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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.
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 BHD 100 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.

An Artist’s impression of East Hidd Housing Scheme Project
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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.

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.
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

Nass Mechanical is engaged in EPC of Packaged
Unit, General Plant Construction, Heavy Engineering
& Process Equipment Manufacturing, Operation
& Maintenance, Refractory & Insulation, Industrial
Painting projects in the Kingdom as well as in other
GCC countries.

Nass Scafform is maximising on opportunities related
to the Dubai World Expo 2020, and has recently been
awarded a major package of Abu Dhabi Midfield
Airport project, with further packages tendered. Dubai
Gas also extended their contract with Nass Scafform
for a further 2-year period.

Nass Contracting Abu Dhabi operation achieved
classification status for Civil and Building - Class,
and Seaports and Harbours - Special, effectively
facilitating the pre-qualification process with all
potential clients in the Emirates.

Nass Asphalt commenced work on the Juffair main
road project that is anticipated for completion in April
2015. Work on the Sheikh Isa bin Salman Highway,
also commenced at the end of 2014.

Financial Highlights
2014
BD Millions
Gross Turnover

83.026

Profit before Finance charges & Depreciation & Directors’ Remuneration

9.421

Net Profit

4.100

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

22.000

Current Assets

79.233

Current Liabilities

36.628

Current Ratio

2.16

Reserves and Surplus

36.005

Net Worth

56.437

Earnings per share in fils
Dividend

19.06
15%
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Delmon Precast successfully completed the Bahrain
Financial Harbour Commercial West Car Park
development. The company designed, manufactured
and installed the precast frame for the nine-storey
car park valued at BD1.9 million.

Nass Commercial diversified its product line with
the launch of a range of economical super iron weld
alloys and standing welding machines from Fersin
and Femur that have been extremely well received by
the market.

Delmon Ready Mixed Concrete constructed and
commissioned a cement-importing terminal during
the year. The terminal, which facilitated the import
of more than 12,000 tonnes of cement, effectively
safeguards the Company’s continuity of product
supply.

Nass Foods retained its market share and continues
to underscore its position as a leading supplier of
specialised food, including frozen meat cuts, to
supermarkets, restaurants and hotels throughout the
Kingdom of Bahrain.

Net Profit

Revenue

Total Assets

BD Millions

BD Millions

BD Millions

2014

2014

2014

4.100

83.026

100.059

Total Equity

Earnings per share

Dividend

BD Millions

Fils

Percentage

2014

2014

2014

58.430

19.06

15%
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1. Sameer Abdulla Nass

2. Sami Abdulla Nass

3. Adel Abdulla Nass

Chairman

Deputy Chairman and Managing
Director

Executive Director

4. Ghazi Abdulla Nass

5. Fawzi Abdulla Nass

Executive Director

Executive Director
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6. Dr. Mustafa Al Sayed

7. Jamal A. Al-Hazeem

8. Hisham Al Saie

Non Executive Director

Non Executive Director

Non Executive Director

9. Saleh Al Nashwan

10. Bashar Sameer Nass

11. Hemant Joshi

Non Executive Director

Executive Director

Advisor to the Board
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1
2
Sameer Abdulla Nass
Chairman
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I am honored to present the 2014 was an extremely
2014 Nass Corporation B.S.C. challenging year for the
Annual Report.
construction industry, and
your organisation was not
immune to the numerous
obstacles that a lacklustre
global economy and a
volatile regional market can
bring.

As predicted 2014 witnessed the
implementation of the GCC Marshall
Plan, and Nass Corporation was
well positioned to maximise on the
opportunities this presented.
Nass Mechanical Contracting is on
track to becoming a fully-fledged
EPC conglomerate and is cementing
Bahrain as the EPC hub of the Middle
East.
Nass Corporation has successfully
completed the installation of the US
Navy Bridge.

However, despite the difficult business
landscape, I am pleased to report that Nass
Corporation maintained its fortunate track
record of earning reasonable profits for the
year.
The Company’s ability to remain profitable,
even amid adversity, is due to a number
of factors, central of which is a strategic
flexibility that allows Nass Corporation to
adapt to changing market conditions and
deliver bespoke solutions to our clients. The
Company is also fortunate to have built a
solid network of synergistic partnerships
both regionally and internationally and, most
importantly, is blessed with a dedicated
team of professionals who are willing to go
the extra mile.
2014 was a year characterised by
consolidation and collaboration for Nass
Corporation. The Company continued
to maximise on opportunities throughout
the GCC and consolidated its positions in
specialised services in Qatar, Saudi Arabia,
U.A.E and Oman, where the Company is
increasingly gaining market share.
As predicted 2014 witnessed the
implementation of the GCC Marshall Plan,
and Nass Corporation was well positioned
to maximise on the opportunities that this
presented. Nass Contracting, along with a
consortium, was awarded a multi milliondinar agreement to construct the first
phase of the East Hidd Housing project,
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Nass Corporation will remain
focused on building the business
and supporting the national
economy through the creation of
jobs for Bahrainis and international
promotional efforts.

part of the Marshall Funded “HOUSE
ME 2015 Project”. The management of
Nass Corporation is confident that further
government led spending on social housing
and infrastructure over the coming years
will provide some much needed reprieve to
Bahrain’s construction industry. The year
also saw Nass Corporation awarded major
projects for the Kingdom’s premier real
estate developments Diyar Al Muharraq and
Durrat Al Bahrain that will continue well into
2015. Nass Corporation also successfully
completed the installation of the US Navy
Bridge.
Major milestones were also achieved during
2014 towards our vision of becoming a
fully-fledged Engineering Procurement
and Construction (EPC) organisation.
Through international strategic tie-ups
with technology and engineering driven
companies, Nass Mechanical Contracting
is on track to becoming a fully-fledged EPC
conglomerate and is cementing Bahrain as
the EPC hub of the Middle East.
Aligned with our vision to support the future
growth of the industry and the prosperity of
the Kingdom of Bahrain, the year witnessed
close collaboration between NASS and the
Economic Development Board (EDB) as
we work together to promote the Kingdom
of Bahrain. Nass Corporation devoted
substantial efforts to attract international
investment into the Kingdom through its
participation in EDB road shows that saw
representatives of Nass traverse three

continents in an endeavour to further
boost trade relations. In particular, we have
played a key role in endorsing Bahrain as
the gateway for Chinese trade in the Gulf,
and during a visit to the city of Guangzhou
signed a number of potentially lucrative
MoU’s.
I am proud to say that 2014 was also a
year of recognition for Nass Corporation. In
addition to making it onto the prestigious
Forbes list of “Top 500 Companies in the
Arab World”, I am humbled to say that Nass
Corporation was acknowledged by Industry
and Commerce Minister His Excellency
Zayed Al Zayani for our contribution to
the national economy and for being a role
model towards the achievement of the
Economic Vision 2030 - a responsibility we
are wholeheartedly committed to upholding.
The CEO of a key division of Nass
Corporation, Mr. Ghazi Abdulla Nass, was
also recognised as one of the Top 10 CEO’s
in the Kingdom of Bahrain.
In the coming years Nass Corporation will
remain focused on building the business
and supporting the national economy
through the creation of jobs for Bahrainis
and international promotional efforts. We
will consolidate our position throughout the
GCC, and maximise on opportunities by
building and strengthening our network of
strategic partnerships both regionally and
internationally.

Nass Corporation is well placed to rise
above the challenges that the coming years
are sure to bring and we will continue to
work tirelessly towards boosting stakeholder
and shareholder value as we move into
2015.
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
accomplishments and prosperity for both
Nass Corporation and the Kingdom of
Bahrain in the coming years.
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Fairness, integrity, and honesty
remain embedded in the very
fabric of our corporate culture.

to our

to our

to our

shareholders

customers

employees

good corporate governance
and transparency

highest standard of product
and service offerings

equal opportunities for all

to our

to the

to our

society

environment

suppliers

add value to its social and
economic development

to ensure it is sustained for
future generations

to nurture and value our
relationships
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Aligned with our vision
to support the future
growth of the industry
and the prosperity of the
Kingdom of Bahrain, the
year witnessed close
collaboration between
NASS and the Economic
Development Board (EDB)
as we work together to
promote the Kingdom of
Bahrain.
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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)
A division of Nass Corporation B.S.C., NIS is one of the emerging Engineering Procurement and
Construction (EPC) Company in the gulf region through strategic technology and engineering
tie ups. The division is engaged in EPC of Packaged Unit, General Plant Construction, Heavy
Engineering & Process Equipment Manufacturing, Operation & Maintenance, Refractory &
Insulation, Industrial Painting projects in the Kingdom as well as in other GCC countries.
• 2014 was a year of tremendous growth for NIS, marking the achievement of a number of major
milestones towards realising its vision of becoming a fully-fledged Engineering, Procurement
and Construction (EPC) organisation and EPC hub of the Middle East.
• The Company broadened its focus to encompass in all industry sectors such as Oil & Gas,
Petrochemical, Metal & Mining, Power & Water and Cement, strengthen in-house Engineering
and Project Management capability, and procure specialized semi-automatic equipment that
has greatly enhanced productivity.
• The year also witnessed NIS build an enviable Project Track Record through the successful
execution of high profile projects such as EPC of Offsites & Utilities, STBLOP plant in Saudi
Arabia and Piping projects of SADARA and strengthening our engineering and project
management capability through value-added strategic international tie-ups. These included
MoU’s with Project Development India Ltd. (PDIL), and Danish catalyst pioneer Haldor Topsoe.
• In 2014 the Company successfully completed the Propylene Oxide plant for SADARA (a JV
between Saudi Aramco and Dow Chemical), in addition to projects with ALBA, Hyundai Heavy
Industries, Al Safwa Cement plant and Shut Down & Turn Around Projects with BAPCO and
GPIC. NIS gained approval as an EPC contractor by the EWA and was awarded a Water
Transmission Project.
• Aligned with its mission to enhance industry growth, create jobs for Bahraini’s and attract
foreign investment, NIS became the first organisation in Bahrain to benefit from TAMKEEN’s
Mega Enterprise Support Scheme, and has invested heavily in equipment that has dramatically
increased efficiency and enhanced the Company’s ability to manufacture value added
engineering products.
• 2015 is forecast to be a year of even further growth for NIS. Aligned with its regional expansion
plan, the Company will open new branches and undertake various major lucrative projects.
• As Nass Industrial Services reaches new horizons, the management will remain focused on
qualifying with key companies throughout the GCC, with heightened efforts to qualify in Oman
and Kuwait. JV’s will continue to be forged with its industry partners in India and other GCC
countries such as Oman, KSA and Qatar.
• With a stronger and streamlined workforce, the management is confident that NIS is well
positioned to continue on this positive growth trajectory and that Nass Industrial Services is
poised to realise its vision of becoming an EPC Company in the Middle East.

New Business Strategy

The Company broaden
its focus to encompass
in all industry sectors
such as Oil & Gas,
Petrochemical, Metal &
Mining, Power & Water
and Cement, strengthen
in-house Engineering
and Project Management
capability, and procure
specialist semiautomatic equipment
that has greatly
enhanced productivity.
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In 2014 the Company successfully completed the
Propylene Oxide plant for SADARA (a JV between
Saudi Aramco and Dow Chemical), in addition to
projects with ALBA, Hyundai Heavy Industries,
Al Safwa Cement plant and Shut Down & Turn
Around Projects with BAPCO and GPIC.
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OPERATIONAL REVIEW
(CONTINUED)

Nass Scafform looks set to maintain its position
as one of the GCC’s leading suppliers of industrial
scaffolding. With the upcoming FIFA World
Cup and Dubai Expo 2020 Nass Scafform will
strive towards increasing its share of the civil
construction market whilst continuing to build
partnerships in the productive industrial markets of
Qatar, Saudi Arabia and the UAE.

GMS Rig Enterprise
Staircase Access

2,000

Tons per day

Currently, NSPP is the largest supplier of washed
sand in Bahrain with a production capacity of over
2,000 tons per day.
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Nass Scafform Contracting
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.
• Nass Scafform maintained 2013 figures despite a challenging year in which activity
slumped in the 3rd and 4th quarters. Activity picked up in Saudi Arabia in early 2014 that
is forecast to continue through to at least 3rd quarter 2015.
• Nass Scafform participated in major projects with the Bahrain International Circuit (BIC)
that are to continue in 2015. The Company was also awarded work on the Al Enma Mall
ceiling reconstruction.
• In Qatar, where the Company received further accreditation, Nass Scafform completed
work on the Lusail Multipurpose Sports Hall World Cup Handball Stadium. The
successful completion has paved the way for potential participation in two more
lucrative World Cup Stadium projects that are forecast to break ground in quarter 2
of 2015. The company was also awarded a major contract by ALEC/GCC JV for the
scaffolding package on Doha Festival City Mall project which will run until mid 2016.

Nass Foods
Nass Foods retained
its market share
and continues to
underscore its position
as a leading supplier
of specialised food,
including frozen meat
cuts, to supermarkets,
restaurants and hotels
throughout the
Kingdom of Bahrain

• The Company is maximising on opportunities related to the Dubai World Expo 2020, and
has recently been awarded a major package of Abu Dhabi Midfield Airport project, with
further packages tendered. Dubai Gas also extended their contract with Nass Scafform
for a further 2-year period.
• 2014 witnessed Nass Scafform increase its workforce in Bahrain & Saudi Arabia and,
as part of the Company’s efforts to further enhance health and safety, a new Regional
Health and Safety Manager was hired. In addition, the Company’s commitment to
quality, safety and performance was formally recognised when the Nass team in Qatar
was chosen as the ‘Best Crew’ on JBOG project from more than 30 subcontractors and
awarded ‘Subcontractor of the Month’ on 5 occasions.
• The focus on employee development and quality continued with Nass Scafform Senior
Supervisors undertaking Construction Industry Training Board (CITB) programs through
the Company’s registered CITB assessment centers in Bahrain and Abu Dhabi. Nass
Scafform management are now in talks with The Construction Industry Scaffolders
Record Scheme (CISRS) UK accreditation board, the industry’s preferred scaffolding
qualification, in order to further enhance a regional industry wide skill set.
• Nass Scafform looks set to maintain its position as one of the GCC’s leading suppliers
of industrial scaffolding. With the upcoming FIFA World Cup and Dubai Expo 2020 Nass
Scafform will strive towards increasing its share of the civil construction market, whilst
continuing to build partnerships in the productive industrial markets of Qatar, Saudi
Arabia and the UAE.
Nass Sand Processing Plant
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 Foods
Nass Foods was established in1982 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 both frozen 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, Pakistan and India.
• Notwithstanding a challenging year, 2014 saw Nass Foods meet sales targets, maintain
its previous years earnings and post a substantial profit. The Company retained
its market share and continues to underscore its position as a leading supplier of
specialised food, including frozen meat cuts, to supermarkets, restaurants and hotels
throughout the Kingdom of Bahrain.
• Nass Foods is confident going into 2015. As well as enriching 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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OPERATIONAL REVIEW
(CONTINUED)

Nass Commercial
Nass Commercial commenced operations in the early 1960’s as a support function for
the Nass Group, becoming a separate division of the Group in 1986. Currently the Nass
Commercial division represents several international manufacturers and provides sales,
distribution, spare parts and service facilities to both the Group and other entities.
• Aligned with a strategic focus to increase the Company’s market share in Bahrain, Nass
Commercial diversified its product line with the launch of a range of economical and
approved quality products including SuperIron manhole covers, weldAlloy electrodes,
FIMER welding machines and FARESIN Telescopic Handlers, which have been
extremely well received by the market. The Company also expanded its rental fleet by an
additional 15 generators.
• Nass Commercial become the exclusive distributor of BAPCO’s advanced line of
automotive lubricants in Bahrain.
• Highlighting the value Nass Commercial places on the development of its staff, a
number of training and development initiatives took place throughout the year. These
included the implementation of a new induction program that endeavors to speed up
the learning process of new recruits, as well as hands-on training courses on Schwing
machinery and CASE products designed to improve qualifications of service team
members and enhance employee efficiency.

Nass Ice Factory
Nass Ice Factory met
sales targets and
maintained a desirable
share of the market. In
addition to supplying
a range of clients,
Nass Ice Factory is the
main provider of sweet
water and ice to the
entire Nass Group of
Companies.

• In a push to heighten brand awareness, Nass Commercial significantly increased
marketing activities during the year. As well as an intensive Public Relations campaign,
the Company boosted their online presence with the launch of a new website.
• The year ahead is set to be an active one for Nass Commercial. Stressing the
Company’s dedication to the highest standards of safety, quality and customer service,
Nass Commercial will boost its Occupational Health and Safety accreditation in the
coming year. The Company is also set to host a number of supplier seminars, and will
be exploring potentially lucrative business opportunities throughout the GCC.
Nass Ice Factory
A division of Nass Corporation B.S.C., Nass Ice Factory owns a Reverse Osmosis plant
with a capacity to produce over 200,000 gallons of sweet water each day. In addition
the Company owns and operates two ice plants that have a production capacity of
approximately 85 tons of ice per day. Nass Ice Factory supplies water and ice for use by
industrial establishment, hotels, restaurants, and supermarkets.
• In 2014 the Company met sales targets and maintained a desirable share of the market.
In addition to supplying a range of clients, Nass Ice Factory is the main provider of
sweet water and ice to the entire Nass Group of Companies.

Nass Commercial
Nass Commercial
become the exclusive
distributor of BAPCO’s
advanced line of
automotive lubricants in
Bahrain.
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15

generators.
added to Nass
Commercial
rental fleet
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OPERATIONAL REVIEW
(CONTINUED)

From concept to completion and
beyond, Nass Corporation provides
clients with a convenient and trusted
source for a myriad of construction
disciplines.
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SUBSIDIARIES
The two 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.

US Navy Bridge
Movement
Contrack - Nass JV
successfully completed
the installation of the
US Navy Bridge during
February 2014.

Dragon City
The year launched the
construction on Phase
1 of Dragon City, a
major Chinese themed
retail project from
leading urban developer
Diyar Al Muharraq. The
115 thousand-sqm
development, which
broke ground in May,
is set in the southwest
corner of Diyar Al
Muharraq city and will
comprise of 700 retail
spaces, a 5000sqm area
for warehouses,
6000 sqm dining street,
and car parking for 1500
vehicles. The project is
scheduled for
completion in 2015.

• Nass Contracting maintained its enviable track record of profitability during a year that
presented numerous challenges. This substantial achievement is attributable to the
Company’s firm commitment to on time delivery, and the highest standards of quality and
safety.
• 2014 witnessed the first on the ground spending of the GCC Marshall Development
Programme and Nass Contracting was well placed to maximise on these initial
opportunities. The Company was one of a consortium of companies awarded the
construction of the first phase of the East Hidd “House Me” social housing project.
This phase includes the first 483 units of the BD18 million development that will see the
construction of more than 4000 housing units in addition to infrastructure works.
• The year launched the construction on Phase 1 of Dragon City, a major Chinese themed
retail project from leading urban developer Diyar Al Muharraq. The 115 thousand-sqm
development, which broke ground in May, is set in the southwest corner of Diyar Al
Muharraq city and will comprise of 700 retail spaces, a 5000sqm area for warehouses,
6000 sqm dining street, and car parking for 1500 vehicles. The project is scheduled for
completion in 2015.
• As well as heightened activity on major development projects in Bahrain, Nass Contracting
is underscoring its position in Abu Dhabi. The Company was awarded and successfully
completed the “Al Shahama Phase II” project. Nass Contracting Abu Dhabi also achieved
classification status for Civil and Building- Class, and Seaports and Harbours - Special,
effectively facilitating the pre-qualification process with all potential clients in the Emirates.
• As we move into 2015, Nass Contracting is well placed to uphold its position as Bahrain’s
leading Civil Engineering and Building Contractor. In addition to work on the Dragon
City project, Water Transmission projects, and Diyar Al Muharraq infrastructure, Nass
Contracting has been awarded the contract for infrastructure works on Durrat Al Bahrain
with work scheduled to commence on the premier island city development in April 2015 for
duration of 12 months.
Nass Contracting comprises the following three divisions:
Nass Asphalt
Nass Landscapes
Nass Plumbing
Nass Asphalt
Nass Asphalt commenced operations in 2001, and since then 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 and has developed a multi-faceted
capability for road construction and its allied businesses.
• 2014 was a challenging year for Nass Asphalt. The substantial drop in bitumen subsidies
resulted in a massive increase in bitumen costs and consequently there were delays in
many government led contracts. Despite the challenging business environment, Nass
Asphalt maintained a firm focus on growing the business and forged strategic partnerships,
streamlined business processes and procedures, grew its assets, and enhanced staff
productivity and effectiveness.
• During the year, the company built a larger, stronger and more efficient team with further
human resource growth set for 2015.
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OPERATIONAL REVIEW
(CONTINUED)

Nass Asphalt (continued)
• Aligned with its diversification strategy, and underscoring its commitment to the
environment, Nass Asphalt signed an MoU with Wring Group, a leading provider of
demolition, dismantling, and decontamination and asbestos removal solutions in the
UK. The business combination will create “Gulf Demolition and Recycling Company” a
Bahrain based Joint Venture set to be a regional pioneer in the provision of specialist
industrial demolition, the removal of hazardous materials and recycling. Also in line with
the company’s push to underscore environmental awareness while diversifying its income
streams is a new recycling plant that is scheduled to be built during 2015
• As well as building partnerships, Nass Asphalt grew its assets. The Company developed
its capacity with the purchase of road construction plant which included rollers and
pavers.
• In terms of projects, Nass Asphalt commenced work on a number of major projects
including the Juffair main road, which is anticipated for completion in April 2015. Work on
the Sheikh Isa Bin Salman Highway also commenced at the end of 2014.
• Training and development remained high on the management agenda during the
year. In addition to clarifying the skills assessment process and linking remuneration
to capabilities, a number of staff and Engineers took part in the ECITB (Engineering
Construction Industry Training Board) Health and Safety Passport Course. The two-day
course, which was conducted by Nass Contracting, focused on safety issues and their
solutions.
• With a number of key projects in the pipeline, including work as a subcontractor to Nass
Contracting on the Sheikh Khalifa Bin Salman Interchange and in all likelihood the ALBA
expansion project, Nass Asphalt are confident of their prospects moving into 2015. Nass
Asphalt is laying the foundation for synergistic new business lines, such as recycling and
demolition, which will further safeguard the future prosperity and growth of Nass Asphalt
and help give competitive advantage to the associated construction businesses.

Nass Asphalt
Nass Asphalt
commenced work on the
Juffair main road project
that is anticipated for
completion in April 2015.
Work on the Sheikh Isa
bin Salman Highway also
commenced at the end
of 2014.

Nass Mechanical Contracting Company W.L.L. (NMC)
A subsidiary of Nass Corporation B.S.C., NMC is one of the emerging Engineering
Procurement and Construction (EPC) Company in the gulf region through strategic
technology and engineering tie ups. The division is engaged in EPC of Packaged Unit,
General Plant Construction, Heavy Engineering & Process Equipment Manufacturing,
Operation & Maintenance, Refractory & Insulation, Industrial Painting projects in the
Kingdom as well as in other GCC countries.
Nass Electrical Contracting Co. W.L.L.
Nass Electrical is a registered Class 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 continued to add value as a synergistic member of Nass
Corporation during 2014. The Company participated as a sub contractor in major social
housing projects and infrastructure works, and was awarded contracts for numerous
ministerial electrical upgrades.
• In readiness for improved market conditions, the management of Nass Electrical invested
time into reassessing the business structures, processes and procedures and made
improvements to ensure maximum efficiency and effectiveness. The Company also
underscored the importance it places on employee development by offering its employees
a number of training courses and sponsoring an employee to complete a Masters of
Business Administration.
• 2015 and beyond is looking bright for Nass Electrical. Increased Government spending
on social housing and infrastructure projects will offer a wealth of opportunities, while
the Kingdom-wide 400KV upgrades are now coming to fruition. Together with Nass
Contracting, the Company will be hard at work on major projects related to prestigious
developments Durrat Al Bahrain and Diyar Al Muharraq and will continue to work closely
with Nass Contracting in order to gain competitive advantage as well as offer clients an
unmatched value package.

Nass Mechanical
Contracting
Project: STBLOP, Saudi
Arabia
Scope of Work:
Engineering,
Procurement, Fabrication
& Erection, Testing &
Commissioning of Offsite
& Utilities.
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STBLOP Saudi Arabia

EPC
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OPERATIONAL REVIEW
(CONTINUED)

Precast Columns Erection
Bahrain Financial Harbour West Car Park

Delmon Ready Mixed Concrete
and Products Co. was
established in 1973 by Abdulla
Ahmed Nass as Bahrain’s first
producer of concrete

1.9 m

designed,
manufactured and
installed the precast
frame for the ninestorey car park valued
at BD1.9 million.

Precast Cone Units Al Safwa Cement Silo
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The two partly owned subsidiaries of Nass Corporation B.S.C. are:

Delmon Ready
Mixed Concrete and
Products Co.
Introduced a ready-touse and quality
controlled Mortar and
Render to the Bahrain
market.

Delmon Precast Co.
W.L.L.
The Company is
well positioned to
maximize on increased
Governmental spending
on infrastructure projects
including the Marshall
Funded social housing
projects that are
expected to substantially
increase the volume of
jobs for Delmon Precast
in the coming
years.

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 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.
• Notwithstanding continued adverse market conditions, Delmon Ready Mixed Concrete
remained profitable in 2014. Key to this substantial achievement was a diligent focus on
cost control, and an unwavering dedication to providing the highest standard of product
and service offerings to our diversified and ever-growing customer base.
• During the year the Company maintained their leading market position through a
steadfast commitment to service improvement, and leveraged innovative technologies
to add even more customer value. This included the introduction of a ready-to-use and
quality controlled Mortar and Render to the Bahrain market. The innovative product is
witnessing a significant increase in on-site productivity and as such has been extremely
well received.
• Underscoring the Company’s innovative and forward-thinking business philosophy,
Delmon Ready Mixed Concrete constructed and commissioned a cement-importing
terminal during the year. The terminal, which facilitated the import of more than 12,000
tonnes of cement, effectively safeguards the Company’s continuity of product supply.
• With a number of large projects successfully secured during the second half of 2014,
Delmon Ready Mixed Concrete moves forward into the New Year well positioned to
uphold its status as the leading ready mixed concrete supplier of choice in Bahrain.
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 concrete products, pre-stressed long span
double T units, bridge beams, hollow core slabs, reinforced concrete pipes, precast walls,
septic tanks, precast cladding panels, manholes, foundation bases and various small
products such as kerbs an paving slabs.
• 2014 was a tremendous year for Delmon Precast. The Company secured a number of
projects in both the Government and private sectors, achieving a significant increase in
profit over the previous year.
• Highlights of the year included the successful completion of the Bahrain Financial
Harbour Commercial West Car Park development. Delmon Precast designed,
manufactured and installed the precast frame for the nine-storey car park valued at
BD 1.9 million.
• The Company also successfully designed, manufactured and installed large precast
boundary walls for the Bahrain Defence Force, the Ministry of Works, the Royal Court,
the Ministry of Electricity & Water, as well as numerous other customers throughout the
Kingdom.
• As we move into 2015, Delmon Precast continues to diversify and grow its customer
base. The Company is well positioned to maximize on increased Governmental
spending on infrastructure projects including the Marshall Funded social housing
projects that are expected to substantially increase the volume of jobs for Delmon
Precast in the coming years.
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G. K. Roy				
Nigel Hector				
Yousif Ahmed Isa Nass			
General Manager
Contracts Manager
General Manager
Nass Industrial Services /
Nass Contracting Co. W.L.L.
(Administration & Human Resources)
Nass Mechanical Contracting Co.
					
Nass Corporation B.S.C.
Jamal Moh’d Nass			
				
Gerard Hutton				
General Manager - Central Garage
David Anthony
General Manager
Nass Contracting Co. W.L.L.
General Manager
Nass Asphalt
					
Nass Contracting Co. W.L.L.
Jon Mottram				
					
T. K. Kutty				
General Manager
P.S. Mukherjee
Manager
DRMC and DPC
Contracts Manager
Nass Ice Factory and
Nass Contracting Co. W.L.L.
Nass Sand Processing Plant
Jatinder Singh Gill			
					
Manager
Ahmed Saber				
Nass Electrical Contracting Co. W.L.L.
Manager
Nass Commercial
Koshy P. Mathew			
General Manager
David Mckay				
Nass Foods
General Manager
Nass Logistics & Procurement
Sean Winston Hickinson			
Regional General Manager
Srinath Prabhu				
Nass Scafform Contracting
Finance Manager
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.
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To,
All our esteemed
shareholders,

The performance of the Group for the
financial year ended 31 December 2014 is
summarized below:

On behalf of the Board
Directors, it is our pleasure
and privilege to present
to you the Tenth Annual
Report and Audited
Annual Accounts of Nass
Corporation B.S.C. for
the financial year ended
31 December 2014. The
annual report includes
the consolidated financial
results of Nass Corporation
B.S.C. and subsidiaries (the
“Group”)

Financial highlights

			

BD ‘000
2014

2013

83,026

80,241

Profit before finance
charges, depreciation,
and directors’
remuneration

9,421

9,951

Net profit

4,100

4,124

Revenue

Total assets

100,059

98,974

Total equity

58,430

57,446

410

412

3,226

3,226

10

10

Appropriations
Transfer to statutory
reserve
Proposed dividend
Donations and charity
reserve
Dividend
We are pleased to inform you that your
Directors have recommended for the
financial year ended
31 December 2014, a dividend of 15 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. 19 March 2015.
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 2014.
Performance for the Year 2014 and
Future Outlook
The year 2014 had begun with a great
sense of optimism sensing strong
possibilities of awards of major infrastructure
projects by the Government in view of
robust world oil prices and also firm
indications about acceleration of the
Marshall Fund financing. Unfortunately not
many projects were awarded during the first
half of 2014.

A major adverse economic development
over the past eight months has been that of
a free-fall situation in the global oil prices. Oil
prices which had witnessed a peak of $107
in June 2014 have been falling continuously
and have registered a fall of more than 50%
since. The situation has exacerbated as
global oil demand continues to weaken and
at the same time, output is climbing, thanks
in large part to increased U.S. production
from hydraulic fracturing and horizontal
drilling.
It was indeed a major challenge to maintain
company’s profitability mainly owing to the
above factors and also rigid nature of fixed
costs to be reduced in the short-term. The
above macro-economic factors adversely
affected company’s turnover for the year
2014.
I am pleased to report to all of you that
notwithstanding the above formidable
constraints, the Group has maintained its
track record of earning reasonable profits for
the year 2014. Further as a demonstration
of our appreciation and commitment
to the shareholders, I am delighted to
inform you that the Board of Directors are
recommending the same dividend as that of
2013, viz. 15 fils for every share of 100 fils.
Some major projects have been won by the
Group during the past six months through
Marshall Fund window and Group’s workorder position as of date has attained a
satisfactory level. The Group is the lowest
bidder on two major projects and the
letters of award are expected soon. There
is comfort from recent announcements of
some major oil countries in the GCC region,
specially Kingdom of Saudi Arabia, that
there would be a sustainable level of high
amount of expenditure, even if oil prices stay
depressed for a number of years, thanks
to a large pool of foreign reserves built by
them over the past few years. Countries like
KSA have already stated that slump in oil
prices would have no direct impact on the
country’s budget for 2015. This is relevant
and important for the Group since we are
targeting significant projects in the region.
The New Year is not without challenges. The
projects awarded in later part of 2014 may
not be able to contribute significantly to the
bottom line for 2015, as the major profits
from those projects would ensue in 2016
and 2017.
The Group, due to its strong fundamentals
and a cautious approach towards bidding
for work and a conscious cost control
mechanism, has earned during the year,
a decent return for its shareholders. 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.
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Performance for the Year 2014 and
Future Outlook (continued)
The period from 1 January 2014 to 31
December 2014 was the tenth year of
operations for Nass Corporation B.S.C.
The results for the year 2014 could have
been a lot better but for the dearth of major
projects, as stated above. However the
Group has shown resilience and the ability
to generate reasonable returns for the
shareholders notwithstanding the severe
constraints and difficulties. Your Group
achieved a gross turnover of BD 83.026
million (BD 80.241 million for 2013) on
which it achieved a profit before interest,
depreciation and directors’ remuneration of
BD 9.421 million (BD 9.951 million for 2013)
and a net profit of BD 4.100 million (BD
4.124 million for 2013).
We are committed to endeavour to be
competitive and competent and preserve
and provide value for shareholders’ money.
Our drive towards rationalization of our coststructure across the Group is continuing
and 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 26 February 2015 amount to
a value of BD 71.35 million. In addition, our
portion of work pertaining to joint venture
projects is BD 0.40 million.
Joint Ventures
Your Group is presently engaged as a
joint venture partner in the following joint
ventures.

JV partner
Contrack International
Project
Waterfront Development (Phase III, IV,
and V)
Contract value (BD ‘000)
11,857

BOARD OF DIRECTORS’ REPORT
(CONTINUED)

CORPORATE GOVERNANCE

ACKNOWLEDGEMENTS

Your Company is committed to a proactive Corporate Governance Plan and
is making satisfactory progress in that
direction. The guidelines stipulated by the
regulatory agencies are being followed proactively. 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 19 March 2015.

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.

The Audit Committee comprising of three
independent directors is actively involved in
the various aspects of corporate functioning.
The Audit Committee 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 independent 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.
AUDITORS
The Board of Directors propose to
recommend re-appointment of M/S KPMG
Fakhro as the Statutory Auditors of the
Group for the year 2015.

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 2014.
On behalf of Board of Directors
Nass Corporation BSC

Sameer Abdulla Nass
Chairman

EMPLOYEE RELATIONS
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, I sincerely acknowledge and
appreciate the contribution of its employees
at all levels.

Sami Abdulla Nass
Deputy Chairman and Managing Director
Date: 26 February 2015

29

NASS CORPORATION B.S.C.

ANNUAL REPORT 2014

Consolidated
Financial
Statements

2014

CONTENTS
30 Independent Auditors’ Report to the Shareholders
31 Consolidated Statement of Financial Position
32 Consolidated Statement of Profit or Loss
and other Comprehensive Income
33 Consolidated Statement of Changes in Equity
34 Consolidated Statement of Cash Flows
35 Notes to the Consolidated Financial Statements

30

NASS CORPORATION B.S.C.

ANNUAL REPORT 2014

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 2014, 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 2014, 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
26 February 2015
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CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
for the year ended 31 December 2014
Bahraini Dinars ‘000

2014

2013

6
7
8
25

18,335
1,500
380
611
20,826

21,043
1,500
428
2,191
25,162

9
10
11
23

5,545
44,008
4,753
4,226
11,589
9,112
79,233
100,059

4,984
35,971
3,086
5,142
9,476
15,153
73,812
98,974

21
21
22

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

22,000
(1,597)
7,007
28,134
30
55,574
1,872
57,446

Loans and borrowings
Employee benefits
Trade and other payables
Non-current liabilities

12
14

302
4,570
129
5,001

1,536
4,046
224
5,806

Trade and other payables
Due to contract customers
Employee benefits
Due to related parties
Bills payable
Loans and borrowings
Bank overdrafts

15
16
14
23

17,983
5,034
1,850
5,151
1,236
1,264
4,110

15,575
6,354
2,291
4,748
333
2,357
4,064

Current liabilities
Total liabilities

36,628
41,629

35,722
41,528

Total equity and liabilities

100,059

98,974

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
Current assets
Total assets

13

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

12
13

The consolidated financial statements which consist of pages 31 to 60 were approved by the Board of Directors on 26 February 2015 and signed on its
behalf by:

Sameer Abdulla Nass
Chairman

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 2014

Note
Revenue
Cost of sales

17

Gross profit
Other operating income, net
General and administrative expenses
Finance income
Finance costs
Share of loss from joint ventures, net
Share of profit from associate

19
18

25
8

Profit

Bahraini Dinars ‘000

2014

2013

83,026
(67,770)

80,241
(65,788)

15,256

14,453

320
(10,598)
447
(344)
(806)
72

432
(10,623)
294
(357)
(44)
114

4,347

4,269

-

-

4,347

4,269

4,100
247
4,347

4,124
145
4,269

19.06

19.18

Other comprehensive income
Total comprehensive income
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 31 to 60 were approved by the Board of Directors on 26 February 2015 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 2014
Bahraini Dinars ‘000

Attributable to equity holders of the parent
Donations
Treasury Statutory Retained & charity
shares
reserve earnings
reserve

Total

Noncontrolling
interest

Total
Equity

2014

Share
capital

At 1 January 2014
Profit for the year

22,000
-

(1,597)
-

7,007
-

28,134
4,100

30
-

55,574
4,100

1,872
247

57,446
4,347

Total comprehensive income
Transfer to statutory reserve for 2014

-

-

410

4,100
(410)

-

4,100
-

247
-

4,347
-

2013 Appropriations
Final dividend (15 %) - 2013
Donations and charity reserve

-

-

-

(3,226)
(10)

10

(3,226)
-

(126)
-

(3,352)
-

22,000

(1,597)

7,417

28,588

(11)
29

(11)
56,437

1,993

(11)
58,430

Total

Noncontrolling
interest

Total
Equity

Utilization of donation and charity reserve
At 31 December 2014

Attributable to equity holders of the parent
Donations
Treasury Statutory Retained & charity
shares
reserve earnings
reserve

2013

Share
capital

At 1 January 2013
Profit for the year

22,000
-

(1,597)
-

6,595
-

27,658
4,124

39
-

54,695
4,124

1,958
145

56,653

Total comprehensive income
Transfer to statutory reserve for 2013

-

-

412

4,124
(412)

-

4,124
-

145
-

4,269

2012 Appropriations
Final dividend (15 %) - 2012
Donations and charity reserve

-

-

-

(3,226)
(10)

10

(3,226)
-

(231)
-

(3,457)

22,000

(1,597)

7,007

28,134

(19)
30

(19)
55,574

1,872

(19)
57,446

Utilization of donation and charity reserve
At 31 December 2013

The notes on pages 35 to 60 are an integral part of these consolidated financial statements.

4,269
-

-
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CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
for the year ended 31 December 2014
Bahraini Dinars ‘000

2014

2013

4,347

4,269

4,684
292
(72)
524

5,277
624
(118)
44
(114)
298

(561)
(8,329)
(1,667)
916
2,186
(1,320)
(441)
600
903
2,690

1,041
9,460
10,121
2,259
(12,145)
(5,266)
(32)
(1,937)
(962)
12,819

(2,281)
483
120
(2,113)
(3,214)

(7,727)
161
768
512
(126)
(6,412)

Cash flows from financing activities
Proceeds from loans and borrowings
Repayment of loans and borrowings
Dividends paid to equity shareholders of the parent
Dividends paid to non-controlling shareholders
Donations paid

2,213
(4,540)
(3,099)
(126)
(11)

2,978
(3,261)
(3,006)
(231)
(19)

Net cash used in financing activities

(5,563)

(3,539)

(6,087)

Note
Cash flows from operating activities
Profit for the year before non-controlling interest
Adjustments for:
Depreciation
Impairment of trade receivables
Gain on disposal of property, plant and equipment
Share of loss from joint ventures, net
Share of profit from associate
Employee benefits

6
10
19
25
8

Changes in:
Inventories
Trade and other receivables
Due from contract customers
Due from related parties
Trade and other payables
Due to contract customers
Employee benefits
Due to related parties
Bills payable
Net cash from operating activities
Cash flows from investing activities
Purchase of property, plant and equipment
Proceeds on sale of property, plant and equipment
Interests in joint ventures
Investment in associates
Term deposits with banks
Net cash used in investing activities

6
25

(178)

806

577

Net (decrease) / increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at 1 January

13

11,089

2,868
8,221

Cash and cash equivalents at 31 December

13

5,002

11,089

The notes on pages 35 to 60 are an integral part of these consolidated financial statements.
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2014

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 2014 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
voting power held
by the Group

Proportion of
ownership held
by 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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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
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List of joint ventures

Name of the entity

Place of business /
country of incorporation

Proportion of ownership
and voting power held
by the Group

Principal
activities

Nass Contrack Joint Venture

Bahrain

50 %

General contracting

Nass Murray Roberts Joint Venture
Nass Burhan Joint Venture
Nass Bramco Joint Venture
Nass Braemar Joint Venture
Nass Emco Joint Venture
Breamer NASS WLL

Bahrain
Bahrain
Bahrain
Bahrain
Bahrain
Bahrain

50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

General contracting
General contracting
General contracting
Building and managing golf course
General contracting
General contracting

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

List of associates

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.
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 2014
The following standards, amendments and interpretations, which became effective as of 1 January 2014, are relevant to the Group:
(i)

Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27 “Investment Entities”

The amendments to IFRS 10 define an investment entity and require a reporting entity that meets the definition of an investment entity not to
consolidate its subsidiaries but instead to measure its subsidiaries at fair value through profit or loss in its consolidated and separate financial
statements.
The Group concluded that it does not meet the definition of an “investment entity” and hence the above amendments are not applicable to the
Group.
(ii) Amendments to IAS 32 Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities
The amendments to IAS 32 clarify the requirements relating to the offset of financial assets and financial liabilities. Specifically, the amendments
clarify the meaning of ‘currently has a legally enforceable right of set-off’ and ‘simultaneous realisation and settlement’. The amendments have
been applied retrospectively.
The adoption of this amendment had no significant impact on the consolidated financial statements.
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c) New standards, amendments and interpretations effective from 1 January 2014 (continued)
(iii)Amendments to IAS 36 Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets
The amendments to IAS 36 remove the requirement to disclose the recoverable amount of a cash-generating unit (CGU) to which goodwill
or other intangible assets with indefinite useful lives had been allocated when there has been no impairment or reversal of impairment of
the related CGU. Furthermore, the amendments introduce additional disclosure requirements applicable to when the recoverable amount of
an asset or a CGU is measured at fair value less costs of disposal. These new disclosures include the fair value hierarchy, key assumptions and
valuation techniques used which are in line with the disclosure required by IFRS 13 Fair Value Measurements.
The application of these amendments at the Group level had no material impact on the disclosures in the Group’s consolidated financial
statements.
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.
(i)

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.
(ii) 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.
The Group is assessing the potential impact on its consolidated financial statements resulting from the application of IFRS 15.
(iii) 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.
(iv) 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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(v) 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.
(vi) 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 defined 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.
(vi) 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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- 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.
e) Early adoption of standards
The Group did not early adopt new or amended standards/interpretations in 2014.
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. Noncontrolling 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.
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(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.
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 from 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 self-constructed 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.
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d) Property, plant & equipment (continued)
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-inprogress 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.
(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
Buildings
Improvements on leasehold land
Plant, machinery and motor vehicles
Vessels and barges
Office equipment, furniture and fixtures

Estimated useful life in years
3 - 10
3 - 15
3 - 15
10 - 15
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. Cost 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.
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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.
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.
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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.
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 segment. 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 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.
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4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS IN APPLYING ACCOUNTING POLICIES (continued)
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.
5. 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:

Trade and other receivables (net)
Due from related parties
Term deposits with banks
Cash and cash equivalents

2014

2013

43,735
4,226
11,589
8,977
68,527

35,809
5,142
9,476
14,956
65,383

(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.
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

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.
(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:
2014
Construction and
allied activities
Trading activities
Trade and other receivables
Due from related parties
Term deposits in banks
Cash and cash equivalents

2013
Construction and allied
activities

Trading
activities

40,936
3,377
11,589
7,934

2,799
849
1,043

33,360
3,821
9,476
13,555

2,449
1,321
1,401

63,836

4,691

60,212

5,171

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

2014
Gross

Impairment

2013
Gross

Impairment

Neither past due nor impaired
Past due 0 - 90 days
Past due 91 - 180 days
More than 180 days

29,385
4,978
3,654
8,844

(3,126)

22,274
3,990
4,400
8,025

(2,880)

At 31 December

46,861

(3,126)

38,689

(2,880)

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.
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

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.
The following are the contractual maturities of financial liabilities:
2014
Loans and borrowings
Trade and other payables
Due to related parties
Bills payable
Bank overdraft
Commitments and contingencies
- Letter of credit
- Commitments

2013
Loans and borrowings
Trade and other payables
Due to related parties
Bills payable
Bank overdraft
Commitments and contingencies
Letter of credit
Commitments

Carrying
amount

Contractual
cash flows

6 months
or less

6 - 12
months

1-2
years

2-5
years

1,566
12,396
5,151
1,236
4,110
24,459

1,623
12,396
5,151
1,239
4,193
24,602

830
11,479
5,151
1,239
4,193
22,892

462
788
1,250

155
129
284

176
176

887
197

887
197

887
197

-

-

-

Carrying
amount

Contractual
cash flows

6 months
or less

6 - 12
months

1-2
years

2-5
years

3,893
10,208
4,748
333
4,064
23,246

4,034
10,208
4,748
335
4,146
23,471

1,495
8,731
4,748
335
4,146
19,455

947
1,253
2,200

1,306
95
1,401

286
129
415

1,116
597

1,116
597

1,116
597

-

-

-

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:
2014

2013

11,589
202
11,791

9,476
1,601
11,077

1,566
4,110
5,676

3,893
4,064
7,957

2014
Effective
interest rate
% p.a.

2013
Effective
interest rate
% p.a.

1.15 - 4.00
1.00 - 1.15
2.80 - 3.57
2.51 - 4.07

1.60 - 4.00
1.25 - 3.00
2.76 - 3.61
3.18 - 4.10

Fixed rate instruments
Term deposits with maturity of more than 3 months
Term deposits with maturity of 3 months or less
Variable rate instruments
Loans and borrowings
Bank overdraft
The effective interest on these financial instruments is as follows:

Financial instruments
Term deposits with maturity of more than 3 months
Term deposits with maturity of 3 months or less
Loans and borrowings
Bank overdraft

A change of 100 basis points in interest rates at the reporting date would have increased (decreased) profit or loss by BD 61 (2013: BD 31).
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 2014 was Euro 435 thousand (2013: Euro 125 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.
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.
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

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
&
buildings

Plant,
Improvements
machinery,
on leasehold vehicles, vessels
land
& barges

Office
equipment,
furniture &
fixtures

Capital
work in
progress

2014
Total

At 1 January
Additions
Transfer from capital work in
progress
Disposals
At 31 December

8,949
197

3,869
19

43,379
2,008

1,249
36

86
21

57,532
2,281

9,146

26
3,914

59
(987)
44,459

6
(15)
1,276

(91)
(1)
15

(1,003)
58,810

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

1,733
411
2,144

1,225
409
1,634

32,459
3,741
(682)
35,518

1,072
123
(16)
1,179

-

36,489
4,684
(698)
40,475

Net book value
At 31 December 2014

7,002

2,280

8,941

97

15

18,335

Plant,
Improvements
machinery,
on leasehold vehicles, vessels
land
& barges

Office
equipment,
furniture &
fixtures

Capital
work in
progress

2013
Total

Cost
At 1 January
Additions
Reclassification
Transfer from capital work in
progress
Disposals
At 31 December

Land
&
buildings
4,996
5,247
(1,542)

2,159
105
1,542

41,784
2,145
-

1,210
48
-

422
187
-

50,571
7,732
-

354
(106)
8,949

63
3,869

112
(662)
43,379

(6)
(3)
1,249

(523)
86

(771)
57,532

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

1,648
636
(445)
(106)
1,733

578
202
445
1,225

28,778
4,296
4
(619)
32,459

936
143
(4)
(3)
1,072

-

31,940
5,277
(728)
36,489

Net book value
At 31 December 2013

7,216

2,644

10,920

177

86

21,043

The depreciation charge has been allocated to cost of sales / contract costs - BD 3,961 (2013: BD 4,532) and general administrative expenses - BD 723
(2013: BD 745).
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PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Properties of the Group
Existing
use

Type and
Tenure

Office/ Factory/Garage/
Stores Building

Business

33

Land
Building

Business
Business

Leasehold
10 - 17 years
renewable on an
annual basis
Freehold
20 -25years
Leasehold
16 years

Office/Workshop/Stores
Building
Land

Business

977

Business

Leasehold for 10 8 years
years renewable
Freehold
Nil

Land and Building
Land and Building

Business
Business

Freehold
Freehold

918
3,621

No

Address

Description

1

Building No. 910, East Al Ekar

2
3

Plot No. 7019248 & 7019250 Salmabad
Building No. 1295, Road 239
Salmabad 702
Plot No. 4 (01-00-9078)
Hidd Industrial Area
Plot No. 07019247
Salmabad *
Plot No. 12001359, Ras Zuwaid
Plot no. 12001760, Ras Zuwaid

4
5
6
7

Average age of
the property

2 year
2 year

Net book
value

328
43

1,753

* In March 2011, Delmon Readymix Concrete and Products Company W.L.L. (DRMC) purchased a land in Salmabad amounting to BD 1,721 which
in full has been paid by DRMC. The commercial use of land was equally shared by DRMC and Delmon Precast Company W.L.L. The arrangement
was approved in the Board of Directors meeting on 14 June 2011 and therefore, the total cost of the land was borne equally by both companies.
The land was considered a joint asset of DRMC and Delmon Precast Company W.L.L. and the total amount was recognised equally in each
company’s financial statements at a value of BD 861. The title in the land was registered under the name of one of the directors of the Company.
However, the director gave his consent to DRMC to use the land in an agreement signed on 1 March 2011 and further agreed that as soon as
DRMC is able to register the land in its name then the director will immediately transfer the land to the DRMC on a gift basis. On 4 June 2012, the
DPC obtained a certificate of ownership with the Survey and Land Registration Bureau and paid for the related land registration expense of BD
32 (recognised equally in each company’s financial statements at a value of BD 16). On 12 February 2013, the title of the land has been registered
in Survey & Land Registration Bureau under DPC’s name.
7

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 (2013: BD 2,174). This fair value
approximates the fair value of the investment property as at 31 December 2014. There was no indication of impairment in value during 2014.
8

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.
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INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)

Material associate (continued}
2014

2013

33.33 %
633
2,028
(1,439)
(681)

33.33 %
324
2,491
(1,175)
(1,317)

Net assets (100 %) as at 31 December

541

323

Group’s share of net assets (33.33 %)
Loan to associate

180
200

108
320

380
2,328
218
-

428
2,466
293
-

218

293

Group’s share (33.33 %)

72

98

Group’s share of total comprehensive income

72

98

-

-

Percentage share of ownership
Current assets
Non-current assets
Current liabilities
Non-current liabilities

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

Dividend received by the Group
Immaterial associate

The following table summarizes the financial information in BK Gulf - Nass Contracting Company WLL that are accounted for using the equity
method.

Carrying amount of interest in associates
Profit from continuing operations
Other comprehensive income
Total comprehensive income

2014

2013

-

41
41

2014
33
832
(485)
380

2013
33
1,024
(557)
(72)
428

2014

2013

1,958
2,994
87
1,560
170
6,769
(1,224)
5,545

1,682
2,784
68
1,279
177
5,990
(1,006)
4,984

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
9

INVENTORIES

Raw materials
Stores, spares, fuels and lubricants
Goods in transit
Food products
Finished goods
Impairment allowance for slow moving and obsolete inventories
At 31 December
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9

INVENTORIES (continued)

Movements in impairment allowance for slow moving and obsolete inventories

2014

2013

At 1 January
Charge during the year
Write-off during the year
Write-back during the year
At 31 December

1,006
226
(8)
1,224

785
303
(1)
(81)
1,006

In 2014, the Group has directly written off obsolete finished goods amounting to BD 4 (2013: BD 12).
In 2014, inventories of BD 226 (2013: BD 303) 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
2014

2013

37,315
6,092
2,921
273
422
111
47,134
(3,126)
44,008

31,738
5,351
1,201
162
338
61
38,851
(2,880)
35,971

Movements in allowance for impairment losses

2014

2013

At 1 January
Charge during the year (note 18)
Write-off during the year
At 31 December

2,880
292
(46)
3,126

2,723
624
(467)
2,880

Trade accounts receivable
Retentions receivable
Advances to suppliers and sub-contractors
Prepaid expenses
Other receivables
Staff receivables
Allowance for impairment losses
At 31 December

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.
11 DUE FROM CONTRACT CUSTOMERS

Cost incurred plus recognised profits on contracts-in-progress
Progress billings made towards contracts-in-progress
At 31 December

2014

2013

71,390
(66,637)
4,753

51,380
(48,294)
3,086

2014

2013

302

1,536

1,264
1,566

2,357
3,893

12 LOANS AND BORROWINGS

Non-current liabilities
Bank loan
Current liabilities
Bank loan
At 31 December
The effective interest rate on loans and borrowings was 2.80 % - 3.57 % p.a. (2013: 2.76 % - 3.61 % 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.
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12 LOANS AND BORROWINGS (continued)
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 2014 is BD 219 (2013: BD 393).
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 2014 is BD 284 (2013: BD 224). Interest on
loan is 1 month BIBOR + 2.385 % per annum (2013: 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 equipments during 2012. The loan is to be
repaid over 36 monthly instalments. The loan payable as at 31 December 2014 is BD 524 (2013: BD 1,049). Interest on loan is 3 month BIBOR
+ 2.25 % per annum (2013: 3 month BIBOR + 2.25 % per annum).
c) Loan amounting to BD 1,325 was obtained by Nass Scafform to finance the purchase of scaffolding equipments during 2012. The loan is to
be repaid over 36 monthly instalments. The loan payable as at 31 December 2014 is BD Nil (2013: BD 845). Interest on loan is 3 month BIBOR
+ 2.50 % per annum (2013: 3 month BIBOR + 2.50 % per annum).
d) 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 2014 is
BD 108 (2013: BD 557). Interest on loan is 1 month BIBOR + 2.385 % per annum (2013: 1 month BIBOR + 2.385 % per annum).
e) Loan amounting to BD 533 was obtained by NIS to finance purchase of crane during 2011. The loan is to be repaid over 42 monthly instalments.
The loan payable as at 31 December 2014 is BD Nil (2013: BD 149). Interest on loan is 1 month BIBOR + 2.385 % per annum (2013: 1 month
BIBOR + 2.385 % 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 2014 is BD 73 (2013:
BD 218). Interest is at 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 2014 is BD 358 (2013: BD 458). Interest
is at 4.00 % per annum (2013: 4.00 % 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

Cash and bank balances
Short-term deposits
Cash and cash equivalents in statement of financial position
Bank overdrafts
Cash and cash equivalents in statement of cash flows
The security for the bank overdrafts is assignment of proceeds to the banks for projects financed.

2014

2013

8,910
202

13,552
1,601

9,112
(4,110)
5,002

15,153
(4,064)
11,089
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14 EMPLOYEE BENEFITS

At 1 January
Charge for the year
Paid during the year
At 31 December

2014

2013

6,337
4,903
(4,820)
6,420

6,071
4,413
(4,147)
6,337

1,850
4,570
6,420

2,291
4,046
6,337

2014

2013

7,266
5,716
1,554
2,501
736
210
17,983

5,910
5,591
1,428
1,215
1,206
225
15,575

2014

2013

77,042
(72,008)
5,034

104,708
(98,354)
6,354

2014

2013

45,817
26,248
10,961
83,026

42,788
25,580
11,873
80,241

2014

2013

6,361
1,560
292
723
422
414
353
217
46
210
10,598

5,623
1,560
624
745
412
341
302
228
48
740
10,623

Analysed as
Current liabilities
Non-current liabilities
At 31 December
15 TRADE AND OTHER PAYABLES

Trade accounts payable
Accrued expenses
Unclaimed dividends
Advances against contracts
Retentions payable
Other payables
At 31 December
Information about the Group’s exposure to currency and liquidity risks is included in note 5.
16 DUE TO CONTRACT CUSTOMERS

Progress billings received and receivable
Costs incurred plus recognised profits on contracts-in-progress
At 31 December
17 REVENUE

Contract income
Sales
Hire income
18 GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Salaries of administration staff
Management consultancy fees
Impairment losses on receivables
Depreciation
Commission paid
Vehicle expenses
Rent, electricity and water
Communication
Directors’ remuneration
Other expenses
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19 OTHER OPERATING INCOME

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

2014

2013

178
8
134
320

118
81
233
432

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

2014

2013

4,100

4,124

215,077

215,077

19.06 Fils

19.18 Fils

Diluted earnings per share have not been presented as the Company has no instruments convertible into shares that would dilute earnings per
share.
21 SHARE CAPITAL
2014

2013

a) Authorised share capital
500,000,000 (2013: 500,000,000) shares of 100 fils each

50,000

50,000

b) Issued and fully paid
220,000,000 (2013: 220,000,000) shares of 100 fils each

22,000

22,000

Treasury shares: 4,923,160 (2013: 4,923,160)

(1,597)

(1,597)

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 2014 of BD 15 fils per share, amounting to a total dividend of BD 3,226 was proposed
by the Board of Directors and is to be put forward for approval at the Annual General Meeting on 19 March 2015.These financial statements do
not reflect this dividend payable. No interim dividend was paid during the year (2013: Nil).

Proposed dividend
Donations and charity reserve

2014

2013

3,226
10
3,236

3,226
10
3,236

55

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

NASS CORPORATION B.S.C.

for the year ended 31 December 2014

ANNUAL REPORT 2014

Bahraini Dinars ‘000

21 SHARE CAPITAL (continued)
The major shareholders are:
Name of Shareholder
1. Mr. Samir Abdulla Nass*
2. Mr. Sami Abdulla Nass*
3. Mr. Adel Abdulla Nass*
4. Mr. Ghazi Abdulla Nass*
5. Mr. Fawzi Abdulla Nass*
6. Abdul Rahman Saleh Al Rajhi and Partners Company Limited
Total

Number
of shares held

Percentage of
ownership

18,810,000
18,810,000
18,810,000
18,810,000
18,810,000

8.55
8.55
8.55
8.55
8.55

16,603,776
110,653,776

Nationality

Bahraini
Bahraini
Bahraini
Bahraini
Bahraini
Kingdom of Saudi
7.55
Arabia
50.30

* The shares held by Directors are in their individual capacity.
The distribution schedule of shareholders as at end of the year is as follows:
Number of
shares
2014

Categories
Less than 1 %**
1 % up to less than 5 %
5 % up to less than 10 %
10 % up to less than 20 %
Total

69,805,883
39,540,341
110,653,776
220,000,000

2013
59,521,440
31,674,784
106,363,776
22,440,000
220,000,000

Number of
Shareholders
2014

2013

8,183
11
6
8,200

8,230
7
7
1
8,245

Percentage of
total outstanding shares
2014
2013
31.73
17.97
50.30
100.00

27.05
14.40
48.35
10.20
100.00

** Includes 4,923,160 (2012: 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 2014, the statutory reserve has not yet reached 50 % of the paid-up share capital after further appropriations of
BD 410 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
2014

2013

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

1,965
1,433
3,398

7,389
2,258
9,647

Purchases and
operating expenses
2014
2013
8,261
2,052
10,313

7,643
1,772
9,415

Amounts
due from
2014

2013

Amounts
due to
2014

2,607
1,619
4,226

3,534
1,608
5,142

2,982
2,169
5,151

2013

2,697
2,051
4,748

During the year the parent company has provided guarantees of BD 42,953 (2013: BD 33,983) 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 (2013: BD 1,560)
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23 RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (continued)
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

2014

2013

1,169
62
1,231

997
53
1,050

The short-term compensation includes provision for directors’ fees of BD 46 (2013: BD 48) charged to profit or loss subject to approval by the
shareholders at the Annual General Meeting and board committee attendance fees BD 176 (2013: BD 29).
24 ACCOUNTING CLASSIFICATION AND FAIR VALUES
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.
2014
Trade and other receivables
Due from related parties
Term deposits with banks
Cash and cash equivalents
Loans and borrowings
Trade and other payables
Due to related parties
Bills payable
Bank overdrafts

2013
Trade and other receivables
Due from related parties
Term deposits with banks
Cash and cash equivalents
Loans and borrowings
Trade and other payables
Due to related parties
Bills payable
Bank overdrafts

Loans and
receivables

At amortised
cost

Total
carrying value

43,735
4,226
11,589
8,977
68,527

-

43,735
4,226
11,589
8,977
68,527

-

1,566
12,396
5,151
1,236
4,110
24,459

1,566
12,396
5,151
1,236
4,110
24,459

Loans and
receivables

At amortised
cost

Total
carrying value

35,809
5,142
9,476
14,956
65,383

-

35,809
5,142
9,476
14,956
65,383

-

3,893
10,208
4,748
333
4,064
23,246

3,893
10,208
4,748
333
4,064
23,246

The table below analyses financial instrument at the end of 31 December 2014, by the level in the fair value hierarchy into which the fair value
measurement is categorized:
31 December 2014
Financial liabilities not measured at fair value
Other loans and borrowings

31 December 2013
Financial liabilities not measured at fair value
Other loans and borrowings

Level 1
-

Level 1
-

Fair value
Level 2
1,566
1,566
Fair value
Level 2
3,893
3,893

Level 3

Total fair value

-

1,566
1,566

Level 3

Total fair value

-

3,893
3,893

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.

58

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

NASS CORPORATION B.S.C.

for the year ended 31 December 2014

ANNUAL REPORT 2014

Bahraini Dinars ‘000

25 INTERESTS IN JOINT VENTURES
The Group is presently engaged as a joint venture partner in the following joint ventures:

Joint Venture

Subsidiary involved

Interest %

Nass Contrack Joint Venture
Nass Bramco Joint Venture
Nass Burhan Joint Venture
Nass Emco Joint Venture
Nass Braemar Joint Venture
Breamer NASS WLL
Nass Murray Roberts Joint Venture

Nass Contracting Company WLL
Nass Contracting Company WLL
Nass Contracting Company WLL
Nass Electrical Contracting Company WLL
Nass Contracting Company WLL
Nass Contracting Company WLL
Nass Contracting Company WLL

50
50
50
50
50
50
50
Total

Undistributed capital and
profits at the end of the year
2014
2013
412
241
140
109
(291)
611

1,029
182
340
445
147
50
(2)
2,191

2014

2013

2,191
(50)
(806)
(724)
611

3,003
82
(44)
(850)
2,191

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 during the year
Share of loss for the year
Distribution of profits during the year

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.

Joint Venture (JV)
2014
Nass Contrack JV
Nass Bramco JV
Nass Burhan JV
Nass Emco JV
Nass Braemar JV
Nass Murray Roberts JV
Total
2013
Nass Contrack JV
Nass Bramco JV
Nass Burhan JV
Nass Emco JV
Nass Braemar JV
Nass Murray Roberts JV
Total

Group’s share
of net assets
(50 %) Carrying
Net Assets
amount of
(100 %) interest in JV

Non-current
assets

Cash and cash
equivalents

Other current
assets

Other current
liabilities

55
55

124
12
732
167
134
1,169

1,167
1,463
9,465
2,546
174
14,815

522
993
9,917
2,495
890
14,817

824
482
280
218
(582)
1,222

412
241
140
109
(291)
611

257
257

2,007
6
1,496
44
40
1,783
5,376

1,438
1,890
9,076
3,575
554
549
17,082

1,645
1,532
9,892
2,730
199
2,336
18,334

2,057
364
680
889
395
(4)
4,381

1,029
182
340
445
197
(2)

2,191
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25 INTERESTS IN JOINT VENTURES (continued)

Joint Venture (JV)
2014
Nass Contrack JV
Nass Bramco JV
Nass Burhan JV
Nass Emco JV
Nass Braemar JV
Nass Murray Roberts JV
Total
2013
Nass Contrack JV
Nass Bramco JV
Nass Burhan JV
Nass Emco JV
Nass Braemar JV
Nass Murray Roberts JV
Total

Profit
Group’s share of
(loss) from
Total comprehensive
continuing comprehensive
income (loss)
operations
income (loss)
(50 %)

Revenue

Depreciation
and
amortisation

Interest
income

2,815
1,923
264
5,002

105
105

-

(480)
119
(673)
(578)
(1,612)

(480)
119
(673)
(578)
(1,612)

(240)
60
(337)
(289)
(806)

7,879
2,348
390
1,197
11,814

241
63
304

1
1

440
35
(165)
53
(3)
(448)
(88)

440
35
(165)
53
(3)
(448)
(88)

220
18
(82)
27
(2)
(225)
(44)

Dividend
received by
the Group
377
200
147
724
350
500
850

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
2014
2013
Revenue
External sales
Inter-segment sales
Total revenue
Segment result
Share of loss from joint ventures
Other gains and losses
Unallocated corporate expenses
Profit for the year

Trading
Activities
2014

2013

Eliminations
2014
2013

Consolidated
2014
2013

71,472
5,648
77,120

69,307
5,859
75,166

11,554
1,788
13,342

10,934
1,798
12,732

(7,436)
(7,436)

(7,657)
(7,657)

83,026
83,026

80,241
80,241

3,758
(806)
2,259
-

3,776
(44)
1,499
-

966
75
-

698
107
-

-

-

4,724
(806)
2,334
(1,905)
4,347

4,474
(44)
1,606
(1,767)
4,269
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26 SEGMENT ANALYSIS (continued)
Construction and
Allied Activities
2014
2013
Other Information
Depreciation
Capital expenditure
Total assets
Total liabilities
Total net assets

Trading
Activities
2014

2013

Consolidated
2014

2013

4,261
2,001

4,845
7,456

423
280

432
276

4,684
2,281

5,277
7,732

91,282
39,343
51,939

89,941
39,535
50,406

8,777
2,286
6,491

9,033
1,993
7,040

100,059
41,629
58,430

98,974
41,528
57,446

27 COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Guarantees
Letters of credit
Capital commitments

2014

2013

25,269
887
197

28,404
1,116
597

The banks have provided guarantees (performance, retention, financial and others related to contracting activities) amounting to BD 25,269
(2013: BD 28,404) for the various divisions and subsidiaries of the parent company out of which BD 2,665 (2013: BD 11,505) 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:
Letter of credit
Guarantees issued in relation to the joint ventures
Counter guaranteed by the bank of joint venture partner
Guarantees (net)

2014
8,686
(6,021)
2,665

2013
25,713
(14,208)
11,505

2014

2013

1,628

1,863

1,548
669
2,217

1,545
863
41
2,449

28 OPERATING LEASE RENTALS

Minimum lease payment recognised as an expense during the year
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
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.

ريادة نابعة من أجل
الرخاء والتنمية
12

التقرير السنوي ٢٠١4

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

المكتب الرئيسي
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب
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
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

مستشار مجلس اإلدارة
وسكرتير الشركة
هيمنت جوشي

مدققو الحسابات
كي بي ام جي فخرو

المحتويات
 4نبذة عن الشركة
 5رؤيتنا ،رسالتنا وقيّمنا
 ٦أهم النتائج المالية والتشغيلية
 ٨أعضاء مجلس اإلدارة
 ١٠رسالة رئيس مجلس اإلدارة
 ١٢ثقافتنا
 ١٤استعراض العمليات
 26الفريق اإلداري
 27تقرير مجلس اإلدارة
 29البيـانات الماليـة الموحـدة 2014
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نبذة عن الشركة

الـتـقـــريـر الـســــنـوي ٢٠١4

شركة ناس المؤسسة «شركة
مساهمة عامة بحرينية»
مدرجة في بورصة البحرين
في عام 2005م برأس مال
مدفوع قدره  20مليون دينار
بحريني ،ولقد تم زيادة
رأسمال الشركة ليصبح 22
مليون دينار بحريني.
ومنذ نشأة الشركة برزت كإحدى الشركات
الرائدة في مجال تزويد الحلول اإلنشائية
المتكاملة .ويعمل فيها حاليا حوالي 5000
عامل .وقد بلغ مجموع إيرادها السنوي 100
مليون دينار بحريني من خالل عملياتها
المنتشرة في كل من البحرين والمملكة
العربية السعودية وقطر وأبوظبي
والكويت.
وقد اكتسبت شركة 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.

تصميم ثالثي األبعاد لمشروع مدينة شرق الحد

5

ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة

وقيمنا
رؤيتنا ،رسالتنا ّ

الـتـقـــريـر الـســــنـوي ٢٠١4

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

رسالتنا
إننا في شركة ناس المؤسسة ملتزمون بإضافة
القيمة الحقيقية لعمالئنا والمستفيدين من
خدماتنا .وفي هذا اإلطار فقد حرصنا على
التطوير الشخصي والمهني لموظفينا من
خالل التدريب والتطوير وبناء عالقات راسخة
وذات منفعة متبادلة مع شركائنا 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
دائمًا في قائمة اولوياتنا في كل ما نقوم به
وننجزه دون أن ننسى التزامنا الحقيقي بتعزيز
رفاهية وازدهار المجتمع الذي نعمل فيه.

قيمنا
ّ
•
•
•
•

النزاهة
التفوق والتميز
الشفافية
التوجه نحو الزبائن
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أهم النتائج المالية والتشغيلية

الـتـقـــريـر الـســــنـوي ٢٠١4

شركة ناس للخدمات الصناعية تشارك في عقود التصميم
واالشتراء إلحدى وحدات التعبئة وإنشاء الوحدات الصناعية
العامة وتصنيع معدات المعالجة والهندسة الثقيلة والتشغيل
والصيانة والعزل والمادة الصامدة للصهر ومشاريع الدهانات
الصناعية في المملكة وفي باقي دول مجلس التعاون الخليجي

شركة ناس سكافورم تعمل جاهدة لتسخير كافة الفرص المتاحة
لها في معرض إكسبو دبي الدولي  2020حيث فازت مؤخرا بعقد
تطوير مجمع مطار أبوظبي الدولي كما قامت شركة دبي للغاز
بتمديد عقودها معها لمدة عامين إضافيين.

تمكنت شركة ناس للمقاوالت بأبوظبي من استيفاء شروط حالة
تصنيف فئة الهندسة المدنية والمباني والموانئ والمرافئ
الخاصة مما يسهل عليها إجراءات التأهيل المسبق مع جميع
العمالء المحتملين في اإلمارات العربية المتحدة.

باشرت شركة ناس لألسفلت أعمالها في مشروع طريق
الجفير الرئيسي ومن المتوقع انجازه في شهر أبريل ،2015
ومع نهاية عام  2014باشرت الشركة أعمالها على جسر
الشيخ خليفة بن سلمان.

النتائج المالية
2014
ماليين الدنانير
البحرينية
اإليرادات اإلجمالية

83.026

الربح قبل الفوائد التمويلية واإلستهالك ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

421 .9

الربح الصافي

4.100

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

22.000

الموجودات الجارية

79.233

المطلوبات الجارية

36.628

نسبة السيولة

2.16

اإلحتياطات والفائض

36.005

القيمة الصافية للموجودات

56.437

عائد السهم بالفلس

19.06

حصص األرباح

%15
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الـتـقـــريـر الـســــنـوي ٢٠١4

شركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م كان من أهم نتائج هذا
العام إتمام مشروع أعمال بناء موقف لسيارات المجمع التجاري
الغربي بمرفأ البحرين المالي بنجاح .فقامت بتصميم إطارات
المكون
خرسانية جاهزة وتصنيعها وإنشائها لموقف السيارات
ّ
من  9طوابق الذي تقدر قيمته بـ  1.9مليون دينارا بحرينيا.

حرصت شركة خدمات ناس التجارية على تنويع خط إنتاجها من
خالل إطالق باقة من المنتجات االقتصادية النوعية والمعتمدة
والتي تشمل فتحات الدخول من صنف سوبر ايرون واألقطاب
الكهربائية لسبائك اللحام وماكينات لحام فيمر ورافعات
فريزين التلسكوبية التي شهدت اقباال كبير جدا عليها في
السوق

من خالل التأكيد على الفلسفة اإلبداعية لشركة دلمون
للخرسانة الجاهزة ومنتجاتها المحدودة والعمل االستشرافي،
أنشأت الشركة خالل هذا العام محطة الستيراد اإلسمنت
وجهزتها .وقد كان لهذه المحطة أثر إيجابي فعال في استمرارية
توفير الشركة للمنتج حيث أصبح من السهل استيراد ما يزيد
على  12000طن من اإلسمنت.

حافظت شركة ناس لألغذية على حصتها السوقية والزالت
تواصل تعزيز مكانتها الرائدة باعتبارها موردا رائدا ومتخصصا
في مختلف المنتجات الغذائية وتشمل توزيع شرائح اللحوم
المجمدة إلى األسواق المركزية والمطاعم والفنادق في جميع
ربوع مملكة البحرين.

الربح الصافي

اإليرادات اإلجمالية

صافي الربح

ماليين الدنانير البحرينية

ماليين الدنانير البحرينية

ماليين الدنانير البحرينية

2014

2014

2014

4.100

83.026

100.059

مجموع حقوق الملكية

عائد السهم

حصص األرباح

2014

2014

2014

58.430

19.06

%15

ماليين الدنانير البحرينية

بالفلس

بالمائة
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 .1السيد /سمير عبداهلل ناس

 .٢السيد /سامي عبداهلل ناس

 .٣السيد /عادل عبداهلل ناس

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب

عضو تنفيذي

 .٤السيد /غازي عبداهلل ناس

 .٥السيد /فوزي عبداهلل ناس

عضو تنفيذي

عضو تنفيذي
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 .٦د .مصطفي السيد

 .٧السيد /جمال الهزيم

 .٨السيد /هشام الساعي

عضو غير تنفيذي

عضو غير تنفيذي

عضو غير تنفيذي

 .٩السيد /صالح النشوان

 .١٠السيد /بشار سمير ناس

 .١1السيد  /هيمانت جوشي

عضو غير تنفيذي

عضو تنفيذي

مستشار مجلس اإلدارة
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1
2
سمير عبداهلل ناس
رئيس مجلس اإلدارة

3

شهد عام  2014تطبيق برنامج اقتصادي
شامل لدول مجلس التعاون الخليجي،
وضع جيد
المؤسسة في
ٍ
وكانت ناس ُ
لزيادة ُفرصها التي قدمتها هذه
الخطة.
للمقاوﻻت الميكانيكية
تسير شركة ناس ُ
على المسار الصحيح لكي تُصبح مجموعة
هندسية ُمتكاملة لتقديم الخدمات
واﻹنشاءات ولترسيخ مركز مملكة البحرين
كمركز حيوي وهام في مجال الخدمات
واﻹنشاءات الهندسية في الشرق اﻷوسط.
المؤسسة من إنجاز جسر
تمكنت ناس ُ
البحرية األمريكية بنجاح.

ُيشرفني أن أقدم لكم التقرير ُيعد عام  2014من اﻷعوام التي مثلت
كبيرا في قطاع اﻹنشاءات،
المؤسسة  -شركة تحد ًيا
ً
السنوي لناس ُ
أى َع ْن تلك
بحرينية مساهمة عامة لعام ،2014
ولم تكن شركتكم ب َِمنْ ً
التحديات الكثيرة الناجمة عن
المؤسسة في
تراجع االقتصاد العالمي والوضع يعود الفضل في قدرة
ُ
اﻻستمرار في تحقيق األرباح ،حتى وسط
غير المستقر لألسواق اإلقليمية.
ومع ذلك وعلى الرغم من صعوبات المناخ
االقتصادي للعمل ،يسرني أن أعلن بأن ناس
المؤسسة قد حافظت على سجل حافل
ُ
ﻷرباح معقولة هذا العام.
باالنجازات وتحقيقها
ٍ

الصعوبات ،إلى عدة عوامل ،يأتي على رأسها
المرونة اإلستراتيجية التي أتاحت لناس
المؤسسة التأقلم مع التغيرات القائمة مع
ُ
ظروف السوق ،وتقديم حلول مصممة وفقً ا
المؤسسة
ﻻحتياجات ُعمالئنا .كما استفادت ُ
أيضا من إقامة شبكة من الشراكات القوية
ً
المستويين اإلقليمي
على
والمترابطة
ُ
والعالمي ،واﻷهم من ذلك ،تمتعها بفريق
عمل من المتخصصين والخبراء القادرين على
بذل المزيد من أجل رفعة الشركة.
لقد تميز عام  2014بأنه عام الترابط والتعاون
المؤسسة .إذ استمرت في تعزيز فرصها
لناس ُ
في دول مجلس التعاون الخليجي ،وعززت
من موقعها وحضورها في قطاع الخدمات
المتخصصة في دولة قطر ،والمملكة العربية
ُ
السعودية ،ودولة اإلمارات العربية المتحدة،
وسلطنة ُعمان ،حيث نجحت الشركة على
نحو ُمتزايد في زيادة حصتها السوقية.
ٍ
وكما ذكرنا آنفً ا شهد عام  2014تطبيق
برنامج اقتصادي شامل لدول مجلس التعاون
وضع
المؤسسة في
ٍ
الخليجي ،وكانت ناس ُ
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المؤسسة خالل السنوات
ستستمر شركة ناس ُ
المقبلة في التركيز على ترسيخ عملها
ُ
ودعم اﻻقتصاد الوطني من خالل خلق فرص
للمواطنين البحرينيين وجهودها
العمل ُ
العلمية للترويج للمملكة .كما ُ
سنعزز من
موقعنا في دول مجلس التعاون الخليجي،
واﻻستفادة من ُ
المتاحة من خالل تعزيز
الفرص ُ
وتقوية شبكة شراكتنا االستراتيجية على
الصعيدين الوطني والدولي.

جيد لزيادة ُفرصها التي قدمتها هذه الخطة.
وقد حصلت ناس المقاوالت بصحبة ائتالف
عقد ضخم لبناء
يجمع شركات أخرى ،على
ٍ
المرحلة اﻷولى من مشروع إسكان منطقة
زء من» مشروع
الحد الشرقي ،وذلك
ُ
كج ًٍ
«مارشال خليجي» ،»2015و هو عبارة عن
مشاريع ممولة من برنامج التنمية الخليجي
المؤسسة واثقة بأن النفقات
وإدارة ناس ُ
المستقبلية في مشاريع السكن
الحكومية ُ
والبنية التحتية خالل السنوات
اﻻجتماعي
ُ
المقبلة ستفي بالكثير من اﻻحتياجات
ُ
ﻹنعاش قطاع اﻹنشاءات في البحرين .كما
المؤسسة
شهد هذا العام ً
أيضا منح ناس ُ
امتياز تنفيذ المشاريع الرئيسية في أبرز
مشاريع التطوير العقاري في المملكة أﻻ
ود َّرة البحرين
حرق ُ
الم َّ
وهي مشاريع ديار ُ
أيضا إلى عام .2015
الذي سيمتد تنفيذهما ً
المؤسسة من إنجاز جسر
كما تمكنت ناس ُ
البحرية األمريكية بنجاح.
َّ
المؤسسة التي حققتها
ولعل من أبرز إنجازات ُ
خالل عام  2014من أجل تحقيق ُرؤيتنا ﻷن تُصبح
مؤسستنا شركة هندسية ُمتكاملة في
مجال تقديم الخدمات واﻹنشاءات .ومن خالل
العالقات االستراتيجية الدولية مع شركات
ُمتخصصة في المجاﻻت التقنية والهندسية،
للمقاوﻻت الميكانيكية
وتسير شركة ناس ُ
على المسار الصحيح لكي تُصبح مجموعة
ُمتكاملة لتقديم الخدمات
هندسية
واﻹنشاءات ولترسيخ مركز مملكة البحرين
كمركز حيوي وهام في مجال الخدمات
واﻹنشاءات الهندسية في الشرق اﻷوسط.

المستقبلي
وبالتوازي مع ُرؤيتنا لدعم النمو ُ
لهذا القطاع وازدهار مملكة البحرين ،شهد
المؤسسة
العام ً
أيضا تعاونًا وثيقً ا بين ناس ُ
ومجلس التنمية اﻻقتصادية حيث عملنا
سويةً لنهضة مملكة البحرين .وبذلت ناس
جهودا كبيرة لجذب اﻻستثمارات
المؤسسة
ً
ُ
العالمية إلى المملكة من خالل ُمشاركتها
المتنقلة التي نظمها مجلس
في المعارض ُ
التنمية اﻻقتصادية التي شهدت حضور
كمساهمة
مندوبين من ناس في ثالث قارات
ٍ
منها لتعزيز العالقات التجارية .وبالتحديد
أدينا دو ًرا رئيس ًيا ﻹبراز مملكة البحرين كبوابة
للتجارة الصينية مع دول منطقة الخليج
عددا من اتفاقيات
العربي ،حيث وقعنا
ً
التفاهم ذات اﻹمكانيات اﻻقتصادية الجذابة
خالل زيارتنا لمدينة جوانجزهو الصينية.
كما أشعر بالفخر ﻷن أقول لكم بأن عام 2014
المؤسسة .إضافةً
كان ً
أيضا عام تميز لناس ُ
إلى أنها تمكنت من دخول قائمة فور ِبس
الشهيرة لـ «أكبر  500شركة في العالم
العربي» ،وأقول لكم وبكل تواضع بأن سعادة
وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني قد أشاد
لمساهمتها في النهوض
المؤسسة ُ
بناس ُ
ُ
نموذجا
أ
ولكونها
الوطني
باﻻقتصاد
ً
الرؤية اﻻقتصادية لعام
لتحقيقها ُمبادرة ُ
 - 2030وهي المسؤولية التي اضطلعنا بها
بإخالص لدعمها .ناهيكم عن اﻻعتراف بقوة
المدير التنفيذي
ُمؤسستنا من خالل تسمية ُ
المؤسسة السيد
للقسم الرئيسي لناس ُ
غازي عبداللـه ناس كواحد من أفضل ُ 10رؤساء
تنفيذيين في مملكة البحرين.

المؤسسة خالل
وستستمر شركة ناس
ُ
المقبلة في التركيز على ترسيخ
السنوات ُ
عملها ودعم اﻻقتصاد الوطني من خالل
للمواطنين البحرينيين
خلق فرص العمل ُ
وجهودها العلمية للترويج للمملكة .كما
سنُ عزز من موقعنا في دول مجلس التعاون
الخليجي ،واﻻستفادة من ُ
المتاحة
الفرص ُ
من خالل تعزيز وتقوية شبكة شراكتنا
االستراتيجية على الصعيدين الوطني
والدولي.
المؤسسة في
وأود أن أشير إلى أن ناس ُ
موقع جيد يمكنها من خالله تخطي التحديات
ٍ
المستقبلية في السنوات القادمة التي من
المؤكد ان سنُ واجهها وبأننا سنستمر بال
ُ
كلل في عام  2015على العمل لتعزيز القيمة
المساهمة وحملة ﻷسهم.
للجهات ُ
المساهمة ومجلس
وبالنيابة عن الجهات ُ
اﻹدارة ،أود أن أعرب عن خالص سعادتي
وتقديري للقيادة الرشيدة لمملكة البحرين
ومؤسساتها الحكومية،
ولجميع الوزارات
ُ
ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين
على دعمهم الدائم .كما أنتهز هذه الفرصة
المساهمة في ناس
ألشكر شخص ًيا الجهات ُ
المؤسسة .فلوال والئكم ودعمكم الدائم ما
ُ
دما
كنا لنحقق هذا التقدم الكبير ،وأتطلع ُق ً
لتحقيق المزيد من اﻹنجازات الكبيرة واﻻزدهار
المؤسسة
في السنوات القادمة لناس
ُ
ولمملكة البحرين.
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ستظل الشفافية واإلخالص واألمانة
راسخة في ثقافة مؤسستنا

إلى

إلى

إلى

العاملين

عمالئنا

مساهمينا الكرام

فرص متساوية متاحة للجميع

تقديم أعلى جودة للمنتج خدمة متميزة

شفافية راسخة وحوكمة دقيقة

إلى

إلى

إلى

موردينا

البيئة

مجتمعنا

نؤكد على تعميق عالقتنا معكم

نؤكد حرصنا على سالمتها من
أجل األجيال القادمة

إضافة قيمة حقيقية إلى النمو االقتصادي
واالجتماعي
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في ظل رؤيتنا لدعم
النمو المستقبلي لقطاع
الصناعة ورخاء مملكة
البحرين ،فقد شهد هذا
ً
وثيقا بين
العام تعاو ًنا
المؤسسة ومجلس
ناس ُ
التنمية االقتصادية حيث
ً
سوية لنهضة
عملنا
مملكة البحرين.
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تقدم ناس مالديها من قدرات من
أجل المشاريع العمالقة وهي قادرة
على إنجاح تلك المشاريع بما لديها
من دقة وجودة عالية

أقسام الشركة
للخدمات الصناعية
هي إحدى أقسام شركة ناس المؤسسة ش.م.ب ،.وتعتبر من الشركات الواعدة في مجال عقود التصميم
واالشتراء والتصميم في منطقة الخليج حيث تربطها عالقات استراتيجية هندسية وتقنية .يشارك القسم في
عقود التصميم واالشتراء والتصميم إلحدى وحدات التعبئة وإنشاء الوحدات الصناعية العامة وتصنيع معدات
المعالجة والهندسة الثقيلة والتشغيل والصيانة والعزل والمادة الصامدة للصهر ومشاريع الدهانات الصناعية
في المملكة وفي باقي دول مجلس التعاون الخليجي.
·حققت شركة ناس للخدمات الصناعية معدل نمو عال خالل عام  2014حيث تمكنت من تحقيق عدد من اإلنجازات
الهامة في سياق حرصها على ترجمة رؤيتها في أن تصبح شركة متكاملة في مجال عقود التصميم واالشتراء
والتصميم وفي أن تكون مركزا لها في منطقة الشرق األوسط.
·ساعدت الشركة على توسيع مركز اهتمامها ليشمل جميع القطاعات الصناعية ومنها النفط والغاز
والبتروكيماويات والمعادن والمناجم والمياه واالسمنت وتعزيز المقدرة على إدارة المشاريع والهندسة داخل
المنشأة وشراء المعدات المتخصصة شبه األوتوماتيكية التي ترفع من سقف اإلنتاجية.
·كما تمكنت كل من شركة ناس للخدمات الصناعية من بناء سجل حافل بالمشاريع الهامة وذلك من خالل
التنفيذ الناجح لمشاريع طموحة مثل عقود التصميم واالشتراء في المرافق العامة والوحدات الثانوية ومرافق
للمصنع السعودي لتكنولوجيا زيوت التشحيم ( )STBLOPفي المملكة العربية السعودية ومشاريع المواسير
الخاصة بشركة صدارة وتعزيز المقدرة على إدارة المشروعات والتصاميم الهندسية من خالل ربط عالقات دولية
استراتيجية هامة ويشمل ذلك عقد مذكرات تفاهم مع شركة بروجكت ديبفبمبنت إنديا المحدودة ()PDIL
والشركة الدنمركية هالدور توبس والرائدة في مجال الوسائط الكيمائية.
· تمكنت الشركة بنجاح في عام  2014من إنجاز محطة إنتاج أكسيد البروبيلين بمجمع صدارة للبتروكيماويات
وهي مشروع مشترك بين كل من شركة الزيت العربية السعودية «أرامك والسعودية» وشركة «دا وكيميكال
كومباني» باإلضافة إلى تنفيذ مشاريع مع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة
ومصنع اسمنت الصفوة ومشاريع اإلغالق الدوري مع إعادة التشغيل للوحدات الصناعية مع كل من شركة نفط
البحرين (بابكو) وشركة جبيك .كما أصبحت كل من شركة ناس للخدمات الصناعية المقاول المعتمد كأحد مزودي
الحلول الهندسية المتكاملة لدى هيئة الكهرباء والماء وفازت بمشروع نقل المياه.
·تماشيا مع رسالتها لتعزيز وتحسين النم والصناعي وخلق الوظائف للمواطنين واستقطاب االستثمارات األجنبية
فإن شركة ناس للخدمات الصناعية هما في مصاف الشركات المستفيدة من برنامج دعم الشركات الكبيرة كما
أنهما استثمرا بشكل كبير في شراء المعدات التي أسهمت بصورة كبيرة في رفع الفعالية وتعزيز قدرة الشركة
على تصنيع المنتجات الصناعية ذات القيمة العالية.
·عام  2015يتوقع ان يكون عام يتحقق فيه المزيد من النمو لشركة ناس للخدمات الصناعية .انسجاما مع خطتها
للتوسع االقليمي ،ستقوم الشركة بفتح فروع جديدة وإجراء مختلف المشاريع المربحة الرئيسية.
·نظرا لبلوغ شركة ناس للخدمات الصناعية آفاقا جديدة فإن اإلدارة ستولي كامل عنايتها واهتمامها لتكون في
مصاف الشركات الهامة في دول مجلس التعاون الخليجي وتبذل جهودا جبارة لدخول السوق في سلطنة عمان
والكويت .وستواصل من خالل مشاريع مشتركة تعزيز حضورها مع شركاء في القطاع في كل من الهند ودول
مجلس التعاون الخليجي مثل سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وقطر.
·تتمتع الشركة بكوادر بشرية عالية التأهيل والمرونة واإلدارة على ثقة أن شركة ناس للخدمات الصناعية في مصاف
الشركات وستواصل مسار نموها اإليجابي .شركة ناس للخدمات الصناعة على أهبة االستعداد لتحقيق رؤيتها في
أن تصبح من مزودي الحلول الهندسية المتكاملة في منطقة الشرق األوسط.

استراتيجية جديدة لقطاع األعمال

ساعدت الشركة على توسيع
مركز اهتمامها ليشمل جميع
القطاعات الصناعية ومنها
النفط والغاز والبتروكيماويات
والمعادن والمناجم والمياه
واالسمنت وتعزيز المقدرة
على إدارة المشاريع
والهندسة داخل المنشأة
وشراء المعدات المتخصصة
شبه األوتوماتيكية التي ترفع
من سقف اإلنتاجية.
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تمكنت الشركة بنجاح في عام  2014من إنجاز محطة إنتاج أكسيد
البروبيلين بمجمع صدارة للبتروكيماويات و« هي مشروع مشترك
بين كل من شركة الزيت العربية السعودية «أرامك والسعودية»
وشركة «دا وكيميكال كومباني» باإلضافة إلى تنفيذ مشاريع
مع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة هيونداي للصناعات
الثقيلة ومصنع اسمنت الصفوة ومشاريع اإلغالق الدوري مع إعادة
التشغيل للوحدات الصناعية مع كل من شركة نفط البحرين
(بابكو) وشركة جبيك
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استعراض العمليات
(تتـمـــــة)

عقدت شركة ناس سكافورم العزم على تعزيز مكانتها
المرموقة باعتبارها في طليعة الشركات الخليجية الرائدة
الموردة لقوالب الصب الصناعية .وفي ظل استضافة قطر
لبطولة كأس العالم لكرة القدم وإقامة معرض إكسبو دبي
الدولي  ، »2020فإننا نسعى بشكل خاص إلى زيادة حصتنا
السوقية بقطاع اإلنشاءات مع الحرص على بناء شراكات
في األسواق الصناعية المجزية في كل من قطر والسعودية
واإلمارات.

2٫000

طن يوميا

حاليا يحتل المصنع المرتبة األولى في
البحرين من حيث الطاقة اإلنتاجية التي
تزيد على  2000طن يوميا.
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شركة ناس سكافورم للمقاوالت
تعد شركة ناس سكافورم من الشركات الخليجية الرائدة في مجال السقاالت وأعمال الشدات وفرع ناس
المؤسسة من الشركات المتخصصة في قطاع الطاقة والبتروكيماويات وقد تمكنت بنجاح من تنفيذ مشاريع
عمالئها على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
·حافظت شركة ناس سكافورم على حجم مبيعاتها المستهدفة في عام  2013مع أن ذلك العام كان من األعوام
الصعبة الحافلة بالتحديات حيث سجلت اإليرادات تراجعا في الفصلين الثالث والرابع وشهدت األعمال انتعاشا
ملحوظا في المملكة العربية السعودية في مطلع عام  ، 2014مما ينبئ أن الشركة ستواصل النمو حتى الفصل
الثالث من عام .2015
·شاركت شركة ناس سكافورم في مشاريع هامة مع حلبة البحرين الدولية ومن المتوقع أن تستمر أعمال التنفيذ
حتى عام  .2015كما فازت الشركة بصفقة إعادة إنشاء أسقف مجمع اإلنماء.
·كما أصبحت ناس سكافورم من الشركات المعتمدة في دولة قطر حيث تمكنت من تنفيذ أعمال ملعب صالة
لوسيل متعددة االختصاصات التي ُبنيت الستضافة مباريات بطولة العالم لكرة اليد ومهد هذا التنفيذ الناجح
الطريق للمشاركة المحتملة في مشروعين مجزيين من مشروعات كأس العالم ومن المتوقع أن ترتاد آفاقا جديدة
في الفصل الثاني من عام  .2015كما فازت الشركة بعقد هام للتحالف المشترك الذي يضم كل من شركة الخليج
للمقاوالت وأليك قطر « ،»GCC/ALEC JVبشأن حزمة السقاالت في مشروع دوحة فستيفال سيتي لتنفيذ المشروع
الذي من المقرر افتتاحه في الربع الثالث من منتصف عام .2016

ناس لألغذية
حافظت الشركة على حصتها
السوقية والزالت تواصل تعزيز
مكانتها الرائدة باعتبارها
موردا رائدا ومتخصصا في
مختلف المنتجات الغذائية
وتشمل توزيع شرائح اللحوم
المجمدة إلى األسواق المركزية
والمطاعم والفنادق في جميع
ربوع مملكة البحرين.

·ستعمل شركة ناس سكافورم جاهدة لتسخير كافة الفرص المتاحة لها في معرض إكسبو دبي الدولي »2020
حيث فازت مؤخرا بعقد تطوير مجمع مطار أبوظبي الدولي كما قامت شركة دبي للغاز بتمديد عقودها معها
لمدة عامين إضافيين.
·شهد عام  2014لدى شركة ناس سكافورم زيادة في عدد موظفيها في كل من البحرين والسعودية كجزء من
جهود الشركة الرامية لتعزيز قواعد السالمة والصحة حيث تم تعيين موظف إقليمي جديد في الصحة والسالمة
باإلضافة إلى التزام الشركة بمعايير الجودة والسالمة واألداء .فاز فريق شركة ناس في قطر بجائزة أفضل طاقم
في مشروع قطر غاز السترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن ( )JBOG Projectمن بين أكثر من  30شركة مقاوالت من
الباطن ومنحت جائزة المقاول من الباطن للشهر للمرة الخامسة.
·حرصت شركة ناس سكافورم على إيالء عناية كبيرة لعملية تطوير موظفيها وتعزيز ثقافة الجودة لديهم  ،حيث
شارك كبار المشرفين في الشركة في برامج مجلس تدريب البناء ( )CITBمن خالل مكاتب البحرين وأبوظبي التي
تعتبر مراكز تقييم مسجلة لدى المجلس .كما تعقد إدارة شركة ناس سكافورم اآلن مباحثات مع هيئة اعتماد
البريطانية لبرنامج قيد فنيي سقاالت قطاع اإلنشاءات ( )CISRSباعتبارها أفضل جهة تأهيل قطاعية لتعزيز حزمة
المهارات القطاعية على الصعيد اإلقليمي.
·عقدت شركة ناس سكافورم العزم على تعزيز مكانتها المرموقة باعتبارها في طليعة الشركات الخليجية الرائدة
الموردة لقوالب الصب الصناعية .وفي ظل استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم وإقامة معرض إكسبو
دبي الدولي  ، »2020فإننا نسعى بشكل خاص إلى زيادة حصتنا السوقية بقطاع اإلنشاءات مع الحرص على بناء
شراكات في األسواق الصناعية المجزية في كل من قطر والسعودية واإلمارات.

مصنع ناس للرمال
هو أحد أقسام شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .والذي تم تأسيسه في عام  1977لتوريد الرمال المغسولة
المستخدمة في البناء واإلنشاءات في البحرين .وحاليا يحتل المصنع المرتبة األولى في البحرين من حيث
الطاقة اإلنتاجية التي تزيد على  2000طن يوميا.

ناس لألغذية
هي إحدى أقسام شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .والتي تم تأسيسها في عام  1982م كقسم تجاري مستقل
تابع لمجموعة ناس .ويعمل القسم في مجال االستيراد وتجارة الجملة وتجارة التجزئة وتزويد أسوق التجزئة
والمؤسسات أصحاب االمتياز ومتعهدي األطعمة ّ بالمنتجات الغذائية المجمدة والجافة .وتتعامل الشركة في
مجال متكامل لألغذية بما فيها لحم ّ البقر المجمد والمبرد ولحم الضأن ولحم الدجاج والسمك واألرز والزيوت
ومنتجات األلبان والبهارات والبقوليات والعدس ،والتي يتم استيرادها من الواليات المتحدة األمريكية ونيوزيلندا
وأوروبا والبرازيل وأستراليا وسنغافورة وباكستان والهند.
·على الرغم من الظروف الصعبة في عام  2014إال أن شركة ناس لألغذية قد تمكنت من بلوغ مبيعاتها المستهدفة
وحافظت على أرباح األعوام الماضية وحققت أرباحا هامة .حافظت الشركة على حصتها السوقية والزالت تواصل
تعزيز مكانتها الرائدة باعتبارها موردا رائدا ومتخصصا في مختلف المنتجات الغذائية وتشمل توزيع شرائح اللحوم
المجمدة إلى األسواق المركزية والمطاعم والفنادق في جميع ربوع مملكة البحرين.
·شركة ناس لألغذية هي على ثقة بأن يكون عام  2015عاما حافال بالنجاحات وستحرص على تنويع تشكيلة من
المنتجات الممتازة كما ستعمل الشركة على تنفيذ مبادراتها الخاصة بتطوير أعمالها وتحسين الخدمات المقدمة
للعمالء وتشجيع المبيعات.
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استعراض العمليات
(تتـمـــــة)

خدمات ناس التجارية
باشرت شركة خدمات ناس التجارية عملياتها في مطلع الستينات من القرن الماضي كقسم وظيفته تقديم
اإلسناد والدعم لمجموعة ناس وفي عام  1986م تم إصدار قرار بتحويل “خدمات ناس التجارية” إلى قسم
مستقل .وحاليا يقوم هذا القسم بتمثيل عدة جهات مصنعة دولية .كما يقوم بتوفير التسهيالت في مجال
البيع والتوزيع وقطع الغيار والخدمات للمجموعة ولجهات أخرى خارج الشركة.
·تماشيا مع خطتها االستراتيجية القائمة على إيالء اهتمام بزيادة حصتها السوقية في مملكة البحرين فإن
شركة خدمات ناس التجارية قد حرصت على تنويع خط إنتاجها من خالل إطالق باقة من المنتجات االقتصادية
النوعية والمعتمدة والتي تشمل فتحات الدخول من صنف سوبر ايرون واألقطاب الكهربائية لسبائك اللحام
وماكينات لحام فيمر ورافعات فريزين التلسكوبية التي شهدت اقباال كبير جدا عليها في السوق .كما قامت
الشركة بتوسيع أسطولها لإليجار بإضافة  15مولدا.

خدمات ناس التجارية
أصبحت شركة خدمات ناس
التجارية في عام  2014الموزع
الحصري لشركة بابكو في
البحرين من حيث المجموعة
المتقدمة من زيوت تشحيم
السيارات.

·أصبحت شركة خدمات ناس التجارية في عام  2014الموزع الحصري لشركة بابكو في البحرين من حيث المجموعة
المتقدمة من زيوت تشحيم السيارات.
·أولت شركة خدمات ناس التجارية اهتماما بالغا بالتطوير الوظيفي لذا فقد حرصت على دعم عدة مبادرات
للتدريب والتطوير على مدار السنة وتشمل تلك المبادرات تنفيذ برنامج تعريفي بالشركة الذي يسعى إلى
تسريع عملية التعلم لدى هؤالء الموظفين الجدد وعقد الدورات التدريبية العملية الخاصة بآالت شركة شفينج
ومنتجات شركة كايس الرامية إلى تحسين مؤهالت فريق عمل خدمات الصيانة وتعزيز فعالية الموظفين.
·في سياق العمل على زيادة الوعي بالعالمة التجارية للشركة فإن شركة خدمات ناس التجارية قد قامت برفع
وتيرة أعمالها التسويقية خالل العام ودشنت حملة واسعة للعالقات العامة كما عملت على تعزيز حضورها على
الشبكة الرقمية من خالل تدشين موقع إلكتروني جديد.
·من المقرر أن يكون العام القادم لدى شركة خدمات ناس التجارية عاما حافال باألعمال حيث شددت الشركة على
أهمية التفاني في االلتزام التام بأعلى معايير السالمة والجودة وخدمة العمالء وستحصل خالل العام القادم
على اعتماد في مجال السالمة والصحة المهنية كما أنها قد عقدت العزم على استضافة مجموعة من الندوات
مع الموردين وسترتاد آفاق جديدة في البحث على الفرص التجارية المجزية في دول مجلس التعاون الخليجي.

مصنع ناس للثلج
هو أحد أقسام شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .يملك هذا المصنع وحدة لتحلية المياه تعمل بالتناضح
العكسي تزيد طاقتها اإلنتاجية على  200.000غالون من الماء الحلو يوميا ،وكذلك وحدتين لصنع الثلج بطاقة
إنتاجية تبلغ حوالى  85طن من الثلج يوميا ،لالستخدام في المؤسسات الصناعية والفنادق والمطاعم
واألسواق المركزية.
·كان عام  2014عاما حافال بالنجاحات لدى مصنع ناس للثلج حيث تمكنت الشركة من رفع حجم مبيعاتها
المستهدفة وحافظت على حصتها السوقية المنشودة باإلضافة إلى توسيع قاعدة عمالئها ويعد مصنع ناس
للثلج من المزودين الرئيسين للماء الحلو والثلج في شركات مجموعة ناس قاطبة.

مصنع ناس للثلج
كان عام  2014عاما حافال
بالنجاحات لدى مصنع ناس
للثلج حيث تمكنت الشركة
من رفع حجم مبيعاتها
المستهدفة وحافظت على
حصتها السوقية المنشودة
باإلضافة إلى توسيع قاعدة
عمالئها ويعد مصنع ناس
للثلج من المزودين الرئيسين
للماء الحلو والثلج في شركات
مجموعة ناس قاطبة.
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مولدًا تمت
إضافته ألسطول
خدمات ناس
التجارية

20

ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة

الـتـقـــريـر الـســــنـوي ٢٠١4

استعراض العمليات
(تتـمـــــة)

تقدم شركة ناس الحلول الشاملة للزبائن
ابتداء من الفكرة إلى مرحلة االنتهاء من
ً
المشروع وذلك عبر مصدر مريح وموثوق من
التخصصات اإلنشائية التي ال تعد وال تحصى.
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الشركات الفرعية
الشركتان الفرعيتان المملوكتان بالكامل لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب .هن:
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م.
باشرت شركة ناس للمقاوالت العديد من المشاريع ذات األهمية الوطنية بالنسبة للقطاعين العام والخاص.
يشمل مجال األنشطة أعمال الهندسة المدنية للمباني التجارية والسكنية ،وإنشاء المنشآت الصناعية ،وخطوط
المجاري ،وأنظمة مصارف المياه وخطوط األنابيب ،وعمليات دفن األراضي ،وأعمال في المياه المغمورة كدق
األساسات وإنشاءات األرصفة وعمليات الحفر .وللشركة سجل إنجازات حافل ،وقد اكتسبت سمعة ممتازة من خالل
تنفيذها للعديد من المشاريع االستراتيجية والوطنية العمالقة كمحطات توليد الكهرباء ومصانع البتروكيماويات
ومصانع درفلة الفوالذ ومصانع اإلسمنت ومركز البحرين للتجارة العالمي وغيرها من المشاريع الكثيرة.
·حافظت شركة ناس للمقاوالت على سجلها الحافل بالنجاحات في تحقيق ربحية خالل العام بالرغم ما اكتنفها من
تحديات جمة ويعزى هذا اإلنجاز الهام الى االلتزام الثابت للشركة بالتسليم في اآلجال المحددة بما يتماشى مع أعلى
المعايير المعتمدة في الجودة والسالمة.

جسر البحرية األمريكية
تمكنت شركة مشروع ناس
كونتراكت المشترك من إنجاز جسر
البحرية األمريكية بنجاح في شهر
فبراير .٢٠١٤

خدمات ناس التجارية
شهد هذا العام الشروع انطالق
األعمال االنشائية لتنفيذ المرحلة
األولى من مدينة التنين الصينية
التي تقع في قلب المخطط
الرئيسي للمطور العقاري الرائد
ديار المحرق .وقد انطلقت أعمال
هذا المشروع في شهر مايو وتبلغ
مساحة مدينة التنين الصينية التي
تقع في الركن الجنوبي الغربي من
مدينة ديار المحرق  115ألف متر مربع.
كما تُعد مدينة متميزة ذات طابع
صيني فريد من نوعه .ويستوعب
المشروع  700متجر من متاجر
التجزئة ،ويضم منطقة مخصصة
للمخازن تبلغ مساحتها حوالي
خمسة آالف متر مربع .كما يحتوي
المشروع على شارع مخصص
للمطاعم تبلغ مساحته ستة آالف
متر مربع ،وموقف رحب للسيارات
يستوعب  1.500من سيارات العمالء.
ومن المقرر أن ينتهي العمل من
المرحلة األولى في منتصف العام
المقبل .2015

·شهد عام  2014الشروع في تنفيذ مشاريع ممولة من برنامج التنمية الخليجي ضمن الخطة لما أصطلح عليه
بـ «مارشال خليجي» وكانت شركة ناس للمقاوالت في طليعة الشركات المستفيدة من هذه الفرص األولية حيث كانت
الشركة من بين اتحاد شركات فائزة بعقد تنفيذ المرحلة األولى من مشروع شرق الحد السكني والذي يضم 483
وحدة سكنية يتم تمويلها بكلفة  ١٨مليون دينار بحريني حيث من المقرر أن يتم تمويل الوحدات السكنية المقررة
لهذه المدينة والمقدرة بـ  4000وحدة سكنية باإلضافة إلى خدمات البنية التحتية.
·وشهد هذا العام الشروع انطالق األعمال االنشائية لتنفيذ المرحلة األولى من مدينة التنين الصينية التي تقع في
قلب المخطط الرئيسي للمطور العقاري الرائد ديار المحرق .وقد انطلقت أعمال هذا المشروع في شهر مايو وتبلغ
مساحة مدينة التنين الصينية التي تقع في الركن الجنوبي الغربي من مدينة ديار المحرق  115ألف متر مربع .كما
تُعد مدينة متميزة ذات طابع صيني فريد من نوعه .ويستوعب المشروع  700متجر من متاجر التجزئة ،ويضم منطقة
مخصصة للمخازن تبلغ مساحتها حوالي خمسة آالف متر مربع .كما يحتوي المشروع على شارع مخصص للمطاعم
تبلغ مساحته ستة آالف متر مربع ،وموقف رحب للسيارات يستوعب  1.500من سيارات العمالء .ومن المقرر أن ينتهي
العمل من المرحلة األولى في منتصف العام المقبل .2015
·و مع زيادة وتيرة أعمالها في أبرز المشاريع العقارية في البحرين فإن شركة ناس للمقاوالت تقوم بتعزيز موقعها في
إمارة أبوظبي حيث فازت الشركة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الشهامة الذي انجز بنجاح .كما تمكنت شركة
ناس للمقاوالت بأبوظبي من استيفاء شروط حالة تصنيف فئة الهندسة المدنية والمباني والموانئ والمرافئ
الخاصة مما يسهل عليها إجراءات التأهيل المسبق مع جميع العمالء المحتملين في اإلمارات العربية المتحدة.
·المضي قدما إلى عام  2015سيمكن شركة ناس للمقاوالت من تعزيز موقعها في البحرين كشركة مقاوالت رائدة
في مجال الهندسة المدنية والمباني باإلضافة إلى أعمال مشروع مدينة التنين ومشاريع نقل المياه والبنية التحتية
الخاصة بديار المحرق .فازت شركة ناس للمقاوالت بعقد خاص بأشغال البنية التحتية في درة البحرين ومن المقرر أن
يبدأ تنفيذ مشروع البريمير ايالند سيتي العقاري في شهر أبريل  2015ويستغرق مدة  12شهرا.
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 االنشاءات الطرقية بفضل حرصها على التنافسية والجودة واالبتكار .اضطلع القسم بتنفيذ عدة
مشروعات وعلى مختلف األصعدة من مواقف السيارات ومالعب التنس والطرق السكنية إلى الطرق السريعة
والمطارات والبنية التحتية الصناعية وقد عملت على تطوير قدراتها المتعددة في مجال اإلنشاءات الطرقية وما
يرتبط بها من شركات.
·كان  2014عاما حافال بالتحديات والصعاب لدى شركة ناس لألسفلت حيث أن التراجع الحاد في دعم أسعار األسفلت مما
أدى إلى زيادة هائلة في تكاليف االسفلت وبالتالي كان سببا في تأخير تسليم الكثير من العقود الحكومية وحافظت
شركة ناس لألسفلت على نمو قطاع أعمالها وبناء عالقات استراتيجية مع شركائها وتبسيط اإلجراءات والعمليات
التجارية والرفع من سقف أصولها وتعزيز إنتاجية وفعالية موظفيها بالرغم من استمرار ظروف األعمال غير المواتية.
·وخالل العام قامت الشركة ببناء أكبر وأقوى فريق وأكثر كفاءة مع مزيد من النمو مجموعة الموارد البشرية لعام .2015
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شركة ناس لألسفلت (تتـمـــــة)
·وفي سياق دعم الشركة إلستراتيجيتها الرامية إلى التنويع ومن باب الحرص على التزامها باالشتراطات البيئية -
وقعت شركة ناس لألسفلت مذكرة تفاهم مع شركة رينج وهي من الشركات الرائدة في أعمال الهدم والتفكيك
وإزالة التلوث وحلول إزالة األسبستوس في المملكة المتحدة .أندمجت كل من شركة ناس لألسفلت والشركة
البريطانية وأنشأت شركة تحمل اسم شركة الخليج للهدم وإعادة التدوير وهي عبارة عن مشروع مشترك قائم
في مملكة البحرين من المزمع أن تكون من الشركات الرائدة إقليميا في تقديم الحلول المتخصصة في الهدم
الصناعي وإزالة المواد الخطرة وإعادة تدوير النفايات وذلك انسجاما مع سياسة الشركة في أهمية رفع مستوى
التوعية والتثقيف البيئي .من باب الحرص على تنويع مصادر دخلها فإنها ستقوم بإنشاء مصنع جديد إلعادة
التدوير من المقرر أن يتم بناءه خالل عام .2015
·كما قامت شركة ناس لألسفلت بتوطيد شراكاتها وتعزيز أصولها حيث تمكنت من تطوير سعتها االستيعابية
بشراء معدات اإلنشاءات الطرقية وتشمل الحادالت والراصفات.
·من حيث المشاريع ،بدأت ناس لألسفلت العمل في عدد من المشاريع الرئيسية بما فيها الطريق الرئيسي للجفير
والذي من المتوقع االنتهاء منه في عام  .٢٠١٥وأيضا بدأت العمل على طريق الشيخ عيسى بن سلمان بنهاية .٢٠١٤
·الزال التدريب والتطوير الوظيفي على رأس أولويات جدول أعمال اإلدارة خالل العام باإلضافة إلى إيضاح عملية
تقييم المهارات وربط األجور بالقدرات وشارك عدد من الموظفين والمهندسين في دورات « »ECITBهيئة التدريب
الصناعي في مجال العمران الهندسي” لجواز الصحة والسالمة الدولية على مدار يومين من تنظيم شركة ناس
للمقاوالت بشأن موضوعات السالمة وحلولها.
·الزالت هناك عدة مشاريع قيد اإلعداد وتشمل األشغال بصفتها مقاول من الباطن لشركة ناس للمقاوالت في
مشروع التقاطع على شارع الشيخ خليفة بن سلمان ومن المحتمل البدء في تنفيذ مشروع توسعة شركة ألبا
فإن شركة ناس لألسفلت على ثقة بمستقبل واعد ومشرق خالل عام  2015كما تحرص شركة ناس لألسفلت على
إرساء أسس قطاعات األعمال الجديدة القائمة على أوجه التكامل وتظافر الجهود والطاقات مثل أعمال الهدم
وإعادة التدوير ما من شأنه أن يعمل على ضمان الرقي واالزدهار لشركة ناس لألسفلت في المستقبل ويساعدها
على منح مزايا تنافسية إلى شركات االنشاءات المرتبطة بها.

ناس للمقاوالت الميكانيكية
هي إحدى فروع شركة ناس المؤسسة ش.م.ب ،.وتعتبر من الشركات الواعدة في مجال عقود التصميم
واالشتراء والتصميم في منطقة الخليج حيث تربطها عالقات استراتيجية هندسية وتقنية .يشارك القسم في
عقود التصميم واالشتراء والتصميم إلحدى وحدات التعبئة وإنشاء الوحدات الصناعية العامة وتصنيع معدات
المعالجة والهندسة الثقيلة والتشغيل والصيانة والعزل والمادة الصامدة للصهر ومشاريع الدهانات الصناعية
في المملكة وفي باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

شركة ناس للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م
تعتبر شركة ناس للمقاوالت الكهربائية من الشركات المسجلة والمرخصة لدى إدارة الكهرباء بمملكة البحرين
كمؤسسة من الدرجة األولى .وهي من الشركات الرائدة في تقديم خدمات شاملة تغطي جميع المراحل
اإلنشائية من تصميم وتزويد وإنشاء وتشغيل مقاوالت األعمال الكهربائية وأجهزة القياس ،مع االهتمام في
المقام األول بقطاعي الطاقة واإلنشاءات.
·الزالت شركة ناس للمقاوالت الكهربائية تشكل قيمة مضافة باعتبارها عضوا فعاال في شركة ناس المؤسسة خالل
عام  2014وشاركت الشركة كمقاول من الباطن في أبرز مشروعات السكن االجتماعي وأشغال البنية التحتية وفازت
بعدة عقود وزارية لرفع كفاءة الطاقة الكهربائية
·في سياق االستعدادات لتحسن الظروف السوقية فإن إدارة شركة ناس للمقاوالت قد قامت باستثمار الوقت إلعادة
تقييم هياكل قطاع األعمال واالجراءات والعمليات وإجراء التحسينات لضمان الحد األقصى للفعالية والنجاعة .كما
أولت الشركة أهمية بالغة بالتطوير الوظيفي وذلك من خالل توفير عدة دورات تدريبية للموظفين واحتضانهم
إلتمام دراستهم العليا في ماجستير إدارة األعمال.
·تبعث المؤشرات في عام  2015وما بعده على التفاؤل لدى شركة ناس للمقاوالت الكهربائية حيث أن اإلنفاق
الحكومي على مشاريع السكن االجتماعي والبنية التحتية سيوفر فرصا هائلة حيث نفذت خطة تطوير شبكة
كهرباء المملكة إلى  400كيلوفولت .مع شركة ناس للمقاوالت ستعمل الشركة جاهدة لتنفيذ أبرز المشروعات
الخاصة بالمشاريع العقارية الراقية مثل درة البحرين وستواصل عملها الدؤوب للحصول على مزايا تنافسية وتوفير
حزمة ذات قيمة عالية منقطعة النظير للعمالء.

شركة ناس لألسفلت
أما بخصوص المشروعات فإن
شركة ناس لألسفلت قد باشرت
أعمالها في مشروع طريق الجفير
الرئيسي ومن المتوقع إنجازه
في شهر أبريل  .2015كما قدرت
قيمة عقد أعمال الطرق على جسر
الشيخ خليفة بن سلمان حيث
بوشرت األعمال به مع نهاية عام
.2014

ناس للمقاوالت الميكانيكية
المشروع مصنع قاعة التقنية
السعودية لتدوير الزيوت STBLOP
تنفيذ جميع األعمال الميكانيكية
بما في ذلك توفير وتصنيع
وتركيب معدات سير العمل.
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مصنع قاعة التقنية السعودية لتدوير الزيوت

EPC

STBLOP -
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تأسست شركة دلمون للخرسانة
الجاهزة ومنتجاتها المحدودة ذ.م.م
عام  1973على يد عبد اهلل أحمد ناس
كأول شركة بحرينية للخرسانة

 ١٫٩مليون

تصميم إطارات خرسانية
جاهزة وتصنيعها
المكون
لموقف السيارات
ّ
من  9طوابق الذي تقدر
قيمته بـ 1.9مليون دينارا
بحرينيا
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شركة دلمون للخرسانة الجاهزة ومنتجاتها المحدودة ذ.م.م
شركة دلمون للخرسانة
الجاهزة ومنتجاتها
المحدودة ذ.م.م

تأسست شركة دلمون للخرسانة الجاهزة ومنتجاتها المحدودة ذ.م.م عام  1973على يد عبد اهلل أحمد ناس
كأول شركة بحرينية للخرسانة .لعبت شركة دلمون التي تعتبر الشركة الرائدة للخرسانة المخلوطة دورا
رئيسيا في اإلنشاءات الحديثة في البحرين .ويتمثل هذا الدور في مجموع ما أنتجته الشركة منذ إنشائها
والذي يزيد على  7ماليين متر مكعب من الخرسانة ذات الجودة العالية .وتقوم الشركة بتشغيل  9مصانع
لخلط الخرسانة يبلغ مجمل طاقتها اإلنتاجية حوالى  800مترا مكعبا من الخرسانة في الساعة.

قدمت الشركة اإلسمنت
والجبس الجاهز لالستخدام
والخاضع لمراقبة الجودة إلى
سوق البحرين.

·رغم ظروف السوق السيئة ،ظلت دلمون للخرسانة الجاهزة شركة تحقق إيرادات خالل عام  .2014وكان سر هذا
اإلنجاز الملموس التركيز الدؤوب على التحكم في التكلفة والرقابة عليها ،والتفاني الدائب في تقديم منتجات
تلتزم بالمعايير في قمة الجودة وتوفير الخدمات للقاعدة المتنوعة والمتزايدة من عمالئنا الكرام.
·وقد حافظت الشركة خالل هذه العام على مكانتها المرموقة في السوق من خالل التزامها الشديد بتطوير
الخدمات ،والتقنيات االستثمارية المبتكرة لرفع قيمة العميل .وهذا يتضمن تقديم اإلسمنت والجبس الجاهز
ازديادا كبيرا في معدل اإلنتاج
المبدعة
لالستخدام والخاضع لمراقبة الجودة إلى سوق البحرين .وتشهد منتجاتنا
ً
َ
في موقع العمل وقد كان لهذا في حد ذاته مردودا إيجابيا كبيرا.

شركة دلمون للخرسانة
المسبوكة ذ.م.م
وقد ُوفقت الشركة في زيادة
اإلنفاق الحكومي على مشاريع
البنية التحتية كمشروعات
السكن االجتماعي الممولة
من برنامج التنمية الخليجي
المتوقع أن توفر بشكل
ملموس عددا كبيرا من
الوظائف لدى شركة دلمون في
السنوات المقبلة.

·ومن خالل التأكيد على الفلسفة اإلبداعية للشركة والعمل االستشرافي ،أنشأت الشركة خالل هذا العام محطة
الستيراد اإلسمنت وجهزتها .وقد كان لهذه المحطة أثر إيجابي فعال في استمرارية توفير الشركة للمنتج حيث
أصبح من السهل استيراد ما يزيد على  12000طن من اإلسمنت.
·ومن خالل ما اضطلعت به الشركة مكللة بالنجاح الباهر في العديد من المشاريع خالل النصف األخير من عام
 ،2014انتقلت الشركة موفقةً إلى تعزيز وضعها كأكبر مو ّرد للخرسانة الجاهزة حسب الطلب في البحرين.

شركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م
تأسست في عام 1984م كشركة مستقلة ضمن مجموعة شركات ناس .وقد احتلت الشركة مكانة مرموقة
في سوق الخرسانة المسبوكة في البحرين ،وأصبحت من المنتجين الرئيسيين للمنتجات عالية الجودة
المصنعة حسب الطلب للتطبيقات الخاصة بالهندسة المدنية واإلنشاءات .وتشتمل المجاالت الواسعة
لمنتجات الشركة على األلواح المعمارية الديكورية في الخرسانة المسبوكة والخرسانة المسلحة باأللياف
الزجاجية ومنتجات الخرسانة المسلحة ذات االستخدامات الثقيلة ،والوحدات المزدوجة الثقيلة عالية اإلجهاد،
وكمرات الجسور ،والبالطات المفرغة ،وأنابيب الخرسانة المسلحة ،والحوائط سابقة الصب ،وصهاريج تصريف
القمامة ،وألواح التكسية مسبقة الصب ،وفتحات صهاريج الصرف الصحي ،وأساسات القواعد وغيرها من
المنتجات المختلفة كحا ّفات وبالطات الترصيف.
·كان عام  2014عاما متميزا لشركة دلمون .إذ اضطلعت بالعديد من المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص،
محققة زيادة كبيرة في األرباح خالل هذا العام.
·كان من أهم نتائج هذا العام إتمام مشروع أعمال بناء موقف لسيارات المجمع التجاري الغربي بمرفأ البحرين
المكون من
المالي بنجاح .فقامت بتصميم إطارات خرسانية جاهزة وتصنيعها وإنشائها لموقف السيارات
ّ
 9طوابق الذي تقدر قيمته بـ 1.9مليون دينارا بحرينيا.
·كما قامت الشركة بتصميم أسوار عمالقة وتصنيعها وإنشائها لقوات الدفاع البحرينية ،ووزارة األشغال ،والديوان
الملكي ،ووزارة الكهرباء والماء ،وغيرها من العمالء الكثر في شتى بقاع المملكة.
·ونحن إذا ننتقل إلى عام 2015م ،فإننا نواصل تنويع قاعدة عمالء شركة دلمون وتوسيعها .وقد ُوفقت الشركة
في زيادة اإلنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية كمشروعات السكن االجتماعي الممولة من برنامج
التنمية الخليجي المتوقع أن توفر بشكل ملموس عددا كبيرا من الوظائف لدى شركة دلمون في السنوات
المقبلة.
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يوسف أحمد عيسى ناس

نيجيل هيكتور

جي .كي .روي

مدير عام الشئون االدارية والموارد البشرية
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب

مدير العقود
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م.

المدير العام
شركة ناس للخدمات الصناعية /ناس للمقاوالت
الميكانيكية

ديفيد أنطوني

جمال محمد ناس

مدير عام
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م.

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

بي.إس .موكرجي

جون موترام

مدير المقاوالت
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م.

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

جيرارد هتون
مدير عام
ناس أسفلت

تي .كي .كوتي
مدير
مصنع ناس للثلج ومصنع ناس لمعالجة الرمال

أحمد صابر
مدير
خدمات ناس التجارية

ديفيد ماكي
مدير عام
ناس للتجهيزات والمشتريات

سريناث برابو
مدير الشئون المالية
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب

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

أفيناش هجبند
مدير التدقيق الالزم
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب
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إلى،
السادة المساهمين الكرام
بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة،

يطيب لي أن أرفع إلى
حضراتكم التقرير السنوي
العاشر والبيانات المالية
السنوية المدققة لشركة ناس
المؤسسة ش.م.ب.
يشتمل التقرير السنوي على
البيانات الموحدة لشركة ناس
المؤسسة ش.م.ب والشركات
التابعة لها («المجموعة»).

ويمكن تلخيص أداء المجموعة للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  2014على النحو التالي:
معلومات مالية هامة

2014

2013

اإليرادات

83.026

80.241

األرباح قبل خصم رسوم
التمويل واالستهالك
ومكافأة أعضاء مجلس
اإلدارة

9.421

9.951

صافي الربح

4.100

4.124

إجمالي األصول

100.059

98.974

إجمالي حقوق المساهمين 58.430

57.446

محول إلى االحتياطي
القانوني

410

412

أرباح مقترح توزيعها

3.226

3.226

احتياطي للتبرعات
واألعمال الخيرية

10

10

المخصصات

األرباح النقدية
يسرنا إبالغكم بأن أعضاء مجلس اإلدارة قد أوصوا
بتوزيع أرباح نقدية بواقع  15فلسا لكل سهم بقيمة
 100فلس للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
 2014على األسهم العادية البالغ عددها 215.076.840
سهما (من إجمالي عدد األسهم المصدرة البالغ
عددها  220.000.000حيث تمتلك الشركة 4.923.160
اسهم خزينة) .وبعد موافقة الجمعية العمومية،
سيتم توزيع حصص األرباح على جميع المساهمين
المقيدين في سجل المساهمين وذلك في تاريخ
اجتماع الجمعية العمومية الموافق  19مارس .2015

توحيد الحسابات
لقد التزمت شركة ناس المؤسسة ش.م.ب بكافة
المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة
من مجلس معايير المحاسبة الدولية ولجنة
تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية التابعة
لمجلس معايير المحاسبة الدولية التي تتعلق
بعملياتها التشغيلية وذلك اعتبارا من بداية
الفترات المحاسبية في  1يناير .2014

أداء الشركة للعام  2014والتطلعات
المستقبلية
استهلت الشركة عام  2014بقدر كبير من التفاؤل
واحتماالت قوية بترسية عقود مشاريع حكومية
كبرى في مجال البنى التحتية إلى الشركة نظرًا
إلرتفاع أسعار النفط عالميًا وأيضا بسبب المؤشرات
الثابتة بشأن التسريع في صرف تمويالت صندوق
مجلس التعاون الخليجي لدعم البحرين .ولكن
لسوء الحظ لم يتم ترسية الكثير من المشاريع
خالل النصف األول من عام .2014

وكان من أهم عوامل األجواء االقتصادية السلبية
التي شهدتها المنطقة والعالم خالل الشهور
الثمانية الماضية انهيار أسعار النفط عالميا ،حيث
بدأت أسعار النفط ،التي سجلت ذروتها في يونيو
 2014لتصل إلى  107دوالر أمريكي للبرميل ،في
االنخفاض بشكل مستمر وسجلت انخفاضا يزيد
على  %50منذ ذلك .وتفاقم الوضع مع استمرار
ضعف الطلب العالمي على النفط الذي بدأ إنتاجه
يتصاعد ويعزى ذلك في معظمه إلى زيادة إنتاج
النفط بالواليات المتحدة األمريكية من التكسير
الهيدروليكي والحفر األفقي.
ومما ال شك فيه أن ذلك قد شكل تحديا قويا أمام
قدرة المجموعة على المحافظة على ربحيتها جراء
العوامل المذكورة وايضًا بسبب عدم القدرة على
تخفيض التكلفة الثابتة على المدى القصير نظرا
لطبيعتها الجامدة .وقد ساهمت عوامل االقتصاد
الكلي المذكورة بشكل سلبي على حجم أعمال
الشركة لعام .2014
وعلى الرغم من القيود والصعوبات الكبيرة
اآلنفة الذكر ،فإنه يسرني أن أبلغكم جميعا بأن
المجموعة قد استطاعت أن تحافظ على سجلها
التاريخي وحققت أرباحا معقولة في سنة .2014
وتعبيرا عن امتناننا والتزامنا نحو مساهمينا
الكرام ،يسرني أن أبلغكم بأن مجلس اإلدارة
يوصي بتوزيع نفس األرباح النقدية لعام  2013وهي
 15فلسا لكل حصة قيمتها  100فلس.
لقد استطاعت الشركة خالل الشهور الستة
الماضية أن تفوز ببعض المشاريع الكبرى من
خالل صندوق مجلس التعاون الخليجي لدعم
البحرين وتمكنت من المحافظة على مستوى
طلبيات أعمال المجموعة لغاية هذا التاريخ في
مستوى مقبول .وكانت المجموعة قد تقدمت
بأقل األسعار في مناقصتين تخصان مشروعين
كبيرين ،ومن المنتظر استالم رسائل الترسية
قريبًا .وتشعر الشركة باالرتياح بفضل اإلعالنات
الصادرة من بعض كبريات الدول النفطية بدول
مجلس التعاون الخليجي ،وخاصة المملكة العربية
السعودية بأنها سوف تصرف مستويات مستدامة
من النفقات العالية وحتى لو ظلت أسعار النفط
منخفضة لعدة سنوات وذلك بفضل االحتياطيات
الضخمة التي استطاعت أن تبنيها خالل السنوات
القليلة الماضية .وقد ذكرت بعض الدول ،مثل
المملكة العربية السعودية ،بأن انخفاض أسعار
النفط سوف لن يكون له تأثير مباشر على ميزانية
الدولة لعام  ،2015مما يعتبر أمرا طيبا وهاما
بالنسبة للمجموعة ألننا نستهدف مشاريع كبيرة
في المنطقة.
إننا ندرك بأن السنة الجديدة ليست خالية من
التحديات ،فالمشاريع التي تمت ترسيتها خالل
النصف األخير من عام  2014قد ال تتمكن من
المساهمة بصورة كبيرة في نتائج الشركة لعام
 2015ألن الجزء األكبر من األرباح من هذه المشاريع
سوف تنشأ في عامي  2016و.2017
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ونظرًا لحرص المجموعة على االلتزام بمبادئ
أساسية راسخة وانتهاجها أسلوبا حذرا في
تقديم العطاءات فضال عن تقيدعا بآلية يقظة في
مراقبة التكلفة ،فقد استطاعت خالل السنة أن
تحقق إيرادات طيبة لمساهميها الكرام .وتمكنت
المجموعة من أن تؤدي التزاماتها بالطريقة
المرضية لعمالئها ومقاوليها الفرعيين ومورديها
وكافة الوكاالت الخارجية وهي بذلك على ثقة
بأنها سوف تستمر في عملياتها بطريقة مجدية
اقتصاديا في الفترة الالحقة.
كانت الفترة من  1يناير  2014إلى  31ديسمبر 2015
بمثابة العام العاشر ألنشطة شركة ناس المؤسسة
ش.م.ب ،.وكان من الممكن أن تكون نتائج عام
 2014أفضل بكثير لوال قلة المشاريع الكبيرة على
النحو السالف الذكر ،لكن المجموعة أثبتت قدرتها
على التكيف مع ظروف السوق وأكدت جدارتها
في تحقيق عوائد معقولة للمساهمين على الرغم
من التحديات السائدة في السوق وصعوباته .وقد
حققت المجموعة إيرادًا إجماليًا بلغ  83.026مليون
دينار بحريني مقابل  80.241دينار بحريني لعام
 2013في حين بلغت األرباح قبل خصم الفوائد
واالستهالك ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مبلغا
وقدره  9.421مليون دينار بحريني مقابل  9.951لعام
 2013وربحا صافيا قدره  4.1مليون دينار بحريني
مقابل  4.124مليون دينار بحريني لعام .2013
هذا ونؤكد التزامنا التام بالسعي الحثيث نحو
تحقيق الميزة التنافسية وتعزيز الكفاءة والحفاظ
على قيمة استثمارات المساهمين ،ومواصلة
العمل على ترشيد هيكل التكاليف والنفقات في
جميع أقسام المجموعة فضال عن تنويع انشطتنا
والحد من المخاطر في كل ما يتعلق بأعمالنا،
متعهدين بالحفاظ على مصالح المساهمين
وحمايتها إلى أقصى حد ممكن.

وضعية دفتر الطلبيات
تبلغ قيمة دفتر الطلبيات لدى شركات وأقسام
المجموعة (باستثناء القسم التجاري) كما في
 26فبراير  2014ما مجموعه  71.35مليون دينار
بحريني .وباإلضافة إلى ذلك ،بلغت قيمة المشاريع
المشتركة  0.40مليون دينار بحريني.

المشاريع المشتركة
ترتبط المجموعة في الوقت الحاضر بالمشاريع
المشتركة التالية:

الفريق اإلداري
(تتـمـــــة)

حوكمة الشركات

شكر وتقدير

تلتزم المجموعة بخطة استباقية طموحة لتفعيل
حوكمة الشركات ،وقد حققت تقدما ملموسا في
هذا االتجاه ،بالحرص على تطبيق اإلرشادات التي
تحددها المؤسسات الرقابية .وسوف يتم تقديم
تقرير مفصل حول النتائج المحققة في مجال
حوكمة الشركات وذلك ضمن المستندات التي
سوف يتم تقديمها وعرضها على المساهمين
في االجتماع السنوي للجمعية العمومية المقرر
انعقاده في  31مارس .2015

يسعدني ،بالنيابة عن جميع المساهمين وأعضاء
مجلس اإلدارة الموقرين ،أن أنتهز هذه الفرصة
لكي أتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى حضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
عاهل مملكة البحرين المفدى ،وصاحب السمو
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،رئيس
الوزراء الموقر ،وصاحب السمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة ،ولي العهد األمين
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء على قيادتهم
الرشيدة ودعمهم المستمر .كما أتوجه بالشكر
والتقدير إلى كافة الوزارات والهيئات الحكومية
وعلى األخص وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة
ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين على
دعمهم المتواصل.

وتعمل لجنة التدقيق ،التي تضم ثالثة أعضاء
مستقلين من مجلس اإلدارة ،بفعالية في مختلف
جوانب األداء الوظيفي للمجموعة ،وتجتمع هذه
اللجنة بصورة منتظمة بغرض تعزيز أنظمة
المعلومات اإلدارية وأنظمة الرقابة الداخلية الحالية
فضال عن توفير التوضيحات الالزمة المتعلقة
بسياسات المجموعة .كما أن لدى المجموعة لجنة
للمكافآت تضم ثالثة أعضاء مستقلين من مجلس
اإلدارة.
وقد تم اسناد مهمة التدقيق الداخلي إلى
مدققين خارجيين من ذوي الخبرة واالختصاص
حيث يتم تنفيذ هذه المهمة بطريقة مرضية مع
التركيز بشكل خاص على إدارة المخاطر والمسائل
المتعلقة بحوكمة الشركات .ويقوم مدير االلتزام
بالمجموعة بمتابعة األمور اليومية وفق متطلبات
المؤسسات الرقابية حيث يحرص على العمل
بصورة استباقية ونشطة بمتابعة اإلرشادات
التنظيمية.

كما يطيب لي أن أعبر عن خالص امتناني للمصارف
والمؤسسات المالية والموردين والشركاء في
العمل ومدققي الحسابات السادة كي بي ام جي
فخرو والمدققين الداخليين السادة بي.دي.او على
دعمهم الكريم خالل عام .2014

بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب

مدققو الحسابات
يقترح مجلس اإلدارة إعادة تعيين السادة /كي.بي.
ام .جي فـخــرو كمـــدققــين قـانــونييـن للمجمـــوعــــة
لعام .2015

العالقة بين اإلدارة والموظفين
تتسم العالقة بين اإلدارة والموظفين في المجموعة
وسوف تستمر متينة وطيبة ،وذلك انطالقا من
إيمان المجموعة بأن القوى العاملة بالشركة تتميز
وبناء
باألهمية وتلعب دورا جوهريا في نجاحها،
ً
على ذلك فإنها تعتبرها من أصولها الثمينة.
وإنني نيابة عن مجلس اإلدارة انتهز هذه الفرصة
ألتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع الموظفين في
المجموعة من كافة المستويات على مساهماتهم
الملموسة وجهودهم المخلصة وتفانيهم في
العمل في سبيل تحقيق النجاح للمجموعة.

سمير عبداهلل ناس
رئيس مجلس اإلدارة

سامي عبداهلل ناس
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

شريك المشروع المشترك
كونتراك الدولية
المشروع
تطوير الواجهة البحرية (المرحلة الثالثة والرابعة
والخامسة)
قيمة العقد (بآالف الدنانير البحرينية)
11.857

التاريخ ٢٦ :فبراير ٢٠١٥
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البيـانات
الماليـــة
الموحــدة

2014

المحتويات
30
31
32
33
34
35

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

30
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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 مدققي الحسابات
إلى
حضرات السادة المساهمين
شركة ناس ش.م.ب.
المنامة  -مملكة البحرين
تقرير حول البيانات المالية الموحدة
لقــد دققنــا البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة لشــركة نــاس ش.م.ب«( .الشــركة») والشــركات التابعــة لهــا («المجموعــة») والتــي تتكــون مــن بيــان المركــز المالــي
الموحــد كمــا فــي  31ديســمبر  ،2014والبيانــات الموحــدة للربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الأخــر ،والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة ،والتدفقــات النقديــة للســنة
المنتهيــة بذلــك التاريــخ ،والإيضاحــات التــي تتكــون مــن ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة والمعلومــات الإيضاحيــة الأخــرى.
مسئولية مجلس الإدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن مجلــس إدارة الشــركة مســئول عــن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وعرضهــا بشــكل عــادل وفق ـ ًا للمعاييــر الدوليــة لإعــداد التقاريــر الماليــة ،وعــن نظــام
الرقابــة الداخلــي الــذي يــراه مجلــس الإدارة ضروري ـ ًا لإعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بصــورة عادلــة وخاليــة مــن أيــة معلومــات جوهريــة خاطئــة ،ســواء كانــت
ناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ.
مسئولية المدققين
ً
ً
إن مســئوليتنا هــي إبــداء الــرأي فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة اســتنادا إلــى أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا .لقــد تــم تدقيقنــا وفق ـا لمعاييــر التدقيــق
الدوليــة التــي تتطلــب منــا االلتــزام بأخالقيــات المهنــة ،وتخطيــط وتنفيــذ أعمــال التدقيــق للحصــول علــى تأكيــدات معقولــة مــن خلــو البيانــات الماليــة الموحــدة
مــن أيــة معلومــات جوهريــة خاطئــة.
تشــمل أعمــال التدقيــق القيــام بإجــراءات للحصــول علــى أدلــة تدقيــق مؤيــدة للمبالــغ والإفصاحــات الــواردة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة .ان الإجــراءات المختــارة
ـواء كانــت ناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ.
تعتمــد علــى تقديراتنــا ،بمــا فــي ذلــك تقييــم مخاطــر وجــود معلومــات جوهريــة خاطئــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة ،سـ ً
وعنــد تقييــم هــذه المخاطــر يتــم الأخــذ فــي االعتبــار نظــام الرقابــة الداخلــي المعنــي بإعــداد وعــرض البيانــات الماليــة الموحــدة بصــورة عادلــة مــن أجــل تصميــم
إجــراءات تدقيــق مناســبة فــي ظــل الظــروف القائمــة ،وليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فاعليــة نظــام الرقابــة الداخلــي للشــركة .كمــا يشــمل التدقيــق أيضـ ًا تقييــم
مــدى مالئمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية التــي تجريهــا الإدارة بالإضافــة إلــى تقييــم عــام لعــرض البيانــات الماليــة
الموحدة.
إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس للرأي الذي توصلنا إليه.
الـــرأي
برأينــا أن البيانــات الماليــة الموحــدة تظهــر بصـــورة عادلــة ،فــي كل الجوانــب الجوهـــرية ،المـــركز المالــي الموحــد للمجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر  ،2014وأداءهــا
المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ ،وذلــك وفقــا للمعاييــر الدوليــة لإعــداد التقاريــر الماليــة.
   
تقرير حول المتطلبات التنظيمية الأخرى
وفق ًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني نفيد بما يلي:
) أإن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وان البيانات المالية الموحدة تتفق معها.
) بإن المعلومات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع البيانات المالية الموحدة.
) هأنــه لــم يــرد إلــى علمنــا وقــوع أي مخالفــات خــال الســنة لقانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي ،أو لعقــد التأســيس والنظــام الأساســي للشــركة ،يمكــن أن
يكــون لهــا أثــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة أو مركزهــا المالــي.
د)  أننا قد حصلنا من الإدارة على جميع الإيضاحات والمعلومات التي طلبناها لأغراض التدقيق.

كي بي ام جي فخرو
رقم ترخيص الشريك 187
 26فبراير 2015
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بيان المركز المالي الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
(بآالف الدنانير البحرينية)

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 لأجل في البنوك
النقد وما في حكمه
الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

إيضاح

2014

2013

6
7
8
25

18.335
1.500
380
611
20.826

21.043
1.500
428
2.191
25.162

9
10
11
23

5.545
44.008
4.753
4.226
11.589
9.112
79.233
100.059

4.984
35.971
3.086
5.142
9.476
15.153
73.812
98.974

13

حقوق الملكية
رأس المال
أسهم الخزينة
االحتياطي القانوني
أرباح مستبقاة  
احتياطي التبرعات والأعمال الخيرية
حقوق الملكية المنسوبة لحاملي أسهم الشركة الأم
حصة غير مسيطرة  
مجموع حقوق الملكية

21
21
22

22.000
()1.597
7.417
28.588
29
56.437
1.993
58.430

22.000
()1.597
7.007
28.134
30
55.574
1.872
57.446

المطلوبات
القروض والسلفيات
منافع الموظفين
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
مجموع المطلوبات غير المتداولة

12
14

302
4.570
129
5.001

1.536
4.046
224
5.806

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
مبالغ مستحقة للعمالء
منافع الموظفين
مبالغ مستحقة لأطراف ذوي عالقة
سندات مالية مستحقة
قروض وسلفيات
سحب على المكشوف

15
16
14
23

17.983
5.034
1.850
5.151
1.236
1.264
4.110

15.575
6.354
2.291
4.748
333
2.357
4.064

36.628
41.629

35.722
41.528

12
13

المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات

100.059

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

98.974

اعتمدت البيانات المالية الموحدة والتي تشمل الصفحات من  28إلى  56من قبل مجلس الإدارة بتاريخ  26فبراير  2015ووقعها بالنيابة عن المجلس:

سمير عبدالله ناس
رئيس مجلس الإدارة

		

سامي عبدالله ناس
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
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بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
(بآالف الدنانير البحرينية)

إيضاح

2014

2013

17

83.026
()67.770

80.241
()65.788

15.256

14.453

320
()10.598
447
()344
()806
72

432
()10.623
294
()357
()44
114

ربح السنة

4.347

4.269

الدخل الشامل االخر للسنة

-

-

إجمالي الدخل الشامل للسنة

4.347

4.269

4.100
247
4.347

4.124
145
4.269

19.06

19.18

الإيرادات
تكلفة المبيعات
إجمالي الربح
الدخل التشغيلي الآخر ،صافي
المصروفات العمومية والإدارية
إيراد التمويل
تكاليف التمويل
الحصة من الخسارة في المشاريع المشتركة ،صافي
الحصة من ربح الشركة الزميلة

19
18
25
8

المنسوب إلى :
مساهمي الشركة الأم
حصة غير مسيطرة
العائد على السهم المنسوب لمساهمي الشركة الأم
العائد الأساسي للسهم بقيمة  100فلس

20

اعتمدت البيانات المالية الموحدة والتي تشمل الصفحات من  6إلى  49من قبل مجلس الإدارة بتاريخ  26فبراير  2015ووقعها بالنيابة عن المجلس:

سمير عبد الله ناس
رئيس مجلس الإدارة

		

سامي عبدالله ناس
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
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(بآالف الدنانير البحرينية)

2014

رأس
المال

منسوب إلى مساهمي الشركة الأم
احتياطي
التبرعات
و الأعمال
احتياطي أرباح
أسهم
مستبقاة الخيرية
قانوني
الخزينة

المجموع

حصة
غير مسيطرة المجموع

الرصيد في  1يناير 2014
ربح السنة

22.000
-

()1.597
-

7.007
-

28.134
4.100

30
-

55.574
4.100

1.872
247

57.446
4.347

مجموع الدخل الشامل للسنة
المحول لالحتياطي القانوني لسنة 2014

-

-

410

4.100
()410

-

4.100
-

247
-

4.347
-

تخصيصات 2013
أرباح أسهم نهائية (2013 - )٪15
احتياطي التبرعات والأعمال الخيرية

-

-

-

()3.226
()10

10

()3.226
-

()126
-

()3.352
-

تبرعات وأعمال خيرية مدفوعة
الرصيد في  31ديسمبر 2014

22.000

()1.597

7.417

28.588

()11
29

()11
56.437

1.993

()11
58.430

2013

رأس
المال

منسوب إلى مساهمي الشركة الأم
احتياطي
التبرعات
و الأعمال
أرباح
احتياطي
أسهم
الخيرية
مستبقاة
قانوني
الخزينة

المجموع

حصة
غير مسيطرة المجموع

الرصيد في  1يناير 2013
ربح السنة

22.000
-

()1.597
-

6.595
-

27.658
4.124

39
-

54.695
4.124

1.958
145

56.653

مجموع الدخل الشامل للسنة
المحول لالحتياطي القانوني لسنة 2013

-

-

412

4.124
()412

-

4.124
-

145
-

4.269

تخصيصات 2012
أرباح أسهم نهائية (2012 - )٪15
احتياطي التبرعات والأعمال الخيرية

-

-

-

()3.226
()10

10

()3.226
-

()231
-

()3.457

-

تبرعات وأعمال خيرية مدفوعة
الرصيد في  31ديسمبر 2013

22.000

()1.597

7.007

28.134

()19
30

()19
55.574

1.872

()19
57.446

الإيضاحات المرفقة من الصفحات  11إلى  49تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

4.269
-
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بيان التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
(بآالف الدنانير البحرينية)

2014

2013

4.347

4.269

4.684
292
()178
806
()72
524

5.277
624
()118
44
()114
298

()561
()8.329
()1.667
916
2.186
()1.320
()441
600
903
2.690

1.041
9.460
10.121
2.259
()12.145
()5.266
()32
()1.937
()962
12.819

()2.281
483
577
120
()2.113
()3.214

()7.727
161
768
512
()126
()6.412

أنشطة التمويل
قروض بنكية مستلمة
قروض بنكية مدفوعة
أرباح أسهم مدفوعة لمساهمي الشركة الأم
أرباح أسهم مدفوعة للحصة غير المسيطرة
تبرعات مدفوعة

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

2.978
()3.261
()3.006
()231
()19

التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

()5.563

()3.539

صافي (النقص)  /الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في  1يناير

13

()6.087
11.089

2.868
8.221

النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

13

5.002

11.089

إيضاح
أنشطة العمليات
صافي ربح السنة قبل الحصة غير المسيطرة
تسويات:
الإستهالك   
إنخفاض قيمة ذمم تجارية
أرباح من بيع العقارات والمنشآت والمعدات  
الحصة من خسائرالمشاريع المشتركة ،صافي
الحصة من أرباح شركة زميلة
منافع الموظفين

6
10
19
25
8

التغيرات في رأس المال العامل:
المخزون
ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى
مبالغ مستحقة من العمالء
مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
مبالغ مستحقة للعمالء
منافع الموظفين
مبالغ مستحقة لأطراف ذوي عالقة
سندات مالية مستحقة
التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
أنشطة االستثمار
شراء عقارات ومنشآت ومعدات
عائد من بيع عقارات ومنشآت ومعدات
حصص المشاريع المشتركة
إستثمار في شركة زميلة
ودائع لأجل في البنوك
التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار
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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 الأقسام والشركات التابعة والمشاريع المشتركة .تتركز أنشطة المجموعة في الهندسة المدنية والمقاوالت
الميكانيكية والكهربائية ،واستقدام القوى العاملة للأنشطة المتعلقة بالمقاوالت .كما انها تعمل في بيع الخرسانة المخلوطة الجاهزة ،صناعة الثلج ،قطع
الغيار ،المواد الغذائية ،التجارة العامة بالإضافة إلى إبرام عقود تتعلق بتزويد الخرسانة المسبوكة والمياه.
تشتمل البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2012على البيانات المالية للشركة والشركات التابعة لها (يشار إليها «بالمجموعة») وحصة
المجموعة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة .ما لم ينص على خالف ذلك ،يتكون رأس المال للشركات التابعة 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
أيض ًا المكان الرئيسي لعملها.
نشاطات الشركة منظمة من خالل الأقسام والشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التالية في نهاية الفترة  :
قائمة الأقسام
القسم

النشاط الرئيسي

مصنع ناس للثلج

انتاج وبيع قوالب الثلج والمياه العذبة

ناس سكافورم

تزويد ونصب وتفكيك السقاالت

ناس للخدمات الصناعية

الأعمال الميكانيكية وعقود الصيانة

ناس التجاري

مبيعات ،توزيع ،قطع الغيار ،مراكز صيانة ووكالء مرخصون

ناس للأغذية

استيراد وبيع الأغذية المثلجة بالجملة

مصنع ناس للرمل المغسول

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

قائمة الشاركات التابعة

الشركة

المكان الرئيسي
لعملها  /بلد
التأسيس

نسبة الحصة
المملوكة و قوة
حصة التصويت
لدى المجموعة

حصة
الملكية
الحصة الغير
مسيطرة

النشاط الأساسي

شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م

البحرين

٪١٠٠

٪٠

الهندسة المدنية

شركة ناس للمقاوالت الميكانيكية ذ.م.م

البحرين

٪١٠٠

٪٠

الميكانيكا و صيانة القماش

شركة ناس للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م

البحرين

٪١٠٠

٪٠

المقاوالت الكهربائية

شركة دلمون للخرسانة الجاهزة ومنتجاتها المحدودة ذ.م.م البحرين

٪٨٠

٪٢٠

خرسانة مخلوطة جاهزة

البحرين

٪٨٠

٪٢٠

خرسانة مسبوكة

شركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م
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قائمة المشاريع المشتركة
الشركة

نسبة الحصة المملوكة و قوة
حصة التصويت لدى المجموعة

المكان الرئيسي لعملها  /بلد
التأسيس

النشاط الأساسي

مشروع ناس كونتراك المشترك

البحرين

٪٥٠

عقود عامة

مشروع ناس موراي روبرتس المشترك
مشروع ناس برهان المشترك
مشروع ناس برامكو المشترك
مشروح ناس بريمر المشترك
مشروع ناس إمكو المشترك
بريمر ناس ذ.م.م

البحرين
البحرين
البحرين
البحرين
البحرين
البحرين

٪٥٠
٪٥٠
٪٥٠
٪٥٠
٪٥٠
٪٥٠

عقود عامة
عقود عامة
عقود عامة
مباني وإدارة ملعب الجولف
عقود عامة
عقود عامة

قائمة الشركات الزميلة

الشركة

المكان الرئيسي لعملها /
بلد التأسيس

نسبة الحصة المملوكة و
قوة حصة التصويت لدى
المجموعة

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

البحرين

٪٤٠

المقاوالت الكهربائية

دونا مرين ذ.م.م

البحرين

*26٫67٪

نقل المود الضخمة عن طريق
سفن بحرية

النشاط الأساسي

الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المذكورة أعاله تحتسب تحتسب بإستخدام طريقة حقوق الملكية في هذه االبيانات المالية الموحدة.
* الإستثمارت في الشركات الزميلة تمثل  ٪33.33في حصة دونا مرين ذ.م.م .شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في مملكة البحرين .مملوكة لدى شركة
دلمون للإسمنت المخلوط و منتاجته ذ.م.م.
2 .2أسس الإعداد
 .أبيان االلتزام
أعدت البيانات المالية الموحدة وفق ًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني لسنة .2001
 .بأسس القياس
لقد تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة من السجالت المحاسبية للمجموعة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ،ماعدا االستثمار في شركات زميلة والحصة
في المشاريع المشتركة التي تظهر بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة مطروح ًا منها تكلفة البيع ،أيهما أقل.
 .جالمعايير المحاسبية والتعديالت والتفسيرات السارية المفعول من  1يناير 2014
المعايير والتعديالت والتفسيرات أصبحت سارية المفعول في سنة  1يناير  2014والتي تعتبر ذات عالقة بالمجموعة كالآتي:
1 )1التعديالت على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( )10والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( )12ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( « )27الشركات
االستثمارية
التعديالت على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( )10تع َرف الشركة االستثمارية والذي يتطلب من الشركة التي تستوفي هذا التعريف عدم
توحيد شركاتها التابعة ،بل القيام بقياس شركاتها التابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بياناتها المالية الموحدة والمنفصلة.
استنتجت المجموعة عدم إنطباق تعريف «الشركة االستثمارية» عليها وبالتالي فإن التعديالت أعاله غير قابلة للتطبيق على المجموعة.
 2 )2تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ( )32حول مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية:
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )32توضح المتطلبات الضرورية لمقاصة الموجودات والمطلوبات المالية .وعلى وجه الخصوص ،فإن
التعديالت توضح معنى «لدى الشركة حالي ًا حق قانوني واجب النفاذ لإجراء المقاصة» و»التحقق والسداد في آن واحد» .تم تطبيق التعديالت بأثر رجعي.
لم تكن هناك تأثيرات جوهرية على البيانات المالية الموحدة للمجموعة نتيجة لهذه التعديالت.

37

ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة

الـتـقـــريـر الـســــنـوي ٢٠١4

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

 .2أسس الإعداد (تتمـــة)
3 )3تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ( )36حول إفصاحات المبالغ القابلة لالسترداد للموجودات غير المالية
تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ( )36تلغي متطلبات الإفصاح عن المبالغ القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد ،والتي خصص لها شهرة أو موجودات
غير ملموسة أخرى ذات أعمار إنتاجية غير محددة ،حينما ال يكون هناك انخفاض في القيمة أو عكس لالنخفاض في القيمة للوحدة المولدة للنقد ذات العالقة.
بالإضافة لذلك ،تم إضافة إفصاحات المبالغ القابلة لالسترداد للأصل أو الوحدة المولدة للنقد عندما تكون المبالغ بناء على القيمة العادلة مطروح ًا منها
تكاليف االستبعاد .تشمل هذه التعديالت تراتبية القيمة العادلة واالفتراضات الرئيسية وتقنيات التقييم المستخدمة المتوافقة مع المعيار الدولي لإعداد
التقارير المالية رقم (( )13قياس القيمة العادلة).
لم يكن لتطبيق هذه التعديالت على مستوى المجموعة اي تأثيرات جوهرية على الإفصاحات في البيانات المالية للمجموعة.
 .دالمعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد
تم إصدار عدد من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتعديالت والتفسيرات التالية والتي ستكون سارية المفعول للسنوات المنتهية من أو بعد 1
يناير ،2015ولكن لم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة .المعايير والتعديالت والتفسيرات ذات العالقة بالمجموعة موضحة أدناه .ال تخطط
المجموعة تطبيق أي من هذه المعايير بشكل مبكر.
1 )1المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( - )9الأدوات المالية
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (  )9المصدر في يوليو  2014يحل محل معيار المحاسبة المالي رقم ( )39الأدوات المالية  -االحتساب والقياس .إن
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( )9يشمل توجيها مراجع ًا حول تصنيف وقياس الأدوات المالية ،بما في ذلك النموذج الجديد للخسارة االئتمانية
المتوقعة الحتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية ،والمتطلبات العامة الجديدة لمحاسبة التحوط .كما تحمل ُقدم ًا توجيهات االحتساب وإلغاء االحتساب
الخاصة بمعيار المحاسبة المالي رقم (.)39
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( )9سيكون ساري المفعول للسنوات المنتهية من أو بعد  1يناير  ،2018مع السماح بالتطبيق المبكر .ال يوجد
للتعديالت أعاله أي اثر جوهري على البيانات المالية للشركة.
2 )2المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( - )15إيراد العقود مع العمالء
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( )15يؤسس إطاراً شام ً
ال لتحديد ما إذا كان ،وكم ،وكيفية احتساب الإيراد .ويحل محل الإرشادات احتساب الإيراد
الحالية ،بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم ( -)18الإيراد ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( - )11عقود الإنشاء ،وتفسير لجنة المعايير الدولية لإعداد التقارير
المالية رقم ( - )13برامج والء العمالء.
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( )15ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يناير  ،2017مع السماح بالتطبيق المبكر.
تقوم المجموعة حالي ًا بتقييم الأثر الناتج المحتمل من تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية.
3 )3تعديالت المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( - )11المعالجة المحاسبية لعمليات االستحواذ على حصص في عمليات مشتركة
تعديالت المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( )11تقدم توجيهات حول كيفية احتساب شراء حصص في عمليات مشتركة والتي تمثل أعماالً تجارية وفق
تعريف المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( - )3دمج الأعمال .تنص التعديالت على وجوب تطبيق مباديء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ()3
والمعايير الأخرى ذات العالقة بالمعالجة المحاسبية لعمليات دمج الأعمال.
تطبق تعديالت المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( )11بأثر رجعي للسنوات من أو بعد  1يناير .2016
4 )4تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )38توضيح الطرق المقبولة لالستهالك والإطفاء
تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16تمنع الشركات من استخدام طريقة استهالك على أساس الإيرادات لبنود الممتلكات والآالت والمعدات .تعديالت
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )38تقدم افتراض ًا قاب ً
ال للتفنيد ،وهو أن الإيراد ليس بالضرورة الأساس المناسب الحتساب الإطفاء للموجودات غير الملموسة.
من الممكن تفنيد هذا االفتراض فقط إذا كان يتم التعبير عن الأصل غير الملموس كمقياس للإيراد ،أو إذا كان من الممكن برهنة ترابط الإيراد واستهالك
المنافع االقتصادية للأصل غير الملموس بشكل كبير.
تطبق التعديالت بأثر رجعي للسنوات من أو بعد  1يناير  .2016ال يوجد أي أثر جوهري لتطبيق التعديالت أعاله على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
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 .2أسس الإعداد (تتمـــة)
5 )5تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( - )41الزراعة :النباتات المنتجة
هذه التعديالت تغير المتطلبات المحاسبية للأصول البيولوجية التي ينطبق عليها تعريف النباتات المنتجة .طبق ًا للتعديالت ،فإن الأصول البيولوجية التي
ينطبق عليها تعريف النباتات المنتجة لن تكون ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )41بعد الآن .و بدال من ذلك ،سيطبق معيار المحاسبة الدولي
رقم ( .)16بعد االحتساب المبدئي ،سيتم قياس النباتات المنتجة وفق ُا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )16وبالتكلفة المطفأة (قبل االستحقاق) ،وإما باستخدام
نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم (بعد االستحقاق) .كما تتطلب التعديالت أيض ًا أن تظل الثمار التي تنمو على النباتات المنتجة ضمن نطاق معيار
المحاسبة الدولي رقم ( )41وتقاس بالقيمة العادلة مطروح ًا منها تكاليف البيع .بالنسبة للمنح الحكومية المتعلقة بالنباتات المنتجة ،سيطبق معيار
المحاسبة الدولي رقم ( - )20المعالجة المحاسبية للمنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية .التعديالت سارية المفعول بأثر رجعي للسنوات من أو
بعد  1يناير  ،2016مع السماح بالتطبيق المبكر.
6 )6معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )19خطط المنافع المحددة :مساهمات الموظفين
بناء
تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ( )19توضح كيف يجب أن تقوم الشركة باحتساب مساهمات الموظفين أو الأطراف الأخرى لتحديد خطط المنافع،
ً
على ما إذا كانت هذه المساهمات تعتمد على سنوات الخدمة المقدمة من الموظف .بالنسبة للمساهمات التي 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 اثر جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
7 )7التعديالت السنوية على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية دورة  2012-2010ودورة     2013-2011
التعديالت السنوية على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للسنوات  2012-2010و 2013-2011تشمل عدد من التعديالت لمختلف المعايير الدولية لإعداد
التقارير المالية .معظم التعديالت ستكون سارية المفعول بأثر رجعي ابتداء من أو بعد  1يوليو  ،2014مع السماح بالتطبيق المبكر (جنب ًا إلى جنب مع
المتطلبات االنتقالية الخاصة بكل حالة) ،وفي هذه الحالة ستطبق أيض ًا التعديالت الالحقة ذات العالقة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الأخرى.
ال يتوقع أن يكون هناك أي اثر جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
فيما يلي التعديالت الرئيسية باختصار:
التعديالت على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( )2تغير تعريفات «شروط االستحقاق» و»ظروف السوق» ،وتضيف تعريفات «شروط الأداء»و»شروط الخدمة» والتي سبق أن أدرجت في تعريف شروط االستحقاق.
التعديالت على  المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( )3توضح وجوب قياس المقابل الطارئ الذي يصنف كأصل أو التزام بالقيمة العادلة في تاريخنهاية كل سنة ،بغض النظر عن ما إذا كان المقابل الطارئ هو أداة مالية ضمن نطاق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( )9أو معيار المحاسبة
الدولي رقم ( ،)39أو إذا كان أص ً
ال أو إلتزام ًا غير مالي .يجب احتساب تغيرات القيمة العادلة (عدا تسويات فترات القياس) في الربح أو الخسارة .تم تعديل
معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )37المخصصات ،والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة الستثناء المخصصات ذات العالقة بالمقابل الطارئ .كما أن
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( )3غير قابل للتطبيق على المعالجة المحاسبية لتأسيس جميع أنواع االتفاقيات المشتركة في المعيار الدولي
لإعداد التقارير المالية رقم ( - )11االتفاقيات المشتركة (بما في ذلك العمليات المشتركة) في البيانات المالية  لالتفاقيات المشتركة نفسها.
تم تعديل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( )8ليتطلب صراحة الإفصاح عن قرارات الإدارة عند تطبيق معايير التجميع .وتشمل الإفصاحات:·شرح مختصر للقطاعات التشغيلية التي تم تجميعها.
·المؤشرات االقتصادية التي تم تقييمها لتحديد ما إذا كانت القطاعات التشغيلية تتشارك في خصائص اقتصادية متماثلة.
بالإضافة لذلك ،فإن هذا التعديل يوضح أن تسوية إجمالي أصول القطاعات التي يمكن الإفصاح عنها ،إلى أصول الشركة مطلوب فقط إذا تم توفير هذه
المعلومات بشكل منتظم إلى صانع القرارات الرئيسي للشركة.
أوضح مجلس معايير المحاسبة الدولي ،أنه عند إصدار المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( )13والقيام بالتعديالت الالحقة لمعيار المحاسبة الدوليرقم ( )39والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( ،)9إال أنه لم يمنع الشركات من قياس الذمم المدينة والدائنة قصيرة الأجل التي ال تملك فائدة
معلن عنها في مبالغ الفواتير دون خصم ،إذا كان اثر عدم الخصم غير جوهري .كما تم تعديل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( )13لتوضيح أن
استثناء المحفظة يطبق على العقود في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( ،)9بغض النظر عما إذا
كان تعريف الأصول والمطلوبات المالية ينطبق عليها أو ال طبق ًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (.)32
-
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 .2أسس الإعداد (تتمـــة)
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )38ألغت التناقضات المحسوسة في المعالجة المحاسبية لالستهالك/الإطفاء المتراكم ،عند إعادة تقييم أي من بنود الممتلكات والآالت والمعدات أو الموجودات غير الملموسة .المعايير المعدلة توضح أنه يتم تسوية إجمالي
مبلغ القيمة الدفترية بطريقة متوافقة مع إعادة تقييم الأصل ،وأن االستهالك /الإطفاء المتراكم هو الفرق بين إجمالي مبلغ القيمة الدفترية والقيمة
الدفترية بعد اخذ خسائر انخفاض القيمة المتراكمة باالعتبار .يتم إلغاء االستهالك (الإطفاء) المتراكم مقابل إجمالي القيمة الدفترية للأصل.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )24توضح أن شركات الإدارة التي تقدم خدمات موظفي الإدارة الرئيسيين إلى الشركة ذات العالقة تعتبرأطراف ًا ذات عالقة مع الشركة المعنية .وبالتالي ،فإنه يجب الإفصاح عن المبالغ المتكبدة للخدمات المدفوعة أو المستحقة لشركة الإدارة مقابل خدمات
موظفي الإدارة الرئيسيين ،ضمن معامالت الأطراف ذات العالقة .إال أنه ليس من الملزم الإفصاح عن مكونات هذه التعويضات .كما ستحتاج الشركة
المعنية إلى الإفصاح عن المعامالت الأخرى مع شركة الإدارة طبق ًا لمتطلبات الإفصاح الحالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم (.)24
تم تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم ( )40لتوضيح أن على الشركة ما يلي:·تحديد ما إذا كان العقار المشترى هو عقار استثماري طبق ًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (.)40
·القيام بتقييم منفصل طبق ًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( )3لتحديدما إذا كانت عملية شراء العقار االستثماري تمثل عملية دمج
للأعمال.
	.ـهالتطبيق المبكر للمعايير
لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر للمعايير الجديدة و المعدلة خالل .2014
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 )2المعامالت والحصة الغير مسيطره
يتم عرض الحصة في حقوق ملكية الشركات التابعة الغير منسوبة للشركة الأم في بيان حقوق الملكية الموحد كحصة غير مسيطرة .يتم احتساب الحصة
الغير المسيطرة مبدئي ًا بحسب حصتها من الموجودات القابلة للتحديد ،والمطلوبات والمطلوبات المحتملة المحتسبة في محاسبة الشراء ،وال يشمل
الشهرة تدرج الأرباح والخسائر المنسوبة للحصة غير المسيطرة في بيان الدخل الشامل الموحد كأرباح أو خسائر منسوبة للحصة غير المسيطرة.
إن سياسة المجموعة في التعامل مع الحصة الغير مسيطرة هي احتسابها كمعامالت مع حقوق مساهمي المجموعة .بالنسبة لشراء حصة غير مسيطرة،
يتم تسجيل الفرق بين المقابل المدفوع والحصة المشتراة من القيمة الدفترية لصافي الموجودات للشركة التابعة في حقوق الملكية.
3 )3الشركات الزميلة و المشاريع المشتركة
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 .المشاريع المشتركة هي ترتيبات تعاقدية تكون بين طرفين أو أكثر للقيام بمشاريع اقتصادية مشتركة
وتكون تحت سيطرة مشتركة .إن جميع المشاريع المشتركة غير مسجلة فيما عدا بريمار ناس ذ.م.م.
تقوم المجموعة بإحتساب حصتها في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بطريقة حقوق الملكية .يتم احتساب االستثمار مبدئي ًا 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.
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 .٣السياسات المحاسبية الهامة (تتمـــة)
4 )4معامالت تم استبعادها عند توحيد البيانات المالية
يتم استبعاد جميع المعامالت والأرصدة وأي أرباح غير محققة والناتجة عن عمليات مع شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة .يتم أيض ًا
استبعاد الأرباح الناتجة من المعامالت بين المجموعة مع الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية لغاية نصيب المجموعة من
الشركات المستثمر فيها .كما يتم أيض ًا استبعاد الخسائر غير المحققة بالطريقة نفسها فقط لغاية أن ال يكون هناك دالئل انخفاض في القيمة.
 .أالموجودات والمطلوبات المالية
1 )1االحتساب وإلغاء االحتساب
تتكون الموجودات المالية للمجموعة من النقد وما في حكمه ،الودائع لأجل لدى البنوك ،ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى ،مستحقات من عمالء
ومستحقات لأطراف ذوي عالقة .تتكون المطلوبات المالية للمجموعة من قروض لأجل ،ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى ،مستحقات للعمالء ،مستحقات
لأطراف ذوي عالقة ،سندات مالية مستحقة وسحب على المكشوف .يتم احتساب جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالتاريخ التي تنشأ فيه.
يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئي ًا 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.
) 2تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
تصنف المجموعة الموجودات المالية وفق ًا لفئات المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )39القروض والذمم المدينة .تصنف جميع المطلوبات المالية للمجموعة
بالتكلفة المطفأة .تحدد الإدارة تصنيف أدواتها المالية عند االحتساب المبدئي.
3 )3مبادئ القياس
يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.
إن التكلفة المطفأة للموجودات أو الإلتزامات المالية هو المبلغ الذي يتم من خالله قياس الموجودات أو المطلوبات المالية في االحتساب المبدئي ،مطروح ًا
منه المبالغ المدفوعة ،مضاف ًا إليه أو مطروح ًا منه الإطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي لأي فرق بين المبلغ المحتسب مبدئي ًا ومبلغ
االستحقاق ،مطروح ًا منه مخصص االنخفاض في القيمة.
 .بمعامالت بالعملة الأجنبية
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 التعامل والعرض .تم التقريب إلى «الألف» ماعدا الحاالت المشار إليها  .
2 )2المعامالت والأرصدة
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية إلى الدينار البحريني الذي يعتبر عملة القياس للمجموعة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت.
تم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية التي تتم بالعمالت الأجنبية 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 الأخرى المستعملة من قبل شركات المجموعة في معامالتها إما الدينار
البحريني أو الدوالر الأمريكي .وعليه لم تنتج أية فروقات جوهرية من تحويل البيانات المالية لشركات المجموعة.
 .جالعقارات والمنشآت والمعدات
1 )1الموجودات المملوكة
ً
تظهر العقارات والمنشآت والمعدات والتي تشمل أعمال تحت التنفيذ بالتكلفة مطروحا منها متجمع االستهالك وخسائر إنخفاض القيمة ،ان وجدت.
تشمل التكلفة المصروفات المنسوبة بشكل مباشر للأصل المشتراه .تشمل تكلفة الموجودات المبنية من قبل المجموعة تكلفة المواد والعمل المباشر
والتكاليف الأخرى المنسوبة بشكل مباشر و التي تجعل الموجودات في حالة جاهزة للعمل والإستخدام المنشود وتكاليف تفكيك وإزالة العناصر وإعادة
تهيئة الموقع التي توجد فيه الموجودات ورسملة تكاليف التمويل.
وتعدل كلما لزم ذلك ،في تاريخ بيان المركز المالي .يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات إلى
ويتم مراجعة قيم الأصول المتبقية والعمراالفتراضي،
ّ
قيمتها القابلة للإسترداد إذا كانت القيمة الدفترية للموجودات أكبر من قيمتها القابلة للإسترداد المقدرة .أما الأعمال تحت التنفيذ المتعلقة بالعقارات
والمنشآت والمعدات فيتم إظهارها بالتكلفة مطروح منها خسائر الإنخفاض في القيمة إن وجدت.
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 .٣السياسات المحاسبية الهامة (تتمـــة)
2 )2القياس الالحق
تتم رسملة المصروفات المتعلقة باستبدال أحد مكونات العقار والمنشآت والمعدات والتي تم تصنيفها على حده .تتم رسملة المصروفات الأخرى فقط
عندما تؤدي هذه المصروفات إلى زيادة في القيمة االقتصادية المستقبلية للعقارات والمنشآت والمعدات .تحمل جميع المصروفات الأخرى على بيان الربح أو
الخسارة عند تكبدها .يتم تحويل الأعمال تحت التنفيذ للتصنيف المناسب في العقارات والمنشآت والمعدات حالما تكون جاهزة للإستخدام.
) 3الإستهالك
يتم إحتساب الإستهالك في بيان الربح أو الخسارة وفق ًا لطريقة القسط الثابت لتغطية تكلفة الموجودات خالل عمرها االنتاجي .ال يتم إحتساب إستهالك على
الأراضي المملوكة .الأعمار الإنتاجية المتوقعة كمايلي:
تصنيف العقارات والمنشآت والمعدات

العمر الإفتراضي
بالسنوات

المباني
منشآت على أراضي مستأجرة  
المنشآت وآالت والسيارات
السفن والعبارات
معدات وأثاث مكتبي وتركيبات

 10 - 3سنة
 15 - 3سنة
 15 - 3سنة
 15 - 10سنة
 5 - 1سنوات

 .دعقارات استثمارية
العقارات هي تلك الإستثمارات المحتفظ بها بغرض الإيجار او الإستفادة من الزيادة من قيمتها او كليهما .والتي ال تستخدم من   قبل شركات المجموعة.
تشمل العقارات ارض محتفظ بها لفترة غير محدودة ايضا يتم تصنيفها كعقارات استثمارية .يتم التحويل من وإلى العقارات الإستثمارية إلى عقارات تجارية او
معدات وعقارات وإذا كان هناك تغير في الإستخدام.
العقارات الإستثمارية تقاس مبدئيا بالتكلفة ،متضمن ًا تكاليف المعاملة الإستثمارات العقارية .يتم إظهار الإستثمارات العقارية بتكلفة مطروحة منها متجمع
الإستهالك و خسائر إنخفاض القيمة .ال يتم إحتساب الإستهالك على الأراضي.
أية أرباح أو خسائر من استبعاد العقارات االستثمارية تحتسب على أساس الفارق بين صافي المستلم من االستبعاد والقيمة الدفترية للموجود ويتم
تسجيلها في الربح أو الخسارة.
	.ـهانخفاض القيمة
يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات المجموعة لتحديد دالئل إنخفاض في القيمة في تاريخ بيان المركز المالي .إذا وجد مثل هذا الدليل يتم تقدير
القيمة المتوقع إستردادها من هذه الموجودات .وتحتسب الخسائر الناتجة من الإنخفاض إذا فاقت القيمة الدفترية لأي موجود من الموجودات القيمة المتوقع
إستردادها  ،وتحمل هذه  الخسائر على بيان الربح أو الخسارة.
 .والمخزون
يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل .يتم احتساب تكلفة المخزون 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 مخازن المجموعة .صافي القيمة
الممكن تحقيقها هي عبارة عن سعر البيع المتوقع في ظروف العمل االعتيادية ناقص ًا مصروفات البيع المقدرة.
 .زالنقد وما في حكمه
يتضمن كل من النقد في الصندوق ولدى البنوك والودائع قصيرة الأجل التي تستحق خالل  3أشهر أو أقل من تاريخ الإيداع ،والتي ال تكون معرضة لأخطار
التغير في القيمة العادلة بصورة جوهرية .لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحدة يتم عرض النقد وما في حكمه صافي من السحوبات على المكشوف.
 .حمبالغ مستحقة من  /إلى العمالء
ً
تمثل المطلوبات من العمالء إجمالي المبالغ الغير مفوترة والتي يتوقع تحصيلها على المشاريع حتى تاريخه ،و تقاس بالتكلفة زائدا الربح المحتسب حتى
تاريخه ،مطروح ًا منها فواتير إنجاز العمل المرحلية المستلمة و الخسائر المتكبدة.
تمثل مستحقات إلى العمالء الزيادة في الفواتير المرحلية فيما يفوق الإيرادات المحتسبة ( التكاليف مضاف إليها الأرباح) لعقود العمل المنجز حتى تاريخه.
تشمل التكلفة جميع المصروفات المتعلقة بمشاريع محددة وموزعة كمصروفات ثابتة أو متغيرة والمتكبدة في عقود المجموعة وفق ًا لطاقة العمل
الإعتيادي.
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 .٣السياسات المحاسبية الهامة (تتمـــة)
 .طالمخصصات
يتم احتساب المخصصات في بيان المركز المالي عندما يكون على المجموعة التزام قانوني أو إعتباري نتيجة لأمر ما حدث في الماضي ،ويمكن قياسه
بطريقة موثوقة ،وإن هناك احتمال باستخدام منافع اقتصادية لسداد هذا االلتزام  .
 .يالإيجارات التشغيلية
تحتسب المدفوعات التي تتم تحت الإيجارات التشغيلية في بيان الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على فترة الإيجار   .
ل) منافع للموظفين
 )1الموظفون البحرينيون
توفر الهيئة العامة للتأمين االجتماعي غطاءاً تأميني ًا للموظفين البحرينيين وذلك نظير اشتراك شهري يتحمله كل من أصحاب الأعمال والموظفين
ويحتسب على أساس نسبة مئوية ثابتة من الراتب .مساهمة المجموعة في هذا البرنامج والذي يمثل برنامج مساهمات محددة حسب المعيار المحاسبي
الدولي رقم ( )19يتم تسجيلها كمصروفات عند تكبدها.
 )2الموظفون الأجانب
يستحق الموظفون الأجانب الذين يعملون بعقود عمل محددة مكافأة نهاية الخدمة وفق ًا لنصوص قانون العمل البحريني للقطاع الأهلي لسنة  2012تحتسب
على أساس مدة الخدمة وآخر راتب شهري .يتم عمل مخصص لهذا االلتزام وفقا لقانون العمل البحريني بناء على متراكم خدمة الموظفين منذ تاريخ
التسوية السابقة وآخر استحقاقات الرواتب والعالوات بتاريخ بيان المركز المالي.
م) الإيرادات
 )1إيرادات ومصروفات العقود
يحتسب دخل ومصروفات العقود في بيان الربح أو الخسارة بنسبة االتمام للعقود حين يمكن قياس الناتج من العقود بطريقة موثوق بها .يشمل إيراد
العقد المبلغ الأساسي المتفق عليه مضاف ًا 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 الآن بإجمالي تكاليف العقد المقدرة ،الجزء المنجز فعلي ًا من العقد وعمليات
مسح الأعمال المنجزة إعتماداً على طبيعة العقد .إذا لم يكن بالإمكان 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 بيان الربح أو الخسارة.
 )2مبيعات البضائع
تمثل المبيعات قيمة الفواتير الصادرة عن البضائع الموردة والخدمات المقدمة خالل السنة والمقاسة بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذمم المدينة.
يحتسب الإيراد عند االنتقال الجوهري لمخاطر ومنافع الملكية للمشتري ويكون استرداد المقابل محتم ً
ال.
 )3دخل التأجير
دخل التأجير يمثل قيمة تأجير السقاالت والمعدات والخدمات ذات الصلة المقدمة ،تحتسب عند تقديم الخدمات.
عندما تقوم المجموعة بصفتها وكيل أعمال وليس كطرف رئيسي في المعاملة يتم احتساب الإيراد صافي من عمولة المجموعة.
ن) إيراد التمويل
إيراد التمويل هو إيراد الفوائد المحتسب على أساس تقسيمه على فترة الودائع قصيرة الأجل.
س) الإيرادات الأخرى
يتم إحتساب إيرادات الخردة عند بيع المخزون وقطع الغيار الخردة .يتم إحتساب إيرادات العمولة عند إستحقاقها وتقديم الخدمات.
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 .٣السياسات المحاسبية الهامة (تتمـــة)
ع) أسهم الخزينة
عندما تشتري المجموعة أسهم رأس مالها ،يطرح المبلغ المدفوع شام ً
ال أي تكاليف تتعلق بالمعاملة من إجمالي حقوق الملكية وتسجل كأسهم خزينة إلى
أن يتم إلغاءها .عند بيع السهم أو إعادة إصداره الحق ًا ،أي ربح أو خسارة ستتضمن في حقوق الملكية.
ف) االحتياطي القانوني
حسب متطلبات نظام الشركة الأساسي وقانون الشركات التجارية البحريني لسنة  ،2001فانه يجب تخصيص  ٪10من صافي الربح لالحتياطي القانوني حتى
يصل إلى  ٪50من رأس المال المدفوع .هذا الإحتياطي ال يتم توزيعه عاد ًة على المساهمين إال في حاالت معينة حددها قانون الشركات التجارية البحريني
لسنة .2001
ص) العائد على السهم
تعرض المجموعة معلومات العائد على السهم الأساسي .يحتسب العائد على السهم الأساسي عن طريق قسمة الربح أو الخسارة المنسوبة لمساهمي
الشركة على المعدل المرجح للأسهم القائمة خالل السنة بعد طرح متوسط عدد أسهم الخزينة المشتراة والمحتفظ بها من قبل الشركة.
ق) تقارير القطاع
إن القطاع التشغيلي هو جزء من المجموعة الذي يزاول نشاطاته التجارية ويحقق إيرادات ويتكبد مصروفات ويتم مراجعة نشاطاته بشكل دوري من قبل
صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة (مجلس الإدارة) ،التخاذ القرارات بشأن الموارد التي يجب تخصيصها للقطاع ،ولتقييم أداءه والذي يتوفر له
معلومات مالية منفصلة .تقسم القطاعات التشغيلية إلى قطاعين ريئسيين .تقوم المجموعة بتنظيم أعمالها كقطاعين رئيسيين وذلك لأسباب إدارية.
ر) ودائع لأجل لدى البنوك
تمثل الودائع لأجل لدى البنوك التي التندرج تحت تعريف النقد وما في حكمه و التي يحل تاريخ إستحقاقها بعد أكثر من  3أشهر عند تاريخ الإيداع و التي ال
تكون معرضة لمخاطر التغير في القيمة العادلة بصورة جوهرية.
4 .4أهم التقديرات المحاسبية والقرارات في تطبيق السياسات الحسابية
تقوم المجموعة بعمل تقديرات وفرضيات تؤ ّثر على المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات للسنة المالية المقبلة .وأن هذه التقديرات والأحكام يتم
تقييمها بشكل مستمر على أساس التجربة التاريخية وعوامل أخرى ،منها تو ّقعات الأحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها كانت معقولة في ظروف معينة.
 .أانخفاض قيمة الذمم المدينة
بأن المجموعة لن تكون قادرة على تحصيل ّ
كل المبالغ المستحقة
يتم عمل مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي ّ
طبقا لشروط الأصلية للذمم التجارية .وتعتبر الصعوبات المالية للمدين ،واحتمال إفالسه أو إعادة الهيكلة المالية ،أو تأخر الدفعات مؤشرات على هبوط في
قيمة الذمم التجارية .يقدر المبلغ القابل لالسترجاع على أساس الخبرة السابقة و تقديرات التدفقات النقدية.
 .بانخفاض قيمة المخزون
ً
يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل .عندما يصبح المخزون قديما أوتالفا ،يتم تقدير القيمة الممكن تحقيقها ويتم عمل
مخصص بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الممكن تحقيقها.
 .جانخفاض قيمة العقارات والمنشآت والمعدات
تتم مراجعة القيم المتبقية الموجودات والعمر الإنتاجي ،وتعدل كلما الزم ذلك ،في تاريخ بيان المركز المالي .يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات إلى
قيمتها القابلة للإسترداد فوراً إذا كانت القيمة الدفترية للموجودات أكبر من قيمتها القابلة للإسترداد المقدرة.
 .دالمطالبات والخسائر المتوقعة على العقود قيد التنفيذ
مطالبات التعويض الإضافية 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
لأول مرة    .
	.ـهتقديرات إيرادات وتكاليف عقود المقاوالت على المشاريع
بناء على نسبة الإتمام للعقود والتي يتم من خاللها مقارنة التكاليف المتكبدة حتى تاريخه مع إجمالي التكاليف المقدرة
يتم إحتساب الإيرادات للمشاريع
ً
التي سيتم تكبدها على المشروع .تقوم إدارة المشروع بتقدير التكاليف التي سيتم تكبدها على المشروع .يتم إحتساب التغير في تكاليف العقود أو
الإيرادات المقدرة في الفترة التي تم فيها التغيير وفي الفترات الالحقة.
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(بآالف الدنانير البحرينية)

5 .5إدارة المخاطر المالية
1 .1نظرة عامة
تتكون الأدوات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية .تتكون الموجودات المالية للمجموعة من النقد وما في حكمه ،ودائع لأجل لدى البنوك ،الذمم
التجارية المدينة ،مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة ،مبالغ مستحقة من العمالء وبعض الموجودات المتداولة الأخرى .المطلوبات المالية للمجموعة تتكون
من الذمم التجارية الدائنة ،مبالغ مستحقة للعمالء ،مبالغ مستحقة لأطراف ذوي عالقة ،سندات مالية مستحقة ،قروض لأجل ،سحوبات على المكشوف
ومطلوبات متداولة أخرى.
تتعرض المجموعة للمخاطر الآتية جراء استخدام الأدوات المالية :
·مخاطر االئتمان
·مخاطر السيولة
·مخاطر السوق
يعرض هذا الإيضاح معلومات عن تعرض المجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعاله ،وأهداف المجموعة والسياسات وإجراءات قياس وإدارة الخطر وإدارة رأس
مال المجموعة .وكما يعرض هذا الإيضاح أيض ًا بعض الإفصاحات الكمية بالإضافة إلى الإفصاحات الأخرى بالبيانات المالية الموحدة.
مجلس الإدارة مسؤول بشكل عام بتأسيس ومراقبة هيكل إدارة المخاطر للمجموعة.
تتولى لجنة التدقيق للمجموعة مراقبة كيفية التزام الإدارة 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.
2 .2مخاطر االئتمان
هي المخاطر الناتجة عن فشل أحد الأطراف بالوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها مما يؤدي إلى تعرض المجموعة لخسائر مالية .تتعرض المجموعة لهذه
المخاطر أساس ًا على الذمم المدينة من العمالء ،الأطراف ذوي العالقة ،ودائع قصيرة الأجل وعلى النقد و ما في حكمه.
1 )1التعرض لمخاطر االئتمان
القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد الأقصى لتعرض مخاطر االئتمان .التعرض الأقصى لمخاطر االئتمان كما في تاريخ بيان المركز المالي كالآتي:

ذمم تجارية و ذمم مدينة أخرى (صافي)
مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة
ودائع لأجل لدى البنوك
النقد وما في حكمه

2014

2013

43.735
4.226
11.589
8.977
68.527

35.809
5.142
9.476
14.956
65.383

2 )2ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى
يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان أساس ًا بالخصائص الفردية لكل عميل .تزاول المجموعة نشاطها بشكل أساسي في  مملكة البحرين.
يقوم كل قسم  /شركة تابعة بتعيين حدود شراء لكل عميل ،و التي تمثل أقصى مبلغ مفتوح و يتم مراجعة هذه الحدود دوري ًا .يمكن للعمالء الذين
يفشلون في الإيفاء 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 أفراداً أو أشخاص ًا اعتباريين ،والموقع الجغرافي ،والصناعة ،والتقدير العمري ،واالستحقاق ووجود
مصاعب مالية سابقة.
تقوم المجموعة بتقييم القدرة الإئتمانية للشريك في المشاريع المشتركة قبل الدخول في اتفاقية.
المدة االئتمانية المحددة من قبل المجموعة لكل الذمم المدينة هي  90يوم ًا 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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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
(بآالف الدنانير البحرينية)

 .٥إدارة المخاطر المالية (تتمـــة)
3 )3مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة     
تتعلق المبالغ المستحقة من أطراف ذوي عالقة بالذمم المدينة من الشركة القابضة والأطراف ذوي العالقة بالمجموعة .تتم المعامالت مع الأطراف ذوي العالقة
في الظروف العادية للعمل و بناء على شروط تجارية .تعتبر المجموعة مخاطر االئتمان على هذه المبالغ محدودة.
4 )4مخاطر ائتمان حسب القطاعات
الحد الأقصى لمخاطر االئتمان على الذمم التجارية ،والذمم المدينة الأخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذوي عالقة بتاريخ التقرير للقطاع:
2014

ذمم تجارية و ذمم مدينة أخرى  
مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة
ودائع لأجل لدى البنوك
النقد وما في حكمه

2013

أنشطة إنشائية
وأنشطة
مصاحبة

أنشطة
تجارية

أنشطة إنشائية
وأنشطة  
مصاحبة

أنشطة
تجارية

40٫936
3٫377
11٫589
7٫934

2٫799
849
1٫043

33٫360
3٫821
9٫476
13٫555

2٫449
1٫321
1٫401

63.836

4.691

60٫212

5٫171

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

2014
انخفاض القيمة

إجمالي

2013
انخفاض القيمة

غير متأخرة وغير منخفضة القيمة
متأخرة صفر 90-يوم ًا
متأخرة  180-91يوم ًا
أكثر من  180يوم ًا

29٫385
4٫978
3٫654
8٫844

()3٫126

22٫274
3٫990
4٫400
8٫025

()2٫880

كما في  31ديسمبر

46.861

()3.126

38٫689

()2٫880

بناء على تجارب سابقة .الحركة في مخصصات انخفاض القيمة
ال تعتقد المجموعة أن هناك ضرورة لإعداد مخصص انخفاض قيمة للذمم المدينة غير المتأخرة
ً
مشروحة في إيضاح رقم .10
6 )6النقد وما في حكمه وودائع لأجل لدى البنوك
مخاطر المجموعة االئتمانية على النقد وما في حكمه وودائع لأجل في 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 ،السياسي أو ظروف أخرى .تسعى المجموعة لإدارة مخاطر التمركز
بوضع ومراقبة حدود للتمركز الجغرافي والصناعي.
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(بآالف الدنانير البحرينية)

 .٥إدارة المخاطر المالية (تتمـــة)
ج) مخاطر السيولة
مخاطر السيولة ،هي المخاطر المرتبطة بالمطلوبات المالية التي يتم تسديدها بواسطة النقد أو الموجودات المالية الأخرى ،وهي مخاطر عدم قدرة
المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية .يهدف أسلوب المجموعة لإدارة مخاطر السيولة وهو التأكد من توافر السيولة في كل الأحوال 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.
الآتي هو االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:

1٫566
12٫396
5٫151
1٫236
4٫110
24.459

12٫396
5٫151
1٫239
4٫193

24.602

830
11٫479
5٫151
1٫239
4٫193
22.892

462
788
1.250

155
129
284

176
176

التزامات وارتباطات محتملة
خطابات الضمانات
التزامات

887
197

887
197

887
197

-

-

-

2013

القيمة
الدفترية

التدفقات
النقدية
تعاقدية

 6أشهر
أو أقل

12 - 6
أشهر

2-1
سنة

5-2
سنة

3٫893
10٫208
4٫748
333
4٫064
23٫246

10٫208
4٫748
335
4٫146

23٫471

1٫495
8٫731
4٫748
335
4٫146
19٫455

947
1٫253
2٫200

1٫306
95
1٫401

1٫116
597

1٫116
597

1٫116
597

-

-

2014
القروض والسلفيات
مطلوبات تجارية ومطلوبات أخرى
مبالغ مستحقة لأطراف ذوي عالقة
سندات مالية مستحقة
سحوبات على المكشوف

القروض والسلفيات
مطلوبات تجارية ومطلوبات أخرى
مبالغ مستحقة لأطراف ذوي عالقة
سندات مالية مستحقة
سحوبات على المكشوف

التزامات وارتباطات محتملة
خطابات الضمانات
التزامات

القيمة
الدفترية

التدفقات
النقدية
تعاقدية

 6أشهر
أو أقل

12 - 6
أشهر

2-1
سنة

5-2
سنة

1٫623

4٫034

-

286
129
-

415
-

د) مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تغير أسعار السوق مثل معدل الفائدة وسعر صرف العمالت الأجنبية وأسعار الأسهم التي تؤثر على دخل المجموعة أو على
مجزعلى المخاطر.
أدواتها المالية .الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة وسيطرة تعرضات مخاطر السوق في حدود الأطر المقبولة مع تحقيق عائد
ٍ
1 )1مخاطر معدل الفائدة
مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تأثر أرباح المجموعة كنتيجة لتقلب أسعار الفائدة نتيجة التغيرات في قيم الأدوات المالية بسبب تغير معدل الفائدة في
السوق .تنحصر مخاطر معدل الفائدة في السوق في الودائع القصيرة الأجل ،القروض لأجل والسحوبات على المكشوف.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
(بآالف الدنانير البحرينية)

 .٥إدارة المخاطر المالية (تتمـــة)
الأدوات المالية للمجموعة التي تتحمل فوائد كما في تاريخ بيان المركز المالي :

أدوات ذات معدل ثاتب
ودائع لأجل في البنوك  -تستحق خالل أكثر من  3أشهر
ودائع قصيرة الأجل  -تستحق خالل  3أشهر أو أقل
أدوات ذات معدل متغير
قروض لأجل
سحوبات على المكشوف

2014

2013

11٫589
202
11.791

9٫476
1٫601
11٫077

1٫566
4٫110
5.676

3٫893
4٫064
7٫957

معدل الفائدة الفعلي على هذه الأدوات المالية كما يلي:
2013
2014
معدل الفائدة الفعلي معدل الفائدة الفعلي
السنوي ٪
السنوي ٪
ودائع لأجل في البنوك  -تستحق خالل أكثر من  3أشهر
ودائع قصيرة الأجل  -تستحق خالل  3أشهر أو أقل
قروض لأجل
سحوبات على المكشوف

4.00 - 1.15
1.15 - 1.00
3.57 - 2.80
4.07 - 2.51

4.00 - 1.60
3.00 - 1.25
3.61 - 2.76
4.10 - 3.18

إن التغير بـ  100نقطة أساسية في معدالت الفائدة في تاريخ المركز المالي سوف يزيد (ينقص) الربح أو الخسارة بمبلغ
 61دينار بحريني ( 31 :2013دينار بحريني).
ال يتوقع أن يكون للتغيرات في معدل فائدة السوق أثر جوهري على القيمة الدفترية لهذه الأدوات المالية.
) 2مخاطر صرف العمالت الأجنبية
مخاطر صرف العمالت الأجنبية هي مخاطر تأثر على أرباح المجموعة نتيجة للتغيرات في سعر صرف العمالت الأجنبية.
تتعرض المجموعة لمخاطر صرف العمالت الأجنبية على مشترياتها بالعملة الأجنبية .ان المخاطر الجوهرية لصرف العمالت الأجنبية التي تتعرض لها
المجموعة في تاريخ بيان المركز المالي كانت متعلقة باليورو فقط .إجمالي التعرض كما في تاريخ  31ديسمبر  2014كان  435ألف يورو ( 125 :2013ألف يورو).
ال تعتقد المجموعة أن التغيرات في صرف العمالت الأجنبية سوف يكون له أثر جوهري على الإيرادات أو حقوق الملكية لأن التعرض للعمالت غير الدوالر
الأمريكي الذي هو مرتبط بالدينار البحريني غير جوهري.
) 3مخاطر أسعار الأوراق المالية
ال تتعرض المجموعة لأخطار أسعار الأوراق المالية بما أنها ال تملك استثمارات فيها.
هـ .مخاطر التشغيل
إن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسائر المباشرة و الغير مباشرة الناتجة عن أسباب متعددة متعلقة بعمليات المجموعة ،الموظفين ،التقنيات والبنية
التحتية والعوامل الخارجية الأخرى عدا مخاطر الإئتمان ،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.
و .إدارة رأس المال
سياسة مجلس الإدارة هي المحافظة على قاعدة رأس مال قوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنيين والسوق والبقاء على التطورات المستقبلية
للمجموعة .يراقب أعضاء مجلس الإدارة التوزيع الديموغرافي للمساهمين والعائد على رأس المال والتي تعرفه المجموعة بمجموع حقوق المساهمين مع
استثناء الحصة غير المسيطرة ومستوى الربحية على الأسهم للمساهمين.
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(بآالف الدنانير البحرينية)

 .٥إدارة المخاطر المالية (تتمـــة)
بناء على
تقوم المجموعة من وقت لآخر بشراء أسهمها .يعتمد توقيت عمليات الشراء هذه على أسعار السوق .يتخذ مجلس الإدارة قرارات الشراء والبيع
ً
أساس المعاملة المحددة.
المجموعة متوافقة مع متطلبات رأس المال المحلية .المجموعة متوافقة مع بنود القروض المصرفية .ولم يكن هناك أيض ًا أي متطلبات رأسمالية مفروضة
خارجي ًا على الشركة أو الشركات التابعة لها .لم يكن هناك أي تغييرات في نهج المجموعة لإدارة رأس المال خالل السنة.
6 .6العقارات والمنشآت المعدات

التكلفة

الأراضي
والمباني

أراضي
مستأجرة
وتحسينات

سيارات،
سفن وعبارات

منشآت ،آالت،
سيارات ،سفن
وعبارات

2014
معدات وأثاث
مكتبي وتركيبات المجموع

في  1يناير
اضافات
المحول من أعمال رأسمالية قيد
التنفيذ
استبعادات
في  31ديسمبر

8٫949
197

3٫869
19

43٫379
2٫008

1٫249
36

86
21

57٫532
2٫281

9.146

26
3.914

59
()987
44.459

6
()15
1.276

()91
()1
15

()1٫003
58.810

-

الإستهالك
في  1يناير
استهالك السنة
إستبعادات  
في  31ديسمبر

1٫733
411
2.144

1٫225
409
1.634

32٫459
3٫741
()682
35.518

1٫072
123
()16
1.179

-

36٫489
4٫684
()698
40.475

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2014

7.002

2.280

8.941

97

15

18.335

التكلفة

الأراضي
والمباني

أراضي
مستأجرة
وتحسينات

منشآت ،آالت،
سيارات ،سفن
وعبارات

أعمال رأسمالية
معدات وأثاث
مكتبي وتركيبات قيد التنفيذ

2013
المجموع

في  1يناير
اضافات
إعادة تصنيف
المحول من أعمال رأسمالية قيد
التنفيذ
استبعادات
في  31ديسمبر

4٫996
5٫247
()1٫542

2٫159
105
1٫542

41٫784
2٫145
-

1٫210
48
-

422
187
-

50٫571
7٫732
-

354
()106
8٫949

63
3٫869

112
()662
43٫379

()6
()3
1٫249

()523
86

-

الإستهالك
في  1يناير
استهالك السنة
إعادة تصنيف
إستبعادات  
في  31ديسمبر

1٫648
636
()445
()106
1٫733

578
202
445
1٫225

28٫778
4٫296
4
()619
32٫459

936
143
()4
()3
1٫072

-

()728
36٫489

-

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2013

7٫216

2٫644

10٫920

177

86

21٫043

()771

57٫532

31٫940
5٫277

تم توزيع االستهالك على تكلفة البيع /تكاليف العقود بمبلغ  3.961دينار بحريني ( 4.532 :2013دينار بحريني) والمصروفات العمومية والإدارية بمبلغ  723دينار
بحريني ( 745 :2013دينار بحريني).
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(بآالف الدنانير البحرينية)

 .٦العقارات والمنشآت المعدات (تتمـــة)
عقارات المجموعة
الرقم
التسلسلي العنوان

الوصف

معدل عمر
الأصل

القيمة
الحالية

مستأجر ،وقابل
للتجديد سنوي ًا

 17 - 10سنة

33

تجاري

ملكية مطلقة

25 - 20سنة

328

مستاجر

 16سنة

مستأجر لعشر سنوات  8سنوات

االستخدام

1

مبنى رقم  ، 910العكر الشرقي

2

أرض رقم  ،7019248و  7019250سلماباد

أرض

3

مبنى رقم  ،1295طريق   ،239سلماباد 702

مبنى

تجاري

4

قطعة رقم )01 -00-9078( 4

مكتب  /ورش  /مبنى مخازن

تجاري

5

منطقة الحد الصناعية

6
7

مكتب/مصنع /مرآب /مبنى مخازن تجاري

مدة الخدمة

43
977

أرض رقم  07019247منطفة سلماباد*

أرض

تجاري

ملكية مطلقة

ال يوجد

1.753

مبنى و أرض

تجاري

ملكية مطلقة

 2سنة

918

قطعة أرض رقم  12001359راس زويد

مبنى و أرض

تجاري

ملكية مطلقة

 2سنة

3.621

في مارس  2011قامت شركة دلمون للأسمنت المخلوط ومنتجاته ذ.م.م بشراء قطعة أرض في منطقة سلماباد بمبلغ  1.721دينار بحريني ،وقامت الشركة
بسداد المبلغ بالكامل .تم تقسيم االستخدام التجاري للأرض بالتساوي بين شركة دلمون للأسمنت المخلوط ومنتجاته ذ.م.م وشركة دلمون للخرسانة
المسبوكة ذ.م.م .وافق مجلس الإدارة على هذا االتفاق في اجتماعه الذي عقد بتاريخ  14يونيو  ،2011وبالتالي فقد تحملت الشركتان التكلفة الإجمالية للأرض
بالتساوي  .تم اعتبار الأرض كأصل مشترك بين شركة دلمون للأسمنت المخلوط ومنتجاته ذ.م.م وشركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م .وتم احتساب
المبلغ الكامل بالتساوي في البيانات المالية لكل من الشركتين بمبلغ  861دينار بحريني .تم تسجيل وثيقة ملكية الأرض بإسم احد مدراء الشركة .إال أن هذا
المدير منح موافقته لشركة دلمون للأسمنت المخلوط ومنتجاته ذ.م.م الستخدام الأرض في االتفاقية الموقعة بتاريخ  1مارس  ،2011كما وافق على انه متى
كان بإمكان شركة دلمون للأسمنت المخلوط ومنتجاته ذ.م.م تسجيل الأرض بإسمها ،فإن المدير سيقوم بتسجيل الأرض فوراً بإسم شركة دلمون للأسمنت
المخلوط ومنتجاته ذ.م.م عل أساس انها هدية .في  4يونيو  ،2012شركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م .حصلت على شهادة المسح والتسجيل ودفعت
مصاريف التسجيل بمبلع  32دينار بحريني (تحتسب في البيانات المالية لدى كل شركة بقيمة  16دينار بحريني)  .في  12فبراير  2013تم تحويل ملكية الأرض إلى
شركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م.
7 .7عقارات استثمارية
العقارات االستثمارية بتكلفة  1.500دينار بحريني وتمثل  12.621متر مربع من الأرض المحتفظ بها في المستقبل الستخدام غير محدد .المجموعة لم تحدد على
ان االرض سوف تحتفظ من اجل الزيادة في قيمتها او تطور بغرض إيجار المستقبل و وفقا لذلك تم تسجيل الأرض وفق ًا للمعيار الدولي للمحاسبة رقم )(40
العقارات االستثمارية .أعمتدت المجموعة على التكلفة في القياسات الالحقة.
القيمة العادلة للعقارات االستثمارية أحتسبت من خالل إستخدام مقيميين مستقلين للمبنى من خالل مدخالت المستوى  ،2والذي يتعلق بأخر عملية بيع في
السوق لمبنى مماثل في السوق ،في  15فبراير  2015بلغت قيمة المبنى  1.944دينار بحريني ( 174.2 :2013دينار بحريني) .القيمة العادلة للمبنى الإستثماري تقارب
القيمة العادلة في  31ديسمبر  .2014ال توجد هناك أي أدلة على إنخافض القيمة خالل .2014
8 .8استثمارات في شركات زميلة
تمثل االستثمارات في شركات زميلة   ٪33.33في دونا مرين ذ.م.م ،شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في مملكة البحرين و ٪40في بي.كي .الخليج -
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م .جميع المعلومات المالية لالستثمارات في شركات زميلة تم احتسابها وفق َا لطريقة حقوق الملكية في البيانات المالية الموحدة.
الشركة الزميلة الجوهرية
الجدول ادناه يلخص المعلومات المالية في دونا مرين ذ.م.م .شركة ذات مسئولية محدودة كما هي في بياناتها المالية ،معدلة على تسويات القيمة العادلة
عند الإستحواذ و الفرق في السياسيات المحاسبية .الجدول ادناه يقوم بربط المعلومات المالية الملخصة بالقيمة الدفترية في حصة المجموعة لدى شركة
دونا مرين ذ.م.م شركة ذات مسئولية محدودة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
(بآالف الدنانير البحرينية)

 .٨استثمارات في شركات زميلة (تتمـــة)
الشركة الزميلة الجوهرية (تتمـــة)
2014

2013

نسبة الحصة المملوكة
الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة

٪ 33.33
633
2٫028
()1٫439
()681

٪ 33.33
324
2٫491
()1٫175
()1٫317

مجموع الموجودات ( )٪100كما في  31ديسمبر

541

323

نسبة الحصة المملوكة في صافي الموجودات ()٪33
قروض للشركة الزميلة

180
200

108
320

القيمة الدفترية من حصة الشركات الزميلة
إيرادات
الأرباح من العمليات المستمرة
الدخل الشامل الأخر

380
2٫328
218
-

428
2٫466
293
-

مجموع الدخل الشامل

218

293

حصة المجموعة ()٪٣٣

72

98

حصة المجموعة من الدخل الشامل

72

98

أبارح أسهم مستلمة من قبل المجموعة

-

-

2014

2013

القيمة الدفترية في حصة الشركة الزميلة
الربح من العمليات المستمرة
الدخل الشامل الآخر
إجمالي الدخل الشامل

-

41
41

استثمارات في شركات زميلة
قرض لأجل لشركات زميلة
مطروح ًا  :الحصة من خسائر شركة زميلة
أرباح الأسهم المستلمة من الشركة الزميلة
كما في  31ديسمبر

2014
33
832
()485
   380

2013
33
1٫024
()557
()72
428

9 .9المخزون

مواد خام
المتاجر ،قطع الغيار ،الزيوت والشحوم
بضائع في الطريق
مواد غذائية
بضائع منجزة
مخصص المخزون التالف وبطئ الحركة
في  31ديسمبر

2014

2013

1٫958
2٫994
87
1٫560
170
6٫769
()1٫224
5.545

1٫682
2٫784
68
1٫279
177
5٫990
()1٫006
4٫984
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
(بآالف الدنانير البحرينية)

 .٩المخزون (تتمـــة)
الحركة في مخصص المخزون التالف وبطيء الحركة

2014

2013

في  1يناير
مخصص إضافي خالل السنة
مبالغ مشطوبة خالل السنة
مبالغ مسترجعة خالل السنة
في  31ديسمبر

1٫006
226
()8
1.224

785
303
()1
()81
1٫006

في  ،2014قامت المجموعة بشطب التالف من البضائع المنجزة والمقدرة بمبلغ  4دينار بحريني ( 12 :2013دينار بحريني).
في  ،2014تم احتساب مبلغ وقدره  226دينار بحريني ( 303 :2013دينار بحريني) من المخزون كمصروفات ضمن تكلفة المبيعات .المبالغ المشطوبة والمسترجعة
من مخصص المخزون التالف وبطيء الحركة تم احتسابها ضمن إيردات التشغيل الأخرى.
1010ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى
2014

2013

ذمم تجارية مدينة
مبالغ محجوزة مدينة
مبالغ مدفوعة مقدما إلى الموردون والمقاولين الفرعيين
مصروفات مدفوعة مقدم ًا
ذمم مدينة أخرى  
ذمم الموظفين

37٫315
6٫092
2٫921
273
422
111
47٫134
()3٫126
44.008

31٫738
5٫351
1٫201
162
338
61
38٫851
()2٫880
35٫971

الحركة في مخصص انخفاض القيمة :

2014

2013

في  1يناير
اضافات خالل السنة (إيضاح )18
مبالغ مشطوبة خالل السنة
في  31ديسمبر

2٫880
292
()46
3.126

2٫723
624
()467
2٫880

مخصص خسائر انخفاض القيمة
في  31ديسمبر

1111مبالغ مستحقة من العمالء

تكاليف متكبدة زائداً أرباح محتسبة لعقود قيد التنفيذ
فواتير انجاز العمل لعقود قيد التنفيذ
في  31ديسمبر

2014

2013

71٫390
()66٫637
4.753

51٫380
()48٫294
3٫086

1212قروض لأجل

الجزء غير المتداول
قروض بنكية
الجزء المتداول
قروض بنكية
في  31ديسمبر

2014

2013

302

1٫536

1.264
1.566

2٫357
3٫893

معدل الفائدة الفعلية على القروض طويلة الأجل كان  ٪3.57 - ٪2.80سنوي ًا ( ٪3.61 - ٪2.76 :2013سنوي ًا).
يحتوي إيضاح  5على معلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر معدل الفائدة وصرف العمالت الأجنبية والسيولة.

52

ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة

الـتـقـــريـر الـســــنـوي ٢٠١4

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
(بآالف الدنانير البحرينية)

 .١٢قروض لأجل (تتمـــة)
1 )1فــي مــارس  ،2011أبرمــت شــركة دلمــون للخرســانة الجاهــزة ومنتجاتهــا المحــدودة ذ.م.م اتفاقيــة قــرض مــع بنــك إتــش إس بــي ســي بمبلــغ  875دينــار بحرينــي
لتمويــل شــراء أرض ســلماباد جزئيـ ًا .ســيتم الســداد علــى  60قســط ًا شــهري ًا متســاوي ًا بالإضافــة للفوائــد المســتحقة .الفائــدة متغيــرة بمعــدل شــهر واحــد
  BIBORزائــداً  ٪1.65ســنوي ًا.
في سبتمبر  ،2011تم تحويل  ٪50من القرض القائم لشركة دلمون للأسمنت المخلوط ومنتجاته ذ.م.م إلى شركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م .إن هذا
التحويل مرتبط بشراء الأرض التي تم اعتبارها كأصل مشترك بين شركة دلمون للأسمنت المخلوط ومنتجاته ذ.م.م وشركة دلمون للخرسانة المسبوكة
ذ.م.م .وتم احتساب المبلغ الكلي بالتساوي في البيانات المالية للشركتين بمبلغ  861دينار بحريني (إيضاح  .)6مطلوبات القرض كما في  31ديسمبر  2014تبلغ
 218دينار بحريني ( 393 :2013دينار بحريني).
تفاصيل القروض التجارية على الشركة كالتي:
2 )2نــاس القســم التجــاري حصلــت علــى قــرض وقــدره  300دينــار بحرينــي لتمويــل مطلبــات رأس المــال التشــغيلي خــال  .2011كل ســحوبات مــن هــذا القــرض
تكــون مســتحقة خــال  6اشــهر مــع فائــدة .القــرض المســتحق فــي  31ديســمبر  2014قــدره  284دينــار بحرينــي ( 224 :2013دينــار بحرينــي) .الفائــدة علــى القــرض
تكــون شــهر ُا إضافــه مــع معــدل فائــدة  ٪2.385فــوق المعــدل المعيــاري  ))BIBORســنوي ُا ( :2013شــهر واحــد معــدل فائــدة  ٪2.385فــوق المعــدل المعيــاري
 ))BIBORســنوي ًا).
3 )3نــاس ســكافورم حصلــت علــى قــرض و قــدره  1.835دينــار بحرينــي للتمويــل شــراء معــدات الســكالت خــال  .2012يتــم ســداد القــرض علــى  36قســط ُا شــهري ُا.
القــرض المســتحق فــي  31ديســمبر  2014قــدره  524دينــار بحرينــي ( 1.049 :2013دينــار بحرينــي) .الفائــدة علــى القــرض تكــون  3أشــهر إضافــة مــع معــدل فائــدة
يبلــغ  ٪2.25فــوق المعــدل المعيــاري  ))BIBORســنوي ًا ( 3 :2013أشــهر معــدل فائــدة  ٪2.25فــوق المعــدل المعيــاري  ))BIBORســنوي ًا).
4 )4نــاس ســكافورم حصلــت علــى قــرض و قــدره  1.325دينــار بحرينــي للتمويــل شــراء معــدات الســكالت خــال  .2012يتــم ســداد القــرض علــى  36قســط ُا شــهري ُا.
القــرض المســتحق فــي  31ديســمبر  2014قــدره ال شــيء دينــار بحرينــي ( 845 :2013دينــار بحرينــي)  .الفائــدة علــى القــرض تكــون  3اشــهر إضافــة مــع معــدل
فائــدة يبلــغ  ٪2.25فــوق المعــدل المعيــاري  ))BIBORســنوي ًا ( 3 :2013أشــهر معــدل فائــدة يبلــغ  ٪2.25فــوق المعــدل المعيــاري  ))BIBORســنوي ًا).
5 )5نــاس ســكافورم حصلــت علــى قــرض و قــدره  800دينــار بحرينــي لتمويــل مطلبــات رأس المــال التشــغيلي خــال  .2012الحــد الأدنــى لللســحوبات هــو  100دينــار
بحرينــي مســتحقة علــى  12قســط متســاوية مــع فائــدة .القــرض المســتحق فــي  31ديســمبر  2014بلــغ  108دينــار بحرينــي ( 557 :2013دينــار بحرينــي)  .الفائــدة
علــى القــرض تكــون شــهرا إضافــة مــع معــدل فائــدة يبلــغ  ٪2.385فــوق المعــدل المعيــاري  ))BIBORســنوي ًا ( :2013شــهر واحــد معــدل فائــدة  ٪2.385فــوق
المعــدل المعيــاري  ))BIBORســنوي ًا).
6 )6نــاس للخدمــات الصناعيــة  حصلــت علــى قــرض و قــدره  533دينــار بحرينــي للتمويــل شــراء رافعــة خــال  .2011يتــم ســداد القــرض علــى  42قســط ُا شــهري ُا.
القــرض المســتحق فــي  31ديســمبر  2014قــدره ال شــيء دينــار بحرينــي ( 149 :2013دينــار بحرينــي) .الفائــدة علــى القــرض تكــون شــهر ُا إضافــة مــع معــدل فائــدة
يبلــغ  ٪2.385فــوق المعــدل المعيــاري  ))BIBORســنوي ًا ( :2013شــهر واحــد معــدل فائــدة  ٪2.385فــوق المعــدل المعيــاري  ))BIBORســنوي ًا).
7 )7فــي  28أبريــل  ،2013قامــت شــركة دلمــون للخرســانة المســبوطة ذ.م.م .باســتخدام قــرض إضافــي بمبلــغ وقــدره  290دينــار بحرينــي بطريقــة التمويــل مقابــل
االعتمــادات الســندية لشــراء رافعــة .يتــم ســداد القــرض علــى  24قســط ُا شــهري ُا .القــرض المســتحق فــي  31ديســمبر  2014قــدره  73دينــار بحرينــي (218  :2013
دينــار بحرينــي) .الفائــدة علــى القــرض تكــون  3اشــهر إضافــة مــع معــدل فائــدة يبلــغ  ٪1.70فــوق المعــدل المعيــاري  ))BIBORســنوي ًا.
في  11أبريل  .2013شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م .أبرمت عقد من الأجل الحصول على قرض بمبلغ  500دينار بحريني لتمويل متطلبات رأس المال التشغيلي .يتم
سداد القرض على  60قسطا متساوية بمبلغ  9دينار بحريني .المبلغ المستحق في  31ديسمبر  2014قدره  358دينار بحريني ( 458 :2013دينار بحريني) .الفائدة
على القرض تبلغ  ٪4سنوي ًا ( ٪4 :2013سنوي ًا).
يحتوي إيضاح  5على معلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر صرف العمالت الأجنبية والسيولة.
1313النقد وما في حكمه
2014

2013

النقد وأرصدة البنوك
ودائع قصيرة الأجل

8٫910
202

13٫552
1٫601

النقد وما في حكمه في بيان المركز المالي
سحوبات على المكشوف
النقد وما في حكمه في بيان التدفقات النقدية

9.112
()4٫110
5.002

15٫153
()4٫064
11٫089

تسهيالت السحب على المكشوف مرهونة بتحويالت عوائد المشروعات الممولة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
(بآالف الدنانير البحرينية)

1414منافع الموظفين

الرصيد في  1يناير
مخصص السنة
المبالغ المدفوعة خالل السنة
في  31ديسمبر

2014

2013

6٫337
4٫903
()4٫820
6.420

6٫071
4٫413
()4٫147
6٫337

مقسمة إلى:
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة
في  31ديسمبر

1٫850
4٫570
6.420

2٫291
4٫046
6٫337

1515ذمم تجارية دائنة و ذمم دائنة أخرى

ذمم تجارية دائنة
مصروفات مستحقة
أرباح أسهم غير مطالب بها
مقدم العقود
مبالغ محجوزة
ذمم دائنة أخرى
في  31ديسمبر

2014

2013

7٫266
5.716
1٫554
2٫501
736
210
17.983

5٫910
5٫591
1٫428
1٫215
1٫206
225
15٫575

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

فواتير انجاز العمل مستلمة ومستحقة
تكاليف متكبدة زائدا أرباح محتسبة لعقود قيد التنفيذ
في  31ديسمبر

2014

2013

77٫042
()72٫008
5.034

104٫708
()98٫354
6٫354

1717الإيردات

إيرادات عقود المقاوالت
المبيعات
إيراد التأجير

2014

2013

45٫817
26٫248
10٫961
83.026

42٫788
25٫580
11٫873
80٫241

1818المصروفات العمومية والإدارية

تكلفة موظفي الإدارة
أتعاب استشارات إدارية
مخصص انخفاض الذمم المدينة
استهالكات
عموالت مدفوعة
مصروفات السيارات
إيجار وكهرباء وماء               
اتصاالت
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
مصروفات أخرى

2014

2013

6٫361
1٫560
292
723
422
414
353
217
46
210
10.598

5٫623
1٫560
624
745
412
341
302
228
48
740
10٫623
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1919إيرادات تشغيلية أخرى

أرباح بيع عقارات ومنشآت معدات
عكس مخصص انخفاض قيمة المخزون
إيرادات متفرقة

2014

2013

178
8
134
320

118
81
233
432

2020العائد الأساسي على السهم
يحسب العائد الأساسي لكل سهم بقسمه ربح السنة المنسوب إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خالل السنة
بعد طرح متوسط عدد الأسهم المشتراة كأسهم خزينة والمحتفظ بها من قبل الشركة على النحو التالي:
2014

2013

صافي ربح السنة المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم

4.100

4٫124

متوسط عدد الأسهم المرجح في  31ديسمبر (بالآالف)

215.077

215٫077

العائد الأساسي لكل سهم

 19.06فلس

 19.18فلس

لم يتم عرض العائد المخفض على السهم وذلك لعدم إصدار الشركة أية أدوات مالية قابلة للتحويل لأسهم عادية وتؤدي إلى تخفيض العائد على السهم.
2121رأس المال
2014

2013

أ) رأس المال المصرح به
 )500٫000٫000 :2013( 500٫000٫000بقيمة  100فلس للسهم

50.000

50٫000

ب) الصادر والمدفوع بالكامل
 )220٫000٫000 :2013( 220٫000٫000بقيمة  100فلس للسهم

22.000

22٫000

أسهم الخزينة)4٫923٫160 :2013( 4٫923٫160 ::

()1.597

()1٫597

حاملي الأسهم الإعتيادية لهم الحق في استالم الأرباح من وقت لآخر ويحق لهم صوت واحد مقابل كل سهم في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة .يتم
تعليق جميع حقوق المرتبطة بأسهم الشركة التي تحتفظ بها المجموعة حتى يتم إعادة إصدار هذه الأسهم.
)

هأرباح أسهم

اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية نهائية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2014بواقع  15فلس ًا للسهم الواحد ،ليبلغ مجموع أرباح الأسهم  3.226دينار
بحريني ،وسيتم تقديم االقتراح للموافقة في اجتماع الجمعية العمومية االعتيادي الذي سيعقد بتاريخ  17مارس  .2015إن هذه البيانات المالية الموحدة ال
تعكس هذه الأرباح المستحقة .لم يتم دفع أي أرباح أسهم مرحلية خالل السنة ( :2013ال شيء).

أرباح أسهم مقترحة
احتياطي التبرعات والأعمال الخيرية

2014

2013

3٫226
10
3٫236

3٫226
10
3٫236

55

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

الـتـقـــريـر الـســــنـوي ٢٠١4

(بآالف الدنانير البحرينية)

 .٢١رأس المال (تتمـــة)
المساهمون الرئيسيون هم:
اسم المساهم

عدد الأسهم

نسبة الملكية
٪

 .1السيد سمير عبدالله ناس*
 .2السيد سامي عبدالله ناس*
 .3السيد عادل عبدالله ناس*
 .4السيد غازي عبدالله ناس*
 .5السيد فوزي عبدالله ناس*

18٫810٫000
18٫810٫000
18٫810٫000
18٫810٫000
18٫810٫000
16٫603٫776
110.653.776

8.55
8.55
8.55
8.55
8.55
7.55
50.30

 .6شركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة
المجموع

الجنسية
بحريني
بحريني
بحريني
بحريني
بحريني
المملكة العربية السعودية

* أسهم شركة عبدالله أحمد ناس و أبناءه المحدودة محتفظ بها باسم أعضاء مجلس الإدارة نيابة عنها.
الجدول التالي يوضح توزيع الأسهم كما في نهاية السنة كما يلي :
التصنيف

2014

عدد الأسهم
2013

2014

النسبة من مجموع الأسهم القائمة
2013
2014

عدد المساهمين
2013

أقل من ** ٪1

69٫805٫883

59٫521٫440

8٫183

8٫230

31.73

27.05

 ٪1إلى أقل من ٪5
 ٪5إلى أقل من ٪10
 ٪10إلى أقل من ٪20
المجموع

39٫540٫341
110٫653٫776
220.000.000

31٫674٫784
106٫363٫776
22٫440٫000
220٫000٫000

11
6
8.200

7
7
1
8٫245

17.97
50.30
100.00

14.40
48.35
10.20
100.00

** يشمل  )4.923.160 :2013( 4.923.160أسهم خزينة.
2222احتياطي قانوني
بموجب قانون الشركات التجارية البحريني  2001يجب على كل الشركات المسجلة في مملكة البحرين  تحويل  ٪10من صافي الأرباح 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  ،2014االحتياطي القانوني لم يبلغ  ٪50من رأسمال الشركة الصادر بعد احتساب
المزيد من التخصيصات وقدرها  410دينار بحريني تم احتسابها خالل السنة.
2323معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي العالقة
يتم إعتبار الأطراف كأطراف ذوي عالقة عندما يكون لأحد الأطراف قدرة السيطرة على الطرف الآخر أو يكون له نفوذ يؤثر على السياسات المالية والتشغيلية
للطرف الآخر .تتم المعامالت مع الأطراف ذوي العالقة في اطار العمل العادي وعلى أسس تجارية.

أطراف ذوي عالقة
عبدالله أحمد ناس وأوالده
والشركات ذات الصلة بها
المشاريع المشتركة
المجموع

المبيعات وااليرادات
2013
2014
1٫965
1٫433
3.398

7٫389
2٫258
9٫647

المشتريات والمصروفات
التشغيلية
2013
2014
8٫261
2٫052
10.313

7٫643
1٫772
9٫415

2014
2٫607
1٫619
4.226

مبالغ مدينة
2013
3٫534
1٫608
5٫142

2014
2٫982
2٫169
5.151

مبالغ دائنة
2013

2٫697
2٫051
4٫748

خالل السنة ،زودت الشركة الأم ضمانات بمبلغ  42.953دينار بحريني ( 33.983 :2013دينار بحريني) الى بنوك متعددة لتسهيالت بنكية أو تسهيالت ائتمانية
أخرى للشركات التابعة.
بلغت رسوم االستشارات الفنية والإدارية المدفوعة إلى شركة عبدالله أحمد ناس وأوالده ذ.م.م من المجموعة  1.560دينار بحريني ( 1.560 :2013دينار بحريني).
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 .٢٣معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي العالقة (تتمـــة)
موظفو الإدارة الرئيسيين هم الأشخاص أصحاب السلطة والمسؤولية للتخطيط وتوجيه نشاطات المجموعة وإدارة أنشطة المجموعة .يشمل موظفو
الإدارة الرئيسيين أعضاء مجلس الإدارة ،مدراء الإدارات ،والمدراء العامون ومكافأتهم كالتالي:

منافع قصيرة الأجل
منافع نهاية الخدمة

2014

2013

1٫169
62
1.231

997
53
1٫050

التعويضات قصيرة الأجل تشمل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة  46دينار بحريني ( 48 :2013دينار بحريني ) التي حملت على بيان الربح أو الخسارة والخاضعة
لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية ،وأتعاب حضور لجان مجلس الإدارة  176دينار بحريني  ( 29 :2013دينار بحريني ).
2424التصنيفات المحاسبية والقيمة العادلة
قياس القيمة العادلة
«القيمة العادلة» هي القيمة التي سوف يتم استالمها لبيع أحد الموجودات أو المدفوع لتحويل المطلوبات في عملية منظمة بين المشاركين في السوق
في تاريخ التحديد ،والسوق الأكثر فائدة التي يمكن للمجموعة الوصول إليها في ذلك التاريخ .القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم أدائها.
حسب توفر المعلومات ،تقيس المجموعة القيمة العادلة للأداة باستخدام السعر المعروض في سوق نشط لتلك الأداة .يعتبر السوق نشطا عندما
تكون المعامالت للموجودات أو مطلوبات تجري مع وتيرة وحجم كاف لتوفير المعلومات والتسعير على أساس مستمر.
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 .طريقة التقييم المستخدمة تدمج جميع العوامل التي يأخذها المشاركين في السوق باالعتبار
عند تحديد الأسعار لمعاملة ما.
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية والتي متداولة في سوق نشط وتكون على أساس اسعار السوق المدرجة .وبالنسبة لباقي الأدوات المالية،
تقيم المجموعة القيمة العادلة بإستخدام طرق التقييم الأخرى.
بالنسبة للأدوات المالية التي ال تتداول في السوق بشكل غير مننتظم وأسعارها ال تكون شفافة ،القيمة العادلة غير موضوعية ،تحتاج درجة كبيرة من
الإجتهاد ،تعتمد على السولية ،التمركز ،عدم تأكد بعوامل السوق ،إفتراضيات التسعير والمخاطر الأخرى التي تؤثر على الأدوات بشكل خاص.
نماذج التقييم
تقيس المجموعة القيم العادلة باستخدام تسلسل القيمة العادلة التالي ،والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في القيام بهذه القياسات:
·المستوى   1
أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في سوق نشط لأداة مالية مماثلة.
·المستوى 2
تقنيات تقييم مبنية على مدخالت قابلة للرصد ،مباشرة (أي السعر) أو غير مباشرة (أي مشتقة من الأسعار) .هذه الفئة تشمل أدوات مقيمة باستخدام:
أسعار السوق المدرجة في سوق نشط لأدوات مالية مماثلة ،وأسعار مدرجة لأدوات مالية مماثلة أو مشابهة ،و أسعار السوق المدرجة في سوق لأدوات
مالية مماثلة أو مشابهة في سوق يعتبر أقل من نشط ،أو طرق تقييم أخرى حيث تكون جميع المدخالت الهامة قابلة للرصد مباشرة أو غير مباشرة من
معلومات السوق.
·المستوى3
تقنيات تقييم مبنية على مدخالت غير قابلة للرصد .تشمل هذه الفئة جميع الأدوات التي تشمل تقنيات تقييمها مدخالت غير مبنية على معلومات
قابلة للرصد ،حيث يكون للمدخالت الغير قابلة تأثير جوهري على تقييم الأدوات المالية .تشمل هذه الفئة أدوات مالية مقيمة على أساس الأسعار
المدرجة لأدوات مشابهة  ،بحيث تتطلب تعديالت جوهرية غير قابلة للرصد ،أو افتراضات ،لتعكس الفروقات بين الأدوات المالية.
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 .٢٣التصنيفات المحاسبية والقيمة العادلة (تتمـــة)
الجدول أدناه يوضح تصنيف كل نوع من الأصول والمطلوبات المالية وقيمها الدفترية كما هو مذكور في بيان المركز المالي:
القروض والذمم
المدينة

بالقيمة المطفأة

إجمالي القيمة
الدفترية

ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى
مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة
ودائع لأجل لدى البنوك
النقد وما في حكمه

43٫735
4٫226
11٫589
8٫977
68.527

-

43٫735
4٫226
11٫589
8٫977
68.527

قروض لأجل
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
مبالغ مستحقة لأطراف ذوي عالقة
سندات مالية مستحقة
سحوبات على المكشوف

-

1٫566
12٫396
5٫151
1٫236
4٫110
24.459

1٫566
12٫396
5٫151
1٫236
4٫110
24.459

القروض والذمم
المدينة

بالقيمة المطفأة

إجمالي القيمة
الدفترية

ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى
مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة
ودائع لأجل لدى البنوك
النقد وما في حكمه

35٫809
5٫142
9٫476
14٫956
65٫383

-

35٫809
5٫142
9٫476
14٫956
65٫383

قروض لأجل
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
مبالغ مستحقة لأطراف ذوي عالقة
سندات مالية مستحقة
سحوبات على المكشوف

-

3٫893
10٫208
4٫748
333
4٫064
23٫246

3٫893
10٫208
4٫748
333
4٫064
23٫246

2014

2013

الجدول التالي يحلل الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة للسنة المنتهية ،من خالل مستوى تسلسل القيمة العادلة ،حيث تم تصنيف مقياس القيمة
العادلة:
القيمة العادلة
المستوى 3
المستوى 2

 31ديسمبر 2014

المستوى 1

المطلوبات المالية والتي ال تقاس بالقيمة العادلة
قروض وسلفيات أخرى

-

1٫566
1.566

 31ديسمبر 2013

المستوى 1

المستوى 2

-

3٫893
3٫893

المطلوبات المالية والتي ال تقاس بالقيمة العادلة
قروض وسلفيات أخرى

-

القيمة العادلة
المستوى 3
-

بالقيمة العادلة
1٫566
1.566

بالقيمة العادلة
3٫893
3٫893

المجموعة لم تصفح عن القيمة العادلة للأدوات المالية مثل ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى قصيرة الأجل وذمم دائنة وذمم دائنة الأخرى والنقد مافي حكمه
لأن قيمتها الدفترية مقاربة إلى قيمتها العادلة.
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2525الحصص في المشاريع المشتركة
المجموعة تعمل حاليا كشريك في المشاريع المشتركة التالية:

المشروع المشترك

الشركة التابعة ذات العالقة

الحصة ٪

مشروع ناس كونتراك المشترك
مشروع ناس برامكو المشترك
مشروع ناس برهان المشترك
مشروع ناس إمكو المشترك
مشروح ناس بريمر المشترك
بريمر ناس ذ.م.م
مشروع ناس موراي روبرتس المشترك

شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م
شركة ناس للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م

50
50
50
50
50
50
50
المجموع

رأس المال وأرباح غير موزعة في نهاية
السنة
2013
2014
1٫029
182
340
445
147
50
()2
2٫191

412
241
140
109
()291
611

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

في  1يناير
(استرجاع)  /سلفيات خالل السنة
الحصة في الخسائر خالل السنة
توزيع أرباح أسهم خالل السنة

2014

2013

2٫191
()50
()806
()724
611

3٫003
82
()44
()850
2٫191

ملخص المعلومات المالية للمشاريع المشتركة المحتسبة وفق ًا لحقوق الملكية معدلة بنسبة تملك المجموعة.

المشروع المشترك
2014
مشروع ناس كونتراك
المشترك
مشروع إمكو المشترك
مشروع برهان المشترك
مشروع برامكو المشترك
مشروع برايمر المشترك
مشروع موراي روبرتس
المشترك
المجموع
2013
مشروع ناس كونتراك
المشترك
مشروع برامكو المشترك
مشروع برهان المشترك
مشروع إمكو المشترك
مشروع برايمر المشترك
مشروع موراي روبرتس
المشترك
المجموع

حصة المجموعة من
صافي المجودات ()٪٥٠
صافي
الموجودات القيمة الدفترية في
المطلوبات
الموجودات
الموجودات الغير
المشروع المشترك
النقد مافي حكمه المتداولة الأخرى المتداولة الأخرى ()٪١٠٠
المتداولة

55
-

124
12
732
167
-

1٫167
1٫463
9٫465
2٫546
-

522
993
9٫917
2٫495
-

824
482
280
218
-

412
241
140
109
-

55

134
1.169

174
14.815

890
14.817

()582
1.222

()291
611

257
            -

2٫007
6
1٫496
44
40

1٫438
1٫890
9٫076
3٫575
554

1٫645
1٫532
9٫892
2٫730
199

2٫057
364
680
889
395

1٫029
182
340
445
197

   257

1٫783
5٫376

549
17٫082

2٫336
18٫334

()4
4٫381

()2

2٫191
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 .٢٥الحصص في المشاريع المشتركة (تتمـــة)

المشروع المشترك

الإيرادات

الإستهالكات
والإطفاءات

الأرباح
(الخسائر)
حصة
من العمليات مجموع الدخل
الشامل (الخسارة) (المجموعة)٪50
إيراد الفوائد المستمرة

2014
مشروع ناس كونتراك المشترك
مشروع برامكو المشترك
مشروع برهان المشترك
مشروع إمكو المشترك
مشروع برايمر المشترك
مشروع موراي روبرتس المشترك
المجموع

2٫815
1٫923
264
5.002

105
105

-

()480
119
()673
()578
()1.612

()480
119
()673
()578
()1.612

()240
60
()337
()289
()806

2013
مشروع ناس كونتراك المشترك
مشروع برامكو المشترك
مشروع برهان المشترك
مشروع إمكو المشترك
مشروع برايمر المشترك
مشروع موراي روبرتس المشترك
المجموع

7٫879
2٫348
390
      1٫197
11٫814

241
63
            304

               1
1

440
35
()165
53
()3
()448
()88

440
35
()165
53
()3
()448
()88

220
18
()82
27
()2
()225
()44

أرباح الأسهم
المستلمة من
المجموعة
377

-

200

-

147

-

724

      -

350

      -

500
850

2626التحليل الإقطاعي
المجموعة تنقسم إلى قسمين تشغيليين  -إنشاءات والأنشطة الداعمة ،وأنشطة تجارية.
إنشاءات و أنشطة ذات العالقة :أعمال هندسة مدنية ،عقود أعمال ميكانيكية وصيانة ،سقاالت وهياكل ،الخرسانة المخلوطة الجاهزة ،الخرسانة المسبوكة،
تبليط الأرضيات والسقوف ،والعقود الكهربائية والآالت.
أنشطة تجارية :تزويد الرمل المغسول ،الماء العذب ،إستيراد و بيع المواد الغذائية المجمدة بالجملة ،وكالء مصنعي معدات ومواد خام    .
االنشاءات والأنشطة ذات
العالقة
2013
2014
الإيرادات
المبيعات الخارجية
المبيعات بين القطاعات
إجمالي الإيرادات
نتائج القطاعات
حصة الربح من المشاريع المشتركة
مكاسب وخسائر أخرى
مصروفات إدارية غير مخصصة
ربح السنة

الأنشطة التجارية
2013
2014

استبعادات
2013
2014

مجموع العمليات
2013
2014

71٫472
5٫648
77.120

69٫307
5٫859
75٫166

11٫554
1٫788
13.342

10٫934
1٫798
12٫732

()7٫436
()7.436

()7٫657
()7٫657

83٫026
83.026

80٫241
80٫241

3٫758
()806
2٫259
-

3٫776
()44
1٫499
-

966
75
-

698
107
-

-

-

4٫724
()806
2٫334
()1٫905
4.347

4٫474
()44
1٫606
()1٫767
4٫269
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 .٢٦التحليل الإقطاعي (تتمـــة)
االنشاءات والأنشطة ذات العالقة
2013
2014

2014

الأنشطة التجارية
2013

2014

مجموع العمليات
2013

معلومات أخرى
االستهالك
مصروفات رأسمالية

4٫261
2٫001

4٫845
7٫456

423
280

432
276

4٫684
2٫281

5٫277
7٫732

مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات
مجموع صافي الموجودات

91٫282
39٫343
51.939

89٫941
39٫535
50٫406

8٫777
2٫286
6.491

9٫033
1٫993
7٫040

100٫059
41٫629
58.430

98٫974

41٫528

57٫446

2727التزامات وارتباطات محتملة

ضمانات
خطابات االعتماد
التزامات رأسمالية

2014

2013

25.269
887
197

28.404
1.116
597

قدمت البنوك ضمانات (أداء ،احتفاظ ،مالي وأخرى متعلقة بأنشطة المقاوالت) بقيمة  25.269دينار بحريني ( 28.404 :2013دينار بحريني) لأقسام الشركة الأم
والشركات التابعة لها ،منها  2.665دينار بحريني ( 11.505 :2013دينار بحريني) أصدرت لأنشطة المشاريع المشتركة.
االلتزامات واالرتباطات المحتملة تتضمن التزامات وارتباطات محتملة مرتبطة بحصة المجموعة في المشاريع المشتركة وااللتزامات المحتملة للمشاريع
المشتركة كالآتي :
خطاب اعتماد
ضمانات مصدرة تتعلق بالمشاريع المشتركة
ضمانات مقابلة من الشريك في المشروع المشترك
ضمانات (صافي)

2014
8.686
()6.021
2.665

2013
25.713
()14.208
11.505

2828عقود إيجارات تشغيلية

الحد الأدنى من دفعات الإيجار المحتسبة كتكاليف خالل السنة
الحد الأدنى من دفعات الإيجار المستقبلية:
  أقل من سنة واحدة  أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات  أكثر من خمس سنواتمجموع نفقات الإيجار المتعاقد عليها بتاريخ بيان المركز المالي

2014

2013

1.628

1.863

1.548
669
2.217

1.545
863
41
2.449

الإيجارات التشغيلية قابلة للإلغاء  /التجديد بالتوافق المتبادل بين المؤجر والمستأجر.
2929أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية لإعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية .إعادة التبويب هذه لم تؤثر على الربح أو حقوق الملكية
المعلنة سابق ًا.

