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 ١                                  ش.م.ب.والهندسة  السفن لتصليح البحرين شركة
 

     
                                                                                                     عامة معلومات

 
 

 .١96٢ سنةمملكة البحرين في  في تأسستو مساهمة عامةة هي شرك ش.م.ب.والهندسة  السفن لتصليح البحرين شركة
 

 5١5 التجاري السجل
  

 ، مملكة البحرينسلمان بميناء الصناعية المنطقة الرئيسي المقر
   565 .ب .ص 
 ١55٢5311:    تليفون 
 ١55٢959١:  تليفاكس 
 mainoffice@basrec.comالبريد االلكتروني:  

  االدارة مجلس
  

 اإلدارة مجلس رئيس أحمد كانو فوزي
 نائب رئيس مجلس اإلدارة كانو خالد محمد

 مجلس اإلدارة عضو عبدالرحمن يوسف خالد
   مجلس اإلدارة عضو  خالد عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا

 طالل فوزي كانو
 يوسف عبدهللا يوسف أكبر علي رضا

 مجلس اإلدارة عضو
 مجلس اإلدارة عضو

 مجلس اإلدارة عضو سعدي .إي .نإ
  

 سعدي .إي .نإ   الرئيس التنفيذي 
  

     ش.م.ب.الوطني  البحرين بنك البنوك
 ش.م.ب. مصرف السالم 
 ش.م.ب. بنك البحرين والكويت 
 ش.م.ب. البنك األهلي المتحد 
 بنك البحرين اإلسالمي  
 بنك الكويت الوطني 

 بيت التمويل الكويتي
  

    جي فخرو مإ بي كي الحسابات مدققو
  

 ذ.م.م فنتك )البحرين(كارفي  مسجلو األسهم
 شركة البحرين للمقاصة 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



٢                                                  ش.م.ب.والهندسة  السفن لتصليح البحرين شركة
  
    
                                                                                مجلس اإلدارة تقرير

 
 

يسعدني نيابة عن مجلس اإلدارة، أن أقدم التقرير السنوي الثامن والخمسين لشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بجانب 
 .٢1١9ديسمبر  3١البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
أود أن أكرر التزامنا القوي بالحوكمة الجيدة للشركات بينما  عايير التقارير المالية الدولية. تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لم
 .نسعى باستمرار لتحسين جودة إفصاحاتنا

 
ال يزال االقتصاد العالمي يواجه صعوبات وتحديات، وصناعة إصالح السفن ليست استثناء لذلك، كما تواجه ظروف السوق 

ت فورية واضحة على االنتعاش في سوق إصالح السفن. كما تستمر المنافسة الصارمة من أحواض بناء الصعبة، وال توجد عالما
السفن في المنطقة، التي تتمتع باستثمارات رأسمالية ضخمة من مختلف المصادر مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الرسوم. وكما 

عاًما مثل هذه الظروف عدة مرات وتمكنت بنجاح  51كثر من بتاريخها الطويل أل شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة واجهت
من تجنب مثل هذه التحديات الصعبة. سنستمر في الحفاظ على قوتنا المالية ومواجهة المنافسة بتصميم حازم وعالقة عمالء نشطة 

 .لضمان استمرار نجاح أعمالنا
 

 م بعناية مما يؤدي إلى وجود قاعدة سليمة معهم، والتي ستبقى معسعينا دائًما لبناء عالقات أقوى مع عمالئنا. حيث سيتم رعايته
 .خالل أوقات السوق المضطربة شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة

 
سنة مرضية نسبيا من األعمال  شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة وبالرغم من كل شيء، كما هو موضح أعاله، كان لدى

 دينار بحريني. 53333359١دة قدرها من خالل تحقيق إيرادات موح
 

وتحافظ الشركة على سيولة مالية قوية، لتلبية جميع التزاماتها. حيث نواصل التركيز على اإلدارة المالية الحكيمة.ولدى الشركة 
 .ومحترفة نظام قوي للرقابة الداخلية، ونظام لالحتفاظ بسجالت محاسبية مناسبة وتقديم بيانات مالية موحدة مقبولة وموثوقة

 
وعلى مدار األعوام القليلة الماضية، قمنا باالستثمار بكثافة لتحسين مرافق موقع العمل لدينا، لزيادة قدرتنا على استيعاب عدد أكبر 

 .من السفن وبأحجام ضعف السفن التي رست وقمنا باصالحها حتى اآلن
 

الحوض  عقد لبناء حوض عائم جديد. حيث يجب أن نؤكد بأن بناءوالجدير بالذكر بأننا واجهنا بعض التأخير في االنتهاء من منح 
شركة البحرين  العائم الجديد سيكون أكبر استثمار من الناحية المالية لعنصر واحد من معدات أحواض بناء السفن في تاريخ

لح الشركة في جميع لتصليح السفن والهندسة، ويرجع التأخير إلى نهجنا الحذر الشديد في هذا الصدد لضمان وحماية مصا
 .الجوانب والظروف

 
بتحسين قيمتها االقتصادية لمساهميها، ومسؤوليتها االجتماعية للشركات من خالل  شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة وتلتزم

 .تعهدها بضمان رضا العمالء، والعمليات اآلمنة وحماية البيئة
 

نا، لتمكين شركتنا من تقديم خدمات أفضل، من أجل جذب العمالء المحليين ونسعى باستمرار إلى تطزير مرافق بناء السفن لدي
 .والدوليين

 
كما تعترف الشركة بالموارد البشرية باعتبارها أهم أصولها وتشارك باستمرار في إثراء قيمة الموظفين وتطوير كفاءاتهم، من 

وي ومهم ألعمالنا، حيث نقوم بالتركيز بشدة على ترسيخ خالل استراتيجيات التطوير المختلفة. وكما نؤكد بأن السالمة أمر حي
 .ثقافة السالمة وعدم السماح بوقوع الحوادث

 
 
 
 
 
 
 
 





 4                                                     ش.م.ب.والهندسة  السفن لتصليح البحرين شركة
 

     
                                                                             تقرير اإلدارة 

 
 

بعد فترة متواصلة منذ حوالي أربع سنوات من االستخدام الكامل لجميع المرافق المتاحة داخل شركتنا، واجهنا فترة تباطؤ نسبًيا 
 .٢1١9خالل بداية عام 

 
 .يًدا مقارنة بسنوات عديدة في الماضيأداًء ج ٢1١9الربحية التي تحققت لعام  الشركة  ومع ذلك، حققت

 
مما أدى إلى انخفاض في األرباح من  53333359١إلى  ٢1١5دينار بحريني لعام  536453534هبطت اإليرادات من 

 .٢1١9لعام  331553١١1 إلى ٢1١5دينار بحريني لعام  3333١3956
 

يمة في منطقة الخليج، أدى ظهور أحواض بناء سفن جديدة في الوقت الذي نواجه فيه منافسة شديدة من شركات إصالح السفن القد
تتمتع بدعم حكومي إلى زيادة حدة الموقف.لذلك وجب أن نكون أكثر هدوًءا ونزاهة والتزاما بمواجهة سوق إصالح السفن 

 .علينا أن نتحرك التخاذ تدابير فعالة من حيث التكلفة للحد من النفقات العامة لدينا المتغير. كما كان
 

اإلدارة على دراية بوضع السوق وتتخذ التدابير المناسبة لمواجهة المرحلة الصعبة الحالية وتحسين ميزتها التنافسية في سوق 
 .إصالح السفن

 
نحن نسعى جاهدين التباع سياستنا طويلة األجل لتطوير مهارات وقدرات القوى العاملة لدينا مع تحسين فعالية مرافقنا لتلبية 

 .المتطلبات المتزايدة لعمالئنااالحتياجات و
 

 .لدينا أنظمة تحكم مناسبة لطبيعة أعمالنا وحجم عملياتهاكما 
 

ونحن نسعى باستمرار لتحسين معايير الصحة  شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة تمثل الصحة والسالمة أولوية قصوى في
 .والسالمة المهنية الخاصة بنا

 
(. وسيتم إجراء عمليات التدقيق الدوري للتحقق من عملية IMSله لنظام اإلدارة المتكاملة )ويواصل حوض بناء السفن امتثا

، كما سيتم إجراء عمليات التدقيق الدوري لشهادة ٢1٢1)نظام إدارة الجودة( في أبريل  911١:٢1١5االمتثال لشهادة األيزو 
)نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية( للشركة سيتم في  ١511١:٢115أوساس  و )نظام اإلدارة البيئية( ١4111:٢1١5األيزو 
 في نفس الوقت.و ٢1١5 :ISO 4511١ إلى ٢115 :١511١ OHSAS . كما سيتم إجراء تدقيق انتقال من٢1٢1مارس 

 .LQRA ستنفذ عمليات التدقيق هذه من قبل 
 

من قبل مؤسسة سجل اللويدز للحصول على شهادة  كما تم اعتماد قسم الخدمات الهندسية والتسويق التابع لنا )مملكة البحرين(
و بيرمن قبل شركة شركة صيانة وتصليح المضخات البحرية )نظام إدارة الجودة(، وكما تم اعتماد  911١:٢1١5األيزو 
 .911١:٢1١5للحصول على شهادة األيزو  (BVس )فيريتا

 
القصير بسبب تشديد مراقبة مالكي السفن على ويجب أن نكون مستعدين لسوق أضعف قليال إلصالح السفن على المدى 

 .المصاريف وتقليلها
 

قسم الخدمات الهندسية والتسويق التابع لنا )مملكة سجل  كما تبذل كل الجهود لتحسين النتائج التشغيلية لجميع أقسامنا وفروعنا.
 نتائج مالية إيجابية ونتوقع المزيد من فرص النمو لهذا القسم البحرين(
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          التغيرات في حقوق الملكية الموحد بيان
 البحريني بالدينار                                                                                                                                     9132ديسمبر  13لسنة المنتهية في ل
 
 

 9132    احتياطي احتياطي   
  رأس االحتياطي االحتياطي التبرعات القيمة أرباح 

  المال  القانوني العام الخيرية العادلة مستبقاة المجموع

        
   ٢1١9يناير  ١في  ١69516111 ١61156149 5116111 3566551 ٢6١6١6965 ٢١65396١55 ٢5616٢6955

        

 للسنة: الدخل الشامل       
 ربح السنة   - - - - - 361556١١1 361556١١1

 الدخل الشامل اآلخر - - - - 6336569 - 6336569

        
 مجموع الدخل الشامل للسنة - - - - 3111132 1111.1331 1111.1.12

        

 ٢1١5التبرعات الخيرية المعتمدة لسنة  - - - 536311 - (536311) -

 ٢1١5لسنة  أسهم نقدية معلنةأرباح  - - - - - (9916111) (9916111)

        

 9132ديسمبر  13في  312.11111 3111.1122 1111111 23111.1 9112.1111 .911.21122 1111.31.32

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ً  جزءاً  ٢6إلى  ١المرفقة من  اإليضاحات تشكل  .الموحدة المالية البيانات هذه من أساسيا

 
 



 
 ١3                                                                                                         ش.م.ب.والهندسة  السفن لتصليح البحرين شركة

 
          التغيرات في حقوق الملكية الموحد بيان
 البحريني بالدينار                                                                                                                             )يتبع( 9132ديسمبر  13لسنة المنتهية في ل
 
 

 ٢1١5    احتياطي احتياطي   
  رأس االحتياطي االحتياطي التبرعات القيمة باحأر 

  المال  القانوني العام الخيرية العادلة مستبقاة المجموع

        

 )المعلن سابقاً( ٢1١5يناير  ١في  ١65116111 9١١6541 5116111 31٢659٢ ١65١666٢١ ١969556399 ٢56١55665٢

        

 ( كما      9د التقارير المالية رقم )أثر تطبيق المعيار الدولي إلعدا       
  ٢1١5يناير  ١ في - - - - - (٢136111) (٢136111)

        
 ٢1١5يناير  ١الرصيد المعدل كما في  ١65116111 9١١6541 5116111 31٢659٢ ١65١666٢١ ١965546399 ٢46955665٢

        
 للسنة: الدخل الشامل       

 ربح السنة   - - - - - 3633١6956 3633١6956

 الدخل الشامل اآلخر - - - - 6456345 - 6456345

        
 مجموع الدخل الشامل للسنة - - - - 6456345 3633١6956 369556333

        

 إلى االحتياطي العامتبقاة المحول من األرباح المس - - 916111 - - (916111) -

 االحتياطي العام إلى االحتياطي القانوني  المحول من - 916111 (916111) - - - -

 ٢1١5المحول لإلحتياطي القانوني لسنة  - 36٢19 - - - (36٢19) -

 ٢1١5التبرعات الخيرية المعتمدة لسنة  - - - 536955 - (536955) -

 ٢1١5لسنة  أسهم نقدية معلنةأرباح  - - - - - (9116111) (9116111)

 ٢1١5معلنة لسنة أسهم منحة  ١516111 - - - - (١516111) -

        

 ٢1١5ديسمبر  3١في  ١69516111 ١61156149 5116111 3566551 ٢6١6١6965 ٢١65396١55 ٢5616٢6955

 
 
 

ً  جزءاً  ٢6إلى  ١المرفقة من  اإليضاحات تشكل  .الموحدة المالية البيانات هذه من أساسيا
    



 ١4                                         ش.م.ب.والهندسة  السفن لتصليح البحرين شركة
 

       التدفقات النقدية الموحد بيان
 البحريني بالدينار                                                             9132ديسمبر  13لسنة المنتهية في ل
 
 

  إيضاح 9132  ٢1١5

     
 أنشطة العمليات    
     

 مقبوضات من العمالء  5.53565٢6  563456١١5

 وللمصروفات التشغيليةمدفوعات للموردين   (66٢٢١6554)  (563996556)

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور مدفوعة  (3331111)  (١5٢6111)

     
 من أنشطة العملياتالناتج صافي النقد   913.11919  ١6595636١

     

 أنشطة االستثمار    

     

 عقار ومنشآت ومعدات شراء 9 (3١53599)  (353655٢)

 شراء استثمارات أدوات دين بالتكلفة المطفأة  -  (١61116111)

 استحقاق استثمارات أدوات دين بالتكلفة المطفأة  5116111  -
 ودائع بنكية، صافي  (١6١566545)  (545655٢)

 استرجاع مقدم وسند أداء  9 364١4  ١64956556
 فوائد وأرباح أسهم مستلمة  9456954  9١٢6535

     
 أنشطة االستثمارمن /  (المستخدم في)الناتج صافي النقد   (2119.2)  5156655

     

 أنشطة التمويل    

     

 أرباح أسهم مدفوعة    (2.21111)  (5646359)

 تبرعات خيرية مدفوعة  (1211.)  (566٢51)

     
 صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل  (2.21311)  (9516639)

     
 خالل السنة في النقد وما في حكمهالزيادة صافي   313.91231  ١635٢6419

     
 يناير ١في  حكمه في وما النقد  565546٢٢6  6651١65١5

     
 ديسمبر  13 في حكمه في وما النقد  271137312  565546٢٢6

   
 

     
 لنقد وما في حكمه يشمل*:ا    

 النقد وأرصدة البنوك     4 661656666  ١63٢66١15
 أشهر   3ودائع بنكية تستحق خالل أقل من     5 ٢69356953  665٢56١٢١

     
565546٢٢6  211131312   

 

  

 
 
 

ً  جزءاً  ٢6إلى  ١المرفقة من  اإليضاحات تشكل  .الموحدة المالية البيانات هذه من أساسيا



 ١5                                     ش.م.ب.والهندسة  السفن لتصليح البحرين شركة
 

    إيضاحات حول
          البحريني بالدينار                                 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  الموحدة البيانات المالية

  
   

  نشأةمالتقرير .  3

        فيهي شركة مساهمة عامة تأسست في مملكة البحرين  )"الشركة"( ش.م.ب.يح السفن والهندسة شركة البحرين لتصل
يتمثل النشاط األساسي للشركة في تقديم خدمات التصليح والصيانة  .5١5تحت السجل التجاري رقم  ١96٢سبتمبر  ١6

العابرة للمحيطات أثناء تواجدها في المنطقة. ولدى للسفن العاملة في الخليج العربي وكذلك خدمات الصيانة الطارئة للسفن 
 الشركة أيضاً قسماً للمقاوالت الهندسية والتجارية )تيمز(.

 
  .("المجموعة"يشار إليها مجتمعة ) التابعة لها شركةوال لشركةنتائج االبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في تمثل ان 
 

 في البيانات المالية الموحدة هي كالتالي:الشركة التابعة للمجموعة المتضمنة 
 

   نسبة الملكية 
  بلد مكان العمل / وقوة التصويت 

 الشركة التأسيس للمجموعة النشاط الرئيسي

    
شركة تصليح المضخات البحرية والصناعية )الخليج(  مملكة البحرين %١11 تصليح مضخات

 ش.ش.و

 
 
 إلعداداأسس .  9

 
 مأساس االلتزا(   أ

 .جاريةكات التمتطلبات قانون الشروفقاً لوفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، و الموحدة أعدت البيانات المالية
 
 أساس القياس  (ب

بالقيمة العادلة من خالل الدخل حقوق ملكية ا عدا استثمارات لمبدأ التكلفة التاريخية، موفقاً الموحدة أعدت البيانات المالية 
 بالقيمة العادلة. تظهرالتي الشامل اآلخر و

 
 (  العملة المستعملة في انجاز المعامالت والعملة المستعملة في إعداد البيانات المالية ج

يتم قيىاس بنىود البيانىات الماليىة الموحىدة للمجموعىة بعملىة البيئىة االقتصىادية الرئيسىية التىي تعمىل فيهىا المجموعىة )"عملىة 
داد البيانات المالية الموحدة بالدينار البحريني وهىي العملىة المسىتخدمة مىن قبىل المجموعىة فىي معامالتهىا التعامل"(. يتم إع

 والعملة المستخدمة في إعداد البيانات المالية الموحدة.
 

 استخدام التقديرات واألحكام (  د

ير الماليىة يتطلىب مىن اإلدارة اسىتخدام التقىديرات المطابقة للمعايير الدوليىة إلعىداد التقىارالموحدة إن إعداد البيانات المالية 
اإليىرادات واألحكام والفرضيات التي تؤثر على تطبيق السياسىات المحاسىبية والمبىالغ المسىجلة للموجىودات والمطلوبىات و

 والمصروفات. قد تختلف النتائج الحقيقية عن هذه التقديرات.
   
ل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تشمل توقع األهداف بشكتم مراجعة التقديرات والفرضيات المستخدمة ت

المستقبلية المعقولة في ضوء الظروف الراهنة. يحتسب التعىديل علىى التقىديرات المحاسىبية فىي الفتىرة نفسىها التىي تىم فيهىا 
 تعديل التقديرات، وفي أي فترة مستقبلية متأثرة.
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 ستخدام التقديرات واألحكام )يتبع(ا (  د
 

 الهامة التي تستخدم فيها اإلدارة التقديرات واإلفتراضات أو األحكام كما يلي:البنود 
 
 والقيمة المتبقية للعقار والمنشآت والمعدات  اإلفتراضي عمرال (١

تاريخ بيان مركز مالي  عند كلوالقيمة المتبقية للعقار والمنشآت والمعدات اإلفتراضي بمراجعة العمر  المجموعةتراجع 
مشابهة في الموجودات العلى  اً والقيمة المتبقية بناءاإلفتراضي العمر  يقدر. مطلوب لهماكان هناك تعديل  مالتحديد اذا 

 القطاع، وتوقعات اإلدارة للمنافع االقتصادية المستقبلية. 
 

 محاسبة العقود واحتساب اإليراد (٢
احتساب اإليراد كمية وتوقيت تحديد  دارةقبل اإل التقدير منيتطلب  له بمرور الوقت.مشروع الاإليراد على يتم احتساب 
. تم إدراج تفاصيل سياسات محاسبة العقود واحتساب اإليراد له الخدماتتقديم العميل على المنتجات و سيطرةبناءاً على 

   (.ي) 3إيضاح  في
 

 تصنيف الموجودات المالية (3
مار بالتصنيف المناسب له، إما كاستثمارات ، تقرر اإلدارة عند شراء استثمجموعةعند تطبيق السياسات المحاسبية لل

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، أو كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو كاستثمارات 
 تظهر بالتكلفة المطفأة. ويعكس تصنيف كل استثمار نموذج عمل الشركة المتعلق بكل استثمار، ويخضع كل تصنيف إلى

 ((.٢د)3 )راجع إيضاحمعالجة محاسبية مختلفة 
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية (4
في تاريخ كل بيان مركز مالي، يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة لتحديد ما إذا 

حدث أو اكثر له أثر سلبي على التدفقات النقدية كانت ضعيفة ائتمانياً. يعتبر الموجود المالي "ضعيف ائتمانيا" عند وقوع 
المستقبلية المقدرة للموجود المالي. أدوات الدين والموجودات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة يتم فحصها 

 ة في . تم إدراج تفاصيل انخفاض قيمة الموجودات الماليالنخفاض القيمة باستخدام نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة
 ((.6د) 3إيضاح 

 
 انخفاض قيمة المخزون (5

كل بيان مركز مالي لتحديد ما اذا كانت قيمة المخزون قد انخفضت.  عندتراجع المجموعة القيمة الدفترية للمخزون 
وتحدد المجموعة المخزون المنخفض اعتمادا على عمر المخزون وتقدير حجم الطلب المستقبلي له. اذا توافرت دالئل 

باالعتماد على التي يتم تقديرها  القابلة لالستردادالقيمة يتم تخفيض قيمة المخزون إلى ، في قيمة المخزون ضاالنخفا
 والتوقعات المستقبلية للتحقق من قبل اإلدارة.الخبرة 

 
 العقارات االستثمارية انخفاض قيمة (6

جين مستقلين لتحديد انخفاض القيمة. جميع تقوم المجموعة بتقييم العقارات االستثمارية بشكل دوري من قبل مقيمين خار
العقارات االستثمارية للمجموعة موجودة في مملكة البحرين. نتيجة عدم انتظام سوق العقارات المحلية وقلة المعامالت 
فيها، فأنه من المعقول، بناًء على المعلومات الحالية، بأن تقدير انخفاض القيمة قد يتطلب تعديالت جوهرية للقيمة 

 دفترية لهذه الموجودات في السنة المالية القادمة نتيجة تغيرات جوهرية في فرضيات التقديرات.ال
 
 
 
 
 
 
 



 ١5                                        ش.م.ب.والهندسة  السفن لتصليح البحرين شركة
 

    إيضاحات حول
          البحريني بالدينار                                 9132ديسمبر  13البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  
 أسس اإلعداد )يتبع( . ٢
 

 9132يناير  3المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة السارية المفعول ابتداء من هـ(  
 

  اإليجارات( ١6المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )( ١
)راجع              ٢1١9يناير  ١( اإليجارات بتاريخ ١6إلعداد التقارير المالية رقم ) طبقت المجموعة المعيار الدولي

 )ج((. 3إيضاح 
 
   لكن غير السارية بعدوالصادرة الجديدة المعايير والتعديالت والتفسيرات      ( و

           ل للفتىىرات الماليىىة التىىي تبىىدأ يوجىىد العديىىد مىىن المعىىايير الجديىىدة والتعىىديالت علىىى المعىىايير والتفسىىيرات السىىارية المفعىىو
، مع السماح بالتطبيق المبكر. مع ذلك، لم تقم المجموعة بىالتطبيق المبكىر ألي مىن المعىايير الجديىدة أو ٢1١9يناير  ١بعد 

   .المعدلة التالية في إعداد البيانات المالية الموحدة
 

 التطبيق المبكر للمعايير      ( ز

 .٢1١9لتطبيق المبكر ألي من المعايير الجديدة أو المعدلة في لم تقم المجموعة با
 
 
 السياسات المحاسبية الهامة  . 1

الموضحة السياسات المحاسبية  تم تطبيقالسياسات المحاسبية الهامة المستخدمة فيإعداد هذه البيانات المالية الموحدة أدناه. 
، ما عدا قبل المجموعة من روضة في هذه البيانات المالية الموحدةالمع الفتراتعلى نحو ثابت كما كانت مطبقة في  أدناه

  .(١6التغييرات الناتجة من تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 
 التغييرات في السياسات المحاسبية الهامة (أ
 

 (33المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 .٢1١9يناير  ١االيجارات من تاريخ  ١6المجموعة المعيار الدولي  طبقت

( للمستأجرين نموذج واحد لمعالجة اإليجارات بالميزانية العمومية. ١6يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
امه يحتسب المستأجر حق االنتفاع من األصل والذي يمثل حقه لالنتفاع باألصل المعني، ومطلوبات اإليجار التي تمثل التز

بسداد دفعات اإليجارات. هناك اعفاءات اختيارية لعقود االيجار قصيرة األجل واإليجار ذو القيمة المنخفضة. تبقى المعالجة 
 المحاسبية للمؤجر مماثلة للمعيار الحالي، أي يستمر المؤجر بتصنيف عقود اإليجار كإيجارات تشغيلية أو تمويلية.

( توجيهات اإليجارات الحالية والتي تشمل على ذلك معيار المحاسبة ١6ارير المالية رقم )يستبدل المعيار الدولي إلعداد التق
تحديد ما إذا كانت الترتيبات  –( 4اإليجارات، وتفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ) –( ١5الدولي رقم )

الحوافز، وتفسير لجنة  –اإليجارات التشغيلية  -( ١5م )تحتوي على صيغة إيجار، وتفسير لجنة التفسيرات القائمة رق
 تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن الصفة القانونية لعقود اإليجار.  –( ٢5التفسيرات الدائمة رقم  )

 
 المجموعة المستأجر العقود التي تكون فيها (١

ددة من العقود، شاملة مستودع وأراضي. تحتسب المجموعة موجودات ومطلوبات جديدة إليجاراتها التشغيلية ألنواع متع
طبيعة المصروفات المتعلقة بهذه اإليجارات ستتغير اآلن، ألن المجموعة ستقوم باحتساب مخصص اإلطفاء على حق 

 استخدام األصول، ومصروفات فوائد على التزامات اإليجار. 

سط الثابت على مدى فترة اإليجار، واحتسبت سابقاً، كانت المجموعة تحتسب مصروفات اإليجارات التشغيلية بطريقة الق
 الموجودات والمطلوبات، فقط إلى حد وجود فرق في التوقيت بين دفعات اإليجار الفعلية والمصروف المحتسب. 
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 التغييرات في السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( (أ

 
 المؤجرالعقود التي تكون فيه المجموعة  (٢

 .التي تكون فيها المجموعة المؤجرثر جوهري على البيانات المالية لم يكن لتطبيق هذا المعيار أي أ
 
 (١6أمر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) (3

، احتسبت المجموعة مبلغ ٢1١9يناير  ١( بتاريخ ١6عند االنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 ١35413٢55استخدام األصول ضمن بند الممتلكات واآلالت والمعدات، ومبلغ  دينار بحريني كحقوق ١35413٢55

 دينار بحريني كالتزامات إيجارضمن بند مطلوبات أخرى )متداولة وغير متداولة(. لم يتم تعديل أرقام المقارنة.
 
 أسس توحيد البيانات  (ب

 الشركات التابعة  (١

إذا تعرضت إلى أو كان  منشأةالمجموعة. لدى المجموعة سيطرة على الركات الخاضعة لسيطرة التابعة هي الش الشركات
الشركة المستثمر فيها، ولها القدرة على التأثير على تلك العوائد  فيمشاركتها جراء لها لديها الحق في عوائد متغيرة من 

في البيانات الموحدة من تاريخ  على هذه الشركة. تم توحيد البيانات المالية الخاصة بالشركات التابعة سيطرتهامن خالل 
 الحصول على السيطرة حتى تاريخ فقدان تلك السيطرة.

 
  البيانات المالية توحيد دنعالمعامالت المستثناة  (٢

أرباح أو خسائر غير محققة ناتجة من المعامالت بين شركات  ةوأي، األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعةتستثنى 
يتم استثناء األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركة التابعة  بيانات المالية الموحدة.المجموعة عند إعداد ال

إلى حد حصة المجموعة في المنشأة. يتم استثناء الخسائر الغير محققة بنفس طريقة األرباح الغير المحققة إلى الحد الذي ال 
 يوجد أي دليل على انخفاض القيمة.

 
  رة فقدان السيط( 3

حصة غير السيطرة على شركة تابعة، فإنها تستبعد موجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأية  مجموعةفقد التعندما 
أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة. يتم  ربحأي  حتسابمن عناصر حقوق الملكية. يتم إذات الصلة وغيرها  مسيطرة

 ابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.قياس أي حصة محتفظ بها في الشركة التابعة الس
 
 بالعملة األجنبية المعامالت واألرصدة (ج

. يتم تحويل المعامالت التي تتم بيان المركز الماليتاريخ بيتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بسعر الصرف السائد 
ة وقت إجراء المعاملة. تدرج أرباح وخسائر فروقات بالعمالت األجنبية إلى عملة التعامل لكل وحدة بأسعار الصرف السائد

المقاسة بالقيمة العادلة، نقدية البنود غير ال. فروقات تحويل الربح أو الخسارةالعملة للموجودات والمطلوبات المالية في 
، اض في القيمة)ماعدا االنخف، حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثماراتالمصنفة ككاألسهم 

في الدخل الشامل  تدرجالربح أو الخسارة( إلى العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر  حيث يتم إعادة تصنيف فروقات
 .اآلخر
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  مالية الدوات األ  (د

 حتساب والقياس المبدئياال (١

ً عند نشوئها. يتم احتساب ج ميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى تم احتساب الذمم المدينة وأدوات الدين مبدئيا
 مبدئياً عندما تصبح المجموعة طرفاً في الشروط التعاقدية لألداة.

ً قياس  ً بالقيمة العادلة من خالل  المطلوبالمالي أو  الموجوديتم مبدئيا المالي بالقيمة العادلة زائداً، ألي بند ليس مصنفا
 نسوبة مباشرة لشراء أو إصدار األداة المالية.الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة الم

 
 ( التصنيف والقياس الالحق ٢

 ٢1١9يناير  ١السياسة المطبقة ابتداء من  –الموجودات المالية 
 

بالتكلفة المطفأة؛ بالقيمة العادلة من  مالي مقاس كالتالي : كموجودالمالي  الموجودعند االحتساب المبدئي، يتم تصنيف 
 شامل اآلخر؛ أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.خالل الدخل ال

بتغيير نموذج عمل إدارة  ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد االحتساب المبدئي، إال إذا قامت المجموعة
ول من الفترة األولى الموجودات المالية. وفي هذه الحالة، يتم إعادة تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم األ

  في نموذج العمل. للتقرير المالي الذي يتبع التغيير
 

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

  ظ بالموجودات لقبض تدفقات نقدية تعاقدية؛ إذا كان يتم االحتفاظ به ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفا -

إذا كانت شروطه التعاقدية تزيد من التدفقات النقدية بتواريخ محددة، والتي تعتبر فقط مدفوعات المبلغ األصلي و -
 والفوائد على المبلغ األصلي القائم.

 
قد تختار المجموعة اختياراً غير قابل عند االحتساب المبدئي ألدوات حقوق الملكية المحتفظ بها ألغراض عدا المتاجرة، 

للنقض بعرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار على أساس كل أداة 
 مالية على حدة.

 
 :وائدوالف الموجود الموجودات المالية: تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات

المالي عند االحتساب المبدئي. تعرف  للموجود" على أنه القيمة العادلة الموجودألغراض هذا التعريف، يتم تعريف "
للنقود، وللمخاطر االئتمانية المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة من  الزمنية"الفائدة" على أنها مقابل القيمة 
راض األساسية األخرى )على سبيل المثال، مخاطر السيولة، والتكاليف اإلدارية(، باإلضافة الزمن، ولمخاطر وتكاليف اإلق

 ربح.اللهامش 

باالعتبار الشروط  والفوائد، تأخذ المجموعة الموجودلتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات 
المالي يحتوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مبلغ التدفقات  ودالموجالتعاقدية لألداة. ويشمل هذا تقييم ما إذا كان 

 النقدية التعاقدية بحيث ال تستوفي هذا الشرط. عند عمل هذا التقييم، فإن المجموعة تأخذ ما يلي في االعتبار:

 األحداث الطارئة، التي من شأنها تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية؛ -

 ميزات السعر المتغير؛بما فيها التي قد تعدل سعر الكوبون التعاقدي،  الشروط -

   الدفع المسبق والتمديد؛ -

الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة على التدفقات النقدية التعاقدية من موجودات محددة )على سبيل المثال، و -
 ميزات عدم الرجوع(.
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 )يتبع(قياس الالحق ( التصنيف وال٢
 

 يمثل اآلتي السياسات المحاسبية المطبقة للقياس الالحق للموجودات المالية:
 

يتم قياس هذه الموجودات الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
ساب دخل الفوائد، وأرباح خسائر انخفاض القيمة تخفّض التكلفة المطفأة. يتم احت

وخسائر صرف العمالت األجنبية، وانخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة. أي 
 ربح أو خسارة من إلغاء االحتساب يتم احتسابه في الربح أو الخسارة.  

أدوات حقوق الملكية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر

 ً بالقيمة العادلة. يتم احتساب األرباح والخسائر في يتم قياس هذه الموجودات الحقا
الدخل الشامل اآلخر، وال يتم أبداً إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.  تحتسب 
أرباح األسهم كدخل في بيان الربح أو الخسارة ، مالم تكن أرباح األسهم تمثل 

 بوضوح استرداداً لجزء من تكلفة االستثمار. 

 
  االحتساب( 3

وهو التاريخ  ،في تاريخ المتاجرة اإلعتيادية بالطريقة تمت والتي المالية الموجودات وبيع شراء عمليات جميع إحتساب ميت
 الذي تلتزم به المجموعة بشراء أو بيع الموجودات.

 
 إلغاء االحتساب( 4

 الموجودات المالية
ستالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية، أو عند تقوم المجموعة بإلغاء احتساب الموجودات المالية عندما ينتهي حق ا

من خالل معاملة لنقل كل مخاطرها وعوائدها هذه الموجودات قيام المجموعة بنقل حقوقها في إستالم التدفقات النقدية من 
قامت بنقل  ولكنها ،عندما لم يتم نقل أو إبقاء جميع مخاطر وعوائد الملكية الجوهرية للموجوداتبشكل جوهري ، أو 

 .هذه الموجوداتالسيطرة على 
 

) أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء  لهذا الموجودالمالي،  فإن الفرق بين القيمة الدفترية  الموجودعند إلغاء احتساب 
جديد  جديد تم الحصول عليه مطروحاً منه أي التزامموجود الملغي( و مجموع )أ( المقابل المستلم )بما في ذلك أي  الموجود

  مفترض( و )ب( أي أرباح أو خسائر متراكمة تم احتسابها في الدخل الشامل اآلخر، يتم احتسابها في الربح أو الخسارة.
 

أي حصة في الموجودات المالية المحولة التي أنشأتها  أو احتفظت بها المجموعة والمؤهلة إللغاء االحتساب، يتم احتسابها 
 منفصل. مطلوبلأو ا كموجود

 
، فإنه يتم عليه، ولم يتم نقل السيطرة للموجودتقوم المجموعة بنقل أو إبقاء جميع مخاطر وعوائد الملكية الجوهرية ال دما عن

 .المحول الموجودمقدار تعرضها للتغيرات في قيمة ، ويحدد بفيهإلى حد استمرار مشاركة المجموعة الموجود احتساب 
 

 مطلوبات مالية 
 حتساب المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها.تقوم المجموعة بإلغاء ا
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 صةالمقا( 5

يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط عندما يوجد حق 
اء مقاصة للمبالغ المعترف بها وعند وجود نية للتسوية على أساس صافي المبلغ أو تسييل قانوني قابل للتنفيذ الجر

 الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.

يتم عرض االيرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما تسمح المعايير المحاسبية بذلك، أو لألرباح والخسائر 
لمماثلة. إن هذه ليست الحالة العامة التفاقيات المقاصة العامة، وبالتالي يتم عرض الناتجة عن مجموعة من المعامالت ا

 الموجودات والمطلوبات بصورة إجمالية في بيان المركز المالي.
 
 ( انخفاض القيمة6

 تحتسب المجموعة مخصصات للخسائر االئتمانية المتوقعة على:

   ؛الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة -
 مبالغ مستحقة على العمالء. و -
 

للذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى ومبالغ مستحقة على العمالء بمنهجية تقيس المجموعة مخصصات الخسائر 
لم تكن هناك زيادة كثيرة في مخاطر االئتمان في  .بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياةمبسطة، أي 

ألرصدة البنوك )مخاطر التعثر التي قد تحدث على مدى العمر المتوقع لألداة المالية( عند االحتساب  مخصص الخسائر
 شهراً. ١٢المبدئي للخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

قد زادت كثيراً منذ االحتساب المبدئي عند تقدير الخسائر  المالي للموجودعند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية 
ئتمانية المتوقعة، تأخذ المجموعة باالعتبار معلومات معقولة، وداعمة، وذات عالقة ومتوفرة بدون أي تكاليف أو جهد ال اال

 .لمجموعةلداعي لها. ويشمل ذلك كالً من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناء على الخبرات السابقة 
 

قد ارتفعت كثيراً، إذا تجاوزت ومبالغ مستحقة على العمالء المالي  موجودالتفترض المجموعة أن المخاطر االئتمانية على 
 المالي في حالة تعثر إذا: الموجودتعتبر المجموعة أن  يوماً. 91مدة استحقاقه أكثر من 

 لمجموعة لخطوات مثلالمجموعة بالكامل، بدون لجوء لمن غير المحتمل أن يقوم المقترض بسداد التزاماته االئتمانية  -
 ؛ األداة المالية )إن تم االحتفاظ بأي منها( تسييل

 يوماً. ١51الموجودات المالية مستحقة ألكثر من  أو -
 

التعثر على  إحتماالت حاالتمن جميع  الناتجةالخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة 
الئتمانية المتوقعة لفترة أثني عشر شهراً هي الجزء من الخسائر االئتمانية الخسائر ا مدى العمر االفتراضي لألداة المالية.

شهراً بعد تاريخ نهاية السنة )أو لفترة أقصر، إذا كان  ١٢التعثر المحتملة خالل الناتجة من إحتماالت حاالت المتوقعة 
د تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي شهراً(. أقصى فترة يتم أخذها باالعتبار عن ١٢العمر االفتراضي للمتوقع أقل من 

 الحد األقصى للفترة التعاقدية التي تتعرض خاللها المجموعة للمخاطر االئتمانية.
 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

ميع لخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقديرات مرجحة للخسائر االئتمانية. تقاس الخسائر االئتمانية بالقيمة الحالية لجا
ً للعقد  ، والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة(العجوزات النقدية )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقا

 .المالي للموجوديتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي  استالمها.
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 ائتمانياً  المنخفضةدات المالية الموجو
في تاريخ كل بيان للمركز المالي، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة 

د المالي "منخفض ائتمانياً" عن الموجودوأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر منخفضة ائتمانياً. يعتبر 
 المالي. للموجودوقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

 
 المالي ضعيف ائتمانياً تشمل المعلومات القابلة للرصد التالية: الموجوداألدلة على أن 

 
 صعوبات مالية جوهرية للمقترض أو المصدر؛ -
 يوماً؛  ١51المالي لفترة تفوق  الموجوداستحقاق  خرق للعقد، مثل العجز أو التأخر في السداد، أو -
 من المحتمل أن المقترض أو الُمصِدر سيعلن إفالسه أو أي إعادة هيكلة مالية أخرى؛ -
 ركود أو اختفاء سوق نشط لألداة المالية بسبب الصعوبات المالية. -
 

 عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي

 يتم طرحها من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. ارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأةمخصصات الخس
 
 الموجودات غير المالية    ( انخفاض قيمة هـ

في تاريخ كل بيان للمركز المالي لتحديد  المخزون، عدا  ،لمجموعةغير المالية لموجودات ليتم مراجعة القيمة الدفترية ل
 خفاض في القيمة. إذا وجد مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة المتوقع إسترجاعها من هذه الموجودات.دالئل إن

ً منها تكلفة البيع،  للموجودالقيمة المتوقع استرجاعها  أو الوحدة المولدة للنقد هي القيمة الدفترية أو القيمة العادلة مطروحا
 تعكسلقيمة الحالية باستخدام نسبة خصم لمبلغ التدفقات النقدية المستقبلية  ميتم خص، القيمة المستخدمةلتحديد  أيهما أكبر.

 . الموجودتقديرات السوق الحالية لقيمة الوقت والمخاطر المتعلقة ب

قادرة على جلب تدفقات نقدية من االستخدام  صغيرة في مجموعات الموجودات توزعللتأكد من وجود انخفاض في القيمة، 
لموجودات، بحيث تكون تلك التدفقات النقدية مستقلة بدرجة عالية عن التدفقات النقدية للموجودات أو لتلك اصل االمتو

 )وحدة توليد النقد(.األخرى مجموعة الموجودات 
 

إذا فاقت القيمة الدفترية ألي موجود أو الوحدة المولدة للنقد القيمة المتوقع استرجاعها. القيمة وتحتسب خسائر إنخفاض 
خرى في الفترات األيتم احتساب خسائر انخفاض القيمة للموجودات  .ربح أو الخسارةهذه  الخسائر على بيان الوتحمل 

. يتم عكس هاعدم استمرار وجودالسابقة، ويتم فحصها في تاريخ نهاية كل سنة ألي مؤشرات على انخفاض الخسارة أو 
يتم عكس انخفاض . للموجودحديد القيمة المتوقع استرجاعها هناك تغيير في التقديرات المستخدمة في تإذا كان الخسارة 

 أوال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها، صافي من االستهالك  للموجودالقيمة فقط إلى حد أن القيمة الدفترية 
 اإلطفاء، لو لم يتم احتساب خسائر انخفاض القيمة.

 
 و(  العقارات االستثمارية

أو لكليهما. وتسجل  تها،لزيادة قيماالستفادة من ااإليجار أو  لغرضهي العقارات التي يحتفظ بها  ثماريةالعقارات االست
 كم وأية خسائر انخفاض القيمة.ااالستثمارات العقارية بالتكلفة مطروحا منها االستهالك المتر

 
تكلفة البناء المباشر للعقار االستثماري تشمل  .يةتكلفة النفقات التي تعزى مباشرة إلى اقتناء العقارات االستثمارالوتشمل 

في لحالة صالحة للعمل  العقار االستثماريأية تكاليف اخرى تعزى مباشرة إلى جلب وتكاليف المواد والعمالة المباشرة، 
 .المرسملة وتكلفة االقتراض قصود،الم االستخدام
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 )يتبع( و(  العقارات االستثمارية
 
 االستبعادعلى أساس الفرق بين العائدات الصافية من  العقارات االستثمارية )محتسبة من استبعادربح أو خسارة ي أ

يتم احتساب استهالك أي استهالك على االرض.  احتسابه في الربح أو الخسارة. ال يتم احتسابوالقيمة الدفترية للبند( يتم 
 عاما. 31 والبالغالمباني على مدى العمر اإلنتاجي المقدر على 

 
 ( النقد وما في حكمه ز

من أو أقل  أشهر 3 يتكون النقد وما في حكمه من النقد، وأرصدة البنوك، والودائع البنكية قصيرة األجل المستحقة خالل
  .القيمة العادلةجوهرية في تاريخ شرائها وهي غير معرضة لتغير 

 
 (  المخزونح

لتكلفة التاريخية أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. يتم احتساب التكلفة يتم احتساب قيمة المخزون على أساس ا
ً لقاعدة الوارد أوالً صادر أوالً . صافي القيمة الممكن تحقيقها هو عبارة عن سعر البيع في ظروف العمل العادية،  وفقا

اد المتقادمة والمواد بطيئة الحركة ويتم تسجيله مطروحاً منه التكاليف المقدرة إلتمام عملية البيع . يتم عمل مخصص للمو
 .ضمن تكلفة المبيعات

 
 ط( الذمم التجارية المدينة

. المؤداة في ظروف العمل االعتيادية العمالء عن السلع المباعة أو الخدمات منمستحقة الالغ مبالهي  المدينة الذمم التجارية
ً  ،س القيمة العادلةيتم تسجيل الذمم التجارية المدينة مبدئيا على أسا ً منها بالتكلفة المطفأة يتم احتسابها والحقا ، مطروحا

 .انخفاض القيمةمخصص 
 
 يرادإحتساب اإل (ي

للبضائع والخدمات المقدمة ضمن نطاق العمل االعتيادي  بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحقيتم احتساب اإليراد 
وعند الخدمة إلى العميل،  تقديم السيطرة على البضاعة أوانتقال ساب االيراد عند ألنشطة المجموعة. تقوم المجموعة باحت

  شروط محددة لكل نشاط من أنشطة المجموعة كاآلتي: ستيفاءا

 .على أساس السعر المتفق عليه في العقد مع العميلإصالح وصيانة السفن والمضخات  يتم احتساب اإليراد من عقود (١
 بمرور الوقت حيث يتحكم العميل في جميع األعمال قيد التنفيذ أثناء تنفيذ العمل. المجموعة اإليراد تحتسب 

 
وفي حال إلغاء العقد من جانب العميل، فإنه  ،العميلورغبات وفقًا لمواصفات تتم نها ألويرجع السبب في ذلك إلى 

هامش معقول. يتم إصدار الفواتير يحق للمجموعة المطالبة بالتعويض عن التكاليف المتكبدة حتى تاريخه، باإلضافة ل
ً للشروط التعاقدية. يتم عرض المبالغ غير المفوترة كمبالغ مستحقة من  من أي خسائر ائتمانية  ةعمالء، صافيالوفقا

يتم احتساب اإليراد مقابل التغيرات فقط إذا تم الموفقة على التغيرات من قبل العمالء. إذا كانت التغيرات  متوقعة.
ات محددة تشّكل عقداً أصلياً، تحتسب التغيرات كعقد منفصل، أو يتم احتسابها كتعديل على العقد الخاصة بخدم

، والتي تتعلق بالتزام أداء واحد مع نفس العميل، نفسه الهدف التجاري ذاتاألصلي. العقود التي يتم التفاوض بشأنها 
 يتم تجميعها واحتسابها كعقد واحد.

 
 مسح الكميات بناًء على التقدم في الوفاء بالتزامات األداء التي تم تحديدها استناًدا إلى بمرور الوقت داإليرايحتسب 

التكاليف ذات العالقة في الربح أو الخسارة عند تكبدها.  تحتسب النسبة المادية لعمل العقد. واكتماللألعمال المنجزة 
 ".لعمالءمن ايتم إدراج المبالغ المستلمة مقدماً ضمن بند "مبالغ مستحقة 
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 لهامة )يتبع(.   السياسات المحاسبية ا3

 
 )يتبع( يراد( إحتساب اإلي

 
يحصل العميل على  يحصل العميل على السيطرة على السلع. عندمافي وقت معين تحتسب مبيعات البضائع الهندسية  (٢

  .مقر الشركةالسيطرة عندما يتم تسليم البضاعة وقبولها من قبل العمالء في 
 

دة عقد اإليجار. على أساس االستحقاق على م الربح أوالخسارةي يحتسب إيراد اإليجار من العقارات االستثمارية ف (3
 تحتسب حوافز اإليجار الممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي إيراد اإليجار على مدة العقد.

 
 والمعدات  ممتلكات واآلالتال  (ك

 االحتساب والقياس (١

ألهداف إدارية بشكل مستمر والتي ال توجد ت، والمحتفظ بها لالستخدام لتقديم الخدماالمعدات بنود الممتلكات واآلالت 
ً منها االستهالك المتجمع وأي خسائر لالنخفاض في  هناك نية لبيعها في الظروف االعتيادية، تظهر بالتكلفة مطروحا

 تتم رسملة تكاليف اإلضافات والتحسينات الرئيسية. .القيمة، إن وجدت
 

 التكاليف الالحقة (٢

ً ذلك منفصل، إذا كان  موجودكتحتسب أو  للموجودالدفترية قيمة اللى إن التكاليف الالحقة تضاف إ فقط عندما  ،مناسبا
وأن يكون باإلمكان قياس تكلفته بشكل موثوق.  ،الموجودللمجموعة مرتبطة بهذا مستقبلية يحتمل ان تتحقق منافع اقتصادية 

ة ييتم مراجعة القيمة المتبق عند تكبدها.الخسارة الربح أو يتم احتساب جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في بيان 
   .وتعديلها كلما كان ذلك مناسباً سنوياً، والعمر اإلنتاجي وطرق احتساب االستهالك الموجودات 

من البيع مع واآلالت والمعدات عن طريق مقارنة المبالغ المقبوضة  ممتلكاتيتم احتساب األرباح والخسائر من بيع ال
 . الربح أو الخسارةفي بيان  "اإليرادات األخرى"وتحتسب ضمن  ،واآلالت والمعدات ممتلكاتدفترية للصافي القيمة ال

 
 االستهالك (3

مدى على  بموجب معدالت سنوية والهدف منها إستهالك تكلفة الموجودات ويحتسب االستهالك وفقا لطريقة القسط الثابت 
 اآلتي : وذلك حسب التوزيع منهاالعمر اإلنتاجي المقدر لكل 

  

 التفاصيل بالسنواتالعمر االنتاجي 
  

   والمباني األرصفة   31 - ١1
 الحوض العائم   ١٢
 رافعات   ١5 - 5
 السيارات   3
 القوارب   ١5 -5
 المكتبية والمعدات األثاث 5 - ٢

 
ودات الثابتة، يتم طرح التكلفة وفي حالة بيع أو شطب أي من الموج .الربح أو الخسارةعلى بيان  االستهالك تحميل يتم

 راألعمايتم مراجعة الربح أو الخسارة. يتم احتساب أي ربح أو خسارة من الغاء االحتساب في ، والمتراكمواالستهالك 
 بصفة دورية من قبل اإلدارة. للموجودات المقدرة  االنتاجية
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 .   السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(3

 
 ذمم تجارية دائنة وأخرىل(  

المقدمة للمجموعة قبل تاريخ نهاية السنة المالية. الخدمات والسلع وبات غير المدفوعة عن المطلة هي دائنالذمم التجارية ال
 .الفائدة الفعليمعدل باستخدام طريقة يتم احتسابها مبدئياً بالقيمة العادلة، ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة 

 
 المخصصاتم(  

التزامات قانونية أو اعتبارية من جراء معامالت  المجموعةعلى  يتم احتساب مخصص في بيان المركز المالي عندما تكون
، وكان باإلمكان تقدير مبلغ ، سابقة، وعندما يكون من المحتمل وجود تدفق خارجي لمنافع اقتصادية لسداد هذه االلتزامات

 االلتزام بصورة موثوقة. 
 
 (  القطاعات التشغيليةن

ة تقوم بأنشطة تجارية قد تكسب منها إيرادات و تتكبد مصروفات، والتي القطاعات التشغيلية هي أجزاء من المجموع
نتائج التشغيلية التشمل اإليرادات والمصروفات المنسوبة للمعامالت التي تتم مع باقي مكونات المجموعة. يتم مراجعة 

موارد لهذه القطاعات، بصورة منتظمة من قبل مجلس إدارة المجموعة، بهدف تقييم أداء كل قطاع وتخصيص الللقطاعات 
 والتي يوجد لها معلومات مالية منفصلة. 

 
 لموظفينا نافعم  (س

ً )ومنافع اجتماعية أخرى( للموظفين البحرينيين وذلك نظير اشتراك شهري  توفر هيئة التأمين االجتماعي غطاءاً تأمينيا
من الراتب. مساهمة المجموعة في هذا  يتحمله كل من أصحاب العمل والموظفين و يحتسب على أساس نسبة مئوية ثابتة

( يتم تسجيلها كمصاريف في بيان ١9البرنامج والذي يمثل برنامج مساهمات محددة حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم )
 عند تكبدها.  الربح أو الخسارة

ً لنصوص قانون العمل البحريني بالقطاع ا على  ٢1١٢ألهلي لسنة يستحق الموظفون األجانب مكافأة نهاية الخدمة وفقا
أساس مدة الخدمة والرواتب والعالوات األخرى حسب آخر رواتب وعالوات مدفوعة. لقد تم عمل مخصص لهذه 

( ١9)رقم  المعيار المحاسبي الدوليااللتزامات و التي تمثل مساهمة غير ممولة والتي تمثل برنامج منافع محددة حسب 
يتم احتساب منافع الموظفين قصيرة  ع الموظفين بتاريخ بيان المركز المالي.واحتسابها على افتراض إنهاء خدمات جمي

األجل كمصروف عند تأدية الخدمة ذات الصلة. يتم احتساب التزام بالقيمة المتوقع دفعها من قبل المجموعة نتيجة التزامات 
 تقديرها بشكل موثوق.قانونية بدفع هذه المبالغ مقابل الخدمات المؤداة من قبل الموظفين والتي يمكن 

 
 إيجارات تشغيلية(  ع

يتم تصنيف اإليجارات التي ال تتضمن إنتقال المنافع والمخاطر بشكل جوهري للمستأجر كإيجارات تشغيلية. تحتسب 
 بطريقة القسط الثابت على فترة اإليجار.  الربح أو الخسارةالمدفوعات التي تتم تحت اإليجارات التشغيلية في بيان 

 
 عائد على السهم( الف

سب العائد األساسي لكل سهم بقسمة ربح أو تتقدم المجموعة معلومات العائد على السهم األساسي ألسهمها العادية. يح
  ة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة. مجموعخسارة السنة المنسوبة لحاملي األسهم العادية لل

 
 االحتياطي القانوني  (ص

 ً حتياطي قانوني. وفقاً ألحكام قانون الشركات لالمن صافي األرباح  %١1لنظام الشركة األساسي فإنه يجب تخصيص  وفقا
من رأس المال.  %51فإنه يمكن إيقاف التخصيص إلى االحتياطي القانوني عندما يصل االحتياطي إلى   ،التجارية

     .الشركات التجارية االحتياطي القانوني قابل للتوزيع فقط وفقاً ألحكام قانون
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 ت المحاسبية الهامة )يتبع(.   السياسا3
 

 االحتياطي العام  (ق

ً للمادة رقم  تم  ،بقرار من مجلس اإلدارة .يتم تحويل مبالغ محددة إلى االحتياطي العام ،من النظام األساسي (64)طبقا
أرباح متراكمة  يمثالن. االحتياطي العام واألرباح المستبقاة ١955عن تحويل المبالغ إلى االحتياطي العام منذ عام  التوقف

 ن لمجلس اإلدارة والمساهمين كامل حرية التصرف فيهما وهما قابالن للتوزيع.أحيث  ،في المستقبل مخصصة لالستخدام
 

 الخيرية  احتياطي التبرعات (ر

 .ألغراض خيرية من األرباح المستبقاة تتحويالاحتياطي التبرعات الخيرية يمثل 
 
 أسهم معلنة ( أرباح ش

 ا من قبل المساهمين. عليهالشركة في الفترة التي يتم الموافقة  مطلوباتضمن األسهم المعلنة  تحتسب أرباح
 
 

 وأرصدة البنوك.  النقد 2 9132  ٢1١5
    

 النقد في الصندوق  56354  565٢5
 لدى البنوكأرصدة  6616١659٢  ١63١56351

 ةالخسائر االئتمان المتوقع مطروحا منها: (١6511)  (١6511)

    
١63٢46615  311311333  

 
 

 ودائع بنكية.  . 9132  ٢1١5
    

 أشهر من الشراء  3ودائع تستحق خالل أقل من  ٢39353953  665٢56١٢١
 أشهر وأكثر  3ودائع تستحق  566١5655٢  4644٢6634

 الخسائر االئتمان المتوقعةمطروحاً منها:  (556511)  (556511)

    
١169١٢6٢55  ..22.11..  

 
 (.%36٢١: ٢1١5) %٢653قصيرة األجل البنكية كما في تاريخ بيان المركز المالي، بلغ متوسط معدل الفائدة على الودائع

    

 من خالل الدخل الشامل اآلخرحقوق ملكية ستثمارات ا.  3 9132  ٢1١5
    

  مدرجة   ملكية حقوق أسهم  434٢١31٢١  365556٢5٢

    
365556٢5٢  272937193   
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 )يتبع( ق ملكيةحقوستثمارات ا.  6

 
 كما يلي:الملكية خالل السنة  الحقوق ستثمارات الالحركة في ا

 

٢1١5  9132  
    

 يناير ١في  335553٢5٢  36١4١6915
 تغيرات القيمة العادلة   6333569  6456345

    
 ديسمبر  13في  272937193  365556٢5٢

  
 

  بالتكلفة المطفأة أدوات دين.  استثمارات 1
 

٢1١5  9132  
    

 حكومة مملكة البحرين – سندات دين تنموية ٢31153551  ٢65156551
 : الخسائر االئتمان المتوقعةمطروحاً منها (316111)  (316111)

    
٢64556551  3121.1..1  

 
  عقارات استثمارية. .
 

  أراضي مباني المجموع  المجموع

  مملوكة  9132  ٢1١5

 التكلفة     
   يناير ١في  3556654 46٢596439 436453١١3  466456١١3

   ديسمبر 13 في 1312..1 219.21212 2132.1331  466456١١3

      
 االستهالك     

   يناير ١ في - ١66556511 ١36553511  ١65١56٢34
 السنة استهالك - ١356651 ١353651  ١4٢6466

 ديسمبر   13في  - 3112311.1 3112311.1  ١66556511

  القيمة الدفترية  صافي     
 ديسمبر   13في  1312..1 9122111.2 91.2.1111  ٢695564١3
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 )يتبع( عقارات استثمارية.  5
 

 يلي: المبالغ المحتسبة في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للعقارات االستثمارية كما
 

٢1١5  9132  
    

 إجمالي إيراد اإليجارات 359651٢  35365١5
 االستهالك (١356651)  (١4٢6466)
 مصروفات أخرى (5٢6155)  (١١٢691١)
    

 (١5)إيضاح  صافي إيراد اإليجارات 32.1121  ١٢56345

 

تتكون العقارات االستثمارية من أراضي مملوكة تملكاً حراً، ومباني تملكها المجموعة مؤجرة ألطراف أخرى. تم تقدير القيمة 
تم تحديد القيمة العادلة بناًء على منهجية  .حسب تقييم اإلدارةمليون دينار بحريني  ١563بقيمة العادلة للعقارات االستثمارية 

إن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية تصنف كمستوى  السوق المقارن والذي يعكس أسعار المعامالت األخيرة لعقارات مماثلة.
   في تراتبية القيمة العادلة. ٢
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 . عقار ومنشآت ومعدات2
 

  أرصفة  منشآت سيارات أثاث أعمال رأسمالية المجموع  المجموع
  ومباني ومعدات وقوارب ومعدات قيد التنفيذ 9132  ٢1١5

         
 التكلفة        

  يناير ١في  5335٢31١4 4339534٢4 3913615 6953٢65 636٢١ 93١,١٢355١  ١366636935
 إضافات - 93٢11 353455 4139١1 ٢٢5331٢ 3١53599  353655٢

 مبالغ مقدمة مسترجعة  (334١4) - - - - (334١4)  (١3١453559)

         
  ديسمبر 13 في 1711.7311 272137392 2927122 .113731 9117291 3173.27233  ١٢655١693١

         
   ستهالكاال        

 يناير   ١في  335933٢49 33٢٢3334٢ ٢653994 43٢39١4 - 535١53499  5644366٢6
 استهالك السنة:        

 المبيعات تكلفة ١5١36١5 ١3١3611 535١4 ٢3595 - ٢9435٢9  ٢566993
 مصروفات تشغيلية ١3٢46 - 9353٢ 553١66 - 653٢44  ١46551

         
  ديسمبر 13 في 172237339 171.27229 9.27321 .2297.1 - 711.7.19.  565١56499

         
 القيمة الدفترية صافي ..1721972 371.373.9 ..32272 9217921 9117291 .731.7.2.  56١56643٢

 
 

 
 .١995سنة ابتداءاً من يناير  ٢5رئيسي لمدة تم تجديد فترة استئجار الشركة لالرض المقام عليها مرافق الخدمات والمكتب ال
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 .  ذمم تجارية مدينة 31 9132  ٢1١5
    

 الذمم المدينةإجمالي  ٢63٢465١3  36١31695٢
 الخسائر االئتمان المتوقعة مطروحاً منها: (4456356)  (4456356)

    
٢66556596  31.121391  

      
 كما يلي: في مخصص الخسائر االئتمان المتوقعةالحركة 

 

٢1١5  9132      
    

 )المعلن سابقاً( يناير ١في  4456356  ١956٢٢٢
 (9) الدولي إلعداد التقارير المالية رقمأثر تطبيق المعيار  -  ١436111

    
 يناير )المعدل( ١في  -  3356٢٢٢
 مخصص السنة -  ١156١64

    
 ديسمبر 13في  22.11.3  4456356

 
ان، وخسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة واألخرى موضحة المعلومات المتعلقة بتعرض المجموعة لمخاطر االئتم

 (.٢٢في إيضاح رقم )
 

 

 .  المخزون 33 9132  ٢1١5
    

 مواد استهالكيةو خام مواد 5556135  49١6195
 بضائع إلعادة البيع 6٢3619٢  5٢56551

١61١56945  ١6١5١6١٢9  
 المتقادمة   و الحركة لمواد بطيئةا مخصص مطروحاً منها: (5١١65٢5)  (65١65٢5)

    
34564٢3  2321312  

 
 كما يلي:مخصص انخفاض القيمة  لحركة فيا
 

٢1١5  9132  
    

 يناير ١في  65١65٢5  61١65٢5
 السنة مخصص 416111  516111

    
 ديسمبر  13في  .1331.9  65١65٢5

 

دينار بحريني(  ١663٢6345: ٢1١5دينار بحريني ) ١33٢53١١4خالل السنة، تم إحتساب المخزون المستخدم بقيمة 
 .ضمن تكلفة المبيعات كمصروفات
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 وجودات أخرىم. 39 9132  ٢1١5
    

 فوائد مستحقة ١٢16463  ١٢66535
 مبالغ مدفوعة مقدماً للمزودين ١366156  39653١
 سلف موظفين 5٢6٢34  3٢6135

 بضريبة القمية المضافةذمم مدينة متعلقه  566٢54  -
 أخرى 9١6١55  566651

    
٢556٢55  213793.  

 
 

 .  رأس المال31
 

  العدد القيمة   العدد القيمة 
٢1١5 ٢1١5  9132 9132  

      
 فلس للسهم 311أ( المصرح به: 321.111111 312.11111  ١69516111 ١69516111

      
 لب( الصادر والمدفوع بالكام 321.111111 312.11111  ١69516111 ١69516111

 
 

 

٢1١5  9132  

    
    

 ديسمبر  3١سعر التداول للسهم في  فلس ١31١1  فلس  ١6411
 ديسمبر  3١القيمة السوقية للشركة في  ١939953111  ٢565٢16111

 العائد األساسي والمنخفض على سهم فلس ١55  فلس ١65
    

 
 
 

 معلومات إضافية حول ملكية األسهم 
 

أو أكثر من عدد  %5سيين وعدد األسهم المملوكة والتي يمتلكون فيها حصة بنسبة أسماء وجنسيات المساهمين الرئي (١
 األسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل هي كالتالي : 

 

 الجنسية عدد األسهم نسبة الملكية
 

%    
    

 يوسف بن أحمد كانو ذ.م.م البحرين 939933635 51645
 اعيهيئة التأمين االجتم البحرين ١3455314١ 565
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 )يتبع( .  رأس المال١3

 
 أسهم الشركة مدرجة تحت فئة واحدة، وجميع المساهمين متساوين في حقوق التصويت.جميع  (٢

 
 جدول توزيع األسهم الذي يوضح عدد المساهمين والنسبة المئوية في الفئات التالية: (3
 

 عدد األسهم عدد المساهمين من مجموع %
 * الفئــــة

    عدد األسهم
    القائمة

    
 %١ل من أق 435393١١1 659 ٢3393
 %5إلى أقل من  %١ 3355٢3٢١١ ١١ ١56١1
 %١1إلى أقل من  5 ١3455314١ ١ 565

 %51إلى أقل من  ١1% - - -
 و أكثر % 51 939933635 ١ 51645

    
١11 69١ ٢935113111  

 
 

 * تبين كنسبة من األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل من قبل المساهمين.
 

واألسهم مملوكة من قبل  %956٢6 كة ألفراد بحرينيين وشركات مؤسسة في مملكة البحرينمملوالتبلغ نسبة األسهم 
نسبة  ٢1١9ديسمبر  3١. بلغ مجموع األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة في %١654 جنسيات أخرى نسبة

365٢% (٢1١5 :365٢%.) 
 

 

 لموظفينا منافع . 32 9132  ٢1١5

    
 يناير ١ رصيد فيال 5٢96669  69١656١
 مخصص السنة 6366١5  5٢6666

 المدفوع خالل السنة (١196١45)  (446555)
    

 ديسمبر 13 في 3.21329  5٢96669

 
    

 متوسط عدد الموظفين .93  ٢55

 
 

 مبلغ  ٢1١9سنة بلغت اشتراكات المجموعة المدفوعة إلى هيئة التأمين االجتماعي في برنامج التقاعد االجتماعي للبحرينيين ل
  دينار بحريني(. 693935: ٢1١5دينار بحريني ) 653935
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    أخرى ومصروفات مستحقة ذمم دائنة. .3

 

٢1١5  9132  

    
 مصروفات مستحقة 3916٢99  3556464
 مطالب بهاأرباح أسهم غير  ٢1963٢1  ١916451
 فينظمخصص إجازت المو 59655٢  9969١4

 حالي -االيجار  مطلوبات ١٢46655  -
 تبرعات خيرية مخصص ٢56611  366511
 ذمم دائنة أخرى 5196٢45  6336335

    
١63456663  31..11213  

 
 
 اإليرادات. 33
 

 اإليرادات من العقود مع العمالء  تفصيلتدفقات اإليرادات و (أ
 تحقق المجموعة عائداتها في المقام األول من خدمات إصالح وصيانة السفن إلى عمالئها. مصادر أخرى لإليرادات بما في

 .االستثمارية وإصالح المضخات وخدمات الصيانة العقاراتذلك بيع المنتجات الهندسية وإيرادات اإليجار من 
 

٢1١5  9132  
    

 تصليح وصيانة السفن 565156453  563536513
 مبيعات السلع الهندسية 5١561١6  ١615565١١
 تصليح وصيانة المضخات ١١١6١٢٢  ١5465٢1

    
566456534  .11111.23  

 
 أرصدة العقود  (ب

 يشمل الجدول التالي معلومات عن الذمم التجارية المدينة والمبالغ المستحقة من العمالء.

 
٢1١5  9132  

    
 ذمم مدينة، تشمل الذمم التجارية المدينة ١65596١٢5  ٢66556596
 مبالغ مستحقة من العمالء* ٢61556١39  ١64556915

    
46١4١651١  112111933  

 
 دينار بحريني(. 3466١4: ٢1١5دينار بحريني ) 3466١4الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ  صافية من

 
تتكون المبالغ المستحقة من العمالء بشكل رئيسي بحقوق المجموعة في أعمال تم إنجازها ولكن لم يتم إصدار فواتير لها حتى 

العمالء يتم تحويلها إلى ذمم تجارية مدينة عندما تصبح الحقوق غير مشروطة.  . المبالغ المستحقة منالمركز الماليتاريخ 
 يحدث هذا عادة عندما تصدر المجموعة فاتورة إلى العميل.
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 . مصروفات عمومية وإدارية31
 

٢1١5  9132  
    

 الموظفين مصروفات 5356446  94569١5
 مصروفات عمومية وإدارية أخرى ٢5٢664٢  ٢55645١
 وأتعاب حضور ارةمكافأة أعضاء مجلس االد ١516111  ١5٢6111
 أتعاب مهنية ١4564٢5  596١٢5
 (9)إيضاح  االستهالك 666449  ١46551

    

١64596356  31.33123.  

 
 

 . إيرادات أخرى.3 9132  ٢1١5
    

 (5إيرادات العقارات، صافي )إيضاح  ١456545  ١٢56345
 مبيعات خردة -  ٢56954
 مصادرة سند أداء، صافي  -  3556155
 إيرادات أخرى 646١35  ١166955

    

6٢١6364  9391..9  

 
 

 السهم على . العائد32 9132  ٢1١5
    

   السنة ربح 361556543  3633١6956
    

 السنة خالل لعدد األسهم المرجح المتوسط ١965116111  ١965116111
    

  لكل سهم و المنخفض العائد األساسي  فلس  ..3  فلس١65 

 
 

 . المخصصات المقترحة91

 ( من رأس المال المدفوع، وتخصيصات أخرى كما يلي:%51: ٢1١5كأرباح نقدية ) %51يقترح مجلس اإلدارة توزيع 
 

٢1١5  9132  
    

 نقدية أرباح أسهم 9916111  9916111
 المحول ألعمال خيرية 566555  536311

    

١61536311  ١61666555  
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 . بيانات القطاعات93

موعة ثالث قطاعات وهي الوحدات التجارية اإلستراتيجية للمجموعة. تقدم الوحدات يبين الوصف التالي أن لدى المج
اإلستراتيجية للمجموعة مختلف المنتجات والخدمات وتدار بشكل منفصل من قبل إدارة المجموعة ومن خالل الهيكل الداخلي 

جارية إستراتيجية بشكل ربع سنوي على األقل. للتقارير. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة التقارير اإلدارية الداخلية لكل وحدة ت
 يبين الملخص التالي العمليات في كل قطاع:

 .قطاع اصالح السفن واإلستثمار يتضمن القطاع التشغيلي والعمليات الرئيسية إلصالح السفن وعمليات اإلستثمار 

 لميكانيكية والكهربائية للسفن.يتضمن القطاع التجاري القسم التجاري للشركة "تيمز" المتخصص في بيع المضخات ا 

 .يشمل قطاع اصالح المضخات الشركة التابعة للمجموعة والمتخصصة في اصالح المضخات 
 

دارة المجموعة. إيتم قياس أداء القطاع من خالل الربح الذي يأتي في تقارير اإلدارة الداخلية المراجعة من قبل مجلس 
ه لألداء، وذلك إلعتباره أكثر المعلومات ذات الصلة لتقييم نتائج كل قطاع نسبتستخدم ادارة المجموعة ربح القطاع كمقياس 

للمنشآت األخرى التي تعمل في هذه الصناعات. ال تمتلك المجموعة أي ايرادات ناتجة عن عمليات ما بين القطاعات. تعمل 
 ذلك ال تمتلك أي قطاعات جغرافية منفصلة.لالمجموعة في البحرين و

 
 القطاعات التجارية التالية: لدى المجموعة

 

 9132 تصليح القسم تصليح إلغاء المجموع
  السفن التجاري المضخات المعامالت 

  واالستثمارات   بين القطاعات 
      

 اإليرادات 56515645٢ 5916169 ١١١6١٢٢ (55315٢) 11111.23.

 إجمالي الربح 3651569١5 ١536533 (66959) ١6159 .1131.1.2

 االستهالك 3416531 555 ١165٢5 - .1..1.3
 فوائد، وأرباح أسهم وإيرادات أخرى 5966595 449١ ١١6٢11 (١6159) 2331991

 السنة  ربح 361356٢44 5١695٢ (١٢6١١6) - 1111.1331

 مجموع الموجودات 356٢636٢54 9396595 ٢6٢6٢55 (5956199) 1.1.311111

 مجموع المطلوبات (465٢96556) (555.6١5) (٢١5651١) 5456199 (1311..211)

 
 

 ٢1١5 تصليح القسم تصليح إلغاء المجموع
  السفن التجاري المضخات المعامالت 

  واالستثمارات   بين القطاعات 
      

 اإليرادات 563536513 ١6١116556 ١5465٢1 (٢٢6955) 566456534

 ربحإجمالي ال 364966534 ١5٢6559 ٢161١5 ١161٢1 365196١45

 االستهالك ٢456594 5٢6 ٢56٢53 - ٢5١6553
 فوائد، وأرباح أسهم وإيرادات أخرى ١6٢356995 ١666٢ ٢6635٢ (١161٢1) ١6٢53699٢
 السنة  ربح 36٢٢56516 5٢6395 3٢6155 - 3633١6956

 مجموع الموجودات 3165966559 94563٢5 ٢54653٢ (5١١614١) 3١63556115

 مجموع المطلوبات (٢69436555) (5546933) (١656356) 66١614١ (363٢561٢3)
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 المخاطر وإدارة المالية . األدوات99

حقوق الملكية من خالل الدخل بنكية، واستثمارات ال وأرصدة البنوك والودائعالمالية للمجموعة من النقد  الموجودات تتكون
من العمالء  والذمم التجارية المدينة، والمبالغ المستحقة أدوات دين بالتكلفة المطفأة،، واستثمارات الشامل اآلخر

 ومصروفات مستحقة. المطلوبات المالية للمجموعة تتكون من الذمم الدائنة التجارية والموجودات األخرى.و
 

 إطار وعرض إدارة المخاطر  (أ

فيمىا يلىي شىرح للمخىاطر التىي تتعىىرض لهىا المجموعىة وطىرق إدارتهىا. تتعىىرض المجموعىة للمخىاطر اآلتيىة جىراء اسىىتخدام 
 األدوات المالية :

 اطر االئتمان.مخ 
 .مخاطر السيولة 
 .مخاطر السوق 
 

يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، وأهداف المجموعة والسياسات 
ً بعض اإلفصاحات الكمية  وإجراءات قياس وإدارة الخطر وإدارة رأس مال المجموعة. وكما يعرض هذا اإليضاح أيضا

 .الموحدة اإلفصاحات األخرى خالل البيانات الماليةباإلضافة إلى 
 

تأسيس ومراقبة هيكل إدارة المخاطر للمجموعة. أنشأت المجموعة سياسات إلدارة عن ل بشكل عام مسئومجلس اإلدارة 
المخاطر للتعرف على وتحليل المخاطر التي تواجه المجموعة، ولتعيين حدود وضوابط المخاطر، ولمراقبة المخاطر 

سياسات ونظم مراقبة المخاطر بشكل دوري لعكس التغيرات في أحوال السوق وأنشطة  يتم مراجعةلتزام بهذه الحدود. واال
المجموعة. تحد الشركة من مخاطر االئتمان على أرصدة البنوك عن طريق التأكد من أن النقد يودع لدى بنوك ذات تصنيف 

 ائتماني جيد.
 

 مخاطر االئتمان (ب

جة عن فشل أحد األطراف بالوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها مما يؤدي إلى تعرض المجموعة هي المخاطر النات
والذمم  والودائع البنكية لخسائر مالية. تتعرض المجموعة لهذه المخاطر أساساً على االستثمارات، والنقد وما في حكمه،

 التجارية المدينة.

الذمم المدينة عن طريق دراسة قدرة االقتراض لدى العمالء قبل منحهم أية تسهيالت. يتم الحد من مخاطـر االئتمان المتعلقة ب
ويتم اتباع اجراءات مناسبة ومحددة لمراقبة مخاطر االئتمان . قامت المجموعة بعمل مخصص النخفاض القيمة يمثل 

الفردية الجوهرية. يتم تحديد مخصص تقديراتها للخسائر المتكبدة من الذمم التجارية المدينة. يتعلق المخصص بالتعرضات 
الخسائر على أساس جماعي بناًء على المعلومات التاريخية إلحصائيات المدفوعات للموجودات المالية المشابهة. تعتقد 

النخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة  المخصصاإلدارة أنه ال يوجد حاجة لمخصص إضافي لمخاطر االئتمان أكثر من 
ً منها مخصص ١1)راجع إيضاح  (. الحد األقصى لمخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم المدينة يعادل القيمة الدفترية مطروحا

 انخفاض القيمة المحددة.
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 المخاطر )يتبع( وإدارة المالية . األدوات٢٢

 
 التعرض لمخاطر االئتمان (١

تمان كما في تمثل المبالغ الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى لتعرض مخاطر االئتمان. التعرض األقصى لمخاطر االئ
 تاريخ بيان المركز المالي كاآلتي :

 

٢1١5  9132   
    

 أدوات دين بالقيمة المطفأة*استثمارات  ١69556551  ٢64556551
 أرصدة البنوك* 661616٢9٢  ١63١56551
 *ودائع بنكية 564956355  ١169١٢6٢55
 **ذمم تجارية مدينة ١65596١٢5  ٢66556596
 مبالغ مستحقة من العمالء** ٢61556١39  ١64556915
 ذمم مدينة أخرى 3416١39  ٢١56546

    
١9616١613٢  911.331219  

 

 المتوقعة  االئتمانيةأشهر للخسائر  ١٢* تخضع إلى 
 الئتمانية المتوقعة ا** تخضع إلى مرور الوقت للخسائر 

 

 قة من العمالء كانت:الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية والمبالغ المستح (٢
 

٢1١5  9132   
    

 خسائر انخفاض القيمة في ذمم تجارية مدينة -  ١156١64
 العمالء  منخسائر انحفاض القيمة في مبالغ مستحقة  -  3466١4
 خسائر انخفاض القيمة في أرصدة البنوك والودائع -  ٢56111
   ينخسائر انخفاض القيمة في استثمارات أدوات د -  56111

    
١5١6555  -  

 
للذمم التجارية والمبالغ متوقعة الئتمانية االخسائر اليوفر الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان و (3

 :٢1١9ديسمبر  3١في  المستحقة من العمالء
 

 9132 معدل الخسارة  القيمة  مخصص خسائر  ضعيف
  حالمرج الدفترية  انخفاض القيمة يا  ائتمان

   االجمالية  
     
  جاري )غير مستحق( %٢ 33٢5935١6 (65356١) ال
 يوم  ١51مستحق حتى  %561٢ 3133٢٢1 (٢١3٢9٢) ال
 يوم  ١51أكثر من  %45665 5٢4333١ (39٢3945) نعم
     

 (2.11111) 272317933 311.1%  
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    إيضاحات حول
        البحريني بالدينار                                 9132ديسمبر  13البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
 المخاطر )يتبع( وإدارة المالية . األدوات٢٢

 
 ئتمان )يتبع(( مخاطر االب

 
 ٢1١5 معدل الخسارة   القيمة مخصص خسائر ضعيف 
  المرجح الدفترية  انخفاض القيمة ائتمانياً 

   االجمالية  
     
  جاري )غير مستحق( %٢63٢ 3691١6٢9٢ (916٢53) ال
 يوم  ١51مستحق حتى  %5653 ١956١45 (١4669١) ال
 يوم  ١51أكثر من  %5١64٢ 5٢56164 (35561٢6) نعم
     

 (4516111) 466٢١651١ ١1639%  

 
 يتم تقديم جميع الخدمات إلى حد كبير للعمالء المقيمين في البحرين.

 
 المالية موجوداتحركة مخصص انخفاض القيمة فيما يتعلق بال (4

الودائع أرصدة البنوك ووبالذمم التجارية المدينة ومبالغ المستحقة من العمالء  حركة مخصص انخفاض القيمة فيما يتعلق
حساب المخصص  ٢1١5خالل السنة كانت على النحو التالي. تمثل المبالغ المقارنة لعام  كلفة المطفأةبالتواستثمارات الدين 

 .لخسائر انخفاض القيمة 
 

٢1١5  9132   
    

 يناير ١الرصيد في  5516111  ١956٢٢٢
 (9)أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -  ٢136111

    

3956٢٢٢  5516111  
    

 مخصص انخفاض القيمةلصافي إعادة القياس  -  ١5١6555

    

5516111  .117111  

 
 ج( مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة الحصول على األموال الالزمة لسداد التزاماتها المتعلقة باألدوات المالية. 
لسداد التزاماتها المتعلقة بالمتطلبات والتسهيالت األخرى طريق التأكد من توافر السيولة  تدير المجموعة مخاطر السيولة عن

 الرأسمالية. فيما يلي االستحقاقات التعاقدية على المطلوبات المالية:
 

  أقل من  التدفقاتمجموع  القيمة
 9132 ستة أشهر التعاقدية لنقديةا الدفترية

    
 مم تجارية دائنةذ 56961١1 56961١1 56931١1

 ذمم دائنة أخرى ١6551695١ ١6551695١ ١3551395١
 مطلوبات اإليجار 636559 3614569١5 ١651١6365

    

21993112. .123.1.23 912.11.31  
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    إيضاحات حول
        البحريني بالدينار                                 9132ديسمبر  13لمالية الموحدة للسنة المنتهية في البيانات ا

 
 المخاطر )يتبع( وإدارة المالية . األدوات٢٢

 
 )يتبع( ج( مخاطر السيولة

 
  أقل من  التدفقاتمجموع  القيمة
 ٢1١5 ستة أشهر التعاقدية لنقديةا الدفترية

    
 ذمم تجارية دائنة ١6٢49669١ ١6٢49669١ ١6٢49669١
 ذمم دائنة أخرى ١63456663 ١63456663 ١63456663

    

٢65956354 ٢65956354 ٢65956354  

 
 د( مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر تغير أسعار السوق مثل سعر صرف العمالت األجنبية ومعدل الربح وأسعار األسهم التي تؤثر 
لشركة أو على أدواتها المالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة وسيطرة تعرضات مخاطر السوق في على دخل ا

 حدود اإلطارات المقبولة مع تحقيق عائد مجٍز على المخاطر.
 
 ( مخاطر معدل الفائدة١

ية بسبب تغير معدل الفائدة في مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تأثر أرباح المجموعة نتيجة التغيرات في قيم األدوات المال
 السوق. تنحصر مخاطر معدل الفائدة في السوق في الودائع البنكية وسندات الدين.

 
 األدوات المالية للمجموعة التي تتحمل فوائد بتاريخ بيان المركز المالي كما يلي:

 

٢1١5  9132   

 أدوات ذات معدل ثابت   
  ةسندات دين حكومي 1..3121.1  ٢64556551

    
 أدوات ذات معدل متغير   

 ودائع بنكية   ..122.11.  ١169١٢6٢55

 
( %56١١: ٢1١5) %5669كما في تاريخ بيان المركز المالي، تتحمل سندات الدين الحكومية متوسط معدل فائدة بقيمة 

 (.%36٢١: ٢1١5) %٢653بينما بلغ متوسط معدل الفائدة على الودائع البنكية قيمة 
 

 حساسية التدفقات النقدية على األدوات متغيرة معدل الفائدة  تحليل

 إن تغير معدل الفائدة بمئة نقطة في تاريخ بيان المركز المالي سوف يزيد / )ينقص( حقوق الملكية والربح أو الخسارة بمبلغ
أن جميع المتغيرات  دينار بحريني(. هذا التحليل يفترض ١196١٢3: ٢1١5دينار بحريني في كال االتجاهين ) 543954

 .٢1١5األخرى، وخصوصاً أسعار العمالت األجنبية تبقى ثابتة. تم عمل التحليل على نفس األساس لسنة 
 
 ( مخاطر سعر السوق األخرى٢

. جميع االستثمارات المدرجة للشركة مدرجة في حقوق الملكية لسوق األخرى للمجموعة من استثماراتاتنشأ مخاطر سعر 
زيادة / )انخفاض( في أسعار بورصة البحرين بتاريخ بيان المركز المالي سينتج عنه زيادة /  %٢. إن بورصة البحرين

 دينار بحريني(.     556545: زيادة / )نقص( ٢1١5دينار بحريني ) 5534٢1)نقص( في حقوق الملكية بمبلغ 
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    إيضاحات حول
        البحريني بالدينار                                 9132ديسمبر  13البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
 المخاطر )يتبع( وإدارة المالية . األدوات٢٢

 
 السوق )يتبع(( مخاطر د
 
 ( مخاطر صرف العمالت األجنبية3

العمالت األجنبية هي مخاطر تأثر أرباح المجموعة نتيجة للتغيرات في سعر صرف العمالت األجنبية.  مخاطر صرف
تتعرض الشركة لمخاطر صرف العمالت األجنبية على مطلوباتها من مشترياتها بالعملة األجنبية. تتم معظم المشتريات 

 مريكي فان الشركة ال تتعرض ألية مخاطر جوهرية. الخارجية بالدوالر األمريكي. بما أن الدينار مقوم بالدوالر األ
 

 هـ( إدارة رأس المال

 أهداف المجموعة إلدارة رأس المال هي:

 .حماية المنشأة في قدرتها على االستمرارية وبالتالي المواصلة على توفير عوائد للمستثمرين ومنفعة للمهتمين 

 بما يتماشى ومستوى المخاطر. توفير عائد مالئم للمساهمين بتسعير المنتجات والخدمات 
 

تدير المجموعة هيكل رأس المال وتعدل عليه في ضوء التغيرات في األوضاع االقتصادية وخصائص المخاطر للموجودات 
المعنية . ولغرض الحفاظ أو تعديل هيكل رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين، 

 رأس المال، وإصدار أسهم جديدة.  وإرجاع جزء من
 

لم تكن هناك أي تغيرات جوهرية في توجه المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة ولم يكن هناك أي متطلبات لرأس المال 
 مفروضاً خارجياً على الشركة أو الشركة التابعة لها.

 
ظة على ثقة المستثمرين والدائنين والحكومة. يقوم قاعدة رأس مال قوية للمحافإن سياسة مجلس اإلدارة هي المحافظة على 

أعضاء مجلس اإلدارة بالمراقبة للتأكد من توفر أموال كافية للتأكد من سير العمليات الحالية بشكل سلس. تعرف المجموعة 
 رأس المال كإجمالي حقوق الملكية.

 
 . تصنيف األدوات المالية بالقيمة العادلة91

بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى ه عند تحويل مطلوب أو سداد سيتم استالمه عند بيع موجودغ الذي القيمة العادلة هي المبل
فائدة الذي يمكن للمجموعة الوصول إليه  في السوق الرئيسي، أو عند غيابه، في السوق األكثر أسس تجارية بتاريخ القياس

  األداء. بذلك التاريخ. القيمة العادلة ألي التزام، تعكس مخاطر عدم 
 
باستخدام األسعار المدرجة في سوق نشط لهذه األداة متى ما توافرت هذه  لألداة الماليةقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة ت

األسعار. يعتبر السوق نشطاً عندما تتوافر فيه األسعار المدرجة بسهولة وبشكل منتظم وتمثل معامالت سوق حقيقية ومتكررة 
سوق نشط أو في حالة عدم وجود طرق اخرى الستخالص أسعار مدرجة في جارية. وفي حالة عدم توفر بانتظام على أسس ت

مطروحاً منها مخصصات انخفاض  يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة بالتكلفة المطفأة العادلة،القيمة 
 القيمة.

 
وهي القيمة العادلة للمقابل  -د االعتراف األولي عادةً يكون سعر الصفقة أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة المالية عن

 على إنمما يدل و سعر الصفقة يختلف عن االعتراف األولي العادلة عند أن القيمة قررت المجموعة إذاالمدفوع أو تلقيها. 
التي  تقنيات التقييم تستند إلى وال قةمتطابموجودات ومطلوبات لل سوق نشطة تداولها في سعر ال تستند على القيمة العادلة

 بين القيمة العادلة الفرق، بعد تعديلها لتأجيل بالقيمة العادلة األداة المالية يتم قياس البيانات المالحظة من  األسواق، تستخدم
في  ولكن المالية االداة عمرعلى مدى  الربح أو الخسارة الحقاً، يتم إحتساب الفرق فيسعر الصفقة. األولي و عند االعتراف

تقوم المجموعة . المعاملة غالقإأو  يمكن مالحظتها بيانات سوق بالكامل من قبل التقييم عتمادإ موعد موعد ال يتجاوز
 باحتساب التحويالت بين مستويات تراتبية القيمة العادلة في الفترة التي تتم فيها هذه التحويالت.
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    إيضاحات حول
        البحريني بالدينار                                 9132ديسمبر  13البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
 . تصنيف األدوات المالية بالقيمة العادلة )يتبع(٢3

 
  المالية كما يلي: ( التصنيف المحاسبي لألدوات ١
 
 مجموع القيمة بالقيمة العادلة بالتكلفة  9132ديسمبر  13

 الدفترية من خالل الدخل المطفأة 
  الشامل اآلخر   

    

 ١65596١٢5 - ١65596١٢5 ذمم تجارية مدينة
 ٢61556١39 - ٢61556١39 مبالغ مستحقة من العمالء

 66161.٢9٢ - 661616٢9٢ النقد وأرصدة البنوك
 564956355 - 564956355 ودائع بنكية 
 ١39553551 - ١39553551 أدوات الدين استثمارات
 434٢١31٢١ 434٢١31٢١ - أدوات حقوق الملكية استثمارات
 3416١39 - 3416١39 خرىأ موجودات

    
 9.19191291 212931193 911.331219 

    
 56961١1 - 56961١1 ذمم تجارية دائنة

 ١6551695١ - ١6551695١ ئنة أخرىذمم دا

    
 9123212.3 - 9123212.3 

 
 مجموع القيمة بالقيمة العادلة بالتكلفة  ٢1١5ديسمبر  3١

 الدفترية من خالل الدخل المطفأة 
  الشامل اآلخر   

    

 ٢66556596 - ٢66556596 ذمم تجارية مدينة
 ١64556915 - ١64556915 مبالغ مستحقة من العمالء

 ١63٢46615 - ١63٢46615 النقد وأرصدة البنوك
 ١169١٢6٢55 - ١169١٢6٢55 ودائع بنكية
 335553٢5٢ 335553٢5٢ - أدوات الدين استثمارات
 ٢34553551 - ٢34553551 أدوات حقوق الملكية استثمارات
 ٢١56546 - ٢١56546 أخرى موجودات

    
 ١961656555 365556٢5٢٢ ٢65556119 

    
 ١6٢49669١ - ١6٢49669١ ذمم تجارية دائنة
 ١63456663 - ١63456663 ذمم دائنة أخرى

    
 ٢65956354 - ٢65956354 
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    إيضاحات حول
        البحريني بالدينار                                 9132ديسمبر  13في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 
 
 . تصنيف األدوات المالية بالقيمة العادلة )يتبع(٢3

 
 ( تراتبية القيمة العادلة٢

في القيام بهذه  تقيس المجموعة القيم العادلة باستخدام تراتبية القيمة العادلة التالي، والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة
 القياسات:

 أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في سوق نشط ألداة مالية مماثلة.١المستوى  : 

 تقنيات تقييم مبنية على مدخالت قابلة للرصد، مباشرة )أي السعر( أو غير مباشرة )أي مشتقة من ٢المستوى :
وق المدرجة في سوق نشط ألدوات مالية مماثلة، وأسعار األسعار(. هذه الفئة تشمل أدوات مقيمة باستخدام: أسعار الس

مدرجة ألدوات مالية مماثلة أو مشابهة، وأسعار السوق المدرجة في سوق ألدوات 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 

 لومات السوق.مع

 تقنيات تقييم مبنية على مدخالت غير قابلة للرصد. تشمل هذه الفئة جميع األدوات التي تشمل تقنيات تقييمها 3المستوى :
مدخالت غير مبنية على معلومات قابلة للرصد، حيث يكون للمدخالت الغير قابلة للرصد تأثير جوهري على تقييم 

دوات مالية مقيمة على أساس األسعار المدرجة ألدوات مشابهة، بحيث تتطلب األدوات المالية. تشمل هذه الفئة أ
 تعديالت جوهرية غير قابلة للرصد، أو افتراضات، لتعكس الفروقات بين األدوات المالية.

 
 أ( األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

من خالل مستوى تراتبية القيمة  تاريخ بيان المركز الماليفي الجدول التالي يحلل األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة كما 
 :حسب تصنيفها العادلة، حيث تم تصنيف القيمة العادلة كما في تاريخ بيان المركز المالي

 

 9132 3المستوى 9 المستوى 1 المستوى المجموع

     
    حقوق ملكيةاستثمارات  212931193 - - 212931193

 
 

 ٢1١5 ١المستوى ٢ المستوى 3 المستوى المجموع
     

     حقوق ملكيةاستثمارات  365556٢5٢ - - 365556٢5٢

 
 ( الموجودات والمطلوبات المالية األخرىب

           دينار بحريني ٢31113111 هي ٢1١9ديسمبر  3١القيمة العادلة لالسثمارات أدوات الدين بالقيمة المطفأة كما في 
تقارب القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية األخرى قيمها دينار بحريني(.  ٢65146411: ٢1١5ديسمبر  3١)

 رة األجل.يالعادلة نظرا لطبيعتها القص
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    إيضاحات حول
        البحريني بالدينار                                 9132ديسمبر  13ة للسنة المنتهية في البيانات المالية الموحد

 
 
 . تصنيف األدوات المالية بالقيمة العادلة )يتبع(٢3
 

  . األطراف ذوي العالقة92

تأثير جوهري في قراراته  تعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على التحكم في الطرف اآلخر أو كان له
غير مباشرة من خالل وسيط أو أكثر. يشتمل األطراف ذوي عالقة على شركات  والمالية والتشغيلية بطريقة مباشرة أ

 تمارس المجموعة عليها نفوذاً مؤثرة ومساهمين رئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية للمجموعة.
 

 قة المشتملة في البيانات المالية الموحدة هي كما يلي:أرصدة األطراف ذات العال
 

٢1١5  9132  

    
 ارصدة األطراف ذات العالقة (أ   

 شركة تحت سيطرة مشتركة –المستحق من شركة كانو للمالحة  ١6٢1١  5٢365٢5
 مساهم - المستحق لشركة يوسف بن أحمد كانو ذ.م.م ١١6395  ١66١91

 
 

 ت العالقة معامالت مع األطراف ذا (ب

 

٢1١5  9132  
 إيرادات   

 شركة تحت سيطرة مشتركة -خدمات إصالح السفن  .31123.  5456365
    
 مصروفات   

 شركة تحت سيطرة مشتركة - شراء تذاكر سفر وخدمات 31.1913  ١136594

 
 
 المعامالت مع فريق اإلدارة الرئيسي (ج

ة مىىن أعضىىاء مجلىىس اإلدارة وأعضىىاء اإلدارة العليىىا الىىذين لهىىم الصىىالحيات يتكىىون فريىىق اإلدارة العليىىا الرئيسىىي بالمجموعىى
(. ١3لتخطيط والتوجيه ومراقبة أعمىال الشىركة. نسىبة ملكيىة أعضىاء مجلىس اإلدارة موضىح فىي إيضىاح )عن اوالمسئولين 

 كانت المكافآت في المزايا المدفوعة لفريق اإلدارة العليا الرئيسي كما يلي:
 

٢1١5  9132  

    
 سلفة مقدمة مقابل الراتب .19111  311111

 
 

٢1١5  9132  
    

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور  ١546111  ١556٢11

 الرواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل ١٢5655١  ١٢461٢١

 منافع ما بعد التوظيف 56451  56451

    
٢59669١  13.11.3  
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    إيضاحات حول
        البحريني بالدينار                                 9132ديسمبر  13البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
 
 . إلتزامات ومطالبات محتملة.9

 

٢1١5  9132  

    

 خطابات ضمان  211111  316111

 التزامات رأس ألمال 2.7.91  -

 
 
 أرقام المقارنة. 93

إعادة إن إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية.  ، عند الضرورة،تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة للسنة الماضية
 .حقوق الملكية المعلنة سابقاً مجموع  أو، السنة التصنيف هذه لم تؤثر على أرباح


