales

(85,246)

(67,590)

Gross profit

14,038

15,436

Revenue

Other operating income, net

19

443

320

General and administrative expenses

18

(11,990)

(10,778)

Finance income
Finance costs

154

447

(211)

(344)

Share of profit/ (loss) from joint ventures, net

25

515

(806)

Share of profit from associate

8

76

72

3,025

4,347

Profit
Other comprehensive income

-

-

Total comprehensive income

3,025

4,347

2,668

4,100

Profit for the year attributable to
Equity holders of the parent
Non-controlling interest

357

247

3,025

4,347

2,668

4,100

357

247

3,025

4,347

12.40

19.06

Total comprehensive income for the year attributable to:
Equity holders of the parent
Non-controlling interest
Earnings per share
Basic earnings per share (Fils)

20

The consolidated financial statements which consist of pages 32 to 64 were approved by the Board of Directors on 24 February 2016 and
signed on its behalf by:

Sameer Abdulla Nass
Chairman

Sami Abdulla Nass
Deputy Chairman & Managing Director
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Consolidated Statement of Changes in Equity
For the year ended 31 December 2015

Bahraini Dinars ‘000
Attributable to equity holders of the parent

2015

Share
capital

At 1 January 2015

22,000

)1,597(

7,417

28,588

Profit for the year

-

-

Transfer to statutory reserve for 2015

Total
Equity

29

56,437

1,993

58,430

2,668

-

2,668

357

3,025

-

-

-

-

-

357

3,025

Other comprehensive income
Total comprehensive income

Noncontrolling
interest
Total

Donations
Treasury Statutory Retained & charity
reserve
shares
reserve earnings

-

2,668

-

2,668

267

(267)

-

-

2014 Appropriations
Final dividend (15%) – 2014

-

-

-

(3,226)

-

(3,226)

(229)

(3,455)

Donations and charity reserve

-

-

-

(10)

10

-

-

-

Utilization of donation and charity reserve

-

-

-

-

(8)

(8)

-

(8)

22,000

)1,597(

7,684

27,753

31

55,871

2,121

57,992

Noncontrolling
Total interest

Total
Equity

At 31 December 2015

Attributable to equity holders of the parent

2014

Share
capital

At 1 January 2014

22,000

Donations
Treasury Statutory Retained & charity
reserve
shares
reserve earnings
)1,597(

7,007

28,134

30

55,574

1,872

57,446

Profit of the year

-

-

-

4,100

-

4,100

247

4,347

Other comprehensive come

-

-

-

-

-

-

-

-

Total comprehensive income

-

-

-

4,100

-

4,100

247

4,347

Transfer to statutory reserve for 2014

-

-

410

(410)

-

-

-

-

2013 Appropriations
Final dividend (15%) – 2013

-

-

-

(3,226)

-

(3,226)

(126)

(3,352)

Donations and charity reserve

-

-

-

(10)

10

-

-

-

Utilization of donation and charity reserve

-

-

-

-

(11)

(11)

-

(11)

22,000

)1,597(

7,417

28,588

29

56,437

1,993

58,430

At 31 December 2014

The notes on pages 36 to 64 are an integral part of these consolidated financial statements.
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Bahraini Dinars ‘000
Note

2015

2014

3,025

4,347

Cash flows from operating activities
Profit for the year
Adjustments for:
Depreciation

6

4,000

4,684

Impairment of trade receivables

10

601

292

Gain on disposal of property, plant and equipment

19

(159)

(178)

Share of (profit)/ loss from joint ventures, net

25

(515)

806

Share of profit from associate

8

(76)

(72)

707

524

Employee benefits
Changes in:

(310)

(561)

Trade and other receivables

Inventories

(3,998)

(8,329)

Due from contract customers

(5,097)

(1,667)

845

916

Trade and other payables

Due from related parties

12,786

2,186

Due to contract customers

(2,950)

(1,320)

463

(441)

53

600

Employee benefits
Due to related parties
Bills payable
Net cash from operating activities

607

903

9,982

2,690

(3,592)

(2,281)

244

483

-

577

149

120

Cash flows from investing activities
Purchase of property, plant and equipment

6

Proceeds on sale of property, plant and equipment
Interests in joint ventures

25

Investment in associates
Term deposits with banks

4,890

(2,113)

Net cash from / (used in) investing activities

1,691

(3,214)

Proceeds from loans and borrowings

2,335

2,213

Repayment of loans and borrowings

(2,015)

(4,540)

Dividends paid to equity shareholders of the parent

(3,164)

(3,099)

(229)

(126)

Cash flows from financing activities

Dividends paid to non-controlling shareholders
Donations paid
Net cash used in financing activities
Net (decrease) / increase in cash and cash equivalents

(8)

(11)

(3,081)

(5,563)

8,592

(6,087)

Cash and cash equivalents at 1 January

13

5,002

11,089

Cash and cash equivalents at 31 December

13

13,594

5,002

The notes on pages 36 to 64 are an integral part of these consolidated financial statements.
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1

REPORTING ENTITY

Nass Corporation B.S.C. (the “Company”) is a public shareholding Company incorporated and registered in Bahrain and listed on the Bahrain
Bourse on 9 March 2006. The commercial registration number is 60037.
It operates through a group consisting of divisions, subsidiaries, joint ventures and associates. The Group is mainly engaged in civil
engineering, mechanical and electrical contracting, manufacture and supply of manpower to related contracting activities. It is also involved
in the sale of ready mixed concrete, ice blocks, spare parts, foodstuff, and general trading and undertakes contracts relating to precast
concrete and water supply.
The consolidated financial statements for the year ended 31 December 2015 comprise the financial statements of the Company and its
subsidiaries (together referred to as the “Group”) and the Group’s interest in associates and joint ventures. Unless otherwise stated, the
subsidiaries, joint ventures and associates as listed below have share capital consisting solely of ordinary shares, which are held directly
by the Group and the proportion of ownership interests held equals to the voting rights held by Group. The country of incorporation or
registration is also their principal place of business.
The Group’s operations are organised along the following divisions, subsidiaries, interest in joint ventures and associates at the end of the
reporting period:
List of divisions:
Divisions

Principal Activity

Nass Ice Plant

Production and sale of ice blocks and sweet water

Nass Scafform

Supply, erection and dismantling of scaffolding

Nass Industrial Services (NIS)

Mechanical fabrication and maintenance contracts

Nass Commercial

Sales, distribution, spares parts, service facilities and authorised agents

Nass Foods

Import and wholesale of frozen food products

Nass Sand Processing Plant

Sale of processed sand produced through its sand processing plant, land
reclamation and the hire of equipment

List of subsidiaries

Name of the entity

Place of business
/ country of
incorporation

Proportion of
ownership and
Proportion of
voting power held by ownership held by
the Group
the NCI

Principal
activities

Nass Contracting Co. W.L.L.

Bahrain

100%

0%

Civil engineering

Nass Mechanical Contracting Company W.L.L.

Bahrain

100%

0%

Mechanical
fabrication and
maintenance

Nass Electrical Contracting Co. W.L.L.

Bahrain

100%

0%

Electrical
contracting

Delmon Readymix Concrete and Products
Company W.L.L.

Bahrain

80%

20%

Ready mixed
concrete

Delmon Precast Company W.L.L.

Bahrain

80%

20%

Precast concrete
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REPORTING ENTITY (continued)

List of joint ventures

Name of the entity

Proportion of
ownership and
Place of business voting power
/ country of
held by the
incorporation
Group

Principal activities

Nass Contrack Joint Venture

Bahrain

50%

General contracting

Nass Murray Roberts Joint Venture

Bahrain

50%

General contracting

Nass Burhan Joint Venture

Bahrain

50%

General contracting

Nass Bramco Joint Venture

Bahrain

50%

General contracting

Nass Braemar Joint Venture

Bahrain

50%

Building and managing golf course

Nass Emco Joint Venture

Bahrain

50%

General contracting

Nass Contrack Watts Joint Venture

Bahrain

50%

General contracting

Breamer NASS WLL

Bahrain

50%

General contracting

List of associates

Name of the entity

Place of
business /
country of
incorporation

Proportion of
ownership and
voting power
held by the
Group

Principal activities

BK Gulf - Nass Contracting Company W.L.L.

Bahrain

40%

Electrical contracting

Dona Marine Co. W.L.L.

Bahrain

26.67%*

Transportation of bulk materials
by marine vessels

All of the above associates and joint ventures are accounted for using the equity method in these consolidated financial statements.
* Investment in associate represents a 33.33% interest in Dona Marine WLL, a limited liability company registered in the Kingdom of Bahrain,
held by Delmon Readymix Concrete and Products Company WLL, which is 80% owned by the Group.
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2

BASIS OF PREPARATION

a)	 Statement of compliance
The consolidated financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards and the
requirements of Bahrain Commercial Company Law 2001.
b)	 Basis of measurement
The consolidated financial statements have been drawn up from the accounting records of the Group under the historical cost
convention except for investment in associates and interests in joint ventures which are stated at lower of its carrying value and fair
value less cost to sell.
c)	 New standards, amendments and interpretations effective from 1 January 2015
The following standards, amendments and interpretations, which became effective as of 1 January 2015, are relevant to the Group:
(a)

Amendments to IAS 19 Defined Benefit Plans: Employee Contributions
The amendments to IAS 19 clarify how an entity should account for contributions made by employees or third parties to define
benefit plans, based on whether those contributions are dependent on the number of years of service provided by the employee.
For contributions that are independent of the number of years of service, the entity may either recognize the contributions as a
reduction in the service cost in the period in which the related service is rendered, or to attribute them to the employees periods of
service using the project unit credit method; whereas for contributions that are dependent on the number of years of service, the
entity is required to attribute them to the employees periods of service.
The above amendments does not have any material impact on the consolidated financial statements of the Group.

(b)

Annual improvements to IFRSs 2010-2012 cycle and 2011-2013 cycle
The annual improvements to IFRSs to 2010-2012 and 2011 -2013 cycles include a number of amendments to various IFRSs. Most
amendments will apply prospectively for annual periods beginning on or after 1 July 2014; earlier application is permitted (along
with the special transitional requirement in each case), in which case the related consequential amendments to other IFRSs would
also apply.
The amendments are not expected to have any material impact on the consolidated financial statements of the Group.
The following are the key amendments in brief:
- The amendments to IFRS 2 changes the definitions of “vesting condition” and “market condition”; and add definitions for
“performance condition” and “service condition” which were previously included in the definition of vesting condition.
- The amendments to IFRS 3 clarify that contingent consideration that is classified as an asset or a liability should be measured
at fair value at each reporting date, irrespective of whether the contingent consideration is a financial instrument within the
scope of IFRS 9 or IAS 39 or a non-financial asset or liability. Changes in fair value (other than measurement period adjustments)
should be recognized in profit or loss. IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets is amended to exclude
provisions related to contingent consideration. IFRS 3 is also not applicable to the accounting for the formation of all types of
joint arrangements in IFRS 11 Joint Arrangements (including joint operations) in the financial statements of joint arrangements
themselves.
- IFRS 8 has been amended to explicitly require the disclosure of judgments made by management in applying the aggregation
criteria. The disclosures include:
• a brief description of the operating segments that have been aggregated; and
• the economic indicators that have been assessed in determining that the operating segments share similar economic
characteristics.
In addition, this amendment clarifies that a reconciliation of the total of the reportable segments assets to the entity’s assets is
required only if this information is regularly provided to the entity’s chief operating decision maker.
- The IASB has clarified that, in issuing IFRS 13 and making consequential amendments to IAS 39 and IFRS 9, it did not prevent
entities from measuring short term receivables and payables that have no stated interest rate at their invoiced amounts without
discounting, if the effect of not discounting is not material. IFRS 13 has also been amended to clarify that portfolio exception
applies to contracts in the scope of IAS 39 and IFRS 9 regardless of whether they meet the definition of a financial asset or
financial liability under IAS 32.
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BASIS OF PREPARATION (continued)
- The amendments to IAS 16 and IAS 38 remove perceived inconsistencies in the accounting for accumulated depreciation/
amortisation when an item of property, plant and equipment or an intangible asset is revalued. The amended standards clarify
that the gross carrying amount is adjusted in a manner consistent with the revaluation of the carrying amount of the asset and
that accumulated depreciation/amortisation is the difference between the gross carrying amount and the carrying amount after
taking into account accumulated impairment losses. The accumulated depreciation (amortization) is eliminated against the
gross carrying amount of the asset.
- The amendments to IAS 24 clarify that a management entity providing key management personnel services to a reporting entity
is a related party of the reporting entity. Consequently, the reporting entity should disclose as related party transactions the
amounts incurred for the service paid or payable to the management entity for the provision of key management personnel
services. However, disclosure of the components of such compensation is not required. The reporting entity will also need to
disclose other transactions with the management entity under the existing disclosure requirements of IAS 24.
- IAS 40 has been amended to clarify that an entity should:
• assess whether an acquired property is an investment property under IAS 40; and
• perform a separate assessment under IFRS 3 to determine whether the acquisition of the investment property constitutes
a business combination.

d)	 New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective
A number of new standards, amendments to standards and interpretations are effective for annual periods beginning on or after
1 January 2015, and have not been applied in preparing these consolidated financial statements. Those which are relevant to the Group
are set out below. The Group does not plan to early adopt these standards.
(a) IFRS 9 - Financial Instruments
IFRS 9 published in July 2014, replaces the existing IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. IFRS 9 includes
revised guidance on the classification and measurement of financial instruments, including a new expected credit loss model for
calculating impairment on financial assets, and the new general hedge accounting requirements. It also carries forward the guidance
on recognition and derecognition of financial instruments from IAS 39.
IFRS 9 is effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2018, with early adoption permitted.
The Group is assessing the potential impact on its consolidated financial statements resulting from the application of IFRS 9.
(b) IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers
IFRS 15 establishes a comprehensive framework for determining whether, how much and when revenue is recognized. It replaces existing
revenue recognition guidance, including IAS 18 Revenue, IAS 11 Construction Contracts and IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes.
IFRS 15 is effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2018, with early adoption permitted.
The Group is assessing the potential impact on its consolidated financial statements resulting from the application of IFRS 15.
(c) Amendments to IFRS 11 - Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations
The amendments to IFRS 11 provide guidance on how to account for the acquisition of a joint operation that constitutes a business as
defined in IFRS 3 Business Combinations. The amendments state that the relevant principles on accounting for business combinations
in IFRS 3 and other standards should be applied.
The amendments to IFRS 11 apply prospectively for annual periods beginning on or after 1 January 2016.
(d) Amendments to IAS 16 and IAS 38 Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation
The amendments to IAS 16 prohibits entities from using a revenue based depreciation method for items of property, plant and
equipment. The amendments to IAS 38 introduce a rebuttable presumption that revenue is not an appropriate basis for amortisation
of an intangible asset. This presumption can only be rebutted if the intangible asset is expressed as a measure of revenue or when it can
be demonstrated that revenue and consumption of the economic benefits of the intangible asset are highly correlated.
The amendments apply prospectively for annual periods beginning on or after 1 January 2016.
The above amendments does not have any material impact on the consolidated financial statements of the Group.
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BASIS OF PREPARATION (continued)

(e) Amendments to IAS 16 and IAS 41 Agriculture: Bearer Plants
The amendments change the accounting requirements for biological assets that meet the definition of bearer plants. Under the
amendments, biological assets that meet the definition of bearer plants will no longer be within the scope of IAS 41. Instead, IAS 16 will
apply. After initial recognition, bearer plants will be measured under IAS 16 at accumulated cost (before maturity) and using either the
cost model or revaluation model (after maturity). The amendments also require that produce that grows on bearer plants will remain
in the scope of IAS 41 measured at fair value less costs to sell. For government grants related to bearer plants, IAS 20 Accounting for
Government Grants and Disclosure of Government Assistance will apply. The amendments are retrospectively effective for annual
periods beginning on or after 1 January 2016, with early adoption permitted.
(f)

Equity Method in Separate Financial Statements (Amendments to IAS 27).
The IASB has made amendments to IAS 27 Separate Financial Statements, which will allow entities to use the equity method in their
separate financial statements to measure investments in subsidiaries, joint ventures and associates.
IAS 27 currently allows entities to measure their investments in subsidiaries, joint ventures and associates either at cost or as a financial
asset in their separate financial statements. The amendments introduce the equity method as a third option. The election can be made
independently for each category of investment (subsidiaries, joint ventures and associates).
The amendments apply retrospectively for annual periods beginning on or after 1 January 2016. Early adoption is permitted.

(g)

Annual Improvements to IFRSs 2012–2014 Cycle – various standards.
The annual improvements to IFRSs to 2012-2014 cycles include a number of amendments to various IFRSs. Most amendments will
apply prospectively for annual periods beginning on or after 1 January 2016; earlier application is permitted (along with the special
transitional requirement in each case), in which case the related consequential amendments to other IFRSs would also apply.
The amendments are not expected to have any material impact on the consolidated financial statements of the Group / Company.
The following are the key amendments in brief:
IFRS 5 – when an asset (or disposal group) is reclassified from ‘held for sale’ to ‘held for distribution’ or vice versa, this does not
constitute a change to a plan of sale or distribution and does not have to be accounted for as such
IFRS 7 – specific guidance for transferred financial assets to help management determine whether the terms of a servicing arrangement
constitute ‘continuing involvement’ and, therefore, whether the asset qualifies for derecognition

(h) Disclosure Initiative (Amendments to IAS 1).
The amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements are made in the context of the IASB’s Disclosure Initiative, which explores
how financial statement disclosures can be improved. The amendments provide clarifications on a number of issues, including:
· Materiality – an entity should not aggregate or disaggregate information in a manner that obscures useful information. Where items
are material, sufficient information must be provided to explain the impact on the financial position or performance.
· Disaggregation and subtotals – line items specified in IAS 1 may need to be disaggregated where this is relevant to an understanding
of the entity’s financial position or performance. There is also new guidance on the use of subtotals.
· Notes – confirmation that the notes do not need to be presented in a particular order.
· OCI arising from investments accounted for under the equity method – the share of OCI arising from equity-accounted investments
is grouped based on whether the items will or will not subsequently be reclassified to profit or loss. Each group should then be
presented as a single line item in the statement of other comprehensive income.
According to the transitional provisions, the disclosures in IAS 8 regarding the adoption of new standards/accounting policies are not
required for these amendments.
The amendments apply prospectively for annual periods beginning on or after 1 January 2016. Early adoption is permitted.
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BASIS OF PREPARATION (continued)

(i)	 Early adoption of standards
The Group did not early adopt new or amended standards/interpretations in 2015.
(j)	 IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers
IFRS 15 establishes a comprehensive framework for determining whether, how much and when revenue is recognized. It replaces
existing revenue recognition guidance, including IAS 18 Revenue, IAS 11 Construction Contracts and IFRIC 13 Customer Loyalty
Programmes.
IFRS 15 is effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2017, with early adoption permitted.
3

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting polices applied in the preparation of these consolidated financial statements are set out below. These accounting
policies have been consistently applied by the Group to all periods presented in the consolidated financial statements, and have been
consistently applied by the Group entities.
a)	 Basis of consolidation
(i) Subsidiaries
Subsidiaries are entities controlled by the Group. The Group ‘controls’ an investee if it is exposed to, or has rights to, variable
returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee The
financial statements of subsidiaries are included in the consolidated financial statements from the date that control commences
until the date that control effectively ceases.
(ii) Transactions and non-controlling interest
Interests in the equity of subsidiaries not attributable to the parent are reported in consolidated equity as non-controlling interest.
Non-controlling interests are recognised initially at their share of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities
recognised in the purchase accounting, excluding goodwill. Profits or losses attributable to non-controlling interests are reported
in the consolidated comprehensive income as profit or loss attributable to non-controlling interests.
The Group applies a policy of treating transactions with non-controlling interests as transactions with equity owners of the Group.
For purchases from non-controlling interests, the difference between any consideration paid and the relevant share acquired of
the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity.
(iii) Interests in equity-accounted investees
Associates are those enterprises in which the Group holds, directly or indirectly, more than 20% of the voting power and exercises
significant influence, but not control, over the financial and operating policies. A joint venture is an arrangement in which the
Group has joint control, whereby the Group has rights to the net assets of the arrangement rather than rights to its assets and
obligations for its liabilities.
The Group reports its interest in associates and joint ventures using the equity method. The investments are initially recognised
at cost which includes transaction costs, and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor’s share of
the profit or loss of the investee after the date of acquisition. Distributions received from an investee reduce the carrying amount
of the investment.
When the Group’s share of losses exceeds its interest in an associate or a joint venture, the Group’s carrying amount is reduced
to nil and recognition of further losses is discontinued except to the extent that the Group has incurred legal or constructive
obligations or made payments on behalf of the associate or the joint venture.
(iv) Transactions eliminated on consolidation
Intra-group balances and transactions, and any unrealised gains arising from intra-group transactions with subsidiaries are
eliminated in preparing the consolidated financial statements. Intra-group gains on transactions between the Group and its equity
accounted associates and joint ventures are eliminated to the extent of the Group’s interest in the investees. Unrealised losses are
also eliminated in the same way as unrealised gains, but only to the extent that there is no evidence of impairment.
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SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b)	 Financial assets and liabilities
(i) Recognition and de-recognition
Financial assets of the Group comprise cash and cash equivalents, term deposits with banks, trade and other receivables, and
due to related parties. Financial liabilities of the Group comprise loans and borrowings, trade and other payables, due to related
parties, bills payable and bank overdraft. All financial assets and liabilities are recognised on the date at which they are originated.
A financial asset or liability is initially measured at fair value which is the value of the consideration given (in the case of an asset)
or received (in the case of a liability).
The Group derecognises a financial asset when the rights to receive cash flows from the financial assets have expired or where the
Group has transferred substantially all risk and rewards of ownership. The Group writes off certain financial assets when they are
determined uncollectible. The Group derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged, cancelled
or expire.
(ii) Classification of financial assets and liabilities
The Group allocates financial assets to the IAS 39 categories loans and receivables. All of the financial liabilities of the Group are
classified at amortised cost. Management determines the classification of its financial instruments at initial recognition.
(iii) Measurement principles
Financial assets and liabilities are measured at amortised cost.
The amortised cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial
recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortisation using the effective interest method of any
difference between the initial amount recognised and the maturity amount, minus any reduction for impairment.
c)	

Foreign currency transactions
(i) Functional and presentation currency
Items included in the consolidated financial statements of the Group are measured using the currency of the primary economic
environment in which the entity operates (the “functional” currency). The consolidated financial statements are presented in
Bahraini Dinars, which is the Group’s functional and presentation currency, and are presented in thousands, except specifically
stated otherwise.
(ii)

Transactions and balances
Transactions in foreign currencies are translated to Bahraini Dinars, which is the Group’s measurement currency, at the foreign
exchange rates ruling at the dates of the transactions. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the
statement of financial position date are translated into Bahraini Dinars at the foreign exchange rate ruling at that date. All foreign
exchange differences arising on conversion and translation are recognised in profit or loss.

(iii) Group companies
The Group does not have any significant investment in foreign operations. Majority of the Group entities functional currencies
are BHD and USD, and hence, the translation of financial statements of the group entities do not result in significant exchange
differences.
d)	 Property, plant & equipment
(i) Owned assets
Property, plant and equipment which include capital work-in-progress are stated at cost less accumulated depreciation and
impairment losses, if any. Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of selfconstructed assets includes the cost of materials and direct labour, the costs of dismantling and removing the items and restoring
the site on which they are located, capitalised borrowing costs, and any other costs directly attributable to bringing the assets to
a working condition for their intended use.
The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at each statement of financial position date.
An asset is written down immediately to its recoverable amount if its carrying amount is greater than its estimated recoverable
amount. Capital work-in-progress relating to property, plant and equipment is stated at cost less impairment losses, if any.
Any gain or loss on disposal of an item of property, plant and equipment is recognised in profit or loss.

NASS CORPORATION B.S.C. ANNUAL REPORT 2015

43

Notes to the Consolidated Financial Statements
For the year ended 31 December 2015

3

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
(ii) Subsequent measurement
Expenditure incurred to replace a component of an item of property, plant and equipment that is accounted for separately, is
capitalised. Other subsequent expenditure is capitalised only when it increases the future economic benefits embodied in the
item of property, plant and equipment. All other expenditure is recognised in profit or loss as an expense as incurred. The capital
work-in-progress is transferred to respective block of property, plant and equipment once it is ready to use.
(iii) Depreciation
Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of items of property, plant and
equipment. No depreciation is charged on freehold land. The estimated useful lives are as follows:

Property, plant & equipment class

Estimated useful
life in years

Buildings

3 – 10

Improvements on leasehold land

3 – 15

Plant, machinery and motor vehicles

3 – 15

Vessels and barges

10 – 15

Office equipment, furniture and fixtures

1–5

e)	 Investment property
Property that is held to earn rentals or for capital appreciation or both, and that is not self-occupied by the Group is classified as
investment property. Land acquired and held for undetermined future use is also classified as investment property. Transfers to, or
from, investment property into trading properties or property and equipment is made when there is a change in use of the property.
Investment property is measured initially at its cost, including related transaction costs. Investment property of the Group is stated at
cost less any impairment losses. No depreciation is charged on freehold land.
Any gain or loss on disposal of investment property (calculated as the difference between the net proceeds from disposal and the
carrying amount of the item) is recognised in profit or loss.
f)	

Impairment
The carrying amounts of the Group’s assets are reviewed at each statement of financial position date to determine whether there is any
indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amount is estimated. An impairment loss is recognised
whenever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount. All impairment losses are recognised in profit or
loss.

g)	 Inventories
Inventories are measured at the lower of cost and net realisable value. The cost of food inventory is determined on the FIFO basis. The
cost of all other inventory is determined on a weighted average basis according to the nature of specific business segments. The cost
includes expenditure incurred in acquiring the inventories and bringing them to their existing location and condition. Net realisable
value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated selling expenses.
h)	 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprises cash and bank balances and short-term deposits with original maturities of three months or less
when acquired which are subject to insignificant risk of changes in fair value. For the purpose of the consolidated statement of cash
flows, cash and cash equivalents are presented net of bank overdrafts.
i)	

Due from and to customers
Due from contract customers represents the gross unbilled amount expected to be collected from customers for contract work
performed till date. It is measured at cost plus profit recognised till date less progress billings and recognised losses when incurred.
Due to contract customers represents the excess of progress billings over the revenue recognised (costs plus attributable profits) for the
contract work performed till date.
Cost includes all expenditure related directly to specific projects and an allocation of fixed and variable overheads incurred in the
Group’s contract activity based on normal operating capacity.
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SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j)	

Provisions
A provision is recognised in the statement of financial position when the Group has a legal or constructive obligation as a result of a past
event that can be measured reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation.

k)	 Operating leases
Payments made under operating leases are recognised in profit or loss on a straight line basis over the term of the lease.
l)	

Employee benefits
(i) Bahraini employees
Pensions and other social benefits for Bahraini employees are covered by the Social Insurance Organisation scheme to which
employees and employers contribute monthly on a fixed-percentage-of-salaries basis. The Group’s contribution to this scheme,
which represents a defined contribution scheme under IAS 19 - Employee Benefits, is expensed as incurred.
(ii) Expatriate employees
Expatriate employees are entitled to leaving indemnities payable under the Bahraini Labour Law for the Private Sector effective in
2012, based on length of service and final remuneration. Provision is made for amounts payable under the local labour law based
on the employees accumulated periods of service since the previous settlement dates and latest entitlements to salaries and
allowances at the statement of financial position date.

m)	 Revenue
(i) Contract revenue and expense
Contract revenue and expense are recognised in profit or loss in proportion to the stage of completion of the contract as soon as
the outcome of the contract can be measured reliably. Contract revenue includes the initial amount agreed in a contract plus any
variations in contract work and claims to the extent that it is probable that they can be measured reliably and will be accepted
by the customer.
The stage of completion is assessed by reference to the proportion that contract costs incurred for work performed to date bear
to the estimated total contract costs, completion of a physical proportion of the contract work and surveys of work performed
depending on the nature of the contract. When the outcome of a construction contract cannot be estimated reliably, contract
revenue is recognised only to the extent of contract costs incurred that are likely to be recoverable. An expected loss on a contract
is recognised immediately in profit or loss.
(ii) Sale of goods
Sales represent the invoiced value of goods supplied and services performed during the year measured at the fair value of
consideration received or receivable. The revenue is recognised when the significant risk and rewards of ownership have been
transferred to the buyer and the recovery of the consideration is probable.
(iii) Hire income
Hire income represents the value of scaffolding and equipment hire charges and related services provided and are recognised as
when the services are rendered.
When the Group acts in the capacity of an agent rather than as the principal in the transaction, the revenue recognised is the net
amount of commission earned by the Group.
n)	 Finance income
Finance income is interest income recognised on a time-apportioned basis over the period of the short-term deposit.
o)	 Other income
Scrap sales is recognised upon sale of scrap inventory and spare parts.
Commission income is recognised when earned and the related services are performed.
p)	 Treasury shares
Where the Company purchases its own equity share capital, the consideration paid, including any attributable transaction costs, are
deducted from total equity and recorded as treasury shares until they are cancelled. Where such shares are subsequently sold or
reissued, any gain or loss is included in equity.
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SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q)	 Statutory reserve
In accordance with the parent company’s Articles of Association and in compliance with the Bahrain Commercial Companies Law 2001,
a minimum of 10% of the profit is appropriated to a statutory reserve, until it reaches 50% of the paid-up share capital. This reserve is
not normally distributable, except in the circumstances stipulated in the Bahrain Commercial Companies Law 2001.
r)	 Earnings per share
The Group presents basic earnings per share (EPS) data for its shares. Basic EPS is calculated by dividing the profit or loss attributable
to shareholders of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year excluding the average number
of ordinary shares purchased by the Company and held as treasury shares.
s)	

Segment reporting
An operating segment is a component of the Group that engages in business activities from which it may earn revenues and incur
expenses, whose operating results are regularly reviewed by the Group’s ‘chief operating decision maker’ (Board of Directors) to
make decisions about resource allocation to each segment and assess its performance and for which discrete financial information is
available. An operating segment is divided into business segments. For management purposes the Group is organised into two major
business segments.

t)	

Term deposits with banks
Term deposits with banks are short-term deposits which do not fall under the definition of cash equivalents with original maturities of
more than three months when acquired which are subject to insignificant risk of changes in fair value.

4

CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS IN APPLYING ACCOUNTING POLICIES

The Group makes estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities within the next financial year.
Estimates and judgments are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of
future events that are believed to be reasonable under the circumstances.
a)	 Impairment of receivables
An impairment allowance for receivables is made when there is objective evidence that the Group will not be able to collect all amounts
due according to the original terms of receivables. Significant financial difficulties of the debtor, probability that the debtor will enter
bankruptcy or financial reorganisation, and default or delinquency in payments are considered indicators that the trade receivable is
impaired. The receivables recoverable amount is estimated based on past experience and estimated cash flows.
b)	 Impairment of inventories
Inventories are held at the lower of cost and net realisable value. When inventories become old or obsolete, an estimate is made of their
net realisable value and the difference between the carrying amount and the realisable value is provided for.
c)	

Impairment of property, plant and equipment
The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at each statement of financial position date. An
asset is written down immediately to its recoverable amount if its carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

d)	 Claims and expected losses on contracts in progress
Claims for additional contract compensation due to the Group are not reflected in the consolidated financial statements until it is
probable that such claims can be measured reliably and will be accepted by the customer. Provision for expected losses on claims and
contracts in progress is made in full in the period in which such losses are first determined.
e)	 Estimated contract revenue and costs on a project
The revenue to be recognised on a project is based on a percentage of completion method in which the costs incurred till date are
compared to the total estimated costs to be incurred on the project. The total costs to be incurred on the project are estimated by the
project management. A change in estimate of contract costs or contract revenue are recognised in the period in which the change is
made and in subsequent periods.
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a)	 Overview
Financial instruments include financial assets and financial liabilities. Financial assets of the Group include cash and cash equivalents,
term deposits with banks, trade receivables, due from related parties, due from contract customers and certain other current assets.
Financial liabilities of the Group include trade payables, due to contract customers, due to related parties, bills payable, loans and
borrowings, bank overdrafts and certain other current liabilities.
The Group has exposure to the following risks from its use of financial instruments:
· credit risk
· liquidity risk
· market risk
This note presents information about the Group’s exposure to each of the above risks, the Group’s objectives, policies and processes
for measuring and managing risk, and the Group’s management of capital. Further quantitative disclosures are included throughout
these consolidated financial statements.
The Board of Directors has overall responsibility for the establishment and oversight of the Group’s risk management framework.
The Group Audit Committee oversees how management monitors compliance with the Group’s risk management policies and
procedures and reviews the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Group. The Group Audit
Committee is assisted in its oversight role by Internal Audit.
b)	 Credit risk
Credit risk is the risk of financial loss to the Group if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual
obligations, and arises principally from the Group’s receivables from customers, related parties, term deposits with banks and cash and
cash equivalents.
(i)

Exposure to credit risk
The carrying amount of financial assets represents the maximum credit exposure. The maximum exposure to credit risk at the
reporting date was:
2015

2014

47,108

43,735

Due from related parties

3,381

4,226

Term deposits with banks

6,699

11,589

Cash and cash equivalents

16,923

8,977

Trade and other receivables (net)

74,111

68,527

(ii) Trade and other receivables
The Group’s exposure to credit risk is influenced mainly by the individual characteristics of each customer. The Group operates
mainly in the Kingdom of Bahrain.
Purchase limits are established for each customer by every division or subsidiary, which represents the maximum open amount
and these limits are reviewed periodically. Customers that fail to meet the Group’s benchmark creditworthiness may transact
with the Group only on a prepayment basis. In monitoring customer credit risk, customers are grouped according to their credit
characteristics, including whether they are an individual or legal entity, geographic location, industry, aging profile, maturity and
existence of previous financial difficulties.
The Group makes an assessment of creditworthiness of the joint venture partner and the client before entering into an agreement.
The credit period established by the Group for all its receivables is 90 days after which the dues are classified as past due. All dues
outstanding in excess of one year are assessed for impairment and the estimated unrecoverable amount is considered impaired
and provided for.

NASS CORPORATION B.S.C. ANNUAL REPORT 2015

47

Notes to the Consolidated Financial Statements
For the year ended 31 December 2015

Bahraini Dinars ‘000
5

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
(iii) Due from related parties
Due from related parties pertains to the receivable from the holding company and related parties of the Group. Transactions with
related parties are conducted in the normal course of business, at rates agreed on an arms’ length basis. The credit risk on these
is perceived to be minimal by the Group.
(iv) Credit risk by segment
The maximum exposure to credit risk for trade receivables and other receivables and related party dues at the reporting date by
segment is:

2015
Construction and
allied activities
Trade and other receivables

2014
Trading
activities

Construction and
allied activities

Trading
activities

44,072

3,036

40,936

2,799

Due from related parties

2,529

852

3,377

849

Term deposits in banks

6,399

300

11,589

-

15,749

1,174

7,934

5,362

63,836

Cash and cash equivalents

68,749

1,043
4,691

(v) Impairment losses
The aging of trade and other receivables at the reporting date was:

2015
Gross
Neither past due nor impaired

2014
Impairment

Gross

Impairment

25,238

-

29,385

-

Past due 0 - 90 days

5,906

-

4,978

-

Past due 91 - 180 days

4,256

-

3,654

-

More than 180 days
At 31 December

15,379
50,779

(3,671)

8,844

(3,126)

(3,671)

46,861

(3,126)

Based on past experience, the Group believes that no impairment allowance is necessary in respect of receivables not past due.
Management believes that the unimpaired amounts that are past due are still collectible in full, based on historical payment
behaviour, trading history, extensive analysis of customers credit risk, and other guarantees provided against outstanding
receivables. The movements in impairment allowances are detailed in note 10.
(vi) Cash and cash equivalents and term deposits with banks
Group’s credit risk on these is limited as these are placed with banks in Bahrain having good credit ratings.
(vii) Concentration risk
Concentration risk arises when a number of counterparties are engaged in similar economic activities or activities in the same
geographic region or have similar economic features that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly
affected by changes in economic, political or other conditions. The Group seeks to manage its concentration risk by establishing
geographic and industry wise concentration limits.
c)	

Liquidity risk
Liquidity risk, associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset, is the risk that the
Group will encounter difficulties in meeting its financial obligations. The Group’s approach to managing liquidity is to ensure, as far as
possible, that it will always have sufficient liquidity to meet its liabilities when due, under both normal and stressed conditions, without
incurring unacceptable losses or risking damage to the Group’s reputation. Liquidity risk may result from an inability to sell a financial
asset quickly at close to its fair value.
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5

The following are the contractual maturities of financial liabilities:

2015
Loans and borrowings
Trade and other payables

Carrying
amount

Contractual
cash flows

1,886

1,948

6 months
or less

6 - 12
months

1-2
years

2-5
years

857

548

383

160

4,508

3,348

25,640

25,640

16,595

Due to related parties

4,654

4,654

4,654

0

0

0

Bills payable

1,843

1,856

1,856

0

0

0

Bank overdraft

3,511

0

0

1,189

3,442

3,511

37,465

37,609

27,473

- Letter of credit

1,686

1,686

1,686

-

-

-

- Commitments

748

748

748

-

-

-

Carrying
amount

Contractual
cash flows

6 months
or less

6 - 12
months

1-2
years

2-5
years

5,056

0

3,731

1,349

Commitments and contingencies

2014
Loans and borrowings

1,566

1,623

830

462

155

176

12,396

12,396

11,479

788

129

-

Due to related parties

5,151

5,151

5,151

-

-

-

Bills payable

1,236

1,239

1,239

-

-

-

Bank overdraft

4,110

4,193

4,193

-

-

-

24,459

24,602

22,892

1,250

284

176

- Letter of credit

887

887

887

-

-

-

- Commitments

197

197

197

-

-

-

Trade and other payables

Commitments and contingencies

d)	 Market risk
Market risk is the risk that changes in market prices, such as interest rates, foreign exchange rates, and equity prices will affect the
Group’s income or the value of its holdings of financial instruments. The objective of market risk management is to manage and control
market risk exposures within acceptable parameters, while optimising the return on risk.
(i)

Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that the Group’s earnings will be affected as a result of fluctuations in the value of financial instruments
due to changes in market interest rates. The Group’s interest rate risk is limited to its interest bearing short-term deposits, loans
and borrowings, and bank overdrafts.
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
At the reporting date the interest rate profile of the Group’s interest-bearing financial instruments was:
2015

2014

6,699

11,589

Fixed rate instruments
Term deposits with maturity of more than 3 months
Term deposits with maturity of 3 months or less

1,854

202

8,553

11,791

1,886

1,566

Variable rate instruments
Loans and borrowings
Bank overdraft

3,442

4,110

5,328

5,676

2015
Effective
interest rate
% p.a.

2014
Effective
interest rate
% p.a.

Term deposits with maturity of more than 3 months

1.10-2.60

1.15 - 4.00

Term deposits with maturity of 3 months or less

0.60-1.70

1.00 - 1.15

Loans and borrowings

2.81-4.00

2.80 - 4.00

Bank overdraft

2.31-4.19

2.51 - 4.07

The effective interest on these financial instruments is as follows:

Financial instruments

An increase/(decrease) of 100 basis points in interest rates at the reporting date would have increased (decreased) profit or loss by BD
32 (2014: BD 61).
Changes in market interest rates are not expected to have a significant impact on the carrying value of these financial instruments.
(ii) Foreign exchange risk
Foreign exchange risk is the risk that the Group’s earning will be affected as a result of fluctuations in currency exchange rates. The
Group has exposure to foreign exchange risk on its purchases invoiced in foreign currency. The Group’s exposure to significant
foreign currency risk at the reporting date was only to EURO total exposure as at 31 December 2015 was Euro 975 thousand (2014:
Euro 435 thousand).
The Group does not perceive that fluctuations in foreign exchange rates will have any significant impact on the income or equity
because the exposure to currencies other than US $ are not significant.
(iii) Equity price risk
The Group is not exposed to any equity price risk as it does not have any investments in equity securities.
e)	 Operational risk
Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a wide variety of causes associated with the Group’s processes,
personnel, technology and infrastructure, and from external factors other than credit, market and liquidity risks such as those arising
from legal and regulatory requirements and generally accepted standards of corporate behaviour. Operational risks arise from all of the
Group’s operations. The Group manages operational risk through appropriate monitoring controls, instituting segregation of duties and
internal checks and balances, including internal audit and compliance.
f)	

Capital management
The Board’s policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence and to sustain
future development of the Group. The Board of Directors monitors both the demographic spread of shareholders, as well as the return
on capital, which the Group defines as total shareholders’ equity excluding non-controlling interest, and the level of dividends to
shareholders.
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
From time to time the Group purchases its own shares on the market; the timing of these purchases depends on market prices. Buy
and sell decisions are made on a specific transaction basis by the Board.
The Group has complied with local statutory capital requirements. The Group has also complied with covenants related to its bank
borrowings. The Group does not have any other externally imposed capital requirements. There were no changes in the Group’s
approach to capital management during the year.

6

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

Cost

Land Improvements
&
on leasehold
buildings
land

Plant,
machinery,
vehicles,
vessels &
barges

Office
equipment,
furniture &
fixtures

Capital
work in
progress

2015
Total

9,146

3,914

44,459

1,276

15

58,810

Additions

9

37

3,332

33

181

3,592

Transfer from capital work in progress

-

-

15

-

9,060

3,951

46,719

1,229

181

61,140

2,144

1,634

35,518

1,179

-

40,475

543

374

3,028

55

-

4,000

At 1 January

Disposals
At 31 December

)95(

-

)1,087(

)15(

)80(

-

)1,262(

Depreciation
At 1 January
Charge for the year
Disposals
At 31 December

)95(

-

)1,003(

)79(

2,592

2,008

37,543

1,155

6,468

1,943

9,176

-

)1,177(

-

43,298

74

181

17,842

Plant,
machinery,
vehicles,
vessels &
barges

Office
equipment,
furniture &
fixtures

Capital
work in
progress

2014
Total

Net book value
At 31 December 2015

Cost
At 1 January

Land Improvements
&
on leasehold
buildings
land
8,949

3,869

43,379

1,249

86

57,532

197

19

2,008

36

21

2,281

Transfer from capital work in progress

-

26

59

6

)91(

-

Disposals

-

-

)987(

)15(

)1(

)1,003(

9,146

3,914

44,459

1,276

15

58,810

1,733

1,225

32,459

1,072

-

36,489

411

409

3,741

123

-

4,684

-

-

)682(

)16(

-

)698(

2,144

1,634

35,518

1,179

-

40,475

7,002

2,280

8,941

97

15

18,335

Additions

At 31 December
Depreciation
At 1 January
Charge for the year
Disposals
At 31 December
Net book value
At 31 December 2014

The depreciation charge has been allocated to cost of sales / contract costs - BD 3,338 (2014: BD 3,961) and general administrative expenses
– BD 662 (2014: BD 808).
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6

Properties of the Group

No

7

Average age of Net book
the property
value

Address

Description

Existing use

Type and Tenure

1

Building No. 910, East Al Ekar

Office/ Factory/Garage/
Stores Building

Business

Leasehold renewable
on an annual basis

10 - 18 years

23

2

Plot No. 7019248 & 7019250
Salmabad

Land

Business

Freehold

20 -26 years

328

3

Building No. 1295, Road 239
Salmabad 702

Building

Business

Leasehold

17 years

34

4

Plot No. 4 (01-00-9078)
Hidd Industrial Area

Office/Workshop/Stores
Building

Business

Leasehold for
10 years renewable

9 years

866

5

Plot No. 07019247
Salmabad

Land

Business

Freehold

1 year

1,753

6

Plot No. 1359, Ras Zuwaid

Land and Building

Business

Freehold

3 year

819

7

Plot no. 12001760, Ras Zuwaid

Land and Building

Business

Freehold

3 year

3,323

INVESTMENT PROPERTY

Investment property with a cost amounting to BD 1,500 represents 12,621 square meters of land currently held for undetermined future use.
The Group has not concluded as to whether the land plots will be held-for-capital appreciation or for development to earn rental income in
the future, and accordingly has been accounted as Investment Property in accordance with International Accounting Standard (“IAS”) 40 Investment Property. The Group has adopted the cost model for the investment property for its subsequent measurement.
The fair value of the investment property as determined by a registered independent appraiser based on level 2 inputs having regard to
recent market transactions for similar properties as the Group’s property as of 15 February 2015 was BD 1,944 (2014: BD 1,944). This fair value
approximates the fair value of the investment property as at 31 December 2015. There was no indication of impairment in value during 2015.
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INVESTMENT IN ASSOCIATES

Investment in associates represents a 33.33% interest in Dona Marine WLL, held by Delmon Readymix Concrete and Products Company WLL
(a subsidiary) and 40% interest in BK Gulf - Nass Contracting Company WLL held by Nass Electrical Contracting Co. WLL (a subsidiary). All of
the associates are accounted for using the equity method in these consolidated financial statements.
Material associate
The following table summarizes the financial information of Dona Marine Co. WLL as included in its own financial statements, adjusted for
fair value adjustments at acquisition and difference in accounting policies. The table also reconciles the summarized financial information
to the carrying amount of the Group’s interest in Dona Marine Co. WLL.
2015

2014

33.33%

33.33%

195

633

Non-current assets

1,748

2,028

Current liabilities

(623)

(1,439)

Non-current liabilities

(550)

(681)

Net assets (100%) as at 31 December

770

541

Group’s share of net assets (33.33%)

257

180

50

200

307

380

1,815

2,328

229

218

-

-

229

218

Group’s share (33.33%)

76

72

Group’s share of total comprehensive income

76

72

-

-

2015

2014

Percentage share of ownership
Current assets

Loan to associate

Carrying amount of interest in associate
Revenue
Profit from continuing operations
Other comprehensive income

Total comprehensive income

Dividend received by the Group
Immaterial associate
In summary, the Group’s investment in all associates is recorded in the financial statements as follows:

Investment in associate
Loan to associate
Less Share of loss of associate
Dividend received from associate

At 31 December
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INVENTORIES
2015

2014

Raw materials

2,187

1,958

Stores, spares, fuels and lubricants

3,193

2,994

24

87

Food products

1,529

1,560

Finished goods

170

170

Goods in transit

7,103
Impairment allowance for slow moving and obsolete inventories
At 31 December

6,769

(1,248)

(1,224)

5,855

5,545

Movements in impairment allowance for slow moving and obsolete inventories

2015

2014

At 1 January

1,224

1,006

73

226

-

-

(49)

(8)

1,248

1,224

Charge during the year
Write-off during the year
Write-back during the year
At 31 December
In 2015, the Group has directly written off obsolete finished goods amounting to BD 3 (2014: BD 4).

In 2015, inventories of BD 73(2013: BD 226) were recognised as an expense during the year and included in “cost of sales”. Write downs and
reversals of the allowance are included in “other operating income”
10 TRADE AND OTHER RECEIVABLES
2015
Trade accounts receivable

2014

41,445

37,315

Retentions receivable

7,293

6,092

Advances to suppliers and sub-contractors

1,632

2,921

Prepaid expenses

297

273

Other receivables

273

422

Staff receivables

136

111

51,076

47,134

Allowance for impairment losses

(3,671)

At 31 December

47,405

Movements in allowance for impairment losses

2015

At 1 January

(3,126)
44,008
2014

3,126

2,880

)Charge during the year (note 18

601

292

Write-off during the year

(56)

At 31 December

3,671

(46)
3,126

Information about the Group’s exposure to credit and market risks, and impairment losses for trade and other receivables, excluding
construction contracts in progress, is included in note 5.
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11 DUE FROM CONTRACT CUSTOMERS
Cost incurred plus recognised profits on contracts-in-progress
Progress billings made towards contracts-in-progress

At 31 December

2015

2014

37,395

71,390

)27,545(

)66,637(

9,850

4,753

2015

2014

310

302

12 LOANS AND BORROWINGS

Non-current liabilities
Bank loan

Current liabilities
Bank loan

1,576

1,264

At 31 December

1,886

1,566

The effective interest rate on loans and borrowings was 2.81% - 4.00% p.a. (2014: 2.80% - 4.00% p.a.).
In March 2011, Delmon Readymix Concrete and Products Company W.L.L. entered into a loan agreement with the bank amounting to BD 875
to part finance the purchase of a land in Salmabad. Repayment is in 60 equal monthly instalments plus accrued interest. Interest is variable
at 1 month BIBOR plus 1.65% per annum.
In September 2011, the 50% existing outstanding loan of Delmon Readymix Concrete and Products Company W.L.L. was transferred to
Delmon Precast Company WLL. This transfer is related to the purchase of land which was considered a joint asset of Delmon Readymix
Concrete and Products Company W.L.L. and Delmon Precast Company WLL and the total amount was recognised equally in each company’s
financial statements at a value of BD 861 (Note 6). The loan payable as at 31 December 2015 is BD 44 (2014: BD 219).
The details of the other outstanding loans of the Company are as follows:
a)

Loan amounting to BD 300 was obtained by Nass Commercial to finance working capital requirements during 2011. Each drawdown
under this loan is repayable in 6 monthly instalments plus interest. The loan payable as at 31 December 2015 is BD 110 (2014: BD 284).
Interest on loan is 1 month BIBOR + 2.385% per annum (2014: 1 month BIBOR + 2.385% per annum).

b)

Loan amounting to BD 1,835 was obtained by Nass Scafform to finance the purchase of scaffolding equipment during 2012. The loan is
to be repaid over 36 monthly instalments. The loan payable as at 31 December 2015 is BD Nil (2014: BD 524). Interest on loan is 3 month
BIBOR + 2.25% per annum (2014: 3 month BIBOR + 2.25% per annum).

c)

Loan amounting to BD 800 was obtained by Nass Scafform to finance the working capital requirements during 2012. The minimum
drawn down under this loan is BD 100 and is repayable in 12 equal monthly instalments plus interest. The loan payable as at 31
December 2015 is BD 330 (2014: BD 108). Interest on loan is 1 month BIBOR + 2.385% per annum (2014: 1 month BIBOR + 2.385% per
annum).

d)

Loan amounting to BD 350 was obtained by Nass Commercial to finance selling of concrete pumps to its customers. The loan is
repayable in 36 equal monthly instalments. The loan payable as at 31 December 2015 is BD 322 (2014: BD Nil). Interest on loan is 1
month BIBOR + 2.100% per annum.

On 28 April 2013, Delmon Precast Company WLL availed additional loan amounting to BD 290 on financing against documentary credits for
purchase of crane. Repayment is in 24 equal monthly instalments plus accrued interest. The loan payable as at 31 December 2015 is BD Nil
(2014: BD 73). Interest is at 3 months BIBOR plus 1.70% per annum (2014: 3 months BIBOR plus 1.70% per annum).
On 11 June 2013, Nass Contracting Company WLL entered into a loan agreement amounting to a total BD 500 to finance working capital
requirements. Repayment is in 60 equal monthly instalments of BD 9. The loan payable as at 31 December 2015 is BD 258 (2014: BD 358).
Interest is at 4.00% per annum (2014: 4.00% per annum).
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12 LOANS AND BORROWINGS (continued)
On 03 July 2015, Delmon Precast Company WLL availed additional loan amounting to BD 190 on financing against documentary credits for
purchase of crane. Repayment is in 24 equal monthly instalments plus accrued interest. The loan payable as at 31 December 2015 is BD 150.
Interest is at 1 months BIBOR plus 2.00% per annum.
On 11 November 2015, Delmon Precast Company WLL availed additional loan amounting to BD 720 on financing against receivables.
Repayment is in 24 equal monthly instalments plus accrued interest. The loan payable as at 31 December 2015 is BD 672. Interest is at 1
months BIBOR plus 2.00% per annum.
Information about the Group’s exposure to interest rate, foreign currency and liquidity risks is included in note 5.
13 CASH AND CASH EQUIVALENTS
2015

2014

15,182

8,910

1,854

202

Cash and cash equivalents in statement of financial position

17,036

9,112

Bank overdrafts

)3,442(

)4,110(

Cash and cash equivalents in statement of cash flows

13,594

5,002

2015

2014

At 1 January

6,420

6,337

Charge for the year

5,738

4,903

Paid during the year

)4,568(

)4,820(

7,590

6,420

Current liabilities

2,313

1,850

Non-current liabilities

5,277

4,570

At 31 December

7,590

6,420

Cash and bank balances
Short-term deposits

The security for the bank overdrafts is assignment of proceeds to the banks for projects financed.
14 EMPLOYEE BENEFITS

At 31 December
Analysed as

15 TRADE AND OTHER PAYABLES
2015

2014

Trade accounts payable

8,337

7,266

Accrued expenses

5,320

5,716

Unclaimed dividends

1,617

1,554

Advances against contracts

12,804

2,501

Retentions payable

1,662

736

Other payables

1,069

210

30,809

17,983

At 31 December
Information about the Group’s exposure to currency and liquidity risks is included in note 5.
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16 DUE TO CONTRACT CUSTOMERS
Progress billings received and receivable
Costs incurred plus recognised profits on contracts-in-progress

At 31 December

2015

2014

91,988

77,042

)89,904(

)72,008(

2,084

5,034

17 REVENUE
2015

2014

Contract income

65,943

45,817

Sales

24,063

26,248

9,278

10,961

99,284

83,026

2015

2014

Hire income

18 GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
Salaries of administration staff

6,782

6,420

Management consultancy fees

1,560

1,560

601

292

Depreciation

662

808

Commission paid

372

422

Impairment losses on receivables

Vehicle expenses

369

430

Rent, electricity and water

416

354

Communication

230

217

Directors’ remuneration
Other expenses

89

46

909

229

11,990

10,778

2015

2014

159

178

49

8

235

134

443

320

19 OTHER OPERATING INCOME
Gain on disposal of property, plant and equipment
Write-back of provision for inventory
Miscellaneous income

20 BASIC EARNINGS PER SHARE
Basic earnings per share is calculated by dividing the profit attributable to equity shareholders of the Company by the weighted average
number of ordinary shares outstanding during the year excluding the average number of ordinary shares purchased by the Company and
held as treasury shares, as follows:

Profit attributable to equity holders of the parent
Weighted average number of shares at 31 December (000’s)
Basic earnings per share

2015

2014

2,668

4,100

215,077

215,077

12.40

19.06 Fils

Diluted earnings per share have not been presented as the Company has no instruments convertible into shares that would dilute earnings
per share.
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21 SHARE CAPITAL
2015

2014

50,000

50,000

22,000

22,000

(1,597)

(1,597)

a)	 Authorised share capital
500,000,000 (2014: 500,000,000) shares of 100 fils each
b)	 Issued and fully paid
220,000,000 (2014: 220,000,000) shares of 100 fils each
Treasury shares: 4,923,160 (2014: 4,923,160)

Holders of ordinary shares are entitled to dividends from time to time and are entitled to one vote per share at general meetings of the
Company. All rights attached to the Company’s shares held by the Group are suspended until those shares are re-issued.
c)	

Dividends
A final dividend in respect of the year ended 31 December 2015 of BD 5 fils per share, amounting to a total dividend of BD 1,075 was
proposed by the Board of Directors and is to be put forward for approval at the Annual General Meeting on 21 March 2016.These
financial statements do not reflect this dividend payable. No interim dividend was paid during the year (2014: Nil).

Proposed dividend
Donations and charity reserve

2015

2014

1,075

3,226

10

10

1,085

3,236

The major shareholders are:
Number
of shares held

Percentage of
ownership

Nationality

1. Mr. Sameer Abdulla Nass*

18,810,000

8.55

Bahraini

2. Mr. Sami Abdulla Nass*

18,810,000

8.55

Bahraini

3. Mr. Adel Abdulla Nass*

18,810,000

8.55

Bahraini

4. Mr. Ghazi Abdulla Nass*

18,810,000

8.55

Bahraini

5. Mr. Fawzi Abdulla Nass*

18,810,000

8.55

Bahraini

16,603,776

7.55

Kingdom of Saudi Arabia

110,653,776

50.30

Name of Shareholder

6. Abdul Rahman Saleh Al Rajhi and Partners Company Limited
Total
* The shares held by Directors are in their individual capacity.
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21 SHARE CAPITAL (continued)
The distribution schedule of shareholders as at end of the year is as follows:

Categories
Less than 1%

Number of
Shareholders

Number of shares

Percentage of
total outstanding shares

2015

2014

2015

2014

2015

2014

69,843,119

69,805,883

8,161

8,183

31.75

31.73

1% up to less than 5%**

39,503,105

39,540,341

11

11

17.95

17.97

5% up to less than 10%

110,653,776

110,653,776

6

6

50.30

50.30

-

-

-

-

-

-

220,000,000

220,000,000

8,178

8,200

100.00

100.00

10% up to less than 20%
Total

** Includes 4,923,160 (2014: 4,923,160) treasury shares.
22 STATUTORY RESERVE
In accordance with the Company’s Articles of Association and in compliance with the Bahrain Commercial Companies Law 2001, a
minimum of 10% of the net profit is appropriated to a statutory reserve, until such reserve reaches 50% of the paid-up share capital.
This reserve is not normally distributable, except in the circumstances stipulated in the Bahrain Commercial Companies Law 2001.
As of 31 December 2015, the statutory reserve has not yet reached 50% of the paid-up share capital after further appropriations of
BD 267 were made during the year.
23 RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES
Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the other party
in making financial and operating decisions. Transactions with related parties are conducted in the normal course of business.

Related party

Sales / Revenues
2015

A.A. Nass & Sons and its related
companies
Joint ventures
Total

Purchases and
operating expenses

Amounts due from

Amounts due to

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

1,768

1,965

7,152

8,261

3,035

2,607

3,556

2,982

251

1,433

4

2,052

346

1,619

1,098

2,169

2,019

3,398

7,156

10,313

3,381

4,226

4,654

5,151

During the year the parent company has provided guarantees of BD 72,364 (2014: BD 42,953) to various banks for banking facilities or other
financial accommodation to its subsidiaries.
Technical and managerial consultancy fee paid to A.A. Nass & Sons Co. WLL by the Group amounts to

BD 1,560 (2014: BD 1,560)

Key management personnel are those persons having authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the
Group. The key management personnel comprise members of the Board of Directors, the Divisional Managers, the General Managers and
their compensation is as follows:

Short-term benefits
Post-employment benefits

2015

2014

1,172

1,169

68

62

1,240

1,231

The short-term compensation includes provision for directors’ fees of BD 89 (2014: BD 46) charged to profit or loss subject to approval by
the shareholders at the Annual General Meeting and board committee attendance fees BD 181 (2014: BD 176).
24 ACCOUNTING CLASSIFICATION AND FAIR VALUES
NASS CORPORATION B.S.C. ANNUAL REPORT 2015

59

Notes to the Consolidated Financial Statements
For the year ended 31 December 2015

Fair value measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market
participants at the measurement date in the principal, or in its absence, the most advantageous market to which the Group has access at
that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.
When available, the Group measures the fair value of an instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market
is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information
on an ongoing basis.
When there is no quoted price in an active market, the Group uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs
and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all the factors that market participants would
take into account in pricing a transaction.
The fair values of financial assets and financial liabilities that are traded in active markets are based on quoted market prices or dealer price
quotations. For all other financial instruments, the Group determines fair values using other valuation techniques.
For financial instruments that trade infrequently and have little price transparency, fair value is less objective, and requires varying degrees
of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific
instrument.
Valuation Models
The Group measures fair values using the following fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the
measurements:
·

Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets and liabilities

·

Level 2
Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from
prices). This category includes instruments valued using: quoted market prices in active markets for similar instruments; quoted prices
for identical or similar instruments in markets that are considered less than active; or other valuation techniques in which all significant
inputs are directly or indirectly observable from market data.

·

Level 3
Inputs that are unobservable. This category includes all instruments for which the valuation technique includes inputs not based on
observable data and the unobservable inputs have a significant effect on the instrument’s valuation. This category includes instruments
that are valued based on quoted prices for similar instruments for which significant unobservable adjustments or assumptions are
required to reflect differences between the instruments.
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24 ACCOUNTING CLASSIFICATION AND FAIR VALUES (continued)
Classification of financial assets and financial liabilities, together with the carrying amounts as disclosed in the statement of financial
position.
2015

Loans and receivables

At amortised cost

Total carrying value

47,108

-

47,108

3,381

-

3,381

Term deposits with banks

6,699

-

6,699

Cash and cash equivalents

16,923

-

16,923

74,111

-

74,111

Loans and borrowings

-

1,886

1,886

Trade and other payables

-

25,640

25,640

Due to related parties

-

4,654

4,654

Bills payable

-

1,843

1,843

Trade and other receivables
Due from related parties

Bank overdrafts

2014
Trade and other receivables

-

3,442

3,442

-

37,465

37,465

Loans and receivables

At amortised cost

Total carrying value

43,735

-

43,735

Due from related parties

4,226

-

4,226

Term deposits with banks

11,589

-

11,589

8,977

-

8,977

68,527

-

68,527

Cash and cash equivalents
Loans and borrowings

-

1,566

1,566

Trade and other payables

-

12,396

12,396

Due to related parties

-

5,151

5,151

Bills payable

-

1,236

1,236

Bank overdrafts

-

4,110

4,110

-

24,459

24,459

The table below analyses financial instrument at the end of 31 December 2015, by the level in the fair value hierarchy into which the fair
value measurement is categorized:
Fair value
31 December 2015
Financial liabilities not measured at fair value

Level 1

Level 2

Level 3 Total fair value

-

1,886

-

1,886

-

1,886

-

1,886

Other loans and borrowings
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24 ACCOUNTING CLASSIFICATION AND FAIR VALUES (continued)
Fair value
31 December 2014

Level 1

Level 2

Level 3

Total fair value

-

1,566

-

1,566

-

1,566

-

1,566

Financial liabilities not measured at fair value
Other loans and borrowings

The Group has not disclosed the fair value for financial instruments such as short term trade and other receivables, trade and other payables
and cash and bank balances, because their carrying amounts are a reasonable approximation of fair values.
25

INTERESTS IN JOINT VENTURES

The Group is presently engaged as a joint venture partner in the following joint ventures:
Undistributed capital and
profits at the end of the year
Joint Venture

Subsidiary involved

Interest %

2015

2014

Nass Contrack Joint Venture

Nass Contracting Company WLL

50

417

412

Nass Bramco Joint Venture

Nass Contracting Company WLL

50

18

241

Nass Burhan Joint Venture

Nass Contracting Company WLL

50

140

140

Nass Emco Joint Venture

Nass Electrical Contracting Company WLL

50

-

109

Nass Braemar Joint Venture

Nass Contracting Company WLL

50

-

-

Breamer NASS WLL

Nass Contracting Company WLL

50

-

-

Nass Murray Roberts Joint Venture

Nass Contracting Company W.L.L.

50

-

(291)

Nass Contrack Watts Joint Venture

Nass Contracting Company WLL

50

1

-

Total

576

611

All the joint ventures except Braemar Nass W.L.L. are unincorporated entities.
The movement in the joint venture interest is as follows:
At 1 January
Repayment) / advances/non cash transactions during the year(
Share of profit/ (loss) for the year
Distribution of profits during the year

2015

2014

611

2,191

)550(

)50(

515

)806(

-

)724(

576

611
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25

INTERESTS IN JOINT VENTURES (continued)

The following table summarizes the financial information of material joint ventures as included in its own financial statements, adjusted for
fair value adjustments at acquisition and difference in accounting policies. The table also reconciles the summarized financial information
to the carrying amount of the Group’s interest in joint ventures.
Group’s share of
net assets
(50%)
Joint Venture (JV)

Non-current
assets

Cash and cash
equivalents

Other current
assets

Other current
liabilities

Net Assets
(100%)

Carrying amount
of interest in JV

15

879

1,681

1,704

871

436

2015
Immaterial joint ventures
Material joint venture
Total

-

1,267

2,306

3,292

281

140

15

2,146

3,987

4,996

1,152

576
Group’s share of
net assets
(50%)

Joint Venture (JV)

Non-current
assets

Cash and cash
equivalents

Other current
assets

Other current
liabilities

Net Assets Carrying amount
(100%) of interest in JV

55

437

5,350

4,900

942

471

-

732

9,465

9,917

280

140

55

1,169

14,815

14,817

1,222

611

2014
Immaterial joint ventures
Material joint venture
Total

Profit
Total
(loss) from
continuing comprehensive
income (loss)
operations

Group’s share of
comprehensive
income (loss)
(50%)

Dividend
received by
the Group

Revenue

Depreciation
and
amortisation

Interest
income

788

43

-

(410)

(410)

(205)

-

Material joint venture

1,849

-

-

1,440

1,440

720

-

Total

2,637

43

-

1,030

1,030

515

-

5,002

105

-

(1,612)

(1,612)

(806)

524

-

-

-

-

-

-

200

5,002

105

-

(1,612)

(1,612)

(806)

724

Joint Venture (JV)
2015
Immaterial joint ventures

2014
Immaterial joint ventures
Material joint venture
Total
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26 SEGMENT ANALYSIS
The Group is organised into two operating divisions - Construction and Allied Activities and Trading Activities.

The construction and allied activities are Civil engineering works, Mechanical fabrication and Maintenance contracts,
Scaffolding and formwork, Readymix concrete, Precast, Floor and roof slabs, Electrical and instrumentation contracting.
The trading activities are Supply of washed sand, Sweet water, Import and wholesaler of frozen foods, agents for equipment
and material manufacturers.
Construction and Allied
Activities

Trading Activities

2015

2014

2015

2014

87,715

71,472

11,569

11,554

Eliminations
2015

2014

Consolidated
2015

2014

99,284

83,026

Revenue
External sales

-

-

Inter-segment sales

10,244

5,648

2,749

1,788

)12,993(

)7,436(

Total revenue

97,959

77,120

14,318

13,342

)12,993(

)7,436(

Segment result

1,485

1,020

-

-

99,284

83,026

2,690

5,199

)131(

-

4,044

6,219

Share of profit/ (loss) from joint ventures

515

)806(

-

-

-

-

515

)806(

Other gains and losses

663

818

10

21

-

-

673

839

-

-

-

-

-

-

)2,207(

)1,905(

3,025

4,347

Unallocated corporate expenses
Profit for the year

Construction and Allied Activities

Trading Activities

Consolidated

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Depreciation

3,593

4,261

407

423

4,000

4,684

Capital expenditure

3,389

2,001

203

280

3,592

2,281

101,129

91,282

9,322

8,777

110,451

100,059

Total liabilities

49,351

39,343

3,108

2,286

52,459

41,629

Total net assets

51,778

51,939

6,214

6,491

57,992

58,430

Other Information

Total assets
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27 COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
2015
Guarantees
Letters of credit
Capital commitments

2014

38,093

25,269

1,686

887

748

197

The banks have provided guarantees (performance, retention, financial and others related to contracting activities) amounting to BD 38,093
(2014: BD 25,269) for the various divisions and subsidiaries of the parent company out of which BD 1,019 (2014: BD 2665) have been issued
for the joint venture activities.
The above commitments and contingencies include commitments and contingencies relating to Group’s interest in joint ventures and
contingent liabilities of the venture itself, which are as below:
2015

2014

-

-

Letter of credit
Guarantees issued in relation to the joint ventures
Counter guaranteed by the bank of joint venture partner
Guarantees (net)

4,074

8,686

(3,055)

(6,021)

1,019

2,665

28 OPERATING LEASE RENTALS
Minimum lease payment recognised as an expense during the year

2015

2014

1,875

1,628

1,627

1,548

351

669

Future minimum lease payments:
-

not later than one year

-

later than one year and not later than five years

-

later than five years

Aggregate rental lease expenditure contracted at statement of financial position date

-

-

1,978

2,217

The operating lease is cancellable / renewable by mutual consent of the lessee and the lessor.
29 COMPARATIVES
The comparative figures for the previous year have been regrouped, where necessary, in order to conform to the current year’s presentation.
Such regrouping does not affect the previously reported profit, comprehensive income or equity.
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ريادة
التغيير
اإليجابي
التقرير السنوي ٢٠١5

صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد
آل خليفة

صاحـب الجاللة
الملك حمد بن عيسى
آل خليفة

صاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان
آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
لمملكة البحرين

ملك مملكة البحرين

رئيس الوزراء الموقر
مملكة البحرين

2

المكتب الرئيسي
ناس المؤسسة ش.م.ب عامة
بناية رقم  ،٤٥٣طريق  ،٤٣٠٨مجمع ٣٤٣
منطقة ميناء سلمان الصناعية
ص.ب  ،٦٦٩المنامة ،مملكة البحرين
هـاتــف+973 ١٧ ٧٢٥ ٥٢٢ :
فاكس+973 ١٧ ٧٢٨ ١٨٤ :
www.nasscorporation.com

البنوك

سكرتير الشركة

بنك اتش اس بي سي الشرق األوسط
ستاندرد تشارترد بنك
بي إن بي باريبا
بنك البحرين والكويت
البنك األهلي المتحد
بنك البحرين اإلسالمي
بي إم آي بنك
ستيت بنك أوف انديا

سريناث برابو

مدققو الحسابات
كي بي ام جي فخرو

المحتويات

4
8

10
12

6

نبذة عن الشركة،
رؤيتنا ،رسالتنا وقيّمنا
أهم النتائج المالية
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نبذة عن الشركة،
وقيمنا
رؤيتنا ،رسالتنا ّ
ناس المؤسسة «شركة مساهمة عامة بحرينية»
مدرجة في بورصة البحرين عام 2005م برأس مال
مدفوع قدره  20مليون دينار بحريني ،ولقد تم زيادة
رأسمال الشركة ليصبح  22مليون دينار بحريني.

مشروع شارع الشيخ خليفة
بن سلمان  -المرحلة 5
(مدينة حمد)

تعد ناس المؤسسة من ابرز الشركات الرائدة في مجال
تزويد الحلول اإلنشائية المتكاملة .ويعمل فيها حاليا حوالي
 5000عامل .وقد بلغ مجموع إيرادها السنوي  100مليون دينار
بحريني من خالل عملياتها المنتشرة في كل من البحرين
والمملكة العربية السعودية وقطر وأبوظبي والكويت .وقد
اكتسبت ناس المؤسسة مكانة فريدة باعتبارها مصدرا
واحد سهل المنال يتم من خالل تقديم العديد من الخدمات
والحلول المتكاملة بسهولة ويسر ،من ذلك القيام بتنفيذ
اإلنشاءات الكاملة والجاهزة لإلستخدام ،من أجل تحقيق
الرضا الكامل لدى العمالء.
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رسالتنا

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

إننا في ناس المؤسسة ملتزمون بإضافة القيمة
الحقيقية لعمالئنا والمستفيدين من خدماتنا .وفي
هذا اإلطار فقد حرصنا على التطوير الشخصي
والمهني لموظفينا من خالل التدريب والتطوير وبناء
عالقات راسخة وذات منفعة متبادلة مع شركائنا
ومجهزينا .ونبذل أقصى جهودنا لإلستمرار في تجاوز
توقعات زبائننا من خالل تقديم المنتجات الراقية
والخدمات المتميزة ،في نفس الوقت الذي ننطلق فيه
وبعزم تام في دعم نمو وتطور قطاع اإلنشاءات في
المنطقة واضعين نصب أعيننا المسئولية االجتماعية
التي سوف تظل دائم ًا في قائمة اولوياتنا في كل
ما نقوم به وننجزه دون أن ننسى التزامنا الحقيقي
بتعزيز رفاهية وازدهار المجتمع الذي نعمل فيه.

ق ّيمنا
األمانة
النزاهة
التفوق والتميز
الشفافية
التوجه نحو الزبائن
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أهم النتائج المالية
والتشغيلية

مشروع نقل
المياه
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1

للمقاوالت
قيام شركة ناس ُ
بتشكيل مشاريع ُمشتركة مع
شركة اليمامة السعودية .بإكمال
مشروع التقاطع بشارع الشيخ
بتكلفة بلغت
خليفة بن سلمان
ٍ
 7٫5مليون دينار بحريني. .

4

2

للمقاوالت
تمكنت شركة ناس ُ
الميكانيكية من تحقيق نجاح
باهر في عام ٢٠١٥م ،وذلك
بسعيها لتحقيق الغاية المرجوة
بأن تصبح شركة ُمتخصصة في
مجال اإلنشاءات والتوريدات
الهندسية في البحرين..

5

3

تحمل ناس لألسفلت لواء الريادة
في المملكة في مجال األبحاث و
تنمية وتطبيق تقنيات إنشاء غير
المضرة بالبيئة وخاصة الربط بين
ُ
هدم المباني و تشييد الطرق.

6

بعد نجاحها في إتمام ُمتطلبات
الحصول على شهادة «اآليزو ISO
 9001:2008لجميع عملياتها في 2015
فإنها تتطلع إلى الحصول على
شهادة  14001 ISOو  18001لجميع
عملياتها في المستقبل القريب.
وسوف تتم هذه المبادرة بشكل
تصاعدي تبدأ بالبحرين ،ثم
ستنطلق لتغطي جميع عمليات
الشركة.

7

كجزء من إستراتيجية التوسع
لدى الشركة ،فقد تم تجهيز
مصنع ثلج جديد بقدرة انتاجية
قدرها  15طن في مصنع ناس
للثلج خالل عام  .2015و يستهدف
هذا المصنع الجديد الصياديين
المحليين و صناعة صيد األسماك
بشكل عام .ويمكن لهذا المصنع
أن ينتج الثلج على شكل كتل أو
رقائق.

8

كان  2015عامًا ناجحًا جدًا بالنسبة
لشركة دلمون للخرسانة الجاهزة
ومنتجاتها المحدودة ذ.م.م،
التي سجلت أعلى نسبة مبيعات
خالل أكثر من خمس سنوات.

شهد عام  2015ضلوع شركة
دلمون للخرسانة المسبوكة في
عدد كبير من المشاريع اإلسكانية
الحكومية وعلى وجه الخصوص
توريد ألواح األرضيات المجوفة،
مما أدى إلى زيادة ملحوظة في
أرقام المبيعات.

للمقاوالت
شاركت شركة ناس ُ
الكهربائية كمقاول فرعي في
عدد كبير من مشاريع اإلسكان
االجتماعي و أعمال البنية التحتية
خالل عام .2015

تفاصيل النتائج المالية ٢٠١٥

ماليين الدنانير البحرينية

اإليرادات اإلجمالية

99.284

الربح قبل الفوائد التمويلية واإلستهالك ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

7.325

الربح الصافي

2.668

رأس المال ( ٢٢٠مليون سهم عادي بقيمة  ١٠٠فلس للسهم)

22.000

الموجودات الجارية

90.226

المطلوبات الجارية

46.721

نسبة السيولة

1.93

اإلحتياطات والفائض

35.468

القيمة الصافية للموجودات

55.871

عائد السهم بالفلس

12.4

حصص األرباح ()٪

٪5
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أعضاء مجلس اإلدارة
السيد /سمير عبداهلل ناس
رئيس مجلس اإلدارة

السيد /سامي عبداهلل ناس
نائب رئيس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب

السيد /عادل عبداهلل ناس
عضو تنفيذي

السيد /غازي عبداهلل ناس
عضو تنفيذي

السيد /فوزي عبداهلل ناس
عضو تنفيذي
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السيد  /هيمانت جوشي
عضو تنفيذي

السيد /بشار سمير ناس
عضو تنفيذي

السيد /جمال الهزيم
عضو غير تنفيذي

د .مصطفي السيد
عضو غير تنفيذي

السيد /هشام الساعي
عضو غير تنفيذي
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة
يشرفني أن أضع بين يديكم التقرير السنوي
لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة لعام ٢٠١٥م،
وهو العام المتمم للعقد األول من اإلنجازات
المشرفة لشركة ناس المؤسسة.
وفي ضوء األعمال التي قامت بها ناس المؤسسة
طوال العشر سنوات الماضية  ،فإنني أشعر بالفخر
للدور البارز الذي كانت وال زالت تلعبه شركة ناس
في تنمية وبناء البحرين الحديثة .كما تفخر شركة
ناس بأن تكون جزءًا من المبادرات الوطنية في ظل
توجيهات القيادة الحكيمة لهذا البلد ،وبأنها الداعم
األكبر لنمو القطاع الصناعي في المملكة ،والشريك
الفعال في النهضة المستمرة لمملكة البحرين
لكونها بوابة للتجارة في الخليج العربي.
لقد تم إدراج شركة ناس المؤسسة بقائمة بورصة
البحرين منذ عام ٢٠٠٥م ،ولقد جاء تصدر ونجاح
الشركة باتباعها للفلسفة التجارية الحكيمة في
القيام بأعمالها ،والتي تتمركز في التعامل مع كافة
عمالئها ،فض ً
ال عن قدرتها على التكيف مع جميع
أوضاع السوق المتغيرة .وإنني أؤمن إيمانًا راسخًا بأن
جوهر نجاح الشركة خالل العشر سنوات الماضية
نابع من القيم الجوهرية للتميز والنزاهة والتفوق
والشفافية التي غرسها الراحل عبداهلل أحمد ناس
وقادت الشركة بنجاح طوال السنوات الماضية .وقد
واجهت الشركة أوقاتًا عصيبة منذ تأسيسها ،كانت
أقلها األزمة المالية العالمية ذات التأثير بعيد المدى،
واستمرار التقلبات اإلقليمية ،والتي كانت تعمل
في صالحنا كشركة متمسكة بجذورها وثقافتها
وقيمها حيث استطاعت الشركة بالرغم من كل تلك
الصعاب ان تحافظ على مكانتها من خالل مرونتها
في التعامل مع هذه الظروف المتغيرة.
وبصفتنا مؤسسة تحرص دائما على التعلم
والتأقلم واإلبتكار بصورة متواصلة ،فإننا مستعدون
دائمًا لقبول أساليبا وطرقا جديدة في انجاز المهام،
ويشمل ذلك إعادة هيكلة مؤسستنا لضمان التحرك
قدمًا على طريق النمو .إن التزامنا بأـنظمة شركتنا
وقيمها واصرارنا الدائم على اإللتزام باإلبتكار هو
مفتاح نجاحنا وانطالقتنا لتحقيق اإلزدهار للشركة
في المستقبل.

لقد شهد عام ٢٠١٥م العديد من التحديات في
قطاع اإلنشاءات ،إال انه بالرغم من العمل في ظل
االوضاع الراهنة ،يسرني أن أفيدكم بأن شركة
ناس المؤسسة ،قد استطاعت أن تحافظ على
سجل حافل بالنجاحات ،وحققت أرباحًا معقولة
خالل هذا العام.
سمير عبداهلل ناس
رئيس مجلس اإلدارة
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لقد شهد عام ٢٠١٥م العديد من التحديات في
قطاع اإلنشاءات ،إال انه بالرغم من العمل في ظل
االوضاع الراهنة ،يسرني أن أفيدكم بأن شركة ناس
المؤسسة ،قد استطاعت أن تحافظ على سجل
حافل بالنجاحات ،وحققت أرباحًا معقولة خالل هذا
العام.
كما يمكننا أن نعزو جزءًا من هذا األداء اإليجابي إلى
التحسن الذي طرأ على أعمال اإلنشاءات المدنية
وذلك نتيجة للتنفيذ المستمر لصندوق مارشال
سهل في
لدول مجلس التعاون الخليجي  ،والذي
ّ
تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة والحيوية،
للمقاوالت
وعلى وجه الخصوص ،قيام شركة ناس ُ
بتشكيل مشاريع ُمشتركة مع شركة اليمامة
السعودية .بإكمال مشروع التقاطع بشارع الشيخ
بتكلفة بلغت  7٫5مليون دينار
خليفة بن سلمان
ٍ
بحريني .كما وقعت الشركة عقد ش ّراكة مع شركة
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والمقاوالت ( )KCCلتنفيذ
الكويت للهندسة
ُ
األعمال الرئيسية لمشروع تقاطع ألبا والنويدرات،
وبتكلفة تبلغ  46٫851مليون دينار بحريني ،ومن
ٍ
المتوقع أن يستمر العمل في هذا المشروع
ُ
لثالث سنوات .كما بدأ العمل خالل هذه السنة
في مشروع إلنشاء عدد  ٤٨٧فيال في شرق
الحد،بتمويل من الصندوق الكويتي ،ويشهد
تطورا المشروع جيدًا .هذه المشاريع ،باإلضافة
إلى إثنين من مشاريع نقل المياه لهيئة الكهرباء
والمياه ،ومشروع تطوير كورنيش الملك فيصل
الجديد والمعروف أيضًا باسم “ذا افنيوز” سوف
تؤدي إلى زيادة كبيرة في مبيعات شركة ناس
للمقاوالت خالل السنوات القادمة.
ُ
للمقاوالت
ومن ناحية أخرى ،تمكنت شركة ناس ُ
الميكانيكية من تحقيق نجاح باهر في عام ٢٠١٥م،
وذلك بسعيها لتحقيق الغاية المرجوة بأن تصبح
شركة ُمتخصصة في مجال اإلنشاءات والتوريدات
الهندسية في البحرين .وضمن هذا التوجه،
قامت شركة ناس للمقاوالت الميكانيكية بتعزيز
المتخصصة
عالقاتها اإلستراتيجية مع الشركات ُ
في مجاالت التقنية والهندسة من خالل توقيع
مذكرة تفاهم مع شركة هالدور توبسو ،وهي
شركة دنماركية ُمتخصصة في الحفز الكيميائي،
فض ً
ال عن شركة الهند لتنمية المشاريع المحدودة
( ،)PDILوهي شركة حكومية رائدة في الهند.
وقد ساهمت هذه العالقات في إرساء األسس
الضرورية إلطالق مشاريع جديدة في كل من الهند
ودول مجلس التعاون الخليجي .والجدير بالذكر
بـأن مؤسس شركة ناس ،المرحوم عبداهلل ناس،
هو الذي وضع حجر األساس لتشكيل شراكات
إستراتيجية مع الشركات الرائدة على مر السنين
من ضمنها بالفور بيتي ،تارماك وكريستياني
آند نيلسين وذلك على سبيل المثال ال الحصر،
حيث كنا وال زلنا نجني ثمار هذه اإلستراتيجية
المستدامة منذ ذلك الوقت.
ُ
كما شهدت السنة ،إنطالق الشركة في تنفيذ
مشروع ضخم لتوليد الكهرباء في المملكة
العربية السعودية لشركة كهرباء السعودية في
الرياض .وشمل نطاق هذا المشروع تنفيذ أعمال
اإلنشاءات الكهربائية والميكانيكية وتركيب
البخارية لتوليد الحرارة
المولدات ُ
ثالثة حزم من ُ
( )HRSGوتركيب ست حزم من توربينات ومولدات
الغاز ( .)GTGوقد بلغت قيمة المرحلة األولى من
للمقاوالت
المشروع ،التي تنفذها ناس شركة ُ
الميكانيكية لحساب شركة جاما العربية للطاقة
المحدودة ،مبلغا وقدره  26٫5مليون دوالر أمريكي.
فخر واعتزاز أعلن لكم بأنه قد تم االشادة
وبكل
ٍ
ُبمساهمة شركة ناس المؤسسة في اإلقتصاد
الوطني خالل العام ،وأشاد صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة على دور شركة
ناس المؤسسة في تحقيق الرؤية اإلقتصادية لعام
 ،٢٠٣٠كما أكد وزير الصنّاعة والتجارة زايد الزياني
بالمساهمة الواضحة لشركة ناس المؤسسة في
ُ
إقتصاد البالد.

وفي األعوام القادمة ،سوف تستمر شركة ناس
المؤسسة في تركيز جهودها على توسيع وتنويع
أعمالها وتوطيد أوضاعنا في البحرين وفي جميع
أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي ،وسنستمر
في الوقت ذاته في دعم اإلقتصاد الوطني من
خالل خلق فرص العمل للبحرينيين ،واإلستمرار
المستوى الدولي.
في تعزيز سمعة البالد على ُ
وإنني لعلى ثقة بأن البحرين سوف تشهد نموًا
كبيرًا بسبب التحول في إتجاهات السوق والسيما
بالنسبة للمشاريع الحكومية ،ولهذا السبب فإننا
بالمستقبل.
مستمرين في التفاؤل ُ
وعى الرغم من أن سوق البحرين يتسم بهدوء
نسبي منذ عام ٢٠٠٩م ،اال أننا نُالحظ بأن المشاريع
الممولة بموجب خطة مارشال قد بدأت تؤتي
ُ
ثمارها ،حيث أن هناك العديد من أعمال التوسعة
الضخمة التي تم التخطيط لها مثل مصفاة
بابكو ،وخط األفران  6لشركة ألبا باإلضافة إلى
شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات .كما إننا
نعمل على تكثيف ُجهودنا للتوسع في جميع
دول الخليج وعلى وجه الخصوص في أبوظبي
والمملكة العربية السعودية.
وإنني على ثقة بأن شركة ناس المؤسسة ُمهيئة
المستقبل .كما أن الشركة في
للنمو والنجاح في ُ
وضع جيد لمواجهة التحديات ،وإقتناص جميع
الفرص التي ستأتي بها السنوات القادمة بينما
نحن منطلقون نحو تحقيق رؤيتنا بأن نصبح

من الالعبين الرئيسيين في القطاعين اإلنشائي
المفضل في المملكة
والصناعي وشريك األعمال ُ
وخارجها.
المساهمين ومجلس اإلدارة،
وبالنيابة عن جميع ُ
أود أن أعرب عن خالص سعادتي وتقديري للقيادة
الرشيدة لمملكة البحرين ،ولجميع الوزارات
ومصرف البحرين المركزي
ومؤسساتها الحكومية،
ّ
وبورصة البحرين على دعمهم الدائم ،كما أنتهز
المساهمين في
هذه الفرصة ألشكر شخصيًا كل ُ
شركة ناس المؤسسة ،فلوال والئكم ودعمكم
الدائم ما كنا لنحقق هذا التقّ دم الكبير ،وأتطلعُ
ُقدمًا لتحقيق المزيد من اإلنجازات الكبيرة واإلزدهار
لناس المؤسسة ومملكة البحرين ،ونحن نُقبل
على عقدٍ جديد.

سمير عبداهلل ناس
رئيس مجلس اإلدارة

تفخر شركة ناس بأن تكون
جزءًا من المبادرات الوطنية
في ظل توجيهات القيادة
الحكيمة لهذا البلد ،وبأنها
الداعم األكبر لنمو القطاع
الصناعي في المملكة.
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تمكين
موظفينا
تعلّم  ..أبدع ...أبتكر
إن الطريقة الوحيدة لإلستمرار واإلنتعاش وسط عالم األعمال الذي يحتدم فيه التنافس اليوم هو التعلم
و اإلبداع و اإلبتكار المُ ستمر ،حيث يتطلب القيام بذلك على المُ ستوى المؤسسي ،سلسلة مُ تكاملة من
المواهب اإلبداعية لموظفينا .ونحن في شركة ناس نعلم بأن مفتاح نجاحنا يكمن في موظفينا ،وبناءً
على ذلك فإننا نستثمر بشكل مُ كثف في جذب والحفاظ على موظفينا لكي يتمكنوا من اإلستفادة
من أقصى امكانياتهم الكامنة .وتطوير األيدي العاملة ،حتى يتمكنوا من الوصول إلمكاناتهم
القصوى .ونحن نبدأ بخلق بيئة عمل تفضي إلى التواصل و التعاون والتعلم و التي من شأنها خلق
ثقافة مؤسسية مُ تماسكة تُسهم في تعزيز القدرة اإلجمالية للمؤسسة للتعامل مع التحديات
التي تواجهها .ومن بعدها نقوم بتقديم الموارد والتدريب والدعم الذي يحتاجه موظفونا من
أجل تحقيق النجاح الوظيفي.

الثقة والشفافية
إننا في ناس المؤسسة قُ منا بغرس ورعاية وإرساء ثقافة مؤسسية تقوم على
قيم الثقة والشفافية ،حيث تأخذ اإلتصاالت المفتوحة والنزيهة مجراها ،و تتدفق
المعلومات بحرية ضمن المؤسسة وبين أعضائها وخارجيًا بين مُ ساهميها.
كما أننا نُشجع موظفينا على أن تكون لهم كلمة ورأي ،مما يُساعد القادة
على اإلستماع ألفكارهم المبدعة وتوصياتهم ،و تنفيذها في سبيل
تطوير أداء الشركة .ويرسي هذا اإلنفتاح و الشفافية في ثقافة ناس
المؤسسة األساس لترسيخ التعاون داخل المؤسسة والمشاركة في
المعرفة األمر الذي من شأنه خلق مؤسسة تتميز بالمُ رونة على
التكيف والقدرة على اإلبتكار.

ناس المؤسسة ش.ب.م عامة
• ورشة التمويل التنفيذية
غير المالية
• الصحة المهنية والتدريب
على السالمة
شركة ناس للمقاوالت
• تدريب ECITB
• تدريب AutoCAD Upgrade
• تدريب الموارد البشرية
• ورشة عمل نظام اإلدارة المتكاملة
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التقدير والمكافأت

ناس للخدمات الصناعية/
ناس للمقاوالت الميكانيكية
• تدريب اللحام

يلعب كل موظف دورًا مهمًا في نجاح
ُ
في ناس المؤسسة،
خُ طتنا اإلستراتيجية للنجاح ،ولهذا فإننا نُشرك جميع مُ وظفينا
في بلورة رؤية مُ ؤسستنا ونقدم لهم المُ الحظات على إدائهم
ونُقدرهم ونُكافئهم على جهودهم.

ناس التجاري
• التدريب على الصيانة
للعالمات التجارية
• التدريب التقني لبونار
• التدريب للمبيعات

التدريب و التطوير
نحن نقوم بتوفير كل المهارات و التدريب الالزم لموظفينا
قسم
ٍ
الذي سيمكنهم من النجاح ،حيث يقوم كل
في شركة ناس بتنفيذ برامج تدريبية فنية مُ كثفة
ومُ تخصصة وبرامج حول الصحة و السالمة ،وذلك من
أجل ضمان حُ صول موظفينا على التدريب الالزم للقيام
بوظائفهم على أكمل وجه.

الجدارة والتنوع
تُشجعُ ناس المؤسسة على التنوع والمُ ساواة بين
الجنسين .ونحن نؤمن بأن المُ نظمة المُ تنوعة في
ُخلق نسيجا أكثر تماسكًا
أجناسها و أعراقها ت ُ
وصالبة مما يؤدي إلى خلق المزيد من الطرق
المُ بتكرة لحل المشاكل التنظيمية .تقوم
ناس المؤسسة بتشجيع النساء وتمكينهن
من النجاح في موقع العمل ،حيث نقوم
على وجه الخصوص بالتشجيع على تدريب
المُهندسات البحرينيات للتأكد من
حصولهن على كل الفرص التي يحتاجون
اليها للترقي في وظائفهم.
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استعراض اإلنجازات التشغيلية
“لقد برزت ناس للخدمات الصناعية
بصورة تدريجية لتصبح أحد أبرز شركات
المقاوالت الميكانيكية المتخصصة
في التوريدات الهندسية
والمزود األفضل في المنطقة
للحلول الهندسية
المتكاملة”.
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تقدم ناس ما لديها من
قدرات من أجل المشاريع
العمالقة وهي قادرة على
إنجاح تلك المشاريع بما
لديها من دقة وجودة
عالية.

أقسام الشركة
ناس للخدمات الصناعية
تعتبر ناس للخدمات الصناعية /ناس للمقاوالت
الميكانيكية واحدة من أبرز شركات المشتريات
واإلنشاءات الهندسية في منطقة الخليج.
وحرصا منها على اكتساب أحدث المعارف التقنية
والهندسية فقد بدأت ناس للخدمات الصناعية/
ناس للمقاوالت الميكانيكية بإنشاء روابط
إستراتيجية مع العديد من كبريات الشركات
الهندسية و التقنية في مختلف أنحاء العالم.
ويعمل هذا القسم في مجال اإلنشاءات العامة
للمصانع ويتولى حزم األعمال الميكانيكية
والهندسية الكاملة والصيانة الشاملة والخدمات
البحرية والتوريدات الهندسية لبناء صهاريج
التخزين والسخانات ومواقع العمل الخارجية
والمرافق في مختلف القطاعات الصناعية مثل
النفط و الغاز والبتروكيماويات والكهرباء والماء
والمعادن والمناجم واألسمنت والبنية التحتية.
ويمتلك هذا القسم أحدث المنشآت لتصنيع
الهياكل الصناعية الجاهزة و معدات المعالجة
مثل أوعية الضغط ،والمبدالت الحرارية ،واألعمدة،
واألنابيب المسبقة الصنع و أنظمة التزحلق
المحمولة.
·في إطار رؤيتها الهادفة الى أن تصبح تكتال
متكامال للمشتريات واإلنشاءات الهندسية في
البحرين ،استمرت ناس للخدمات الصناعية/
ناس للمقاوالت الميكانيكية في تكوين
روابط إستراتيجية مع العديد من الشركات
المتخصصة في مجاالت التكنولوجيا والهندسة
لكي تقدم للمستخدمين النهائيين حلوال
شاملة خالل عام  .2015وقد شهد العام قيام
ناس للمقاوالت الميكانيكية بتوقيع مذكرة
تفاهم مع شركة هالدور تاسبو (Haldor
 ،)Topsoeمؤكدة بذلك التزام شركة ناس
على العمل مع هذه الشركة في مجال تصميم
و هندسة أنظمة  DeNOxو المركّ بات العضوية
المتطايرة التحفيزية ( )VOCوإدخال عملية
اإلحراق للمواد الكيميائية و البتروكيميائية
ومصانع الطاقة في البحرين ،والمملكة العربية
السعودية وقطر والكويت واإلمارات العربية
المتحدة.
·خالل العام ،تم اعتماد ناس للخدمات الصناعية/
ناس للمقاوالت الميكانيكية من قبل هيئة
الكهرباء والماء كمقاول في مجال التوريدات
الهندسية والبناء .وتعمل الشركة اآلن على
تنفيذ عقد للتوريدات الهندسية لمشروع
إنشاء محطة للمياه ونقل وذلك لحساب هيئة
الكهرباء والماء.
·في سبيل تعزيز الكفاءة اإلنتاجية ،قامت
ناس للخدمات الصناعية /ناس للمقاوالت
الميكانيكية بنجاح بتشغيل خطوط تصنيع
بكرات لف األنابيب االتوماتيكية (Automated
 )Piping Spool prefabrication linesبورشة
التصنيع.
·تمكنت ناس للخدمات الصناعية /ناس

للمقاوالت الميكانيكية أن تنفذ بنجاح مشروع
تصنيع بكرات لف األنابيب المعقدة لخدمات
مصنع التحويل للغاز حيث تم فيه استخدام
التقنية الجديدة ألول مرة في العالم والتي تم
طلبها من شركة ريالينس اندستريز ليمتد في
الهند لمشروع توسعة مصفاة جمناجار .J3
·كما أسندت شركة ريالينس اندستريز ليمتد
في الهند إلى ناس للخدمات الصناعية/
ناس للمقاوالت الميكانيكية عملية تصميم
و تجهيز و تصنيع عدد  9من األوعية ذات
الضغط العالي وذات الضغط السميك العالي
لمشروع توسعة مصفاة جمناجار .J3
·أتمت الشركة بنجاح تصنيع وتركيب عدد
تسعة من صهاريج التخزين لمصنع صدارة
إلنتاج أكسيد البروبيلين بالمملكة العربية
السعودية.
·كان االنتهاء من الصيانة الشاملة للمنشآت في
الوقت المحدد ،والتي تم تكليف الشركة بها
من قبل شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات
و شركة بابكو ،من اإلنجازات الهامة خالل العام.
· تقوم ناس للخدمات الصناعية /ناس للمقاوالت
الميكانيكية بتنفيذ طلبية لتركيب وحدات
مولدات توربينات الغاز وغاليات استرداد الحرارة
لمشروع مصنع الطاقة إلنتاج الطاقة الموحدة
 13 PPلشركة السعودية للكهرباء ،بالمملكة
العربية السعودية.
·أنجزت ناس للخدمات الصناعية /ناس للمقاوالت
الميكانيكية بنجاح مشروع اإلنشاءات
الميكانيكية لمصنع تصنيع القضبان الفوالذية،
والذي كلفتها بها شركة القريان للحديد ،في
الدمام بالمملكة العربية السعودية.
·اننتهت ناس للخدمات الصناعية /ناس
للمقاوالت الميكانيكية بنجاح من تنفيذ
مشروع البناء الميكانيكي والكهربائي لمصنع
األسمنت والذي كلفتها به شركة الصقر
لألسمنت في البحرين.
·قام فريق المهندسين في ناس للخدمات
الصناعية /ناس للمقاوالت الميكانيكية بتعزيز
قدراته عن طريق توطيد روابط إستراتيجية
مع شركة الهند للمشاريع التنموية المحدود
( )Project Development India Ltdوشركة
أنريف للهندسة ()Eenereff Engineering
وشركة التقنية الدولية ألنظمة العزل الحراري
( )International Thermal Technologyمن
أجل تصميم السخانات.
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·وطد القسم عالقاته االستراتيجية مع السادة/
تيكنو اليكتريك اند انجنيرنج كمبني ليمتد
في الهند بغرض انجاز األعمال الكهربائية
واآلالت الدقيقة في مشروع المحطة الفرعية
ذات الفولطية العالية اإلضافية.
·تمكنت الشركة خالل العام من الحصول على
الموافقة لإلدراج في قائمة الموردين المعتمدين
بشركة الهند للمهندسين المحدودة ،و شركة
السعودية للكهرباء ،و شركة المعادن.
·سوف تظل الشركة مصرة على رؤيتها لتصبح
مركزًا لمقاولي التوريدات الهندسية والشركة
المفضلة في تقديم الحلول الهندسية
الشاملة من خالل الروابط اإلستراتيجية مع
شركات تقنية وهندسية وذلك عن طريق
االستثمار في اآلالت والمعدات الحديثة ،ومن
خالل توطيد القدرات واإلمكانيات الهندسية
الداخلية.

·لقد برزت ناس للخدمات الصناعية بصورة
تدريجية لتصبح أحد أبرز شركات المقاوالت
الميكانيكية المتخصصة في التوريدات
الهندسية و المزود األفضل في المنطقة
للحلول الهندسية المتكاملة.

للمقاوالت
شركة ناس سكافورم ُ

تُعد شركة ناس سكافورم إحدى الشركات
الخليجية الرائدة في مجال السقاالت وأعمال
الشدات .وفرع شركة ناس المؤسسة من الشركات
المُ تخصصة في قطاع الطاقة والبتروكيماويات
وقد تمكنت بنجاح من تنفيذ مشاريع عُ مالئها
على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

·ساهم عام  2015في تأكيد مدى ما تتمتع به
شركة ناس سكافورم من مرونة وتك ّيف في
أعمالها .فعلى الرغم من إستمرار عمليات
السعودية في تحقيق اإلزدهار ،إال أن عمليات
قطر والبحرين وأبوظبي كلها خضعت
للفحص والتدقيق خالل الربع األول والثاني من
السنة نتيجة التضاؤل في المشروعات المتاحة.
لكن حدث تحسن كبير في الربع الثالث والرابع
من السنة على الرغم من أن بداية العام كانت
مليئة بالتحديات إال أنها اسفرت عن نتائج
إيجابية في نهاية العام.
·خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،حدث نقص حاد
في مشاريع النفط و الغاز في قطر و البحرين
و أبوظبي ،وعلى الرغم من اعتماد الشركة
على  %90من أعمالها السابقة على هذا القطاع،
اال  أن شركة ناس سكافورم تمكنت من التوسع
في عملياتها بنجاح بالدخول في قطاعات اخرى
سعيًا للحصول على أعمال.
المستمر بالجودة ،فقد
·وتأكيدا إللتزامها
ُ
حصلت شركة ناس سكافورم على شهادة
«آيزو»  9001:2008عن جميع عملياتها في عام
 .2015كما حصلت شركة ناس سكافورم-
اإلمارات على شهادة إعتماد مرموقة من
شركة بيرو فريتاس ،الشركة العالمية الرائدة
في مجال خدمات الفحص والتفتيش ومنح
الشهادات ( ،)TICمكتب فيرتاس ،وأصبحت اآلن
متوافقة مع متطلبات معايير نظام اإلدارة (ISO
 .)9001:2008ويشمل نطاق الشهادة إمداد وإقامة
وتفكيك السقاالت والتجهيزات.
·تعمل شركة ناس سكافورم أبوظبي في
لعمالء باإلمارات العربية
عدد من المشاريع ُ
المتحدة مثل شركة دبي للغاز الطبيعي،
ُ
ألمنيوم اإلمارات ( ،)EMALوشركة الخليج
للخدمات البحرية ،و مركز دبي التجاري العالمي.
كما حصلت الشركة على أعمال في قطر مع
مجمع التسوق «فستيفال سيتي» ،ومشاريع
في وسط المدينة ،باإلضافة لمصنع األسمنت
الجديد .وفي البحرين حصلت شركة ناس
سكافورم على أعمال في حلبة البحرين الدولية
باالضافة إلى فعاليات و أعمال ضخمة أخرى.
·من بين أبرز المشاريع التي تولتها الشركة
هو تجهيز مختلف أنواع السقاالت لمشروع
مصفاة صدارة في المملكة العربية السعودية
بقيمة  40مليون ريال سعودي ،تركيب سقاالت
لمنع الدخول إلى مطار أبوظبي الدولي للقيام
بكسوة األسقف والجدران بقيمة  25مليون
درهم إماراتي ،والدخول في مركز التسوق
بقطر « فيستيفال سيتي» بقيمة  14مليون
ريال قطري.

حصلت شركة ناس سكافورم  -اإلمارات
على شهادة إعتماد مرموقة من شركة
بيرو فريتاس ،الشركة العالمية الرائدة
في مجال خدمات الفحص والتفتيش
ومنح الشهادات (.)TIC
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·قامت الشركة خالل العام بتطوير قسم الصحة
وبناء عليه قامت شركة
والسالمة والبيئة،
ً
ناس سكافورم بتوظيف عدد من مسؤولي
السالمة المؤهلين الحاملين لشهادة (المجلس
الوطني إلمتحانات الصحة والسالمة المهنية
 ،)NEBOSHحتى تتمتع كل إدارة بنسبة ُمالئمة
من مسؤلي السالمة للعمال.
·بعد نجاحها في إتمام مُ تطلبات الحصول على
شهادة «اآليزو  9001:2008 ISOلجميع عملياتها
في  2015فإنها تتطلع إلى الحصول على
شهادة  14001 ISOو  18001لجميع عملياتها في
المستقبل القريب .وسوف تتم هذه المبادرة
بشكل تصاعدي تبدأ بالبحرين ،ثم ستنطلق
لتغطي جميع عمليات الشركة.
·ستستمر شركة ناس سكافورم في إستثمار
المشاريع التي يجرى تنفيذها في محاولة
للحفاظ على العائد مُ قابل األرباح كما يتضح
في الربع الثالث والرابع من عام  .2015وعلى
الرغم من أن عددًا من المشاريع الحالية سوف
تستمر حتى عام  ،2016إال أن الشركة ستركز
على ضمان الحصول على المزيد من المشاريع.
وبينما تدل المؤشرات على أن البحرين
وأبوظبي سوف تسجل نموًا في أسواقها،
سوف تسعى الشركة إلى زيادة عدد قوتها
العاملة ومواردها استعدادًا لمواجهة الطلبات
المُ تزايدة .كما تعتزم الشركة اإلستفادة من
النشاطات المُ تنامية في قطاع النفط والغاز
في الكويت عن طريق الحصول على مشاريع
جديدة و إطالق عمليات إضافية من أجل خدمة
السوق.

مصنع ناس للرمال
هو أحد أقسام شركة ناس المؤسسة ش.م.ب،
والذي تم تأسيسه في عام 1977م ،لتوريد الرمال
المغسولة المُ ستخدمة في البناء واإلنشاءات في
البحرين .وحاليًا يحتل المصنع المرتبة األولى في
تزيد على
ُ
البحرين من حيث الطاقة اإلنتاجية التي
 2٫000طن يوميًا .

·بالرغم من الظروف الصعبة المستمرة التي
تمر بها األسواق ،فقد نجحت ناس للمواد
الغذائية في تحقيق المبيعات المرجوة في
عام  .2015كما احتفظت بحصتها السوقية،
وإستمرت في تأكيد مركزها كرائدة في
المتخصصة ،بما فيها
توريد المواد الغذائية ُ
قطع اللحم المجمد بمحالت السوبر ماركت
و المطاعم و الفنادق في جميع أرجاء مملكة
البحرين.
·التزال ناس للمواد الغذائية منطلقة في
مسيرتها نحو عام  2016وهي في وضع جيد.
كما أنها شرعت في التوسع في تقديم
مجموعة من المنتجات ذات الجودة العالية
من خالل تنفيذ عدة مبادرات وضعت لتطوير
األعمال وتحسين خدمات الزبائن والتي من
شأنها أن تعمل على زيادة المبيعات.

ناس التجاري
بدأت شركة ناس التجاري عملياتها كقسم
وظيفته دعم قسم المُ قاوالت بمجموعة ناس في
مطلع ستينات القرن الماضي ،ثم أصبحت شركة
مستقلة في عام 1986م ،حيث تولت مسؤولية
القسم التجاري و غيره من االنشطة التجارية ،و في
غضون العقدين الماضيين نمت لتصبح رائدة
في هذه الصناعة .وتمثل الشركة عدة جهات
مُ صنعة دولية ،لتقديم خدمات شاملة في مجال
المبيعات وتوزيع وتوفير قطع الغيار وخدمات
مابعد البيع .وتتعاون شركة ناس التجاري مع عدد
من المُ صنعين الذين يتمتعون بسمعة طيبة في
مجال المُ عدات والمُ نتجات في العالم.

نتيجة لطرح مجموعة زيوت التشحيم لبابكو
في األسواق ،فقد قامت شركة ناس التجاري
بإقامة حفلة تكريم للتجار المتعاملين في
هذه المنتجات اشتملت على يانصيب وتوزيع
للجوائز وذلك بموازاة برنامج ترويج المبيعات
عدد من الجوائز
الناجح الذي أثمر عن طرح
ٍ
الكبرى للعمالء.
·خالل العام 2015م توسعت شركة ناس التجاري
في عرض منتجاتها ،ثم البدء في العمل
لتكون وكي ً
ال حصريًا للعديد من العالمات
التجارية مثل EDIL LAME ،FIMER ،COPAZ
 ،FARESINو PROMOTECHمن أجل الحفاظ
ُ
التنافسية في السوق.
على ُقدرتها

والمعتمد من شركة
الموزع الوحيد
ُ
·باعتبارها ُ
بابكو لتوزيع أحدث ُمنتجات زيوت التشحيم
والمتطلبات
المتقدمة للسيارات والقوارب
ُ
الصناعية في البحرين ،فقد شهدت شركة ناس
للمنتجات
التجاري على إستجابة إيجابية كبيرة ُ
الجديدة في األسواق خالل عام  .2015ولعكس
والمتعاملين
للعمالء
التعبير عن تقديرها
ُ
ُ
معها ومشاركتهم في النجاح الذي تحقق

ناس لألغذية
هي إحدى أقسام شركة ناس المؤسسة ش.م.ب
والذي تم تأسيسها في عام 1982م ،كقسم تجاري
مُ ستقل تابع لمجموعة ناس .ويعمل القسم في
مجال اإلستيراد وتجارة الجملة وتجارة التجزئة
وتزويد أسواق التجزئة والمؤسسات أصحاب
اإلمتياز ومُ تعهدي األطعمة ،بالمُ نتجات الغذائية
المُ جمدة والجافة .وتتعامل الشركة في مجال
مُ تكامل لألغذية بما فيها لحم البقر المُ جمد
والمُ برد ولحم الضان ولحم الدجاج والسمك واألرز
والزيوت ومُ نتجات األلبان والبُ هارات والبقوليات
والعدس ،والتي يتم إستيرادها من الواليات
المُ تحدة األمريكية ،ونيوزيلندا وأوروبا والبرازيل
وأستراليا وسنغافورة وباكستان والهند.
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المعتمد لشركة بونار لالنسجة
الموزع ُ
·بصفتها ُ
الفنية في البحرين ،فقد قامت شركة ناس
التجاري بالتعاون مع شركة لو اند بونار (LOW
 )AND BONARالبلجيكية ،بتنظيم ندوة
تقنية في البحرين من أجل تعريف المشاركين
على المواصفات والمزايا الفنية للمنتج،وأتاحت
الفرصة لمناقشة تطبيق فكرة هذا النسيج
الفني الجديد في المنطقة .وقد حضر هذه
الندوة ُممثلون من الوزارات ،ومهندسون
ومقاولون إضافةً إلى طاقم فني
إستشاريون ُ
المقاوالت السعودية.
من شركات ُ

·في إطار سياستها الهادفة لتزويد ُعمالئها
بالمنتجات والخدمات ذات الجودة العالية
ُ
والموثوقة باستمرار ،نجحت شركة ناس التجاري
ُ
في الحصول على موافقات من وزارة األشغال
على منتجات شركة MASSYFERGUSON
 GENERATORSوشركة BONAR GRO-
 TEXTILEو .EJ PRODUCTS
·وكجزء من برنامج تطوير الموظفين بشركة
ناس التجاري ،اعدت الشركة ورشة تدريب
لخدمات ( )SCHWING & CASEفي مركز
خدماتها في سترة ،كما نظمت ورشة تدريب
لخدمات ( )KAESERفي مصنع قيصر حول
التدريب على السالمة والصحة المهنية
والتدريب على المبيعات.

من الفكرة الى األنجاز وما يفوقه
ناس المؤسسة توفر للعمالء
نموذجًا مناسبًا وموثوق به لعدد
مهول من التخصصات األنشائية
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“إننا بقيامنا بتولي مشاريع في جميع
قطاعات االقتصاد ،فإن ذلك يؤكد بأن
شركة ناس للمقاوالت تلعب دورا أساسيًا
في عملية التنمية الشاملة وتطور البنية
التحتية التجارية و االقتصادية لمملكة
البحرين”.
مصنع ناس للثلج
يمتلك مصنع ناس للثلج ويقوم بتشغيل
مصنعًا لتحلية المياه بالتناضج العكسي ينتج
أكثر من  200.000جالون من المياه المحالة في اليوم
إلى جانب مصنعين ينتجان أكثر من  85طنًا
من الثلج يوميًا .وتعتبر الشركة من الموردين
الرواد بمملكة البحرين للمياه المحالة ومكعبات
الثلج للمؤسسات الصناعية والفنادق والمطاعم
والبرادات ومحالت السوبرماركت وقطاع اإلنشاءات.
·و كجزء من إستراتيجية التوسع لدى الشركة،
فقد تم تجهيز مصنع ثلج جديد بقدرة انتاجية
قدرها  15طن في مصنع ناس للثلج خالل
عام  .2015ويستهدف هذا المصنع الجديد
الصياديين المحليين وصناعة صيد األسماك
بشكل عام .ويمكن لهذا المصنع أن ينتج
الثلج على شكل كتل أو رقائق.

ثالث شركات فرعيات مملوكات بالكامل
لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب .هن:
للمقاوالت ذ.م.م
شركة ناس ُ

تتولى شركة ناس للمُ قاوالت عددًا من المشاريع
لكل من القطاعين
ٍ
ذات األهمية الوطنية
العام والخاص على حد سواء .ويتضمن نطاق
األنشطة التي تقوم بها ناس للمُ قاوالت أعمال
الهندسة المدنية للمباني التجارية و السكنية،
وتشييد المنشآت الصناعية وشبكات المجاري،
ونظم الصرف الصحي ٫وخطوط األنابيب ،وأعمال
إستصالح األراضي الساحلية مثل الدفان وإنشاء
المراسي والحفريات .وقد تمكنت الشركة
من تحقيق سجل تحسد عليه بفضل إنجازها
بنجاح للعديد من المشاريع المرموقة منها
محطات الكهرباء ومحطات الطاقة ومصانع
البتروكيماويات ،ومصانع درفلة الحديد ومصانع
األسمنت ،و مركز البحرين التجاري العالمي وغيرها.
·على الرغم من األوضاع الصعبة التي سادت
األسواق ،والسيما مع النقص الشديد في
الموارد و األيدي العاملة الماهرة ،والتي تزامنت
مع إغالق المحجر الوحيد في البحرين ،الكائن
عمق من وطأة الوضع ،إال أن
في عسكر مما ّ
للمقاوالت إستطاعت أن تحقق
شركة ناس ُ
نجاحًا كبيرًا في عام  ،2015لتؤكد على مكانتها
المرموقة كشركة ُمقاوالت رائدة في مملكة
البحرين.
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للمقاوالت تنفيذ أعمال
·أكملت شركة ناس ُ
واحدًا من المشاريع التنمويه الضخمة بديار
ٍ
بكلفة بلغت
المحرق وهو «مدينة التنين»،
( 45000000خمسة وأربعون مليون دوالر أمريكي.
وتبلغ مساحته ( 115000مائة وخمسة عشر ألف)
مترًا مربعًا ،ويشتمل على عدد ( 780سبعمائة
وثمانون) مح ً
ال تجاريًا ،منه الصغيرة والمتوسطة
للبيع بالتجزئة ،وأيضًا لمحالت لتجار الجملة،
باإلضافة لقسم خاص لمحالت بيع األطعمة
والمقاهي والمطاعم .وقد قامت هذه المدينة
بفتح أبوابها في الموعد المحدد لذلك في
عام 2015م.
·كما قامت الشركة أيضًا باإلنتهاء من بناء
وتجهيز مركز المبيعات لديار المحرق ،و إكمال
المؤقتة والدائمة لخدمة أعمال البنية
المميزات ُ
ُ
التحتية األولية للمرحلة (أ) .وما زالت أعمال
المحدد إلنشاء
اإلنشاء متواصلة حسب الجدول ُ
البنى التحتية الدائمة التي تشمل الشوارع
والخدمات التي سوف تخدم المرحلة األولى
المخصص لذوي
من هذا المشروع السكني ُ
الدخل المحدود في المرحلة .ومن المقرر
حسب الجدول أن يتم اإلنتهاء من هذه المرحلة
منتصف عام .2016
·ما زالت أعمال بناء  487فيال في شرق مدينة
الحد قائمة على قدم وساق .ومن ا ُلمقرر أن
يتم اإلنتهاء من هذا المشروع السريع ،الذي
تبلغ تكلفته  50مليون دوالر أمريكي وبدأ في
شهر يوليو عام ،2014وسوف يتم إكتماله في
بدايات عام . 2016
·كما تم تنفيذ  -المرحله رقم  5من األعمال على
شارع الشيخ خليفة بن سلمان ،مشروع (مدينة
حمد) ،التي تم اسناد عقدها إلى الشركة
المشتركة :شركة ناس اليمامة للمقاوالت
ُ
بتكلفة قدرها  20مليون دوالر أمريكي في
المحدد .وفي هذا اإلطار ،قد تم إنشاء
الموعد ُ
شارع جديد ذو مسارين بين الدوارات  13إلى
 18.1مع ربطها بمصارف المياه وممرات المشاة
وأعمال إنارة الشوارع .كما تم مؤخرًا تعديل
فاصل الطرق المركزي الستيعاب حواجز
االرتطام الخطيرة ( )TCBكنوع من الحماية
اإلضافية .وقد تم تسليم هذا الشارع قبل
الموعد المحدد.
·حصلت شركة ناس للمقاوالت على عقد قيمته
 124مليون دوالر أمريكي لبناء خمسة جسور
المشتركة ،شركة كي.
بالتعاون مع الشركة ُ
والمقاوالت في الكويت
سي .سي للهندسة
ُ
العمراني
وذلك من وزارة األشغال والتخطيط ُ
التي يقودها سعادة الوزير عصام خلف .كما
سيتم تحديث دوار ألبا ليصبح أول دوار في
البالد بثالثة تقاطعات ،في حين يتم التخطيط
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ومعالجات
“من خالل اإلستفادة من نفايات البناء ُ
الحديد والصلب التشييد وعمليات نفايات الصلب في
البحرين في مشاريع األعمال المدنية ،يمكننا أن تقلل
من إنبعاثات الكربون ،وتخفيف الضغط على مساحات
المكلفة،
األرض الثمينة ،وتقليل الحاجة للواردات ُ
بينما نساهم في جودة طرقنا وشوارعنا”.
دوار النويدرات ليصبح ذو تقاطع
لتحديث ّ
المقرر إتمام كل ذلك خالل شهر
ُثنائي ،و من ُ
أغسطس من العام .2018
·إفتتحت شركة ناس ل ُلمقاوالت مؤخرًا مكتبًا
جديدًا بمجمع إبن بطوطة في دبي ،من أجل
المسبق كمقاول من
العمل على التأهل ُ
الدرجة االولى لألعمال المدنية مع بلدية دبي
و هيئة الطرق والمواصالت وهيئة الكهرباء
والمياه في دبي.
للمقاوالت
·من الواضح أن مستقبل شركة ناس ُ
مشرق جدًا حيث حصلت على مشاريع جديدة
منها مشروع تقاطع ألبا والنويدرات لوزارة
األشغال ،إضافةً إلى مشروعين لنقل المياه
لهيئة الكهرباء والماء ،ومشروع تطوير
كورنيش الملك فيصل الجديد ،المعروف
بالمركز التجاري «افنيوز» .وهذه المشاريع
الجديدة سوف تسفر عن ارتفاع كبير في حجم
مبيعات الشركة في عام  2016والذي يقدر
بضعف ما حققته الشركة خالل عام  .2015كما
أن هذا اإلرتفاع الكبير في حجم المبيعات
سيتطلب زيادة ُمناسبة في موظفي المشاريع
وأيضا في عدد العمال المهرة وغير المهرة.
المستقبل ،فإن حصول الشركة
· وإذا نظرنا إلى ُ
على هذه المشاريع الضخمة سوف تعزز من

للمقاوالت في السوق
مركز شركة ناس
ُ
وسمعتها في البحرين .ومع اإلنطالق نحو عام
 2016سوف تركز الشركة جهودها على ضمان
الحصول على المزيد من العقود التي من
شانها أن تقود شركة ناس للمقاوالت خالل
السنتين إلى الثالث السنوات القادمة ،حيث
المقترحة في خط اإلنتاج
ستكون للتوسعة ُ
رقم  6لشركة ألبا أهمية خاصة.
وتضم شركة ناس للمقاوالت األقسام التالية:
·ناس لألسفلت
·ناس للمساحات الخضراء
·ناس للسباكة

شركة ناس لألسفلت
باشرت شركة ناس لألسفلت عملياتها في عام
،2001وقد تمكنت الشركة منذ ذلك التاريخ من
بناء سمعة طيبة في قطاع إنشاءات الطرق
بفضل حرصها على التنافسية والجودة واإلبتكار.
وساهم القسم في تنفيذ عدة مشروعات وعلى
مُ ختلف األصعدة من مواقف السيارات ،مالعب
التنس والطرق اإلسكانية إلى الطرق السريعة
والمطارات والبنية التحتية الصناعية ،وقد عملت
الشركة على تطوير قدرتها المُ تعددة في مجال
إنشاءات الطرق ومايرتبط بها ،وذلك بتوفير

 200٫000طن من االسفلت و  1٫000٫000طن من الكنكري
المسحوق في السوق.
·تعمل ناس أسفلت وسط بيئة عمل صعبة
المنافسة و تتسم بضعف
تحتدم فيها
ُ
إقتصادها فضال عن النقص في مواد البناء،
أداء جيدًا
وبالرغم من ذلك إستطاعت أن تحقق ً
خالل عام  ،2015حيث إستمرت فيي التركيز
على نمو وتنويع األعمال ،وعلى وجه الخصوص
األعمال المتعلقة بإعادة تدوير ُمخلفات البناء
بينما هي ُمستمرة في تقديم الدعم لتحقيق
اإلستدامة للصناعة.
·بصفتها الشركة الرائدة في المملكة في مجال
األبحاث و تنمية وتطبيق تقنيات الطرق التي ال
تضر البيئة ،نظمت ناس أسفلت بالتعاون مع
المتخصصة
شركة هارسكو ،الشركة األمريكية ُ
في الصهر وصناعة الصلب ،محاضرة فنية
المستويات
للموظفين الفنيين من ذوي
ُ
الرفيعة والموظفين الرئيسيين من وزارة
األشغال وجهات حكومية رئيسية أخرى
والهيئات ذات العالقة حول مزايا إستخدام
خبث الكنكري في صناعة الهندسة المدنية.
وشكلت هذه المحاضرة منصة يمكن من
خاللها تقديم تقنية الخبث (فرن القوس
ومناقشة إمكانية
الكهربائي) في البحرينُ ،
تطبيقها في المنطقة .ومما يذكر أن ناس
أسفلت قد حصلت على موافقة مبدئية
إلستخدام خبث الكنكري في األسفلت ،وقامت
حتى اآلن بتنفيذ هذه التقنية في أعمال مطار
البحرين الدولي.
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للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م
شركة ناس ُ

تُعتبر شركة ناس للمُ قاوالت الكهربائية من
الشركات المُ سجلة والمُ رخصة لدى إدارة الكهرباء
بمملكة البحرين كمؤسسة من الدرجة األولى،
وهى من الشركات الرائدة في تقديم خدمات
شاملة تُغطي جميع المراحل اإلنشائية من
تصميم وتزويد وإنشاء وتشغيل مُ قاوالت األعمال
الكهربائية وأجهزة القياس مع اإلهتمام في
المقام األول بقطاعي الطاقة واإلنشاءات.
للمقاوالت الكهربائية
·شاركت شركة ناس
ُ
كمقاول فرعي في عدد كبير من مشاريع
اإلسكان االجتماعي و أعمال البنية التحتية
خالل عام .2015
· ُمنحت الشركة العديد من العقود الخاصة
بالتطويرات الكهربائية في الوزارات.
·في إطار تركيزها على التطوير المستمر،
للمقاوالت الكهربائية
استطاعت شركة ناس ُ
ان تطور من طرق المعالجات وإجراءات األعمال
الرئيسية لكي تضمن بأن أعمال الشركة هي
على أرقى قدر من الكفاءة والفعالية.

·حصلت ناس لألسفلت على ُمناقصة وزارة
العمراني
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط ُ
لتشغيل المحجر الوحيد في البحرين الموجود
في غرب عسكر التابع لوزارة األشغال .ويشمل
المناقصة أعمال التفجير والتشغيل
نطاق ُ
المقرر إعادة فتحه في
وإدارة المحجر ،الذي من ُ
الربع األول من عام  2016بعد اإلنتهاء من التنقية
الشاملة للمنطقة.
·تعتبر ناس لألسفلت مهيئة جيدا لتحقيق
النمو واإلزدهار في السنوات القادمة ،وذلك
بفضل العديد من المشاريع المرتقبة والتي
تشمل إسناد ُمناقصة قاعدة عيسى الجوية
التي تقدر قيمتها بـ  5مليون دينار بحريني،
فض ً
للمقاوالت في مشروع
ال عن العمل مع ناس ُ
دوار ألبا الذي سيتم تحديثه ليصبح أول دوار
في البالد ذو تقاطع ثالثي ،إضافةً إلى مشروع
تقاطع دوار نويدرات.

ناس للمساحات الخضراء
تأسست ناس للمساحات الخضراء في عام 1996
لتقدم أرقى معايير الخدمات المهنية المتكاملة
في مجال إنشاء وصيانة و زراعة المساحات
الخضراء .وبعد إكتساب خبرة تصل إلى عقدين
ال في تقديم
من الزمان ،أصبح للشركة سجأل حاف ً
خدمات واسعة النطاق ابتداءً من المُ نشآت
الضخمة الراقية إلى الفيلل الخاصة والشوارع
العامة ،األمر الذي جعل من شركة ناس للمساحات
الخضراء الشريك المُ فضل الذي يستحق اإلختيار.
·شهدت شركة ناس للمساحات الخضراء في
عام  2015نموًا ثابتًا مع تحقيق تطور ثابت في
أقسام الصيانة و البناء في الشركة.
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·إستطاعت الشركة إكمال إنشاءات حديقة
الصداقة اليابانية في محمية العرين لشركة
الخليج لصناعة البتروكيماويات بنجاح .وتعد
هذه الحديقة ،التي إفتتحتها صاحبة السمو
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة،
جزءًا من المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية من
أجل توسيع المساحات الخضراء بالمملكة.
·تسعى شركة ناس للمساحات الخضراء
وبصورة مستمرة إلى تطوير موظفينا باإلضافة
إلى تدريبهم في مواقع العمل .كما تقوم
الشركة بتدريب المهندسين الزراعيين
ليصبحوا مزارعين معتمدين من الجمعية
الوطنية والمهنية لمهندسي المساحات
الخضراء.
·في محاولة منها لمعالجة بعض المسائل
مثل قضية إرتفاع تكلفة العمال والمواد ،قامت
الشركة بمراجعة كبرى لألعمال خالل عام ،2015
مع التركيز على اإلستفادة الفعالة من القوى
العاملة واإلستخدام األمثل للموارد .ونتيجة
لذلك ،أجريت عدد من التغييرات اإليجابية التي
تثق الشركة بأنها ستنعكس وتعزز من نموها
في عام .2016

ناس للمقاوالت الميكانيكية
تعتبر ناس للخدمات الصناعية /ناس للمقاوالت
الميكانيكية واحدة من أبرز شركات المشتريات
واإلنشاءات الهندسية في منطقة الخليج.

·و ضمن التزامها بتطوير موظفيها واالرتقاء
بهم والحرص على سالمتهم ،نظمت شركة
للمقاوالت الكهربائية عددًا من الدورات
ناس ُ
التدريبية خالل الفترة المشمولة بالتقرير.
·وفي استشرافنا للمستقبل ،نجد بأن مستقبل
للمقاوالت الكهربائية يبدو إيجابيًا
شركة ناس ُ
للغاية .و تماشيًا مع الزيادة الجوهرية في
حجم األعمال المناطة بشركة ناس للمقاوالت،
ستتمتع الشركة بسجل حيوي في مسيرتها
نحو عام  .2016وبالتعاون مع شركة ناس
للمقاوالت ستكرس الشركة كل جهودها
على المشاريع الكبرى التي تخص التطويرات
بديار المحرق والمشروع الجديد لتطوير الطاقة
بقوة  400كيلواط .وستستمر شركة ناس
للمقاوالت الكهربائية في العمل عن كثب مع
ُ
ناس للمقاوالت من أجل الحصول على ميزة
تنافسية ،باإلضافة إلى تقديم صفقات ذات
قيمة ال تضاهى إلى عمالئها الكرام.

الشركتان الفرعيتان المملوكتان جزئيا
لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة:
شركة دلمون للخرسانة الجاهزة
ومنتجاتها المحدودة ذ.م.م
ُ

تأسست شركة دلمون للخرسانة الجاهزة
ومنتجاتها المحدودة ذ.م.م ،في عام 1973م
على يد عبداهلل أحمد ناس ،كأول شركة بحرينية

23

منتجة للخرسانة .لعبت شركة دلمون التي تعتبر
الشركة الرائدة للخرسانة الجاهزة في المملكة،
دورًا رئيسيًا في اإلنشاءات الحديثة في البحرين،
وتقوم الشركة بتشغيل تسع مصانع لخلط
الخرسانة يبلغ مُ جمل طاقتها اإلنتاجية  800مترًا
مُ كعبًا من الخرسانة في الساعة.
·كان  2015عامًا ناجحًا جدًا بالنسبة لشركة دلمون
للخرسانة الجاهزة ومنتجاتها المحدودة ذ.م.م،
التي سجلت أعلى نسبة مبيعات خالل أكثر من
خمس سنوات .ويعزى هذا التحسن الملحوظ
في األداء إلى مضاعفة الشركة لجهودها في
أعقاب التحسن الذي شهدته سوق اإلنشاءات.
وتستمر الشركة في االستفادة من قاعدتها
العمالء ،حيث يشكل تسعة ُعمالء
الواسعة من ُ
مختلفين قاموا بتنفيذ أكبر اثنا عشر مشروعًا
تم تزويدها بالمواد ،ونتيجة لذلك ،إستطاعت
الشركة أن تعزز من مكانتها في السوق
بشكل أكبر كرائدة في السوق البحريني.
·خالل السنة ،موضوع هذا التقرير ،تشرفت
شركة دلمون للخرسانة الجاهزة ومنتجاتها
المحدودة ذ.م.م بأن تُشارك في التزويد بالمواد
للعديد من المشاريع اإلسكانية الحكومية،
والتي يزيد مجموعها عن  2.000وحدة سكنية
في أماكن مختلفة في مملكة البحرين ،منها
منطقة شرق الحد ،المدينة الشمالية ،سترة،
بحيرة اللوزي ،وتوبلي.

شركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م
تأسست في عام  1984كشركة مُ ستقلة ضمن
مجموعة شركات ناس،وقد إحتلت الشركة
مكانة مرموقة في سوق الخرسانة المسبوكة
في البحرين ،وأصبحت من المُ نتجين الرئيسين
للمُ نتجات عالية الجودة المُ صنعة حسب الطلب
للتطبيقات الخاصة بالهندسة المدنية واإلنشاءات.
وتشتمل المجاالت الواسعة لمُ نتجات الشركة
على األلواح المعمارية الديكورية في الخرسانة
المسبوكة والخرسانة المُ سلحة باأللياف الزجاجية
ومُ نتجات الخرسانة المُ سلحة ذات اإلستخدامات
الثقيلة ،والوحدات المُ زدوجة الثقيلة عالية اإلجهاد،
وكمرات الجسور ،والبالطات المفرقة ،وأنابيب
الصب،
ّ
الخرسانة المُ سلحة ،والحوائط سابقة
وصهاريج تصريف القمامة ،وألواح التكسيبة
الصحي،
الصرف ّ
الصب ،وفتحات صهاريج ّ
مُ سبقة ّ
وأساسات القواعد وغيرها من المُ نتجات المُ ختلفة
الترصيف.
ّ
كحافات وبالطات
·شهد عام  2015ضلوع شركة دلمون للخرسانة
المسبوكة في عدد كبير من المشاريع
اإلسكانية الحكومية وعلى وجه الخصوص

توريد ألواح األرضيات المجوفة ،مما أدى إلى
زيادة ملحوظة في أرقام المبيعات .وسوف يظل
التركيز على توريد ألواح األرضيات المجوفة
يحتل مرتبة عالية من األولوية لدى الشركة
خالل العام القادم.
·مع زيادة مشاريع البنية التحتية في جميع
أنحاء مملكة البحرين ،فإن الشركة تستهدف
بنجاح تزويد عناصر الهندسة المدنية الجاهزة،
والتي تشمل خزانات الصرف الصحي ،األنابيب
الخرسانية ،أنابيب الصرف الصحي الجاهزة من
الحجم الكبير وقواعد األعمدة الخفيفة .ومن
المتوقع أن تشهد هذه السوق نموًا فائقًا في
السنوات القادمة.
·استطاعت شركة دلمون للخرسانة المسبوكة
خالل عام  2015أن تقوم بنجاح بتصميم و تركيب
عددًا كبيرًا من األسوار المعمارية الجاهزة لوزارة
الكهرباء والماء ووزارة الداخلية ووزارة األشغال
في عام  ،2015فض ً
ال عن العديد من العمالء
اآلخرين في جميع أنحاء المملكة.

·بدعم من شركتها البحرية الفرعية ،دونا
للشحن البحري ذ.م.م ،ضمنت الشركة بأنها غير
متأثرة بالنقص الحاصل في كميات الكونكريت
التي عانت منه األسواق خالل منتصف العام.
وعلى عكس العديد من منافسينا ،فقد تمكنا
من أن ال تتأثر إمدادات الخرسانة إلى مواقع
ُعمالئنا.
·من أجل حماية جودة قاعدة موجوداتها ،شرعت
الشركة في إجراء صيانة شاملة لمنشآت
خلط الخرسانة في موقع االنتاج الرئيسي في
سلماباد ،حيث يتم في الوقت الحالي بناء
مرافق جديدة حسب أرقى التقنيات الحديثة
والتي من شانها ان ترفع من القدرة اإلنتاجية
وتضمن لنا إمدادات ُمستمرة وموثوقة على
المدى البعيد .ومن المتوقع أن يتم اإلنتهاء من
المقرر في
إنشاء هذه المرافق قبل موعد اإلنجاز ُ
ُمنتصف عام .2016
·مع وجود العدد الكبير من المشاريع المضمونة
خالل النصف الثاني من عام  ،2015فان الشركة
مؤهلة جيدا لتحقيق المزيد من المبيعات في
عام .2016

ناس المؤسسة ش.م.ب عامة الـتـقـــريـر الـســــنـوي ٢٠١5

24

الفريق اإلداري
يوسف أحمد عيسى ناس

نيجيل هيكتور

جي .كي .روي

مدير عام الشئون االدارية والموارد البشرية
ناس المؤسسة ش.م.ب عامة
مصنع ناس للثلج والماء
ومصنع ناس لمعالجة الرمال

مدير العقود
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م.

المدير العام
شركة ناس للخدمات الصناعية /ناس للمقاوالت
الميكانيكية

مدير عام Central Garage -
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م.

جيرارد هتون

ديفيد أنطوني
مدير عام
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م.

بي.إس .موكرجي
مدير المقاوالت
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م.

جمال محمد ناس

جون موترام
مدير عام
شركة دلمون للخرسانة الجاهزة ومنتجاتها
المحدودة ذ.م.م.
وشركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م.

جتندر سينغ جيل
مدير عام
شركة ناس للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م.

كوشي بي ماثيو
مدير عام
ناس لألغذية

سين وينستون هيكنسون
المدير االقليمي العام
ناس سكافورم

مدير عام
ناس لألسفلت

أحمد صابر
مدير
ناس التجاري

ديفيد ماكي
مدير عام
ناس للتجهيزات والمشتريات

سريناث برابو
مدير الشئون المالية وسكرتير
الشركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة

رامش بانيغراهي
مدير التدقيق والتوافق
ناس المؤسسة ش.م.ب عامة

أفيناش هجبند
مدير التدقيق الالزم
ناس المؤسسة ش.م.ب عامة

الطيب ابراهيم عثمان حضرة
مدير الشئون القانونية
ناس المؤسسة ش.م.ب عامة
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تقرير مجلس اإلدارة
إلى

توحيد الحسابات

المساهمين الكرام،،،
جميع ُ

لقد طبقت شركة ناس المؤسسة (ش.م.ب) جميع
المعدلة الصادرة
المعايير والتفسيرات الجديدة و ُ
المحاسبة الدولية ولجنة
من مجلس معايير ُ
تفاسير معايير التقارير المالية الدولية التابعة
المحاسبة الدولية ،التي تتعلق
لمجلس معايير ُ
المحاسبية في
المدد ُ
بمعامالتها إعتبارًا من بداية ُ
ُ
/1يناير2015/م.

بالنيابة عن مجلس إدارة شركة ناس
المؤسسة شركة ُمساهمة عامة بحرينية،
ُيسعدني أن أقدم التقرير السنوي الحادي
المدققة
عشر والبيانات المالية السنوية ُ
لشركة ناس المؤسسة(ش.م.ب) للسنة المالية
المنتهية في /31ديسمبر2015/م ،و يتضمن
ُ
الموحدة
التقرير السنوي البيانات المالية ُ
لشركة ناس المؤسسة (ش.م.ب) والشركات
التابعة لها “المجموعة”.
وفيما يلي ملخص ألداء المجموعة للسنة المالية
المنتهية في /31ديسمبر2015/م.
ُ
بآالف الدنانير البحرينية

التفاصيل المالية

2015

2014

اإليرادات

99,284

83,026

األرباح قبل الفوائد
التمويلية واإلستهالك،
ومكافأة أعضاء مجلس
اإلدارة

7,325

9,421

صافي الربح

2,668

4,100

إجمالي األصول

110,451

100,059

المساهمين 57,992
إجمالي حقوق ُ

58,430

التخصيصات
محول إلى
اإلحتياطي القانوني

267

410

أرباح نقدية ُمقترحة

1075

3,226

إحتياطي للتبرعات
واألعمال الخيرية

10

10

النقدية:
توزيع األرباح
ّ

سعدني إبالغكم بأن مجلس إدارة الشركة
ُي
ُ
المنتهية في
قد أوصى للسنة المالية
ُ
/31ديسمبر2015/م ،توزيع أرباح نقدية بواقع خمسة
( )5فلس لكل سهم ،بقيمة  100فلس وذلك على
األسهم التى يبلغ عددها  215٫076٫840سهم من
المصدرة والبالغ عددها 220٫000٫000
إجمالي األسهم ُ
سهم ،حيث تمتلك الشركة  4٫923٫160أسهم
خزينة .وبعد ُموافقة الجمعية العامة سيتم توزويع
المقيدين
المساهمين ُ
حصص األرباح على جميع ُ
المساهمين في تاريخ الجمعية العامة
في سجل ُ
في /21مارس2016/م.

األداء لعام 2015م ،و التطلعات
المستقبلية:
ُ

بدأت الشركة سنتها المالية ٢٠١٥م ،واآلمال
تتزايد بتوقف التدهور في أسعار النفط الذي
بدأ في شهر يونيو من العام  ٢٠١٤م ،وأن تظل
أسعار النفط صامدة طوال العام ،و لكن على
عكس التوقعات ،فقد إستمرت أسعار النفط في
اإلنخفاض خالل العام ،٢٠١٥إلى أبعد من ذلك ،حتى
بلغت ُمستويات ُمتدنية جدًا،األمر الذي كان من
شأنه حدوث ترديات حادة في أرصدة الحسابات
الجارية والمالية الخاصة بخزانات دول الخليج مما
ألقى بظل أكبر من حالة عدم اليقين .وشهدت
السنة أيضا تفاقم المشاكل اإلقتصادية العالمية
بشكل أوسع بسبب تراجع اإلقتصاد الصيني،
و المخاوف من حدوث إنخفاض أكبر في أسعار
النفط والسلع األخرى فض ً
ال عن رفع أسعار الفوائد
المتحدة  .وقد
الواليات
لإلحتياطي الفيدرالي في
ُ
أثرت هذه التبعات التي اليمكن تجنبها ،والناجمة
عن عوامل اإلقتصاد الشامل ،على قطاعات
اإلنشاءات وما يتصل بها من خدمات في الخليج
بشكل عام و في البحرين بشكل خاص ،وذلك
بسبب ندرة المشاريع الحكومية الكبيرة.
ونظرًا للظروف المذكورة أعاله ،وحدوث نقص في
مشاريع البنية التحتية الكبيرة ،والتأخير في بدء
إسنادها الى الشركة سابقًا،
المشاريع التي تم
ُ
المستمر
فضال عن تقلص هوامش الربح والضغط ُ
الذي يسببه إرتفاع تكاليف اإلنتاج ،كل ذلك أدى
للتأثير بشكل كبير على نتائج التشغيل في هذه
السنة ،حيث عانى أداء الشركة خالل هذه السنة
وربحيتها الي حد كبير .وبالرغم من كل ذلك،
إستطاعت الشركة أن تحافظ على مبيعاتها بل
وزيادتها بشكل طفيف ُمقارنةً بالسنة السابقة،
إال أن إنخفاض هوامش بعض المشاريع السابقة
أسفر عن تراجع أرباح العمليات بمبالغ كبيرة.
وملتزمة تجاه
إن الشركة ُمدركة لمسؤولياتها ُ
ُمساهميها بتقديم قيمة جيدة إلستثماراتهم.
ومما يؤكد على هذه الروح ،إنه بالرغم من الوضع
الصعب والظروف المالية السلبية ،فإنه يسرنا أن
نُعلن بأن مجلس اإلدارة قد أوصى بتوزيع أرباح
نقدية بواقع  ٥فلس لكل سهم قيمته  ١٠٠فلسًا.
المستقبل ،فقد تم تكليف الشركة
وبالنظر إلى ُ
ببعض المشاريع الضخمة خالل التسعة أشهر
الماضية ،وحتى اآلن فإن الترتيبات الخاصة بأعمال

الشركة تبدو طيبة جدا حيث ضمنت الشركة
مشاريع تقدر بقيمة  ١٠٠مليون دينار بحريني والتي
سيتم تنفيذها خالل العامين القادمين .كما أن
الشركة ُمتفائلة بأنها سوف تحصل على المزيد
من األعمال خالل العام ،والتي ستفوق قيمتها
 ١.١بليون دينار بحريني وذلك بالنسبة لمشروع
توسعة المطار وغيرها من المشاريع القادمة من
المتوقع أن تقوم مارشال
ألبا و بابكو .كما أنه من ُ
للتمويل بخلق المزيد من المشاريع للبحرين.
ومن ناحية أخرى ،أعلنت الجهات الحكومية مؤخرًا
عن تدابير مالية هامة لتعزيز إيراداتها ،وشمل
لمنتجات الوقود و
ذلك زيادة في أسعار التجزئة ُ
الكهرباء و الماء .وهذه التدابير اإلصالحية التي
إتخذتها الحكومة ،سوف تؤدي حتما إلى حدوث
ضغوطات تضخمية من الممكن أن تشكل عائقًا
لإلقتصاد.
وخالل هذه األوقات الصعبة ،تحرص الشركة على
أن تكون واعية في ُمواصلة سياستها الهادفة
الى ترشيد هيكل نفقاتها مع إتخاذ الخطوات
المحافظة على قدرتها التنافسية.
التي تضمن ُ
كما أن الشركة ُمستمرة في كونها حريصة
ودقيقة في التقدم إلى المناقصات والتفاوض
المستقبلية .وعلى هذا الصعيد،
بشأن األعمال ُ
أوفت المجموعة بإلتزاماتها بما ُيرضي ُعمالئها
والموردين وكافة الوكاالت
والمقاولين الفرعيين
ُ
ُ
الخارجية وهي واثقة من أنها سوف تنجز عملياتها
بطريقة مجدية إقتصاديا في الفترة القادمة.
الفترة من /1يناير2015/م إلى /31ديسمبر2015/م،
تُعد السنة الحادية عشر ألنشطة شركة ناس
المؤسسة (ش.م.ب) وإستطاعت المجموعة أن
تحقق مبيعات إجمالية قدرها  99.284مليون دينار
بحريني ( 83.026مليون دينار بحريني لعام ،)٢٠١٤
وبلغت األرباح ،قبل احتساب الفوائد و اإلستهالك
ومكافأة مجلس اإلدارة  7.325مليون دينار بحريني
( 9.421مليون دينار بحريني لعام  ،)٢٠١٤فيما بلغت
األرباح الصافية  2.668مليون دينار بحريني (4.100
مليون دينار بحريني لعام .)٢٠١٤
ونحن ُملتزمون ببذل ُجهودنا لنتمتع بالقدرة
التنافسية والكفاءة وأن نكون قادرين على تقديم
المحافظة
المساهمين و ُ
قيمة حقيقية ألموال ُ
عليها .كما نلتزم بالتنويع والتقليل من المخاطر
في جميع جوانب أعمال المجموعة فض ً
ال عن
العمل على ضمان مصالح جميع أصحاب الشأن
ألقصى الحدود الممكنة.

وضع دفتر الطلبيات
توجد طلبات أعمال قائمة لدى شركات /أقسام
المجموعة [بإستثناء القسم التجاري] بما
مجموعه  207.57مليون دينار بحريني ،كما في
/24فبراير2016/م ،باإلضافة إلى ذلك بلغت قيمة
المشتركة  2.87مليون دينار بحريني.
المشاريع ُ
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تقرير مجلس اإلدارة (تتمة)
المشتركة
المشاريع ُ

إن مجموعتكـــم حاليـــً شـــريك فـــي المشـــاريع
المشـــتركة التاليـــة:
ُ
المشتركة
الشريك في المشاريع ُ
كونتراك الدولية
المشروع
حظيرة طائرات بأنسجة مقاومة للتوتر لقاعدة
الشيخ عيسى الجوية
قيمة العقد
2,374
المشتركة
الشريك في المشاريع ُ
كونتراك واتس
المشروع
إصالح جدار الرصيف البحري للقاعدة األمريكية
لدعم النشاط البحري ،البحرين
قيمة العقد
3,366

حوكمة الشركات
تلتزم بخطة حوكمة الشركات،
إن المجموعة
ُ
وقد حققت تقدمًا ُمرضيًا في هذا الشأن ،كما
تم اإللتزام باإلرشادات التي حددتها المؤسسات
الرقابية بما يضمن تطبيق قواعد حوكمة
الشركات وتفعيلها في أسرع وقت ُممكن،
وسوف يتم تقديم تقريرًا ُمفص ً
ال ضمن الوثائق
للمساهمين في اإلجتماع
التي سيتم تقديمها ُ
المقرر إنعقاده في
السنوي للجمعية العامة ُ
/21مارس2016/م لتوضيح مدى التقدم في اإللتزام
المتوقعة في
بقواعد حوكمة الشركات والتواريخ ُ
هذا الصدد.
ُ
تعمل بفعالية في جوانب
إن لجنة التدقيق
ُمختلفة من األداء الوظيفي للمجموعة ،وتجتمع
لجنة التدقيق بشكل ُمنتظم من أجل تعزيز
نُظم المعلومات اإلدارية ونُظم الرقابة الداخلية،
كما تُشارك بفعالية في إصدار التوجيهات
المتعلقة بسياسات المجموعة .وللمجموعة لجنة
ُ
كونة من ثالثة من أعضاء مجلس
للمكافآت ُم ّ
ُ
المستقلين « غير تنفيذيين».
اإلدارة ُ
لقد تم إسناد ُمهمة التحقيق الداخلي إلى ُمدققين
ويتم تنفيذها
خارجين من ذوى الخبرة واإلختصاص
ُ
بشكل خاص على إدارة
رضي مع التركيز
بشكل ُم
ٍ
ٍ
المتعلقة بحوكمة الشركات يقوم
المخاطر واألمور ُ
ضابط اإللتزام بالمجموعة بمتابعة األمور اليومية
المتعلقة باإللتزام بقواعد حوكمة الشركات وفقًا
ُ
لمتطلبات المؤسسات الرقابية ويمتثل بفعالية
ُ
لإلرشادات الرقابية ويقوم بتطبيقها.
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مدققو الحسابات
يقتـــرح مجلـــس اإلدارة إعـــادة تعييـــن الســـادة/
ُ
كي .بي .إم .جـــي فخـــرو كمدققـــي لحســـابات
المجموعـــة للســـنة الماليـــة ٢٠١٦م.

العالقة بين اإلدارة والموظفين:
تتسم العالقة بين اإلدارة والموظفين بالطابع
ُ
الودي على الدوام إذ تؤمن المجموعة بحق بأن
ُعد عام ً
ال رئيسيًا ومحوريًا في
القوى العاملة ت ُ
نجاحها وهى تُعتبر ثروة زاخرة وق ّيمة ُمضافة
للمجوعة لذا وبالنيابة عن مجلس إدارة المجموعة
والتقدير إلى جميع
أتقدم بخالص الشكر
ً
الموظفين بالمجموعة من كافة المستويات
والمتفانية في
المخلصة
ُ
الوظيفية لمساهمتهم ُ
سبيل إزدهار المجموعة.

شكر وتقدير
المساهمين ومجلس اإلدارة
بالنيابة عن جميع ُ
أنتهزُ هذه الفرصة ألعبر عن خالص ُشكرنا
وتقديرنا لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد
ّ
المفدى
بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ُ
ولصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان
آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ،وصاحب السمو
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
األمين والقائد العام لقوة دفاع البحرين ،ولجميع
وزارات الدولة ومؤسساتها وخاصة وزارة المالية
ومصرف البحرين المركزي
ووزارة الصناعة والتجارة
ّ
وبورصة البحرين لدعمهم المتواصل.
المصــارف
ُقــدر الدعــم الــذي قدمتــه لنــا
ّ
كمــا ن ّ
والمؤسســات الماليــة وموردينــا وشــركاؤنا فــي
ومدققــي حســاباتنا لعــام 2016م الســادة/
العمــل ُ
والمدققــون الداخليــون
كي بــي إم جــي فخــرو
ُ
الســادة /بــي دي أو.
بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب

سمير عبداهلل ناس
رئيس مجلس اإلدارة

سامي عبداهلل ناس
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
التاريخ ٢٤ :فبراير ٢٠١٦
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الوجود
الجغرافي
الكويت

البحرين

قطر

أبوظبي ،اإلمارات
العربية المتحدة

السعودية

إن وجود ناس المؤسسة ينمو باطراد في
مختلف دول مجلس التعاون الخليجي .ستظل
الشركة حريصة على خلق عالقات في مختلف
أنحاء المنطقة في ظل احتفاظها بمكانتها
كرائدة للقطاع الصناعي في مملكة البحرين.
ناس المؤسسة ش.م.ب عامة الـتـقـــريـر الـســــنـوي ٢٠١5
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بناء مجتمع
أفضل
ناس هي جزء من المجتمع
تلتزم شركة ناس بتوفير الرفاء واإلزدهار في المُ جتمعات التي تعمل بها ،و يُفهم هذا اإللتزام
من سياسة الشركة المُ تمثلة في المسؤلية اإلجتماعية المُ تكاملة مع نموذج وأسلوب
أعمالنا ،فقد قامت الشركة خالل العقود األخيرة بدعم عدد كبير من المُ بادرات واألعمال
الخيرية في القطاعي العام والخاص على حد سواء ،كما قدمت دعمها المالي والعيني،
ألعمال نؤمن بمُ ساهمتها القيمة لتوفير حياة أفضل للشعب البحريني ،والتي سوف
تُساعد على إزدهار المملكة في المُ ستقبل .كما إمتدت مُ ساعدات الشركة لدعم
مجتمعات خارج المملكة عندما تقتضى الحاجة لذلك.
ويمكن ترجمة المسؤولية اإلجتماعية لمؤسسة ناس ،في الدعم الذي تُقدمه
للمجتمع ،والذي يشمل على سبيل المثال وليس الحصر الدعم في المجال
الصحي ،الرياضي والمُ بادرات الوطنية.
اإلجتماعي ،التعليميّ ،

دعم شبابنا
من خالل توفير فرص التعليم والعمل
إلتزمت شركة ناس ببذل جهدها لتطوير الشباب ،حيث شاركنا
في عدد من المُ بادرات التعليمية المحلية واإلقليمية ،والتي
تُساعد الطالب على سد الفجوة بين التعليم والحياة العملية.
ويشمل ذلك المُ شاركة في معارض المهن ،والتعاون مع
الجامعات المحلية من أجل اطالع وتحفيز طالب البحرين وذلك
بمساعدتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة لهم.

• من خالل توفير فرص
التعليم والعمل
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• اإلستعداد للغد
• نعمل معًا ..
للنهوض بالبحرين

• الحث على تالحم
المجتمع
• دعم أساليب حياة
نشطة ..
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رعاية ببيئتنا
اإلستعداد للغد..
تُعتبر عملية الحد من إنبعاثات الكربون والحفاظ على بيئة عمل صالحة
بشكل من مُ ستمر من أولويات شركة ناس المؤسسة .وتعد شركة ناس
ٍ
لألسفلت بالتحديد،هى الرائدة في طرح تقنيات إعادة التدوير و إعادة
االستخدام وإعادة ابتكار النفايات وذلك من خالل تحويلها إلى موجودات
بناء ذات قيمة .كما قامت الشركة بالمشاركة بشكل فعال في حمالت
التنظيف الوطنية ،وهي حريصة على دعم المُ بادرات التي تهدف
لتعزيز قطاع التنمية الزراعية في المملكة ،ويشمل ذلك رعاية عدد من
المؤتمرات والفعاليات.

دعم االزدهار االقتصادي
نعمل معًا  ..للنهوض بالبحرين
تماشيًا مع رؤية شركة ناس في دعم النمو المُ ستقبلي للصناعة
و اإلزدهار اإلقتصادي بالمملكة ،تحرص الشركة على أن تعمل عن
كثب إلى جانب العديد من المُ نظمات الحكومية في محاولة منها
لجذب اإلستثمارات العالمية إلى مملكة البحرين ،وتعزيز العالقات
التجارية ،والنهوض بمملكة البحرين لتصبح بوابة عالمية
للتبادل التجاري في الخليج .كما تحرص الشركة في المشاركة
بالفعاليات السنوية المُ تعلقة بالصناعات ،وفي المعارض
الجاذبة للمُ ستثمرين في المنطقة و حول العالم.

دعم روح المجتمع
الحث على تالحم المجتمع.
بإعتبارها عضوًا فعاالً في المجتمع ،تقدم شركة ناس
دعمها للمُ بادرات اإلجتماعية التي تُشجع على تالحم
المجتمع وتطويره .وذلك يتضمن تقديم مساعدات
ال عن القيام
لإلحتفاالت الوطنية اإلجتماعية ،فض ً
بتشييد مرافق في المجتمع ،مثل دور العبادة.

الصحة و الرفاهية
دعم أساليب حياة نشطة ..
تعد سالمة وصحة ورفاهية موظفينا
والمجتمعات التي نعمل بها من أهم األولويات
لدى شركة ناس ،حيث نحرص على اإللتزام
بأعلى المعايير المتعلقة بالصحة والسالمة
المهنية ورعاية الفعاليات الرياضية المحلية،
التي من شأنها تشجيع شبابنا والمجتمع
على النشاط ،إضافة إلى المشاركة في
مختلف حمالت التبرع بالدم.
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بآالف الدنانير البحرينية

البيـانـات
الماليـة الموحدة
2015
المحتويات
31
32
33
34
35
36

تقرير مدققي الحسابات إلى السادة المساهمين
بيان المركز المالي الموحد
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
بيان التدفقات النقدية الموحد
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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تقرير مدققي الحسابات
إلى حضرات السادة المساهمين

كي بي ام جي فخرو
الدور الخامس،
807
مبنى الغرفة التجارية
ص.ب ،710 :المنامة مملكة البحرين

س.ت6220 :
هاتف+973 17 224 807 :
فاكس+973 17 227 443 :
البريد اإللكترونيkpmgbh@kpmg.com.bh :

تقرير حول البيانات المالية الموحدة
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة المنامة  -مملكة البحرين"( .الشركة") والشركات التابعة لها ("المجموعة") والتي
تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر  ،2015والبيانات الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر ،والتغيرات في حقوق الملكية،
والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،واإليضاحات التي تتكون من ملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات اإليضاحية األخرى.
مسئولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن مجلس إدارة الشركة 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.
مسئولية المدققين
إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي في هذه البيانات المالية الموحدة استنادًا إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد تم تدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية التي
تتطلب منا االلتزام بأخالقيات المهنة ،وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة من خلو البيانات المالية الموحدة من أية معلومات
جوهرية خاطئة.
تشمل أعمال التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة .ان اإلجراءات المختارة تعتمد
سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ .وعند تقييم
على تقديراتنا ،بما في ذلك تقييم مخاطر وجود معلومات جوهرية خاطئة في البيانات المالية الموحدة،
ً
هذه المخاطر يتم األخذ في االعتبار نظام الرقابة الداخلي المعني بإعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة من أجل تصميم إجراءات تدقيق
مناسبة في ظل الظروف القائمة ،وليس لغرض إبداء رأي حول فاعلية نظام الرقابة الداخلي للشركة .كما يشمل التدقيق أيضًا تقييم مدى مالئمة السياسات
المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم عام لعرض البيانات المالية الموحدة.
إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس للرأي الذي توصلنا إليه.
الــــرأي
برأينا أن البيانات المالية الموحدة تظهر بصـورة عادلة ،في كل الجوانب الجوهـرية ،المـركز المالي الموحد للمجموعة كما في  31ديسمبر  ،2015وأداءها المالي
الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،وذلك وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى
وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني نفيد بما يلي:
أ)

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

ب) إن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع البيانات المالية الموحدة؛
ج) أنه لم يرد إلى علمنا وقوع أي مخالفات خالل السنة لقانون الشركات التجارية البحريني ،أو لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة ،يمكن أن يكون
لها أثر سلبي جوهري على أعمال الشركة أو مركزها المالي؛
د) وقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات والمعلومات التي طلبناها ألغراض التدقيق.

كي بي ام جي فخرو
رقم ترخيص الشريك 187
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ناس المؤسسة ش.م.ب عامة الـتـقـــريـر الـســــنـوي ٢٠١5

32

بيان المركز المالي الموحد

كما في  31ديسمبر 2015

بآالف الدنانير البحرينية

2015

2014

إيضاح
6
7
8
25

17.842
1.500
307
576
20.225

18.335
1.500
380
611
20.826

9
10
11
23

5.855
47.405
9.850
3.381
6.699
17.036

5.545
44.008
4.753
4.226
11.589
9.112

الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

90.226
110.451

79.233
100.059

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

22.000
()1.597
7.684
27.753
31
55.871
2.121
57.992

الموجودات
العقارات والمنشآت والمعدات
عقارات استثمارية
استثمارات في شركات زميلة
الحصص في المشاريع المشتركة
الموجودات غير المتداولة
المخزون
ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى
مبالغ مستحقة من العمالء
مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة
ودائع ألجل لدى البنوك
النقد وما في حكمه

المطلوبات
القروض والسلفيات
منافع الموظفين
ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى
مجموع المطلوبات غير المتداولة
ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى
مبالغ مستحقة للعمالء
منافع الموظفين
مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة
سندات مالية مستحقة
قروض وسلفيات
سحب على المكشوف
المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

13

21
21
22

22.000
()1.597
7.417
28.588
29
56.437
1.993
58.430

12
14

310
5.277
151
5.738

302
4.570
129
5.001

15
16
14
23

30.809
2.084
2.313
4.654
1.843
1.576
3.442
46.721
52.459
110.451

17.983
5.034
1.850
5.151
1.236
1.264
4.110
36.628
41.629
100.059

12
13

اعتمدت البيانات المالية الموحدة والتي تشمل الصفحات من  32إلى  64من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  24فبراير  2016ووقعها بالنيابة عن المجلس:

سمير عبداهلل ناس
رئيس مجلس اإلدارة
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سامي عبداهلل ناس
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

بآالف الدنانير البحرينية

2015

2014

إيضاح

99.284
)(85.246

83.026
)(67.590

14.038

15.436

443
)(11.990
154
)(211
515
76

320
)(10.778
447
)(344
)(806
72

ربح السنة
الدخل الشامل االخر للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

3.025
3.025

4.347
4.347

ربح السنة المنسوب إلى:
مساهمي الشركة األم
حصة غير مسيطرة

2.668
357

4.100
247

3.025

4.347

2.668
357

4.100
247

3.025

4.347

17

اإليرادات
تكلفة المبيعات
إجمالي الربح
إيرادات تشغيلية أخرى ،صافي
المصروفات العمومية واإلدارية
إيراد التمويل
تكاليف التمويل
الحصة من أرباح ( /خسائر) المشاريع المشتركة ،صافي
الحصة من ربح الشركة الزميلة

19
18

25
8

مجموع الدخل الشامل للسنة المنسوب إلى:
مساهمي الشركة األم
حصة غير مسيطرة
العائد على السهم
العائد األساسي للسهم (فلس)

20

12.40

19.06

اعتمدت البيانات المالية الموحدة والتي تشمل الصفحات من  32إلى  64من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  24فبراير  2016ووقعها بالنيابة عن المجلس:

سمير عبداهلل ناس
رئيس مجلس اإلدارة

سامي عبداهلل ناس
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

بآالف الدنانير البحرينية

منسوب إلى مساهمي الشركة األم

2015

رأس
المال

أسهم
الخزينة

احتياطي
قانوني

أرباح
مستبقاة

احتياطي
تبرعات
و أعمال
خيرية

المجموع

في  1يناير 2015

22.000

()1.597

7.417

28.588

29

56.437

1.993

2.668
-

-

2.668
-

357
-

3.025
-

2.668

-

2.668

357

3.025

ربح السنة
الدخل الشامل األخر
مجموع الدخل الشامل للسنة

-

المحول لالحتياطي القانوني لسنة 2015
تخصيصات لسنة 2014
أرباح أسهم نهائية ( )%15لسنة 2014
احتياطي تبرعات وأعمال خيرية
تبرعات وأعمال خيرية مدفوعة
في  31ديسمبر 2015

-

-

267

()267

-

حصة
غير
مسيطرة

مجموع
حقوق
الملكية
58.430

-

-

-

-

()3.226
()10
-

10
()8

()3.226
()8

()229
-

()3.455
()8

22.000

()1.597

7.684

27.753

31

55.871

2.121

57.992

بآالف الدنانير البحرينية

منسوب إلى مساهمي الشركة األم

2014

رأس
المال

أسهم
الخزينة

احتياطي
قانوني

أرباح
مستبقاة

احتياطي
تبرعات
و أعمال
خيرية

المجموع

في  1يناير 2014

22.000

()1.597

7.007

28.134

30

55.574

1.872

ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

4.100
-

-

4.100
-

247
-

4.347
-

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

4.100

-

4.100

247

4.347

المحول لالحتياطي القانوني لسنة 2014
تخصيصات لسنة 2013
أرباح أسهم نهائية ( )%15لسنة 2013
احتياطي تبرعات وأعمال خيرية
تبرعات وأعمال خيرية مدفوعة

-

-

410

)(410

-

-

-

-

-

-

-

)(3.226
)(10
-

10
)(11

)(3.226
)(11

)(126
-

)(3.352
)(11

في  31ديسمبر 2014

22.000

()1.597

7.417

28.588

29

56.437

1.993

58.430

اإليضاحات المرفقة من الصفحات  36إلى  64تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

ناس المؤسسة ش.م.ب عامة الـتـقـــريـر الـســــنـوي ٢٠١5

حصة
غير
مسيطرة

مجموع
حقوق
الملكية
57.446
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بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

بآالف الدنانير البحرينية

إيضاح

2015

2014

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
ربح السنة
تسويات:
اإلستهالك
إنخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة
أرباح من بيع العقارات والمنشآت والمعدات
الحصة من (أرباح)  /خسائر المشاريع المشتركة ،صافي
الحصة من أرباح شركة زميلة
منافع الموظفين
التغيرات في:
المخزون
ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى
مبالغ مستحقة من العمالء
مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة
ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى
مبالغ مستحقة للعمالء
منافع الموظفين
مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة
سندات مالية مستحقة

3.025

4.347

4.000
601
)(159
)(515
)(76
707

4.684
292
)(178
806
)(72
524

)(310
)(3.998
)(5.097
845
12.786
)(2.950
463
53
607

)(561
)(8.329
)(1.667
916
2.186
)(1.320
)(441
600
903

صافي التدفقات النقدية من أنشطة العمليات

9.982

2.690

)(3.592
244
149
4.890

)(2.281
483
577
120
)(2.113

صافي التدفقات النقدية من ( /المستخدمة في) أنشطة االستثمار

1.691

)(3.214

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
مقبوضات من قروض وسلفيات
قروض وسلفيات مدفوعة
أرباح أسهم مدفوعة لمساهمي الشركة األم
أرباح أسهم مدفوعة للحصة غير المسيطرة
تبرعات خيرية مدفوعة

2.335
)(2.015
)(3.164
)(229
)(8

2.213
)(4.540
)(3.099
)(126
)(11

التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

)(3.081

)(5.563

صافي الزيادة ( /النقصان) في النقد وما في حكمه

8.592

)(6.087

النقد وما في حكمه في  1يناير

13

5.002

11.089

النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

13

13.594

5.002

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
شراء عقارات ومنشآت ومعدات
عائد من بيع عقارات ومنشآت ومعدات
حصص المشاريع المشتركة
إستثمار في شركة زميلة
ودائع ألجل لدى البنوك

6
10
19
25
8

6
25

اإليضاحات المرفقة من الصفحات  36إلى  64تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

1.1الشركة
شركة ناس ش.م.ب«( .الشركة») هي شركة مساهمة عامة وتم إدراجها في بورصة البحرين بتاريخ  9مارس  .2006الشركة مسجلة في مملكة البحرين تحت
سجل تجاري رقم .60037
تعمل الشركة من خالل مجموعة من األقسام والشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة .تتركز أنشطة المجموعة في الهندسة المدنية
والمقاوالت الميكانيكية والكهربائية ،واستقدام القوى العاملة لألنشطة المتعلقة بالمقاوالت .كما انها تعمل في بيع الخرسانة الجاهزة ،صناعة قوالب الثلج،
قطع الغيار ،المواد الغذائية ،التجارة العامة باإلضافة إلى إبرام عقود تتعلق بتزويد الخرسانة المسبوكة والمياه.
تشتمل البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2015على البيانات المالية للشركة والشركات التابعة لها (يشار إليها «بالمجموعة») وحصة
المجموعة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة .ما لم ينص خالف ذلك ،يتكون رأس المال للشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة
المبينة أدناه على أسهم عادية فقط والتي تملكها المجموعة بشكل مباشر ونسبة حصص الملكية تساوي حقوق التصويت المملوكة من قبل المجموعة.
كما أن بلد التأسيس والتسجيل هو أيضًا المكان الرئيسي لعملها.
نشاطات الشركة منظمة من خالل األقسام والشركات التابعة والحصص في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة التالية في نهاية الفترة:
قائمة األقسام
القسم

النشاط الرئيسي

مصنع ناس للثلج

إنتاج وبيع قوالب الثلج والمياه العذبة

ناس سكافورم

تزويد ونصب وتفكيك السقاالت

ناس للخدمات الصناعية

األعمال الميكانيكية وعقود الصيانة

ناس التجاري

مبيعات ،توزيع ،قطع الغيار ،مراكز صيانة ووكالء مرخصون

ناس لألغذية

استيراد وبيع األغذية المثلجة بالجملة

مصنع ناس للرمل المغسول

بيع الرمل المغسول المصنع من خالل المصنع ،دفن األراضي و تأجير المعدات

قائمة الشركات التابعة
نسبة الحصة
المكان الرئيسي المملوكة و قوة
حصة التصويت لدى
لعملها  /بلد
المجموعة
التأسيس

نسبة
ملكية الحصة
غير المسيطرة

النشاط
األساسي

شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م

البحرين

%100

%0

الهندسة المدنية

شركة ناس للمقاوالت الميكانيكية ذ.م.م

البحرين

%100

%0

التصنيع الميكانيكي
والصيانة

شركة ناس للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م

البحرين

%100

%0

المقاوالت الكهربائية

الشركة

شركة دلمون للخرسانة الجاهزة ومنتجاتها المحدودة ذ.م.م

البحرين

%80

%20

خرسانة مخلوطة جاهزة

شركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م

البحرين

%80

%20

خرسانة مسبوكة
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 .1الشركة (يتبع)
قائمة المشاريع المشتركة

الشركة

المكان الرئيسي
لعملها  /بلد
التأسيس

نسبة الحصة
المملوكة و قوة
حصة التصويت لدى
النشاط األساسي
المجموعة

مشروع ناس كونتراك المشترك

البحرين

% 50

عقود عامة

مشروع ناس موراي روبرتس المشترك

البحرين

% 50

عقود عامة

مشروع ناس برهان المشترك

البحرين

% 50

عقود عامة

مشروع ناس برامكو المشترك

البحرين

% 50

عقود عامة

مشروح ناس بريمر المشترك

البحرين

% 50

بناء وإدراة ملعب الجولف

مشروع ناس إمكو المشترك

البحرين

% 50

عقود عامة

مشروع ناس كونتراك واتس المشترك

البحرين

% 50

عقود عامة

بريمر ناس ذ.م.م

البحرين

% 50

عقود عامة

قائمة الشركات الزميلة

الشركة

المكان الرئيسي
لعملها  /بلد
التأسيس

نسبة الحصة
المملوكة و قوة
حصة التصويت لدى
النشاط األساسي
المجموعة

بي.كي .الخليج  -شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م

البحرين

% 40

شركة دونا مرين ذ.م.م

البحرين

*% 26.67

المقاوالت الكهربائية
نقل المواد الضخمة عن طريق السفن
البحرية

الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المذكورة أعاله تحتسب بإستخدام طريقة حقوق الملكية في هذه االبيانات المالية الموحدة.
* يمثل اإلستثمار في الشركة الزميلة ما نسبته  %33.33في دونا مرين ذ.م.م .شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في مملكة البحرين ومملوكة من شركة
دلمون للخرسانة الجاهزة المحدودة ومنتجاتها ذ.م.م .وهي مملوكة بنسبة  %80من قبل المجموعة.
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2.2أسس اإلعداد
أ) بيان االلتزام
أعدت البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني لسنة .2001
ب) أسس القياس
لقد تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة من السجالت المحاسبية للمجموعة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ،ماعدا االستثمارات في شركات زميلة
والحصص في المشاريع المشتركة التي تظهر بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة مطروحًا منها تكلفة البيع ،أيهما أقل.
ج) المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات السارية المفعول من  1يناير 2015
المعايير والتعديالت والتفسيرات أصبحت سارية المفعول من  1يناير  2015والتي تعتبر ذات عالقة بالمجموعة هي كاآلتي:
1 )1تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )19خطط المنافع المحددة :مساهمات الموظفين
تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ( )19توضح كيف يجب أن تقوم الشركة باحتساب مساهمات الموظفين أو األطراف األخرى لتحديد خطط المنافع،
بناء على ما إذا كانت هذه المساهمات تعتمد على سنوات الخدمة المقدمة من الموظف.
ً
بالنسبة للمساهمات التي ال تعتمد على عدد سنوات الخدمة ،فإن للشركة خيار احتسابها كتخفيض في تكلفة الخدمة في الفترة التي تم تقديم
الخدمة فيها ،أو نسبتها لفترات خدمة الموظفين باستخدام طريقة وحدة االئتمان للمشروع ،بينما بالنسبة للمساهمات التي تعتمد على عدد
سنوات الخدمة ،فإن الشركة ملزمة بنسبتها لفترات خدمة الموظف.
ال يوجد للتعديالت أعاله أي أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
2 )2التعديالت السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية دورة  2102-0102ودورة 3102-1102
التعديالت السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للسنوات  2012-2010و 2013-2011تشمل عدد من التعديالت لمختلف المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية .معظم التعديالت ستكون سارية المفعول بأثر مستقبلي ابتداء من أو بعد  1يوليو  ،2015مع السماح بالتطبيق المبكر (جنبًا
إلى جنب مع المتطلبات االنتقالية الخاصة بكل حالة) ،وفي هذه الحالة ستطبق أيضًا التعديالت الالحقة ذات العالقة على المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية األخرى.
ال يتوقع أن يكون هناك أي أثر جوهري جراء تطبيق التعديالت أعاله على البيانات المالية للمجموعة.
فيما يلي التعديالت الرئيسية باختصار:
	-التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )2تغير تعريفات «شروط االستحقاق» و»ظروف السوق» ،وتضيف تعريفات «شروط األداء» و»شروط
الخدمة» والتي سبق أن أدرجت في تعريف شروط االستحقاق.
	-التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )3توضح وجوب قياس المبلغ المحتمل الذي يصنف كأصل أو مطلوب بالقيمة العادلة في تاريخ
بيان المركز المالي ،بغض النظر عن ما إذا كان المبلغ المحتمل هو أداة مالية ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9أو معيار المحاسبة
الدولي رقم ( ،)39أو إذا كان األصل أو المطلوب غير مالي .يجب احتساب تغيرات القيمة العادلة (عدا تسويات فترات القياس) في الربح أو الخسارة .تم تعديل
معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )37المخصصات ،والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة الستثناء المخصصات ذات العالقة بالمقابل الطارئ .كما أن
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )3غير قابل للتطبيق المحاسبي لتأسيس جميع أنواع االتفاقيات المشتركة في المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم ( - )11االتفاقيات المشتركة (بما في ذلك العمليات المشتركة) في البيانات المالية لالتفاقيات المشتركة نفسها.
	-تم تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )8ليتطلب صراحة اإلفصاح عن قرارات اإلدارة عند تطبيق معايير التجميع .وتشمل اإلفصاحات:
•شرح مختصر للقطاعات التشغيلية التي تم تجميعها.
•المؤشرات االقتصادية التي تم تقييمها لتحديد ما إذا كانت القطاعات التشغيلية تتشارك في خصائص اقتصادية متماثلة.
باإلضافة لذلك ،فإن هذا التعديل يوضح أن تسوية إجمالي موجودات القطاعات التي يمكن اإلفصاح عنها ،إلى موجودات الشركة مطلوبة فقط إذا تم توفير
هذه المعلومات بشكل منتظم إلى صانع القرارات الرئيسي للشركة.
	-أوضح مجلس معايير المحاسبة الدولي ،أنه عند إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )13والقيام بالتعديالت الالحقة لمعيار المحاسبة الدولي
رقم ( )39والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)9إال أنه لم يمنع الشركات من قياس الذمم المدينة والدائنة قصيرة األجل التي ال تملك فائدة معلن
عنها في مبالغ الفواتير دون خصم ،إذا كان اثر عدم الخصم غير جوهري .كما تم تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )13لتوضيح أن استثناء
المحفظة يطبق على العقود في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)9بغض النظر عما إذا كان تعريف
الموجودات والمطلوبات المالية ينطبق عليها أو ال طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (.)32
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 .2أسس اإلعداد (يتبع)
	-التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )38ألغت التناقضات الملحوظة في المعالجة المحاسبية لالستهالك/
اإلطفاء المتراكم ،عند إعادة تقييم أي من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أو الموجودات غير الملموسة .المعايير المعدلة توضح أنه يتم تسوية إجمالي
مبلغ القيمة الدفترية بطريقة متوافقة مع إعادة تقييم األصل ،وأن االستهالك/اإلطفاء المتراكم هو الفرق بين إجمالي مبلغ القيمة الدفترية والقيمة
الدفترية بعد اخذ خسائر انخفاض القيمة المتراكمة باالعتبار .يتم إلغاء االستهالك (اإلطفاء) المتراكم مقابل إجمالي القيمة الدفترية لألصل.
	-التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )24توضح أن شركات اإلدارة التي تقدم خدمات موظفي اإلدارة الرئيسيين إلى الشركة ذات العالقة تعتبر
أطرافًا ذات عالقة مع الشركة المعنية .وبالتالي ،فإنه يجب اإلفصاح عن المبالغ المتكبدة للخدمات المدفوعة أو المستحقة لشركة اإلدارة مقابل خدمات
موظفي اإلدارة الرئيسيين ،ضمن معامالت األطراف ذات العالقة .إال أنه ليس من الملزم اإلفصاح عن مكونات هذه التعويضات .كما ستحتاج الشركة المعنية
إلى اإلفصاح عن المعامالت األخرى مع شركة اإلدارة طبقًا لمتطلبات اإلفصاح الحالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم (.)24
	-تم تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم ( )40لتوضيح أنه على الشركة ما يلي:
•تحديد ما إذا كان العقار المشترى هو عقار استثماري طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (.)40
•القيام بتقييم منفصل طبقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )3لتحديد ما إذا كانت عملية شراء العقار االستثماري تمثل عملية دمج لألعمال.
د) المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات الصادرة غير النافذة
 1يناير ،2015ولكن
تم إصدار عدد من المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات التالية والتي ستكون سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ بعد
لم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة .المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات ذات العالقة بالمجموعة موضحة أدناه .ال تخطط
المجموعة تطبيق أي من هذه المعايير بشكل مبكر.
1 )1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )9األدوات المالية
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9المنشور في يوليو  2014يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم  :39األدوات المالية  -االحتساب والقياس.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9يشمل توجيهات معدلة حول تصنيف وقياس األدوات المالية ،بما في ذلك النموذج الجديد للخسارة
االئتمانية المتوقعة الحتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية ،والمتطلبات العامة الجديدة لمحاسبة التحوط .كما تحمل ُقدمًا توجيهات االحتساب
وإلغاء االحتساب الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي رقم .39
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9سيكون ساري المفعول للسنوات المنتهية من أو بعد  1يناير  ،2018مع السماح بالتطبيق المبكر.
تقوم المجموعة حاليًا بتقييم األثر المحتمل الناتج من تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية الموحدة.
2 )2المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )15إيراد العقود مع العمالء
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )15يؤسس إطارًا شام ً
ال لتحديد ما إذا كان ،وكم ،وكيفية احتساب اإليراد .ويحل محل اإلرشادات احتساب
اإليراد الحالية  ،بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم ( -)18اإليراد  ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( - )11عقود اإلنشاء ،وتفسير لجنة المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية رقم ( - )13برامج والء العمالء.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )15ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يناير  ،2018مع السماح بالتطبيق المبكر.
تقوم المجموعة حاليًا بتقييم األثر المحتمل الناتج من تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية الموحدة.
3 )3تعديالت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )11المعالجة المحاسبية لعمليات االستحواذ على حصص في عمليات مشتركة
تعديالت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )11تقدم توجيهات حول كيفية احتساب شراء حصص في عمليات مشتركة والتي تمثل أعماالً
تجارية وفق تعريف المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )3دمج األعمال .تنص التعديالت على وجوب تطبيق مبادئ المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم ( )3والمعايير األخرى ذات العالقة بالمعالجة المحاسبية لعمليات دمج األعمال.
تطبق تعديالت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )11بأثر مستقبلي للفترات المالية من أو بعد  1يناير .2016
4 )4تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( - )38توضيح الطرق المقبولة لالستهالك واإلطفاء
تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16تمنع الشركات من استخدام طريقة استهالك على أساس اإليرادات لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات.
تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ( )38تقدم افتراضًا قاب ً
ال للتفنيد ،وهو أن اإليراد ليس بالضرورة األساس المناسب الحتساب اإلطفاء للموجودات
غير الملموسة .من الممكن تفنيد هذا االفتراض فقط إذا كان يتم التعبير عن األصل غير الملموس كمقياس لإليراد ،أو إذا كان من الممكن برهنة
ترابط اإليراد واستهالك المنافع االقتصادية لألصل غير الملموس بشكل كبير.
تطبق التعديالت بأثر مستقبلي للسنوات من أو بعد  1يناير .2016
ال تتوقع المجموعة أن يكون لتطبيق هذه التعديالت أي أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة.
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 .2أسس اإلعداد (يتبع)
5 )5تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( - )41الزراعة :النباتات المنتجة
هذه التعديالت تغير المتطلبات المحاسبية للموجودات البيولوجية التي ينطبق عليها تعريف النباتات المنتجة .طبقًا للتعديالت ،فإن الموجودات
البيولوجية التي ينطبق عليها تعريف النباتات المنتجة لن تكون ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )41بعد اآلن .و بدال من ذلك ،سيطبق
معيار المحاسبة الدولي رقم (.)16
التعديالت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يناير  ،2016مع السماح بالتطبيق المبكر.
6 )6طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة  -تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ()27
قام مجلس معايير المحاسبة الدولي ببعض التغييرات على معيار المحاسبة الدولي رقم  - 27طريقة حقوق الملكية للبيانات المالية المنفصلة ،والتي
ستسمح للشركات باستخدام طريقة حقوق الملكية في بياناتها المالية المنفصلة لقياس االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة
والشركات الزميلة.
يسمح معيار المحاسبة الدولي رقم ( )27حاليا للشركات بقياس االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة بالتكلفة
أو كأصل مالي في بياناتها المالية المنفصلة .تقدم التعديالت طريقة حقوق الملكية كخيار ثالث .يمكن القيام باالختيار بشكل مستقل لكل فئة من
االستثمارات (الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة).
تطبق التعديالت بأثر رجعي للفترات المالية من أو بعد  1يناير  ،2016مع السماح بالتطبيق المبكر.
7 )7التعديالت السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية دورة  - 2014-2012معايير مختلفة
التعديالت السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لدورة  2014-2012تشمل عدد من التعديالت لمختلف المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية .معظم التعديالت ستكون سارية المفعول بأثر مستقبلي ابتداء من أو بعد  1يناير ،2016مع السماح بالتطبيق المبكر (جنبًا إلى جنب مع
المتطلبات االنتقالية الخاصة بكل حالة) ،وفي هذه الحالة ستطبق أيضًا التعديالت الالحقة ذات العالقة على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
األخرى.
ال يتوقع أن يكون هناك أي اثر جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
فيما يلي التعديالت الرئيسية باختصار:
•المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )5عند إعادة تصنيف أصل (أو مجموعة تصرف) من «محتفظ به بغرض البيع» إلى «محتفظ به بغرض
التوزيع» أو العكس ،فإن هذا ال يمثل تغييرًا لخطة البيع أو التوزيع ،وليس من الضروري احتسابها على هذا األساس.
•المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )7توجيهات محددة لتحويل الموجودات المالية لمساعدة اإلدارة على تحديد ما إذا كانت شروط اتفاقية
وبناء على ذلك ،ما إذا كانت الموجودات مؤهلة إللغاء االحتساب.
الخدمة تمثل «مشاركة مستمرة»،
ً
8 )8مبادرة اإلفصاح (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ())1
تم القيام بتعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )1عرض البيانات المالية في سياق مبادرة اإلفصاح الخاصة بمجلس معايير المحاسبة الدولي،
والتي من شأنها استكشاف كيفية تطوير إفصاحات البيانات المالية .التعديالت تقديم توضيحات بشأن عدد من القضايا ،بما في ذلك:
•الجوهرية  -يجب على الشركة عدم القيام بتجميع أو تبويب المعلومات بطريقة تحجب المعلومات المفيدة .عندما تكون البنود جوهرية ،يجب
تقديم معلومات كافية لتفسير األثر على المركز المالي أو األداء.
•التبويب والمجاميع الفرعية  -قد تحتاج البنود المحددة في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1إلى التبويب عندما يكون ذلك متعلقًا بفهم المركز
المالي أو األداء للشركة .دائما ما يوجد توجيهات جديدة حول استخدام المجاميع الفرعية.
•اإليضاحات  -التأكيد على أن اإليضاحات ليست بحاجة ألن تعرض في ترتيب معين.
•الدخل الشامل اآلخر الناتج من االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية  -يتم تصنيف الحصة من الدخل الشامل اآلخر الناتج من االستثمارات
المحتسبة بطريقة حقوق الملكية بناء على ما إذا كان سيتم الحقًا إعادة تصنيف هذه البنود إلى الربح أو الخسارة أم ال .يجب عرض كل فئة كبند
مستقل في بيان الدخل الشامل اآلخر.
وفقًا للشروط االنتقالية ،فإن االفصاحات في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )8التي تتعلق بتطبيق المعايير/السياسات المحاسبية الجديدة غير مطلوبة
لهذه التعديالت.
تطبق التعديالت بأثر مستقبلي للفترات المالية من أو بعد  1يناير  ،2016مع السماح بالتطبيق المبكر.
هـ) التطبيق المبكر للمعايير
لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر للمعايير والتفسيرات الجديدة أو المعدلة خالل .2015
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3.3السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة والتي تم تطبيقها من قبل المجموعة على نحو ثابت كما كانت
مطبقة في السنوات السابقة ،كما قامت شركات المجموعة بتطبيقها على نحو ثابت:
)أأساس توحيد البيانات
1 )1الشركات التابعة
الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة .تسيطر المجموعة على المنشأة عندما تتعرض ،أو لديها الحق في العوائد المتغيرة
من مشاركتها مع المنشأة ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها عليها .يتم تضمين البيانات المالية للشركات التابعة في
البيانات المالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى فقدان السيطرة.
2 )2لمعامالت والحصة غير المسيطره
يتم عرض الحصة في حقوق ملكية الشركات التابعة الغير منسوبة للشركة األم في بيان حقوق الملكية الموحد كحصة غير مسيطرة .يتم احتساب
الحصة غير المسيطرة مبدئيًا بحسب حصتها من الموجودات القابلة للتحديد ،والمطلوبات والمطلوبات المحتملة المحتسبة في محاسبة الشراء،
وال يشمل الشهرة تدرج األرباح والخسائر المنسوبة للحصة غير المسيطرة في بيان الدخل الشامل الموحد كأرباح أو خسائر منسوبة للحصة غير
المسيطرة.
إن سياسة المجموعة في التعامل مع الحصة غير المسيطرة هي احتسابها كمعامالت مع حقوق مساهمي المجموعة .بالنسبة لشراء حصة غير
مسيطرة ،يتم تسجيل الفرق بين المبلغ المدفوع والحصة المشتراة من القيمة الدفترية لصافي الموجودات للشركة التابعة في حقوق الملكية.
3 )3لحصص في الشركات المستثمر فيها المحتسبة بطريقة حقوق الملكية
الشركة الزميلة هي الشركة التي تمتلكها المجموعة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة ال تقل عن  %20من حق التصويت أو تتمتع بتأثير جوهري،
دون السيطرة ،على السياسات المالية والتشغيلية .المشروع المشترك هو ترتيب تكون المجموعة فيه تحت سيطرة مشتركة ،وتملك الحق في
صافي موجودات الترتيب المشترك بدالً من الحق في موجوداته ومطلوباته.
تقوم المجموعة بإحتساب حصتها في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بطريقة حقوق الملكية .يتم احتساب االستثمار مبدئيًا بسعر التكلفة
ويتم زيادة أوخفض القيمة الدفترية حسب الحصة من ربح أو خسارة الشركة المستثمر فيها بعد تاريخ الشراء .التوزيعات من الشركة المستثمر فيها
تخفض القيمة الدفترية لالستثمار.
عندما تتجاوز حصة الشركة من الخسائر حصتها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ،تخفض القيمة الدفترية لحصة الشركة إلى الصفر ويتم
التوقف عن احتساب أي خسائر إضافية إال إذا كان هناك التزام على المجموعة أو إذا تم دفع مبالغ بالنيابة عن الشركات الزميلة أو المشروع المشترك.
4 )4معامالت تم استبعادها عند توحيد البيانات المالية
يتم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة وأي أرباح غير محققة والناتجة عن عمليات مع شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة .يتم أيضًا
استبعاد األرباح الناتجة من المعامالت بين المجموعة مع الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية 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.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
)بالموجودات والمطلوبات المالية
1 )1االحتساب وإلغاء االحتساب
تتكون الموجودات المالية للمجموعة من النقد وما في حكمه ،وودائع ألجل لدى البنوك ،وذمم تجارية وذمم مدينة أخرى ،ومستحقات من العمالء
ومستحقات من أطراف ذوي عالقة .تتكون المطلوبات المالية للمجموعة من قروض وسلفيات ،وذمم تجارية وذمم دائنة أخرى ،ومستحقات للعمالء،
ومستحقات ألطراف ذوي عالقة ،وسندات مالية مستحقة وسحب على المكشوف .يتم احتساب جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالتاريخ
التي تنشأ فيه.
يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة ،وهي المبلغ المدفوع (في حالة الموجودات) أو المستلم (في حالة المطلوبات).
تقوم المجموعة بإلغاء احتساب الموجودات المالية عندما ينتهي حق استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تقوم المجموعة بنقل
جميع مخاطر وعوائد الملكية بشكل جوهري .تقوم المجموعة بشطب بعض الموجودات المالية عندما يتم تحديدها بأنها غير قابلة للتحصيل .تقوم
المجموعة بإلغاء احتساب المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها.
2 )2تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
تصنف المجموعة الموجودات المالية تحت بند القروض والذمم المدينة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( .)39تصنف جميع المطلوبات المالية
للمجموعة بالتكلفة المطفأة .تحدد اإلدارة تصنيف أدواتها المالية عند االحتساب المبدئي.
3 )3مبادئ القياس
يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.
إن التكلفة المطفأة لألصل أو اإللتزام المالي هي المبلغ الذي يتم من خالله قياس الموجودات أو المطلوبات المالية في االحتساب المبدئي ،مطروحًا
منه المبالغ المدفوعة ،مضافًا إليه أو مطروحًا منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بين المبلغ المحتسب مبدئيًا
ومبلغ االستحقاق ،مطروحًا منه مخصص االنخفاض في القيمة.
)جمعامالت بالعملة األجنبية
1 )1عملة التعامل والعرض
يتم قياس بنود البيانات المالية الموحدة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المجموعة «عملة التعامل» .يتم إعداد البيانات
المالية الموحدة بالدينار البحريني وهي العملة المستعملة من قبل المجموعة في معامالتها والعملة المستخدمة في إعداد البيانات المالية .تم
التقريب إلى «األلف» ماعدا الحاالت المشار إليها.
2 )2المعامالت واألرصدة
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الدينار البحريني الذي يعتبر عملة القياس للمجموعة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء
المعامالت .تم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية التي تتم بالعمالت األجنبية بسعر الصرف السائد في تاريخ بيان المركز المالي .تدرج جميع فروقات
التحويل في بيان الربح أو الخسارة.
3 )3شركات المجموعة
ال يوجد لدى المجموعة إستثمارات جوهرية في العمليات الخارجية .ان العمالت األخرى المستعملة من قبل شركات المجموعة في معامالتها إما الدينار
البحريني أو الدوالر األمريكي .وعليه لم تنتج أية فروقات جوهرية من تحويل البيانات المالية لشركات المجموعة.
)دالعقارات والمنشآت والمعدات
1 )1الموجودات المملوكة
تظهر العقارات والمنشآت والمعدات والتي تشمل أعمال رأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة مطروحًا منها متجمع االستهالك وخسائر إنخفاض القيمة،
ان وجدت .تشمل التكلفة المصروفات المنسوبة بشكل مباشر لألصل المشترى .تشمل تكلفة الموجودات المبنية من قبل المجموعة تكلفة المواد
والعمل المباشر والتكاليف األخرى المنسوبة بشكل مباشر و التي تجعل الموجودات في حالة جاهزة للعمل واإلستخدام المنشود وتكاليف تفكيك
وإزالة العناصر وإعادة تهيئة الموقع التي توجد فيه الموجودات ورسملة تكاليف التمويل.
وتعدل كلما لزم ذلك ،في تاريخ كل بيان مركز مالي .يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات
ويتم مراجعة قيم الموجودات المتبقية والعمراإلنتاجي،
ّ
إلى قيمتها القابلة لإلسترداد إذا كانت القيمة الدفترية للموجودات أكبر من قيمتها القابلة لإلسترداد المقدرة .أما األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
المتعلقة بالعقارات والمنشآت والمعدات فيتم إظهارها بالتكلفة مطروح منها خسائر اإلنخفاض في القيمة ،إن وجدت.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
2 )2القياس الالحق
تتم رسملة المصروفات المتعلقة باستبدال أحد مكونات العقار والمنشآت والمعدات والتي تم تصنيفها على حده .تتم رسملة المصروفات األخرى
فقط عندما تؤدي هذه المصروفات إلى زيادة في القيمة االقتصادية المستقبلية للعقارات والمنشآت والمعدات .تحمل جميع المصروفات األخرى على
بيان الربح أو الخسارة عند تكبدها .يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ للتصنيف المناسب في العقارات والمنشآت والمعدات حالما تكون
جاهزة لإلستخدام.
3 )3اإلستهالك
يتم إحتساب اإلستهالك في الربح أو الخسارة وفقًا لطريقة القسط الثابت على العمر اإلنتاجي للعقارات والمنشآت والمعدات .ال يتم إحتساب إستهالك
على األراضي المملوكة .األعمار اإلنتاجية المتوقعة كما يلي:

تصنيف العقارات والمنشآت والمعدات
المباني
تحسينات على أراضي مستأجرة
المنشآت واآلالت والسيارات
السفن والمراكب
معدات مكتبية وأثاث وتركيبات

العمر اإلنتاجي
المتوقع بالسنوات
 10 - 3سنة
 15 - 3سنة
 15 - 3سنة
 15 - 10سنة
 5 - 1سنوات

)هعقارات استثمارية
العقارات هي تلك اإلستثمارات المحتفظ بها بغرض اإليجار او اإلستفادة من الزيادة في قيمتها او كليهما .والتي ال تستخدم من قبل شركات المجموعة.
تصنف األراضي المشتراة والمحتفظ بها لغرض مستقبلي غير محدد كعقارات استثمارية أيضًا .يتم التحويل من وإلى العقارات اإلستثمارية إلى عقارات
تجارية او معدات وعقارات إذا كان هناك تغير في استخدام العقار.
تقاس العقارات اإلستثمارية مبدئيا بالتكلفة ،متضمنًا تكاليف المعاملة .يتم إظهار العقارات االستثمارية بالتكلفة مطروحة منها متجمع اإلستهالك و
خسائر إنخفاض القيمة .ال يتم إحتساب اإلستهالك على األراضي المملوكة.
تحتسب أية أرباح أو خسائر من استبعاد العقارات االستثمارية والمحسوبة على أساس الفارق بين صافي المستلم من االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل
في الربح أو الخسارة.
)وانخفاض القيمة
يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات المجموعة لتحديد دالئل إنخفاض في القيمة في تاريخ كل بيان مركز مالي .إذا وجد مثل هذا الدليل يتم تقدير
القيمة المتوقع إستردادها من هذه الموجودات .وتحتسب الخسائر الناتجة من اإلنخفاض إذا فاقت القيمة الدفترية ألي أصل من األصول القيمة المتوقع
إستردادها  ،وتحمل هذه الخسائر على الربح أو الخسارة.
)زالمخزون
يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل .يتم احتساب تكلفة المخزون لألغذية على أساس الداخل أوال الخارج أوالً ،بينما يتم
احتساب تكلفة المخزون اآلخر على أساس المتوسط المرجح 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.
)حالنقد وما في حكمه
يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل التي تستحق خالل  3أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع،
والتي ال تكون معرضة ألخطار التغير في القيمة العادلة بصورة جوهرية .لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحدة ،يتم عرض النقد وما في حكمه
صافي من السحوبات على المكشوف.
)طمبالغ مستحقة من  /إلى العمالء
تمثل المبالغ المستحقة من العمالء إجمالي المبالغ غير المفوترة على األعمال المنجزة حتى نهاية الفترة والمتوقع تحصيلها ،و تقاس بالتكلفة زائدًا الربح
المحتسب حتى نهاية الفترة ،مطروحًا منها فواتير إنجاز العمل المرحلية المستلمة و الخسائر المتكبدة.
تمثل المبالغ المستحقة إلى العمالء الزيادة في فواتير األعمال المنجزة على اإليرادات المحتسبة ( التكاليف مضاف إليها األرباح المنسوبة) على األعمال
المنجزة حتى نهاية الفترة.
تشمل التكلفة جميع المصروفات المتعلقة بمشاريع محددة والموزعة كمصروفات ثابتة أو متغيرة والمتكبدة في عقود المجموعة وفقًا لطاقة العمل
اإلعتيادي.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
)يالمخصصات
يتم احتساب المخصصات في بيان المركز المالي عندما يكون على المجموعة التزام قانوني أو إعتباري نتيجة ألمر ما حدث في الماضي ،ويمكن قياسه
بطريقة موثوقة ،مع احتمال استخدام منافع اقتصادية لسداد هذا االلتزام.
)كاإليجارات التشغيلية
تحتسب المدفوعات المتعلقة باإليجارات التشغيلية في الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على فترة اإليجار.
)لمنافع للموظفين
1 )1الموظفون البحرينيون
توفر الهيئة العامة للتأمين االجتماعي غطاءًا تأمينيًا للموظفين البحرينيين وذلك نظير اشتراك شهري يتحمله كل من أصحاب األعمال والموظفين
ويحتسب على أساس نسبة مئوية ثابتة من الراتب .مساهمة المجموعة في هذا البرنامج والذي يمثل برنامج مساهمات محددة حسب معيار
المحاسبة الدولي رقم ( )19يتم تسجيلها كمصروفات عند تكبدها.
2 )2الموظفون األجانب
يستحق الموظفون األجانب الذين يعملون بعقود عمل محددة مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل البحريني للقطاع األهلي لسنة  2012تحتسب
على أساس مدة الخدمة وآخر راتب شهري .يتم عمل مخصص لهذا االلتزام وفقا لقانون العمل البحريني بناء على متراكم فترات خدمة الموظفين
منذ تاريخ التسوية السابقة وآخر استحقاقات الرواتب والعالوات بتاريخ بيان المركز المالي.
)ماإليرادات
1 )1إيرادات ومصروفات العقود
يحتسب دخل ومصروفات العقود في الربح أو الخسارة بنسبة االتمام للعقود حين يمكن قياس الناتج من العقود بطريقة موثوق بها .يشمل إيراد
العقد المبلغ األساسي المتفق عليه مضافًا إليه أي تغييرات في أعمال العقد والمطالبات إذا كانت محتملة ويمكن قياسها بطريقة موثوقة ومقبولة
من العميل.
ويتم قياس المرحلة المنجزة بالرجوع إلى نسبة تكاليف العقد المتكبدة حتى اآلن بإجمالي تكاليف العقد المقدرة ،الجزء المنجز فعليًا من العقد
وعمليات مسح األعمال المنجزة إعتمادًا على طبيعة العقد .إذا لم يكن باإلمكان قياس نتيجة عقد البناء ،يتم احتساب إيرادات العقد فقط بنسبة
تكاليف العقد المتكبدة التي يكون من المحتمل استردادها .تحتسب أي خسارة متوقعة من العقد مباشرة في الربح أو الخسارة.
2 )2مبيعات البضائع
تمثل المبيعات قيمة الفواتير الصادرة عن البضائع الموردة والخدمات المقدمة خالل السنة والمقاسة بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو الذمم
المدينة .يحتسب اإليراد عند االنتقال الجوهري لمخاطر ومنافع الملكية للمشتري ويكون استرداد المبلغ محتم ً
ال.
3 )3إيراد التأجير
إيراد التأجير يمثل قيمة تأجير السقاالت والمعدات والخدمات ذات الصلة المقدمة ،وتحتسب عند تقديم الخدمات.
عندما تقوم المجموعة بصفتها وكيل أعمال وليس كطرف رئيسي في المعاملة ،يتم احتساب اإليراد صافي من عمولة المجموعة.
)نإيراد التمويل
إيراد التمويل هو إيراد الفوائد المحتسب على أساس تقسيمه على فترة الودائع قصيرة األجل.
)ساإليرادات األخرى
يتم إحتساب إيرادات الخردة عند بيع المخزون وقطع الغيار الخردة .يتم إحتساب إيرادات العمولة عند إستحقاقها وتقديم الخدمات.
)عأسهم الخزينة
عندما تشتري المجموعة أسهم رأس مالها ،يطرح المبلغ المدفوع شام ً
ال أي تكاليف تتعلق بالمعاملة من إجمالي حقوق الملكية وتسجل كأسهم خزينة
إلى أن يتم إلغاءها .عند بيع السهم أو إعادة إصداره الحقًا ،فإن أي أرباح أو خسائر تتضمن في حقوق الملكية.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
)فاالحتياطي القانوني
حسب متطلبات نظام الشركة األساسي وقانون الشركات التجارية البحريني لسنة  ،2001فانه يجب تخصيص  ٪10من صافي الربح لالحتياطي القانوني
ويتم إيقاف التخصيص حتى يصل إلى  ٪50من رأس المال المدفوع .هذا اإلحتياطي ال يتم توزيعه عاد ًة على المساهمين إال في حاالت معينة حددها
قانون الشركات التجارية البحريني لسنة .2001
)صالعائد على السهم
تعرض المجموعة معلومات العائد على السهم األساسي .يحتسب العائد على السهم األساسي عن طريق قسمة الربح أو الخسارة المنسوبة لمساهمي
الشركة على المعدل المرجح لألسهم القائمة خالل السنة بعد طرح متوسط عدد أسهم الخزينة المشتراة والمحتفظ بها من قبل الشركة.
)قتقارير القطاع
إن القطاع التشغيلي هو جزء من المجموعة الذي يزاول نشاطاته التجارية ويحقق إيرادات ويتكبد مصروفات ويتم مراجعة نشاطاته بشكل دوري من
قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة (مجلس اإلدارة) ،التخاذ القرارات بشأن الموارد التي يجب تخصيصها للقطاع ،ولتقييم أداءه والذي يتوفر
له معلومات مالية منفصلة .تقسم القطاعات التشغيلية إلى قطاعات تجارية .تقوم المجموعة بتنظيم أعمالها كقطاعين رئيسيين وذلك ألسباب إدارية.
)رودائع ألجل لدى البنوك
تمثل الودائع ألجل لدى البنوك الودائع التي التندرج تحت تعريف النقد وما في حكمه و التي يحل تاريخ إستحقاقها بعد أكثر من  3أشهر من تاريخ اإليداع
و التي ال تكون معرضة لمخاطر التغير في القيمة العادلة بصورة جوهرية.
4.4التقديرات المحاسبية واألحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية
تقوم المجموعة بعمل تقديرات وفرضيات تؤ ّثر على المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات للسنة المالية المقبلة .وأن هذه التقديرات واألحكام يتم
تقييمها بشكل مستمر على أساس التجربة التاريخية وعوامل أخرى ،منها تو ّقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها كانت معقولة في ظروف
معينة.
)أانخفاض قيمة الذمم المدينة
بأن المجموعة لن تكون قادرة على تحصيل ّ
كل المبالغ
يتم عمل مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي ّ
المستحقة طبقا للشروط األصلية للذمم المدينة .تعتبر الصعوبات المالية للمدين ،واحتمال إفالسه أو إعادة الهيكلة المالية ،وعدم أو تأخر الدفع مؤشرات
على هبوط في قيمة الذمم التجارية المدينة .يقدر المبلغ القابل لالسترداد على أساس الخبرة السابقة والتدفقات النقدية المقدرة.
)بانخفاض قيمة المخزون
يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل .عندما يصبح المخزون قديما أوتالفًا ،يتم تقدير القيمة الممكن تحقيقها ويتم
عمل مخصص بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الممكن تحقيقها.
)جانخفاض قيمة العقارات والمنشآت والمعدات
تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات والعمر اإلنتاجي لها ،وتعدل كلما لزم ذلك ،في تاريخ كل بيان مركز مالي .يتم تخفيض القيمة الدفترية
للموجودات إلى قيمتها القابلة لإلسترداد فورًا إذا كانت القيمة الدفترية للموجودات أكبر من قيمتها المقدرة القابلة لإلسترداد.
)دالمطالبات والخسائر المتوقعة على العقود قيد التنفيذ
مطالبات التعويض اإلضافية المستحقة على العقد للمجموعة ال تظهر في البيانات المالية إال في السنة التي من المتوقع احتساب هذه المطالبات
بشكل موثوق وسيتم قبولها من قبل العميل .يتم عمل مخصص بشكل كامل للخسائر المتوقعة من عقود قيد التنفيذ في الفترة التي تحدد فيها
هذه الخسائر ألول مرة.
)هإيرادات وتكاليف العقود المقدرة على المشروع
بناء على نسبة اإلتمام للعقود والتي يتم من خاللها مقارنة التكاليف المتكبدة حتى نهاية الفترة مع إجمالي التكاليف
يتم إحتساب اإليرادات للمشاريع
ً
المقدرة التي سيتم تكبدها على المشروع .تقوم إدارة المشروع بتقدير التكاليف التي سيتم تكبدها على المشروع .يتم إحتساب التغير في تكاليف
العقود أو اإليرادات المقدرة في الفترة التي تم فيها التغيير وفي الفترات الالحقة.
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5.5إدارة المخاطر المالية
)أنظرة عامة
تتكون األدوات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية .تتكون الموجودات المالية للمجموعة من النقد وما في حكمه ،وودائع ألجل لدى البنوك ،والذمم
التجارية المدينة ،ومبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة ،ومبالغ مستحقة من العمالء وبعض الموجودات المتداولة األخرى .المطلوبات المالية للمجموعة
تتكون من الذمم التجارية الدائنة ،ومبالغ مستحقة للعمالء ،ومبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة ،وسندات مالية مستحقة ،وقروض وسلفيات ،وسحوبات
على المكشوف ومطلوبات متداولة أخرى.
تتعرض المجموعة للمخاطر اآلتية جراء استخدام األدوات المالية:
·مخاطر االئتمان
·مخاطر السيولة
·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.
تتولى لجنة التدقيق للمجموعة مراقبة كيفية التزام اإلدارة بإجراءات إدارة المخاطر للمجموعة ومراجعة مدى مالئمة ممارسات إدارة المخاطر مع حجم
المخاطر التي تواجهها المجموعة .يقوم قسم التدقيق الداخلي بمساعدة لجنة التدقيق في أداء مهمتها الرقابية.
)بمخاطر االئتمان
هي المخاطر الناتجة عن فشل أحد األطراف بالوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها مما يؤدي إلى تعرض المجموعة لخسائر مالية .تتعرض المجموعة
لهذه المخاطر أساسًا على الذمم المدينة من العمالء ،واألطراف ذوي العالقة ،وودائع ألجل لدى البنوك وعلى النقد وما في حكمه.
1 )1التعرض لمخاطر االئتمان
القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى لتعرض مخاطر االئتمان .التعرض األقصى لمخاطر االئتمان كما في تاريخ بيان المركز المالي
كاآلتي:
بآالف الدنانير البحرينية

2015

2014

ذمم تجارية و ذمم مدينة أخرى (صافي)

47.108

43.735

مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة

3.381

4.226

ودائع ألجل لدى البنوك

6.699

11.589

النقد وما في حكمه

16.923

8.977

74.111

68.527

2 )2ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى
يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان أساسًا بالخصائص الفردية لكل عميل .تزاول المجموعة نشاطها بشكل أساسي في مملكة البحرين.
يقوم كل قسم أو شركة تابعة بتعيين حدود الشراء لكل عميل ،و التي تمثل أقصى مبلغ مفتوح ،و يتم مراجعة هذه الحدود دوريًا .يمكن للعمالء
الذين يفشلون في اإليفاء بمعيار المجموعة للجدارة االئتمانية أن يتعاملوا مع المجموعة على أساس الدفع المسبق .عند مراقبة مخاطر ائتمان العمالء،
يتم تصنيفهم حسب خصائصهم االئتمانية ،بما في ذلك إذا كانوا أفرادًا أو أشخاصًا اعتباريين ،والموقع الجغرافي ،والصناعة ،والتقدير العمري،
واالستحقاق ووجود مصاعب مالية سابقة.
تقوم المجموعة بتقييم الجدارة اإلئتمانية للشريك في المشاريع المشتركة قبل الدخول في أية اتفاقية.
المدة االئتمانية المحددة من قبل المجموعة لكل الذمم المدينة هي  90يومًا و بعد ذلك تصنف كمتأخرات .تقيم جميع المتأخرات التي تزيد على سنة
لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة وتعتبر القيمة المقدرة الغير قابلة لالسترداد منخفضة القيمة ويتم عمل مخصص لها.
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بآالف الدنانير البحرينية

 .5إدارة المخاطر المالية (يتبع)
3 )3مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة
تتعلق المبالغ المستحقة من أطراف ذوي عالقة بالذمم المدينة من الشركة القابضة واألطراف ذوي العالقة بالمجموعة .تتم المعامالت مع األطراف ذوي
العالقة في الظروف العادية للعمل و بناء على شروط تجارية .تعتبر المجموعة مخاطر االئتمان على هذه المبالغ محدودة.
4 )4مخاطر االئتمان حسب القطاع
الحد األقصى لمخاطر االئتمان على الذمم التجارية ،والذمم المدينة األخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذوي عالقة بتاريخ التقرير للقطاع هو كالتالي:
بآالف الدنانير البحرينية

2014

2015
أنشطة إنشائية
وأنشطة مصاحبة

أنشطة
تجارية

أنشطة إنشائية
وأنشطة مصاحبة

أنشطة
تجارية

ذمم تجارية و ذمم مدينة أخرى

44.072

3.036

40.936

2.799

مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة

2.529

852

3.377

849

ودائع ألجل لدى البنوك

6.399

300

11.589

-

النقد وما في حكمه

15.749

1.174

7.934

1.043

68.749

5.362

63.836

4.691

5 )5خسائر انخفاض القيمة
أعمار الذمم التجارية والذمم المدينة األخرى بتاريخ بيان المركز المالي كما يلي:

2015
إجمالي

انخفاض القيمة

بآالف الدنانير البحرينية

2014
إجمالي

انخفاض القيمة

غير متأخرة وغير منخفضة القيمة

25.238

-

29.385

-

متأخرة صفر 90-يومًا

5.906

-

4.978

-

متأخرة  180-91يومًا

4.256

-

3.654

-

أكثر من  180يومًا

15.379

)(3.671

8.844

)(3.126

في  31ديسمبر 2015

50.779

)(3.671

46.861

)(3.126

بناء على تجارب سابقة .تعتقد اإلدارة أن المبالغ المتأخرة
ال تعتقد المجموعة أن هناك ضرورة إلعداد مخصص انخفاض قيمة للذمم المدينة غير المتأخرة ً
وغير المنخفضة القيمة قابلة للتحصيل بشكل إجمالي ،وذلك بناءًا على سلوك الدفع التاريخي ،والمعاملة التاريخية ،والتحليل المكثف لمخاطر ائتمان
العمالء ،والضمانات األخرى على الذمم المدينة المستحقة .الحركة في مخصصات انخفاض القيمة مشروحة في إيضاح رقم .10
6 )6النقد وما في حكمه وودائع ألجل لدى البنوك
مخاطر المجموعة االئتمانية على النقد وما في حكمه وودائع ألجل لدى البنوك محدودة حيث يتم إيداع النقد في بنوك بالبحرين تتمتع بتصنيف
ائتماني جيد.
7 )7مخاطر التمركز
تنتج مخاطر التمركز عندما يعمل عدة أطراف من أنشطة اقتصادية مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو خصائص اقتصادية مشابهة
قد تتأثر بدرجة مشابهة على مقدرتهم لسداد التزاماتهم نتيجة لتغيرات في المناخ االقتصادي ،أو السياسي أو ظروف أخرى .تسعى المجموعة إلدارة
مخاطر التمركز بوضع ومراقبة حدود للتمركز الجغرافي والصناعي.
)جمخاطر السيولة
)دمخاطر السيولة ،هي المخاطر المرتبطة بالمطلوبات المالية التي يتم تسديدها بواسطة النقد أو الموجودات المالية األخرى ،وهي مخاطر عدم قدرة
المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية .يهدف أسلوب المجموعة إلدارة مخاطر السيولة وهو التأكد من توافر السيولة في كل األحوال لسداد التزاماتها
عند حلول أجلها سواء في الظروف االعتيادية أو الصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو خسائر تضر بسمعة المجموعة .مخاطر السيولة يمكن أن تنتج
من عدم قدرة المجموعة من بيع الموجودات المالية بسرعة وبسعر قريب من القيمة العادلة.
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 .5إدارة المخاطر المالية (يتبع)
اآلتي هو االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:

بآالف الدنانير البحرينية

12 - 6
أشهر

2-1
سنة

5-2
سنة

التدفقات النقدية  6أشهر
أو أقل
التعاقدية

2015

القيمة
الدفترية

857

548

383

160

القروض والسلفيات

1.886

1.948

4.508

3.348

1.189

ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى

25.640

25.640

16.595

0

0

مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة

4.654

4.654

4.654

0

0

سندات مالية مستحقة

1.843

1.856

1.856

0

0

سحوبات على المكشوف

3.442

3.511

3.511

0

0

0

37.465

37.609

27.473

5.056

3.731

1.349

التزامات وارتباطات محتملة
 -خطابات الضمانات

1.686

1.686

1.686

-

-

-

 -التزامات

748

748

748

-

-

-

2014

القيمة
الدفترية

التدفقات النقدية
التعاقدية

 6أشهر
أو أقل

بآالف الدنانير البحرينية

12 - 6
أشهر

2-1
سنة

5-2
سنة

القروض والسلفيات

1.566

1.623

830

462

155

176

ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى

12.396

12.396

11.479

788

129

-

مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة

5.151

5.151

5.151

-

-

-

سندات مالية مستحقة

1.236

1.239

1.239

-

-

-

سحوبات على المكشوف

4.110

4.193

4.193

-

-

-

24.459

24.602

22.892

1.250

284

176

التزامات وارتباطات محتملة
 -خطابات الضمانات

887

887

887

-

-

-

 -التزامات

197

197

197

-

-

-

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

ناس المؤسسة ش.م.ب عامة الـتـقـــريـر الـســــنـوي ٢٠١5

49

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

 .5إدارة المخاطر المالية (يتبع)
اللمحة المختصرة لمعدالت الفائدة لألدوات المالية ذات الفائدة للمجموعة كما في تاريخ بيان المركز المالي هي كالتالي:
2015

بآالف الدنانير البحرينية

2014

أدوات ذات معدل ثابت
ودائع ألجل تستحق خالل أكثر من  3أشهر

6.699

11.589

ودائع ألجل تستحق خالل  3أشهر أو أقل

1.854

202

8.553

11.791

أدوات ذات معدل متغير
قروض وسلفيات

1.886

1.566

سحوبات على المكشوف

3.442

4.110

5.328

5.676

معدل الفائدة الفعلي على هذه األدوات المالية كما يلي:

أدوات مالية

2015
معدل الفائدة
الفعلي السنوي %

2014
معدل الفائدة
الفعلي السنوي %

ودائع ألجل تستحق خالل أكثر من  3أشهر

2.60-1.10

1.15 - 4.00

ودائع ألجل تستحق خالل  3أشهر أو أقل

1.70-0.60

1.00 - 1.15

قروض وسلفيات

4.00-2.81

2.80 - 4.00

سحوبات على المكشوف

4.19-2.31

2.51 - 4.07

إن الزيادة ( /النقصان) بمعدل  100نقطة أساسية في معدالت الفائدة في تاريخ المركز المالي سوف يزيد ( /ينقص) الربح أو الخسارة بمبلغ  32دينار
بحريني ( 61 :2014دينار بحريني).
ال يتوقع أن يكون للتغيرات في معدل فائدة السوق أثر جوهري على القيمة الدفترية لهذه األدوات المالية.
2 )2مخاطر صرف العمالت األجنبية
مخاطر صرف العمالت األجنبية هي مخاطر تأثر أرباح المجموعة نتيجة للتغيرات في سعر صرف العمالت األجنبية.
تتعرض المجموعة لمخاطر صرف العمالت األجنبية على مشترياتها بالعملة األجنبية .ان المخاطر الجوهرية لصرف العمالت األجنبية التي تتعرض لها
المجموعة في تاريخ بيان المركز المالي كانت متعلقة باليورو فقط .إجمالي التعرض كما في تاريخ  31ديسمبر  2015كان  975ألف يورو ( 435 :2014ألف
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.
3 )3مخاطر أسعار األوراق المالية
ال تتعرض المجموعة ألخطار أسعار األوراق المالية كونها ال تملك استثمارات فيها.
)ومخاطر التشغيل
إن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسائر المباشرة و غير المباشرة الناتجة عن أسباب متعددة متعلقة بعمليات المجموعة ،الموظفين ،التقنيات والبنية
التحتية والعوامل الخارجية األخرى عدا مخاطر اإلئتمان ،السوق والسيولة مثل تلك المخاطر الناتجة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير العامة
المقبولة في سلوكيات الشركات .إن مخاطر التشغيل تنتج من جميع عمليات التشغيل للمجموعة .وتدير المجموعة مخاطر التشغيل عن طريق اتباع
أنظمة رقابة داخلية مناسبة والتأكد من فصل المهام والمراجعة الداخلية والمطابقة بما فيها التدقيق الداخلي ورقابة االلتزام
)زإدارة رأس المال
سياسة مجلس اإلدارة هي المحافظة على قاعدة رأس مال قوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنيين والسوق والبقاء على التطورات المستقبلية
للمجموعة .يراقب أعضاء مجلس اإلدارة التوزيع الديموغرافي للمساهمين والعائد على رأس المال والتي تعرفه المجموعة بمجموع حقوق المساهمين مع
استثناء الحصة غير المسيطرة ومستوى ربحية األسهم للمساهمين.
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 .5إدارة المخاطر المالية (يتبع)
تقوم المجموعة من وقت آلخر بشراء أسهمها في السوق .يعتمد توقيت عمليات الشراء هذه على أسعار السوق .يتخذ مجلس اإلدارة قرارات الشراء
بناء على أساس المعاملة المحددة.
والبيع
ً
المجموعة متوافقة مع متطلبات رأس المال المحلية .المجموعة متوافقة مع بنود القروض المصرفية .ولم يكن هناك أيضًا أي متطلبات رأسمالية مفروضة
خارجيًا على الشركة أو الشركات التابعة لها .لم يكن هناك أي تغييرات في نهج المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة.
6.6العقارات والمنشآت المعدات
بآالف الدنانير البحرينية

التكلفة

تحسينات على
أراضي
مستأجرة

األراضي
والمباني
9.146

منشآت ،آالت ،معدات وأثاث
مكتبي
سيارات،
سفن وعبارات وتركيبات
44.459

3.914

أعمال
رأسمالية
قيد التنفيذ

1.276

2015
المجموع
58.810

15

في  1يناير
اضافات

9

المحول من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

-

استبعادات

()95

في  31ديسمبر

37

3.332

-

15

-

9.060

33

()1.087

3.951

181

-

()15

()80

46.719

3.592

-

1.229

()1.262
61.140

181

اإلستهالك
في  1يناير

2.144

1.634

35.518

1.179

-

40.475

استهالك السنة

543

374

3.028

55

-

4.000

()1.003

()79

-

()1.177

إستبعادات
في  31ديسمبر

()95

-

2.592

2.008

37.543

1.155

6.468

1.943

9.176

74

-

43.298

181

17.842

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2015

بآالف الدنانير البحرينية

معدات وأثاث
مكتبي
وتركيبات

أعمال
رأسمالية
قيد التنفيذ

2014
المجموع

تحسينات على منشآت ،آالت،
سيارات،
أراضي
سفن وعبارات
مستأجرة
43.379

1.249

86

57.532

36

21

2.281

التكلفة

األراضي
والمباني

في  1يناير

8.949

3.869

اضافات

197

19

2.008

المحول من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

-

26

59

6

()91

-

استبعادات

-

-

()987

()15

()1

()1.003

في  31ديسمبر

9.146

3.914

44.459

1.276

15

58.810

اإلستهالك
في  1يناير

1.733

1.225

32.459

1.072

-

36.489

استهالك السنة

411

409

3.741

123

-

4.684

إستبعادات

-

-

()682

()16

-

()698

في  31ديسمبر

2.144

1.634

35.518

1.179

-

40.475

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2014

7.002

2.280

8.941

97

15

18.335

تم توزيع االستهالك على تكلفة البيع /تكاليف العقود بمبلغ  3.338دينار بحريني ( 3.961 :2014دينار بحريني) والمصروفات العمومية واإلدارية بمبلغ  662دينار
بحريني ( 808 :2014دينار بحريني).
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.6

العقارات والمنشآت المعدات (يتبع)
عقارات المجموعة

الرقم

بآالف الدنانير البحرينية

العنوان

الوصف

االستخدام
الحالي

 1مبنى رقم  ، 910العكر الشرقي

مكتب/مصنع /مرآب /مبنى
مخازن

تجاري

نوع ومدة الخدمة

معدل عمر
العقار

مستأجر ،وقابل للتجديد  18 - 10سنة
سنويًا

صافي
القيمة
الدفترية
23

 2أرض رقم  ،7019248و  7019250سلماباد

أرض

تجاري

ملكية مطلقة

 ٢٦ - ٢٠سنة

328

 3مبنى رقم  ،1295طريق  ،239سلماباد 702

مبنى

تجاري

مستاجر

 17سنة

34

 4قطعة رقم )01 -00-9078( 4

مكتب  /ورش  /مبنى مخازن

تجاري

مستأجر لعشر سنوات
قابلة للتجديد

 9سنوات

866

منطقة الحد الصناعية
 5أرض رقم  07019247سلماباد

أرض

تجاري

ملكية مطلقة

 1سنة

1.753

 6قطعة أرض رقم  ،1359رأس زويد

مبنى و أرض

تجاري

ملكية مطلقة

 3سنوات

819

 7قطعة أرض رقم  ، 12001760رأس زويد

مبنى و أرض

تجاري

ملكية مطلقة

 3سنوات

3.323

7.7عقارات استثمارية
العقارات االستثمارية بتكلفة  1.500دينار بحريني وتمثل  12.621متر مربع من األرض المحتفظ بها لغرض مستقبلي غير محدد .المجموعة لم تحدد على ان
االرض سوف تحتفظ بها من اجل الزيادة في قيمتها او تطويرها بغرض اإليجار في المستقبل ،ووفقا لذلك تم تسجيل األرض وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي
رقم ( - )40العقارات االستثمارية .أعتمدت المجموعة على التكلفة في القياسات الالحقة للعقارات االستثمارية.
القيمة العادلة للعقارات االستثمارية أحتسبت من خالل إستخدام مقيميين مستقلين للمبنى من خالل مدخالت المستوى  ،2والذي يتعلق بآخر عملية بيع
في السوق لمبنى مماثل في السوق ،في  15فبراير .2015بلغت قيمة المبنى  1.944دينار بحريني ( 1.944 :2014دينار بحريني) .القيمة العادلة للعقار اإلستثماري
تقارب القيمة العادلة في  31ديسمبر  .2015ال توجد هناك أي أدلة على إنخفاض القيمة خالل .2015
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8.8استثمارات في شركات زميلة
تمثل االستثمارات في شركات زميلة  %33.33في دونا مرين ذ.م.م ،مملوكة من شركة دلمون للخرسانة الجاهزة ومنتجاتها ذ.م.م (شركة تابعة) ،و%40
في بي.كي .الخليج  -شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م .مملوكة من شركة ناس للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م (شركة تابعة) .جميع االستثمارات في الشركات
الزميلة تم احتسابها وفق َا لطريقة حقوق الملكية في هذه البيانات المالية الموحدة.
الشركة الزميلة الجوهرية
الجدول ادناه يلخص المعلومات المالية في دونا مرين ذ.م.م .كما هي مبينة في بياناتها المالية ،معدلة بناءًا على تسويات القيمة العادلة عند اإلستحواذ
و الفرق في السياسات المحاسبية .الجدول ادناه يقوم بتسوية المعلومات المالية الملخصة مع القيمة الدفترية في حصة المجموعة لدى شركة دونا مرين
ذ.م.م.
بآالف الدنانير البحرينية

2015

2014

نسبة الحصة المملوكة

%33.33

%33.33

الموجودات المتداولة

195

633

الموجودات غير المتداولة

1.748

2.028

المطلوبات المتداولة

)(623

)(1.439

المطلوبات غير المتداولة

)(550

)(681

صافي الموجودات ( )%100كما في  31ديسمبر

770

541

حصة المجموعة في صافي الموجودات ()%33.33

257

180

قرض للشركة الزميلة

50

200

القيمة الدفترية للحصة في الشركة الزميلة

307

380

اإليرادات

1.815

2.328

األرباح من العمليات المستمرة

229

218

الدخل الشامل األخر

-

-

مجموع الدخل الشامل

229

218

حصة المجموعة ()%33.33

76

72

حصة المجموعة من الدخل الشامل

76

72

أرباح أسهم مستلمة من قبل المجموعة

-

-

الشركة الزميلة غير الجوهرية
الجدول ادناه يلخص استثمارات المجموعة المسجلة في كل الشركات الزميلة كما في البيانات المالية الموحدة:
بآالف الدنانير البحرينية

2015

2014

استثمار في شركة زميلة

33

33

قرض لشركة زميلة

755

904

مطروحًا :الحصة من خسائر شركة زميلة

)(481

)(557

أرباح أسهم مستلمة من شركة زميلة

-

-

كما في  31ديسمبر

307

380
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بآالف الدنانير البحرينية

9.9المخزون
2015

2014

مواد خام

2.187

1.958

المتاجر ،قطع الغيار ،الزيوت والشحوم

3.193

2.994

بضائع في الطريق

24

87

مواد غذائية

1.529

1.560

بضائع منجزة

170

170

7.103

6.769

مخصص المخزون التالف وبطيء الحركة

)(1.248

)(1.224

في  31ديسمبر

5.855

الحركة في مخصص المخزون التالف وبطيء الحركة

2015

2014

5.545

في  1يناير

1.224

1.006

المضاف خالل السنة

73

226

مبالغ مشطوبة خالل السنة

-

-

مبالغ مسترجعة خالل السنة

)(49

)(8

في  31ديسمبر

1.248

1.224

في  ،2015قامت المجموعة بشطب بضائع منجزة تالفة بمبلغ  3دينار بحريني ( 4 :2014دينار بحريني).
في  ،2015تم احتساب مبلغ وقدره  73دينار بحريني ( 226 :2014دينار بحريني) من المخزون كمصروفات ضمن تكلفة المبيعات .تم احتساب المبالغ المشطوبة
والمسترجعة من مخصص المخزون التالف وبطيء الحركة ضمن إيردات التشغيل األخرى.
1010ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى
2015
ذمم تجارية مدينة

2014

41.445

37.315

مبالغ محجوزة مدينة

7.293

6.092

مبالغ مدفوعة مقدما إلى الموردون والمقاولين الفرعيين

1.632

2.921

مصروفات مدفوعة مقدمًا

297

273

ذمم مدينة أخرى

273

422

ذمم الموظفين

136

111

51.076

47.134

مخصص انخفاض القيمة

)(3.671

)(3.126

في  31ديسمبر

47.405

44.008

الحركة في مخصص انخفاض القيمة:

2015

2014

في  1يناير

3.126

2.880

المضاف خالل السنة (إيضاح )18

601

292

مبالغ مشطوبة خالل السنة

)(56

)(46

في  31ديسمبر

3.671

3.126

معلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان والسوق ،وخسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية والذمم المدينة األخرىن باستثناء عقود اإلنشاء قيد
التنفيذ ،متضمنة في إيضاح (.)5
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1111مبالغ مستحقة من العمالء

بآالف الدنانير البحرينية

2015

2014

تكاليف متكبدة زائدًا أرباح محتسبة لعقود قيد التنفيذ

37.395

71.390

فواتير انجاز العمل لعقود قيد التنفيذ

()27.545

()66.637

في  31ديسمبر

9.850

4.753

1212قروض وسلفيات
2015

2014

المطلوبات غير المتداولة
قروض بنكية

310

302

المطلوبات المتداولة
قروض بنكية

1.576

1.264

في  31ديسمبر

1.886

1.566

معدل الفائدة الفعلي على القروض والسلفيات كان  %4.00 - %2.81سنويًا ( %4.00 - %2.80 :2014سنويًا).
في مارس  ،2011أبرمت شركة دلمون للخرسانة الجاهزة ومنتجاتها ذ.م.م اتفاقية قرض مع بنك بمبلغ  875دينار بحريني كتمويل جزئي لشراء أرض في
سلماباد .سيتم السداد على  60قسط شهري متساوي باإلضافة للفوائد المستحقة .الفائدة متغيرة بمعدل  BIBORلشهر واحد زائدًا  %1.65سنويًا.
في سبتمبر  ،2011تم تحويل  %50من القرض القائم لشركة دلمون للخرسانة الجاهزة ومنتجاتها ذ.م.م إلى شركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م .إن هذا
التحويل مرتبط بشراء األرض التي تم اعتبارها كأصل مشترك بين شركة دلمون للخرسانة الجاهزة ومنتجاتها ذ.م.م وشركة دلمون للخرسانة المسبوكة
ذ.م.م .وتم احتساب المبلغ الكلي بالتساوي في البيانات المالية للشركتين بمبلغ  861دينار بحريني (إيضاح  .)6القرض المستحق كما في  31ديسمبر 2015
قدره  44دينار بحريني ( 219 :2014دينار بحريني).
تفاصيل القروض األخرى القائمة على الشركة كالتي:
.أناس التجارية حصلت على قرض وقدره  300دينار بحريني لتمويل مطلبات رأس المال التشغيلي خالل  .2011كل سحوبات من هذا القرض تكون مستحقة
خالل  6اشهر مع الفائدة .القرض المستحق في  31ديسمبر  2015قدره  110دينار بحريني ( 284 :2014دينار بحريني) .الفائدة على القرض تكون  BIBORلشهر
( BIBOR :2014لشهر واحد زائدًا  %2.385سنويًا).
واحد زائدًا  %2.385سنوي ُا
.بناس سكافورم حصلت على قرض و قدره  1.835دينار بحريني لتمويل شراء معدات السكالت خالل  .2012يتم سداد القرض على  36قسط ُا شهري ُا .القرض
المستحق في  31ديسمبر  2015قدره ال شيء دينار بحريني ( 524 :2014دينار بحريني) .الفائدة على القرض تكون  BIBORلثالثة أشهر زائدًا  %2.25سنويًا
( BIBOR :2014لثالثة أشهر زائدًا  %2.25سنويًا).
.حناس سكافورم حصلت على قرض و قدره  800دينار بحريني لتمويل مطلبات رأس المال التشغيلي خالل  .2012الحد األدنى لللسحوبات هو  100دينار بحريني
مستحقة على  12قسط متساوية مع الفائدة .القرض المستحق في  31ديسمبر  2015بلغ  330دينار بحريني ( 108 :2014دينار بحريني) .الفائدة على القرض
تكون  BIBORلشهر واحد زائدًا  %2.385سنويًا ( BIBOR :2014لشهر واحد زائدًا  %2.385سنويًا).
.طناس التجارية حصلت على قرض و قدره  350دينار بحريني لتمويل بيع مضخ أسمنت للعمالء .يتم سداد القرض على  36قسط شهري .القرض المستحق
في  31ديسمبر  2015قدره  322دينار بحريني ( :2014ال شيء دينار بحريني) .الفائدة على القرض تكون  BIBORلشهر واحد زائدًا  %2.1سنويًا.
.يفي  28أبريل  ،2013قامت شركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م .باستخدام قرض إضافي بمبلغ  290دينار بحريني بطريقة التمويل مقابل االعتمادات
السندية لشراء رافعة .يتم سداد القرض على  24قسط شهري .القرض المستحق في  31ديسمبر  2015ال شيء دينار بحريني ( 73 :2014دينار بحريني).
الفائدة على القرض تكون  BIBORلثالثة أشهر زائدًا  %1.70سنويًا ( BIBOR :2014لثالثة أشهر زائدًا .)%1.70
في  11يونيو  ،2013أبرمت شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م .عقد قرض بمبلغ  500دينار بحريني لتمويل متطلبات رأس المال التشغيلي .يتم سداد القرض على 60
قسط متساوي بمبلغ  9دينار بحريني .المبلغ المستحق في  31ديسمبر  2015قدره  258دينار بحريني ( 358 :2014دينار بحريني) .الفائدة على القرض تبلغ %4
سنويًا ( %4 :2014سنويًا).
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 .١٢قروض وسلفيات (يتبع)
في  3يوليو  ،2015قامت شركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م .باستخدام قرض إضافي بمبلغ وقدره  190دينار بحريني بطريقة التمويل مقابل االعتمادات
السندية لشراء رافعة .يتم سداد القرض على  24قسط شهري مضافا لها الفوائد المستحقة .القرض المستحق في  31ديسمبر  2015قدره  150دينار بحريني.
الفائدة على القرض تكون  BIBORلشهر واحد زائدًا  %2.00سنويًا.
في  11نوفمبر  ،2015قامت شركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م .باستخدام قرض إضافي بمبلغ وقدره  720دينار بحريني بطريقة التمويل مقابل الذمم
المدينة .يتم سداد القرض على  24قسط شهري مضافا لها الفوائد المستحقة .القرض المستحق في  31ديسمبر  2015قدره  672دينار بحريني .الفائدة على
القرض تكون  BIBORلشهر واحد زائدًا  %2.00سنويًا.
يحتوي إيضاح  5على معلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر صرف العمالت األجنبية والسيولة.
بآالف الدنانير البحرينية

1313النقد وما في حكمه
2015

2014

النقد وأرصدة لدى البنوك

15.182

8.910

ودائع قصيرة األجل

1.854

202

النقد وما في حكمه في بيان المركز المالي

17.036

9.112

سحوبات على المكشوف

()3.442

()4.110

النقد وما في حكمه في بيان التدفقات النقدية

13.594

5.002

تسهيالت السحب على المكشوف مرهونة بتحويالت عوائد المشروعات الممولة.
1414منافع الموظفين
2015

2014

في  1يناير

6.420

6.337

مخصص السنة

5.738

4.903

مدفوع خالل السنة

()4.568

()4.820

في  31ديسمبر

7.590

6.420

مقسمة إلى:
مطلوبات متداولة

2.313

1.850

مطلوبات غير متداولة

5.277

4.570

في  31ديسمبر

7.590

6.420

1515ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى

بآالف الدنانير البحرينية

2015

2014

8.337

7.266

مصروفات مستحقة

5.320

5.716

أرباح أسهم غير مطالب بها

1.617

1.554

مقدم العقود

12.804

2.501

مبالغ محجوزة دائنة

1.662

736

ذمم دائنة أخرى

1.069

210

في  31ديسمبر

30.809

17.983

ذمم تجارية دائنة

يحتوي إيضاح  5على معلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر صرف العمالت األجنبية والسيولة.
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1616مبالغ مستحقة للعمالء

بآالف الدنانير البحرينية

2015

2014

فواتير انجاز العمل مستلمة ومستحقة

91.988

77.042

تكاليف متكبدة زائدا أرباح محتسبة لعقود قيد التنفيذ

()89.904

()72.008

في  31ديسمبر

2.084

5.034

1717اإليردات

بآالف الدنانير البحرينية

2015

2014

65.943

45.817

المبيعات

24.063

26.248

إيراد التأجير

9.278

10.961

99.284

83.026

إيرادات العقود

1818المصروفات العمومية واإلدارية

بآالف الدنانير البحرينية

2015

2014

تكلفة موظفي اإلدارة

6.782

6.420

أتعاب استشارات إدارية

1.560

1.560

مخصص انخفاض الذمم المدينة

601

292

استهالكات

662

808

عموالت مدفوعة

372

422

مصروفات السيارات

369

430

إيجار وكهرباء وماء

416

354

اتصاالت

230

217

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

89

46

مصروفات أخرى

909

229

11.990

10.778

11919إيرادات تشغيلية أخرى
2015

بآالف الدنانير البحرينية

2014

أرباح بيع عقارات ومنشآت معدات

159

استرجاع مخصص انخفاض قيمة المخزون

49

8

إيرادات متفرقة

235

134

443

178

320

2020العائد األساسي على السهم
يحسب العائد األساسي لكل سهم بقسمة ربح السنة المنسوب إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة
بعد طرح متوسط عدد األسهم المشتراة كأسهم خزينة والمحتفظ بها من قبل الشركة على النحو التالي:
2015

2014بآالف الدنانير البحرينية

ربح السنة المنسوب إلى مساهمي الشركة األم

2.668

4.100

متوسط عدد األسهم المرجح في  31ديسمبر (باآلالف)

215.077

215.077

العائد األساسي لكل سهم

12.40

 19.06فلس

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

ناس المؤسسة ش.م.ب عامة الـتـقـــريـر الـســــنـوي ٢٠١5

57

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

بآالف الدنانير البحرينية

2121رأس المال

بآالف الدنانير البحرينية

2014

2015
أ) رأس المال المصرح به
 )500.000.000 :2014( 500.000.000بقيمة  100فلس للسهم الواحد

50.000

50.000

ب) الصادر والمدفوع بالكامل
 )220.000.000 :2014( 220.000.000بقيمة  100فلس للسهم الواحد
اسهم الخزينة)4.923.160 :2014( 4.923.160 :

22.000

22.000

()1.597

()1.597

حاملي األسهم اإلعتيادية لهم الحق في استالم األرباح من وقت آلخر ويحق لهم صوت 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
اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح أسهم نقدية نهائية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2015بواقع  5فلسًا للسهم الواحد ،ليبلغ مجموع أرباح األسهم
 1.075دينار بحريني ،وسيتم تقديم االقتراح للموافقة في اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد بتاريخ  21مارس  .2016إن هذه البيانات المالية الموحدة
ال تعكس هذه األرباح المستحقة .لم يتم دفع أي أرباح أسهم مرحلية خالل السنة ( :2014ال شيء).
بآالف الدنانير البحرينية

2015

2014

أرباح أسهم مقترحة

1.075

3.226

احتياطي تبرعات وأعمال خيرية

10

10

1.085

3.236

المساهمون الرئيسيون هم:
اسم المساهم

عدد األسهم
المملوكة

نسبة الملكية
%

الجنسية

 .1السيد سمير عبداهلل ناس*

18.810.000

8.55

بحريني

 .2السيد سامي عبداهلل ناس*

18.810.000

8.55

بحريني

 .3السيد عادل عبداهلل ناس*

18.810.000

8.55

بحريني

 .4السيد غازي عبداهلل ناس*

18.810.000

8.55

بحريني

 .5السيد فوزي عبداهلل ناس*

18.810.000

8.55

بحريني

 .6شركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة

16.603.776

7.55

المملكة العربية السعودية

المجموع

110.653.776

50.30

* أسهم محتفظ بها باسم أعضاء مجلس اإلدارة.
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 .٢١رأس المال (يتبع)
الجدول التالي يوضح توزيع األسهم كما في نهاية السنة:
بآالف الدنانير البحرينية

التصنيف

عدد األسهم

النسبة من مجموع األسهم القائمة

عدد المساهمين

2015

2014

2015

2014

2015

2014

اقل من %1

69.843.119

69.805.883

8.161

8.183

31.75

31.73

 1إلى أقل من 5

39.503.105

39.540.341

11

11

17.95

17.97

 5إلى أقل من 10

110.653.776

110.653.776

6

6

50.30

50.30

-

-

-

8.200

100.00

100.00

 10%إلى أقل من 20%
المجموع

-

-

220.000.000

8.178

220.000.000

** يشمل )4.923.160 :2014( 4.923.160 ،أسهم خزينة.
 .2222االحتياطي القانوني
بموجب قانون الشركات التجارية البحريني لسنة  2001يجب على كل الشركات المسجلة في مملكة البحرين تحويل  %10من صافي األرباح السنوية إلى
االحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا االستقطاع عندما يبلغ هذا االحتياطي  %50من رأسمال الشركة الصادر .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في
الحاالت التي حددها قانون الشركات التجارية البحريني لسنة  .2001كما في  31ديسمبر  ،2015االحتياطي القانوني لم يبلغ  %50من رأسمال الشركة الصادر بعد
احتساب المزيد من التخصيصات وقدرها  267دينار بحريني تم احتسابها خالل السنة.
 2323معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي العالقة
يتم إعتبار األطراف كأطراف ذوي عالقة عندما يكون ألحد األطراف قدرة السيطرة على الطرف اآلخر أو يكون له نفوذ يؤثر على السياسات المالية والتشغيلية
للطرف اآلخر .تتم المعامالت مع األطراف ذوي العالقة في ظروف العمل االعتيادية وعلى أسس تجارية.
المشتريات والمصروفات
التشغيلية

المبيعات  /االيرادات

أطراف ذوي عالقة

بآالف الدنانير البحرينية

مبالغ دائنة

مبالغ مدينة

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

1.768

1.965

7.152

8.261

3.035

2.607

3.556

2.982

المشاريع المشتركة

251

1.433

4

2.052

346

1.619

1.098

2.169

المجموع

2.019

3.398

7.156

10.313

3.381

4.226

4.654

5.151

عبداهلل أحمد ناس وأوالده والشركات
ذات الصلة بها

خالل السنة ،قدمت الشركة األم ضمانات بمبلغ  72.364دينار بحريني ( 42.953 :2014دينار بحريني) الى بنوك متعددة للحصول على تسهيالت بنكية أو
تسهيالت مالية أخرى للشركات التابعة.
بلغت رسوم االستشارات الفنية واإلدارية المدفوعة إلى شركة عبداهلل أحمد ناس وأوالده ذ.م.م من المجموعة  1.560دينار بحريني ( 1.560 :2014دينار بحريني).
موظفو اإلدارة الرئيسيين هم األشخاص أصحاب السلطة والمسؤولية للتخطيط وتوجيه نشاطات المجموعة وإدارة أنشطة المجموعة .يشمل موظفو اإلدارة
الرئيسيين أعضاء مجلس اإلدارة ،مدراء االدارات ،والمدراء العامون ومكافأتهم كالتالي:
بآالف الدنانير البحرينية

2015

2014

منافع قصيرة األجل

1.172

1.169

منافع نهاية الخدمة

68

62

1.240

1.231

التعويضات قصيرة األجل تشمل مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  89دينار بحريني ( 46 :2014دينار بحريني ) والتي احتسبت في بيان الربح أو
الخسارة والخاضعة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية ،وأتعاب حضور لجان مجلس اإلدارة بمبلغ  181دينار بحريني ( 176 :2014دينار بحريني ).
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بآالف الدنانير البحرينية

 .2424التصنيفات المحاسبية والقيمة العادلة
قياس القيمة العادلة
«القيمة العادلة» هي المبلغ المستلم من بيع أحد الموجودات أو المدفوع لتحويل أحد المطلوبات في عملية منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ
القياس ،وفي حالة غياب السوق األساسي ،يتم احتسابها في السوق األكثر فائدة الذي يمكن للمجموعة الوصول إليه في ذلك التاريخ .القيمة العادلة
للمطلوبات تعكس مخاطر عدم أدائها.
حسب توفر المعلومات ،تقيس المجموعة القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق نشط لتلك األداة .يعتبر السوق نشطا عندما تكون
كاف لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر.
المعامالت للموجودات أو المطلوبات تجري بوتيرة وحجم
ٍ
كما تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام طرق تقييم عندما يكون السوق غير نشط ،والتي تزيد من استخدام المدخالت القابلة للرصد ذات
العالقة ،وتحد من استخدام المدخالت الغير قابلة للرصد .تدمج طريقة التقييم المستخدمة جميع العوامل التي يأخذها المشاركين في السوق في االعتبار
عند تحديد أسعار معاملة ما.
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتداولة في سوق نشط تكون على أساس اسعار السوق المدرجة أو سعر الوسيط .وبالنسبة لباقي األدوات
المالية ،تقيم المجموعة القيمة العادلة بإستخدام طرق التقييم األخرى.
بالنسبة لألدوات المالية التي تتداول في السوق بشكل غير منتظم وأسعارها تكون أقل شفافية ،والقيمة العادلة غير موضوعية ،وتحتاج درجة كبيرة من
اإلجتهاد ،في االعتماد على السيولة ،والتمركز ،وعدم التأكد من عوامل السوق ،وإفتراضيات التسعير والمخاطر األخرى التي تؤثر على األداة المعنية.
نماذج التقييم
تقيس المجموعة القيم العادلة باستخدام تراتيبية القيمة العادلة التالية ،والتي تعكس أهمية المدخالت المستخدمة في القيام بهذه القياسات:
·المستوى 1
أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة ألداوات مالية مماثلة.
·المستوى2
مدخالت قابلة للرصد ،مباشرة (أي السعر) أو غير مباشرة (أي مشتقة من األسعار) .هذه الفئة تشمل أدوات مقيمة باستخدام :أسعار السوق المدرجة في
أسواق نشطة ألدوات مالية مماثلة ،وأسعار مدرجة ألدوات مالية مماثلة أو مشابهة ،و أسعار السوق المدرجة في سوق 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.
·المستوى3
·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.
تشمل هذه الفئة أدوات مالية مقيمة على أساس األسعار المدرجة ألدوات مشابهة  ،بحيث تتطلب تعديالت جوهرية غير قابلة للرصد ،أو افتراضات ،لتعكس
الفروقات بين األدوات المالية.
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 . .٢٤التصنيفات المحاسبية والقيمة العادلة (يتبع)
الجدول أدناه يوضح تصنيف كل نوع من الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها الدفترية كما هو مذكور في بيان المركز المالي:
2015

القروض والذمم المدينة بالقيمة المطفأة

بآالف الدنانير البحرينية

إجمالي القيمة الدفترية

ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى

47.108

-

47.108

مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة

3.381

-

3.381

ودائع ألجل لدى البنوك

6.699

-

6.699

النقد وما في حكمه

16.923

-

16.923

74.111

-

74.111

1.886

1.886

ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى

-

25.640

25.640

مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة

-

4.654

4.654

سندات مالية مستحقة

-

1.843

1.843

سحوبات على المكشوف

-

3.442

3.442

-

37.465

37.465

قروض وسلفيات

2014

-

القروض والذمم المدينة بالقيمة المطفأة

بآالف الدنانير البحرينية

إجمالي القيمة الدفترية

ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى

43.735

-

43.735

مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة

4.226

-

4.226

ودائع ألجل لدى البنوك

11.589

-

11.589

النقد وما في حكمه

8.977

-

8.977

68.527

-

68.527

قروض وسلفيات

-

1.566

1.566

ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى

-

12.396

12.396

مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة

-

5.151

5.151

سندات مالية مستحقة

-

1.236

1.236

سحوبات على المكشوف

-

4.110

4.110

-

24.459

24.459

الجدول التالي يحلل األدوات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2015من خالل مستويات تراتيبية القيمة العادلة ،والتي تم على أساسها تصنيف قياس
القيمة العادلة:
القيمة العادلة
 31ديسمبر 2015

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

مجموع القيمة
العادلة

المطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة

-

1.886

-

1.886

قروض وسلفيات أخرى
-
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 . .٢٤التصنيفات المحاسبية والقيمة العادلة (يتبع)
القيمة العادلة
المستوى 1

 31ديسمبر 2014

المستوى 2

مجموع القيمة
العادلة

المستوى 3

المطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة
قروض وسلفيات أخرى

-

1.566

-

1.566

-

1.566

-

1.566

لم تصفح المجموعة عن القيمة العادلة لألدوات المالية مثل الذمم التجارية والذمم المدينة األخرى قصيرة األجل ،والذمم التجارية والذمم الدائنة األخرى ،والنقد
وما في حكمه ألن قيمها الدفترية مقاربة إلى قيمها العادلة.
2525الحصص في المشاريع المشتركة
يلخص الجدول التالي المعلومات المالية للمشاريع المشتركة الجوهرية كما هي مبينة في بياناتها المالية معدلة بتسويات القيمة العادلة في تاريخ
االستحواذ وفروقات السياسات المحاسبية .كما يطابق الجدول ملخص المعلومات المالية مع القيمة الدفترية لحصة المجموعة في المشاريع المشتركة.
بآالف الدنانير البحرينية

رأس المال واألرباح غير الموزعة في
نهاية السنة

2015

2014

المشروع المشترك

الشركة التابعة ذات العالقة

الحصة %

412

مشروع ناس كونتراك المشترك

شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م

50

417

مشروع ناس برامكو المشترك

شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م

50

18

241

مشروع ناس برهان المشترك

شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م

50

140

140

مشروع ناس إمكو المشترك

شركة ناس للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م

50

-

109

مشروح ناس بريمر المشترك

شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م

50

-

-

بريمر ناس ذ.م.م

شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م

50

-

-

مشروع ناس موراي روبرتس المشترك

شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م

50

-

مشروع ناس كونتراك واتس المشترك

شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م

50

()291

1

المجموع

611

576

جميع المشاريع المشتركة ما عدا بريمر ناس ذ.م.م ال تعتبر شركات مسجلة.
الحركة في حصص المشاريع المشتركة كالتالي:
2015

2014

في  1يناير

611

2.191

(سداد)  /مبالغ مدفوعة مقدمًا  /معامالت غير نقدية

()550

()50

الحصة في األرباح ( /الخسائر) للسنة

515

()806

توزيع أرباح خالل السنة

-

()724

576

611
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 .٢٥الحصص في المشاريع المشتركة (يتبع)
يلخص الجدول التالي المعلومات المالية للمشاريع المشتركة الجوهرية كما هي مبينة في بياناتها المالية معدلة بتسويات القيمة العادلة في تاريخ
االستحواذ وفروقات السياسات المحاسبية .كما يطابق الجدول ملخص المعلومات المالية مع القيمة الدفترية لحصة المجموعة في المشاريع المشتركة.
بآالف الدنانير البحرينية

المشروع المشترك

الموجودات
غير المتداولة

الموجودات
المتداولة
األخرى

النقد وما
في حكمه

المطلوبات
المتداولة
األخرى

حصة المجموعة
من صافي
الموجودات
()%50
القيمة الدفترية
للحصة في
صافي الموجودات المشروع
المشترك
()%100

2015
المشاريع المشتركة غير
الجوهرية

15

879

1.681

1.704

871

436

المشاريع المشتركة الجوهرية -

1.267

2.306

3.292

281

140

المجموع

15

2.146

3.987

4.996

1.152

576

المشروع المشترك

الموجودات
غير المتداولة

الموجودات
المتداولة األخرى

النقد وما
في حكمه

المطلوبات المتداولةصافي
الموجودات ()%100
األخرى

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

2014
المشاريع المشتركة غير
الجوهرية

55

437

5.350

4.900

942

471

المشاريع المشتركة الجوهرية -

732

9.465

9.917

280

140

المجموع

55

1.169

14.815

14.817

1.222

611

المشروع المشترك

اإليرادات

بآالف الدنانير البحرينية

االستهالك
واإلطفاء

إيراد
الفوائد

األرباح (الخسائر) مجموع الدخل
الشامل
من العمليات
(الخسارة)
المستمرة

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

2015
المشاريع المشتركة غير
الجوهرية

788

43

-

()410

()410

()205

المشاريع المشتركة الجوهرية 1.849

-

-

1.440

1.440

720

43

-

1.030

1.030

515

المجموع

2.637

-

2014
المشاريع المشتركة غير
الجوهرية

5.002

المشاريع المشتركة الجوهرية -
المجموع
2626التحليل اإلقطاعي

5.002
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105

-

()1.612

()1.612

()806

-

-

-

-

-

105

-

()1.612

()1.612

()806

524
200
724

63

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

تنقسم المجموعة إلى قسمين تشغيليين  -اإلنشاءات واألنشطة الداعمة ،وأنشطة تجارية.
أعمال هندسة مدنية ،عقود أعمال ميكانيكية وصيانة ،وسقاالت وهياكل ،والخرسانة الجاهزة ،والخرسانة المسبوكة ،وألواح األرضيات والسقوف ،والعقود
الكهربائية واألجهزة.
تزويد الرمل المغسول ،والماء العذب ،وإستيراد وبيع المواد الغذائية المجمدة بالجملة ،ووكالء مصنعي المعدات والمواد الخام.

االنشاءات واألنشطة
الداعمة
2015

2014

األنشطة التجارية
2014

2015

بآالف الدنانير البحرينية

استبعادات
2015

مجموع العمليات
2014

2015

2014

اإليرادات
المبيعات الخارجية

87.715

71.472

11.569

11.554

-

-

المبيعات بين القطاعات

10.244

5.648

2.749

1.788

()12.993

()7.436

إجمالي اإليرادات

97.959

77.120

14.318

13.342

()12.993

()7.436

نتائج القطاعات

2.690

5.199

1.485

1.020

حصة الربح ( /الخسارة) من المشاريع المشتركة

515

()806

-

-

أرباح وخسائر أخرى

663

818

-

-

مصروفات إدارية غير مقسمة

21

10

-

-

2015

2014

-

-

99.284

83.026

()131

-

4.044

6.219

-

-

515

()806

-

-

673

839

-

-

()2.207

()1.905

3.025

4.347

ربح السنة
االنشاءات واألنشطة الداعمة

99.284

83.026

األنشطة التجارية
2014

2015

مجموع العمليات
2015

2014

معلومات أخرى
االستهالك

3.593

4.261

407

423

4.000

4.684

مصروفات رأسمالية

3.389

2.001

203

280

3.592

2.281

مجموع الموجودات

101.129

91.282

9.322

8.777

110.451

100.059

مجموع المطلوبات

49.351

39.343

3.108

2.286

52.459

41.629

مجموع صافي الموجودات

51.778

51.939

6.214

6.491

57.992

58.430
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 2727االلتزامات والمطلوبات المحتملة

بآالف الدنانير البحرينية

2015

2014

ضمانات

38.093

25.269

خطابات االعتماد

1.686

887

التزامات رأسمالية

748

197

قدمت البنوك ضمانات (أداء ،احتفاظ ،مالية وأخرى متعلقة بأنشطة المقاوالت) بقيمة  38.093دينار بحريني ( 25.269 :2014دينار بحريني) ألقسام الشركة األم
والشركات التابعة لها ،منها  1.019دينار بحريني ( 2.665 :2014دينار بحريني) أصدرت ألنشطة المشاريع المشتركة.
االلتزامات والمطلوبات المحتملة تتضمن التزامات ومطلوبات محتملة مرتبطة بحصة المجموعة في المشاريع المشتركة والمطلوبات المحتملة للمشاريع
المشتركة نفسها ،وهي كاآلتي:

بآالف الدنانير البحرينية

خطاب اعتماد

2015

2014

-

-

ضمانات مصدرة تتعلق بالمشاريع المشتركة

4.074

8.686

ضمانات مقابلة من الشريك في المشروع المشترك

()3.055

()6.021

ضمانات (صافي)

1.019

2.665

 2828عقود إيجارات تشغيلية

الحد األدنى من دفعات اإليجار المحتسبة كتكاليف خالل السنة

بآالف الدنانير البحرينية

2015

2014

1.875

1.628

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

1.627

1.548

 -أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

351

669

 -أكثر من خمس سنوات

-

مجموع نفقات اإليجار المتعاقد عليها بتاريخ بيان المركز المالي

1.978

2.217

اإليجارات التشغيلية قابلة لإللغاء  /التجديد بالتوافق المتبادل بين المؤجر والمستأجر.
 2929أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية ،كلما دعت الحاجة لذلك إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية .إن إعادة التبويب هذه لم تؤثر على
الربح أو الدخل الشامل أو حقوق الملكية المعلنة سابقًا.
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