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صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة
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رؤيتنا
أن نكون املؤسسة الرائدة واملتميزة في مجال إصالح السفن 

في املنطقة، بالتزامنا بأن نظل الرواد في كل مجاالت أعمالنا 
 وأنشطتنا من خالل التفاني في خدمة العمالء، واملساهمني،

وفريق العمل والشركاء.

مهمتنا
مهمتنا هي التحسني املستمر للقيمة االقتصادية للمساهمني. 

وسنركز جل جهودنا على تقديم خدمات عالية الجودة تركز على 
العمالء بما في ذلك التشغيل اآلمن وحماية البيئة.



أعضاء مجلس اإلدارة

مبارك جاسم كانو
رئيس مجلس اإلدارة

خالد محمد كانو
نائب رئيس مجلس اإلدارة

خالد يوسف عبدالرحمن
عضو مجلس اإلدارة

فوزي أحمد كانو
العضو التنفيذي

عبداهلل يوسف أكبر علي رضا
عضو مجلس اإلدارة

حبيب محمود شهاب
عضو مجلس اإلدارة
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معلومات عامة

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة هي شركة مساهمة عامة تأسست في سنة 1962.

السجل التجاري
715

املقر الرئيسي
املنطقة الصناعية بميناء سلمان

مملكة البحرين
ص. ب. 568 

تليفون: 17725٣00 97٣+
تليفاكس: 17729891 97٣+

mainoffice@basrec.com.bh :البريد االلكتروني

مجلس االدارة
مبارك جاسم كانو

رئيس مجلس اإلدارة

خالد محمد كانو
نائب رئيس مجلس اإلدارة

فوزي أحمد كانو
العضوالتنفيذي

خالد يوسف عبدالرحمن
عضو مجلس اإلدارة

عبداهلل  يوسف اكبر علي رضا
عضو مجلس اإلدارة

حبيب محمود شهاب 
عضو مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي وسكرتير مجلس اإلدارة
 أن إي سعدي

البنوك
بنك البحرين الوطني ش.م.ب    

بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط
مصرف السالم

بنك البحرين والكويت
البنك األهلي املتحد
بنك مسقط الدولي

بنك البحرين االسالمي

مدققو احلسابات
كي بي ام جي فخرو   

مسجلو األسهم
كارفي كمبيوترشير ذ.م.م



التقـريـر السـنوي      ٢٠١٥ 6

نيابة عن مجلس اإلدارة املوقر، يسرني أن أقدم 
لكم التقرير السنوي الـ54 لشركة البحرين لتصليح 

السفن والهندسة ش.م.ب )باسريك(، جنبا إلى 
جنب مع البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

الـ ٣1 ديسمبر 2015.

يتم عرض هذا التقرير في ظل ظروف صعبة للسوق، 
مع استمرار االقتصاد العاملي في مواجهة تحديات 

مقترنة باالنخفاض الكبير في أسعار النفط،  حيث 
تشير التقارير األخيرة إلى أن شركات النفط الكبرى 

قد أعلنت عن خفض النفقات، وإعادة التفاوض في 
العقود، وإنهاء العقود، وتسريح املوظفني في قطاع 

االستكشاف واإلنتاج في ظل تراجع معدالت التأجير 
واالنتشار. فقد قامت شركات النفط الكبرى بإبطاء 
أنشطة التنقيب واإلنتاج واإلنفاق ذات الصلة، ألنها 

تتطلع إلى خفض التكلفة. ويقوم عدد من القوى 
الرئيسة بتشكيل آفاق االقتصاد العاملي،  بالتشديد على 
األوضاع املالية، واالستمرار في أسعار السلع الناعمة،  

وضعف التجارة العاملية. إن املخاطر التي يتعرض لها 
هذا االنتعاش االقتصادي العاملي بطيئ الحركة هي 

مؤشرات هامة عن اتجاهات الركود. كما يستمر نشاط 
بناء السفن في مواجهة منافسة شديدة من أحواض 

بناء السفن املجاورة، التي تتمتع باستثمارات رأسمالية 
ضخمة من الحكومات ومصادر أجنبية، ولقد اكتسبت 

زخما في عملها من خالل تقديم أسعار أقل.

شركة باسريك معتادة على مثل هذا الوضع الصعب، 
حث تخطت عدد من دورات أسعار النفط، وفترات 

تذبذب الطلب. لدى شركة  باسريك منصة قوية سوف 
تمكننا من مواجهة مثل هذه املواقف الصعبة، من خالل 
تطوير التقنيات الجديدة واملعرفة واالستثمار في تنمية 

األشخاص. فلقد أسسنا انفسنا كحوض إقليمي مميز 
إلصالح السفن، معروف بسجل حافل من الخبرة 

واالتجاه الصحيح.

فعلى الرغم من ظروف السوق الصعبة، وبطء قطاع 
النفط والغاز مؤخرا، ظلت شركة باسريك قوية مع 

إيرادات 2015 املجمعة التي سجلت 6017445 دينارًا 
بحرينًا للسنة، بزيادة قدرها 21٪ مقارنة بالعام 

املاضي. لقد شهد حوضنا نشاطًا عاليًا طوال عام 
2015، والعقود التي تم تنفيذها،  تم الحصول عليها 

بأسعار أقل بكثير، نظرا لظروف السوق السائدة، في 
حني واصلت التكاليف في الزيادة.

ولكي تأخذ شركة باسريك وضعها في العام املقبل، 
فإن واحدة من أولوياتنا ستكون زيادة تحسني كفاءتنا 

التشغيلية، فنحن في الواقع نقوم بمراجعة عملياتنا 
التجارية، وبوضع نظم إلدارة املخاطر بشكل افضل، 

وزيادة اإلنتاجية وصقل سياسة املنافسة الخاصة بنا.

تقرير رئيس مجلس اإلدارة

مع األخذ في االعتبار الحاجة إلى رفع مســتوى مرافق 
حوض بناء الســفن، لتمكني الشــركة من تقديم خدمات 

أفضل من أجل جــذب العمالء املحليني والدوليني، 
وللمضي قدمًا، فإننا ســوف نســتمر في إدارة أعمالنا 

بشــكل متحفظ، فقد قمنا بتوســيع طاقاتنا، وترقية 
مرافق ومعدات حوض بناء الســفن لدينا،  بهدف 

زيادة اإلنتاجية،  وصقل سياستناالتنافســية، وزيادة 
مجال قدراتنا.

 أثناء ضعف 
ً

يمكن أن تكون هناك أيضا فرصًا جيدة
السوق للحصول عليها من الناحية االستراتيجية، أو 

االستثمار املشترك مع شركاء لديهم توجهات مشابهة 
في قدرات ومرافق جديدة. ففي بيئة سوق متقلبة، 
سوف نستمر في أن نكون صارمني ومنضبطني في 

تقييمنا وتفاوضنا على الصفقات لضمان عوائد 
تتناسب مع املخاطر.

وتمتلك الشركة نظام داخلي ملراقبة البيئة مالئم 
لحجمها وطبيعة عملها، ويضمن حماية أصولها بشكل 

مناسب، والحفاظ على سجالت محاسبية سليمة، 
وتوفير بيانات مالية موثوقة. ولدى الشركة مدقق داخلي 

مدعومًا من قبل مراجعني خارجيني، ملساعدة الشركة 
على تعزيز وظائف التدقيق الداخلي، وإدارة املخاطر. 

تنظر الشركة الى املوارد البشرية على انها أهم 
أصولها، وتقوم باستمرار بإثراء قيمة املوارد البشرية، 

وبتطوير كفاءاتها من خالل استراتيجيات التنمية 
املختلفة. كما أن السالمة أمر حيوي ألعمالنا، ونحن لن 

ندخر جهدًا في ترسيخ ثقافة السالمة وعدم التسامح 
مع الحوادث.

وعلى الرغم من الرياح العاملية املعاكسة، فنحن على 
ثقة من آفاق وأسس هذه الصناعة. وعالوة على ذلك، 

لدي كل الثقة بأن فريق اإلدارة في  شركة باسريك، 
الذي يرى إمكانات محتملة على املدى الطويل في هذه 

الصناعة، يعمل على تحسني التشغيل،  ويقود بكفاءة 
للخروج بالشركة من دائرة الركود. فهذه الظروف 
االقتصادية الصعبة توفر لنا فرصة إلعادة تجميع 

صفوفنا، والظهور بشكل أقوى وأكثر مرونة.

نيابة عن مجلس اإلدارة املوقر، أود أن أشكر عمالئنا 
ومساهمينا على ثقتهم ودعمهم املستمر. فنحن 

وكشركة مبنية على الثقة، نقدر سمعتنا وعالقتنا 
القوية. ونحن نتطلع إلى خلق املزيد من القيمة لحماية 

مصالح جميع املساهمني في الشركة.

وللمضي قدمًا، فإننا 
سوف نستمر في 

إدارة أعمالنا بشكل 
متحفظ، فقد قمنا 
بتوسيع طاقاتنا، 

وترقية مرافق 
ومعدات حوض بناء 

السفن لدينا،  بهدف 
زيادة اإلنتاجية، 
وصقل سياسة 

المنافسةالخاصة بنا، 
وزيادة مجال قدراتنا.
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أعضاء مجلس اإلدارة

تم انتخاب جميع أعضاء املجلس في اجتماع الجمعية 
العمومية السنوي الذي عقد في ال٣0 مارس 2015، 

وبموجب مذكرة التأسيس والنظام األساسي للشركة، 
فأن فترة واليتهم ال تنتهي حتى ال٣0 مارس 2018.

البيانات املالية املوحدة

بلغ صافي الربح لعام 2015 إلى 1٫567٫651 دينارًا 
 بأرباح قدرها 1٫٣62٫68٣ دينارًا 

ً
بحرينيًا،  مقارنة

بحرينيًا لسنة 2014. وبلغت األرباح املستبقاة في ال٣1 
ديسمبر 2015 إلى 16٫975٫864 دينارًا بحرينيًا 

)2014: 16٫٣46٫016 دينارًا بحرينيًا(.

مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٪50 
من رأس املال )2014: 50 في املئة(. وقد اقترح مجلس 

اإلدارة 105059 دينارًا بحرينيًا كمكافأة ألعضاء 
مجلس اإلدارة )2014: 105٫059 دينارًا بحرينيًا(، 

و ٣9٫191 دينارًا بحرينيًا مساهمة خيرية )2014: 
٣4٫067 دينارًا بحرينيًا(

البيانات املالية املوحدة املدققة للوضع املالي تبني أن 
شؤون الشركة هي كما في ال٣1 ديسمبر 2015.

توزيع األرباح

سيتم السعي للحصول على موافقتكم في االجتماع 
السنوي للجمعية العمومية املقبل،  لتوزيع أرباح نقدية 

بمعدل 50 في املئة من رأس املال.

شكر وتقدير

يغتنم أعضاء مجلس اإلدارة، نيابة عن املساهمني، 
هذه الفرصة للتعبير عن شكرهم وتقديرهم لصاحب 
الجاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى صاحب 

السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة - رئيس 
مجلس الوزراء املوقر، وإلى صاحب السمو امللكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب 
القائد األعلى والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء،  

وإلى جميع الوزارات واملؤسسات الحكومية على 
تشجيعهم ودعمهم.

مبارك جاسم كانو
رئيس مجلس اإلدارة

مملكة البحرين
28 فبراير 2016
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في خضم حالة الكآبة والتشاؤم في صناعة النفط 
والغاز، نظل واثقون تماما، حيث اننا نعتمد على قوتنا 

 
ً

 بصورة جيدة، ومتكاملة
ً

الكامنة باعتبارها ممولة
تمامًا، ولها تأثيرعلى حجم اقتصاداتنا. إن صناعة 

إصالح السفن العاملية تمر بمرحلة صعبة جدا، فهناك 
منافسة شرسة أدت إلى انخفاض األسعار بشكل غير 

معقول للفوز بطلبيات. كما انهارت أسعار النفط الخام 
أيضا، و قللت الطلب على السفن. و كباقي  األجزاء 

األخرى من العالم عانت صناعة إصالح السفن في 
ظل الركود العاملي، وتراجع األداء في صفقات الشحن 

الرئيسة. وكنتيجة إلنخفاض الطلب على خدمات 
 

ً
الشحن، واجه املشاركني في الصناعة ظروفًا صعبة

جدًا للسوق.

وعلى الرغم من التراجع املستمر في صناعة بناء 
السفن العاملية، فأنا متحمس أن أعلن بأن شركة 

باسريك قد حققت مجموعة قوية من النتائج  بسبب 
مجموعة من الطلبيات السليمة. فقد زادت اإليرادات 
بنسبة 21٪ إلى 6٫017٫445  دينارًا بحرينيًا،  نظرا 

ملستويات نشاط عالية، وبلغت األرباح التشغيلية 
إلى2٫42٣٫٣82 دينارًا بحرينيًا بزيادة قدرها ٪11 

عما كانت عليه في عام 2014، نتيجة الرتفاع اإليرادات. 
وبلغ صافي الربح 1٫567٫651 دينارًا بحرينيًا،  

وهو أعلى بنسبة 15٪ مقارنة بالعام املاضي. و كانت 
اإليرادات املكتسبة في إصالح السفن إلى حد كبير 

من األنشطة التي تنطوي على صيانة السفن ألغراض 
خاصة، والسفن البحرية. اننا نستمر في الحفاظ على 

عالقات تجارية قوية مع أصحاب السفن في املنطقة. 
لقد تجاوزت جودة خدماتنا العالية في إصالح السفن 

 توقعات عمالئنا، وهي أعلى من متوسط الجودة،
و مستويات الخدمات املقدمة في أحواض بناء السفن 

اإلقليمية األخرى.

وكما يبدأ عام 2016 بتوجه حذر، متمحور على إذا ما 
إذا كانت أسعار النفط قد وصلت إلى الحضيض ، و 
على كم من الوقت سيستغرقها للتعافي واالستقرار. 

لقد بدأنا نشهد تباطؤًا في زخم الطلبيات، ومن 
املتوقع أن تتكثف املنافسة. نحن نتبع نهجًا حذرًا في 
السنة املالية الجديدة، بعني حريصة على الظروف 
االقتصادية العاملية. وللمضي قدما، ستعمل إدارتنا 

بنشاط أكبر لتعزيز عالقاتنا مع العمالء األساسيني، 
واستكشاف السبل املختلفة لتقديم عروض ذات قيمة 

 ،
ً

أفضل لجميع عمالئنا. تبقى شركة باسريك قوية
 على املنافسة، وعليه نحن مستمرون في التقديم 

ً
وقادرة

تشغيليا وماليا.

لنزدهر، يجب علينا أن نواصل الكفاح بصورة مالئمة، 
مركزين على التكيف مع تحديات السوق بحلول 

مبتكرة وذات قيمة مضافة. ونحن نعتقد أن أساسيات 
الصناعة على املدى الطويل ال تزال سليمة، وأن تدني 

مستوى السعر الحالي غير قابل لالستمرار على املدى 
الطويل. فنحن مع الرأي القائل بأن السوق سيتعافى، 
ونحن عازمون على تحسني الكفاءة وخفض التكاليف 

لتلبية أي حالة. على هذا النحو، يجب على املشارك في 
صناعة الشحن أن يطور فهمًا جيدًا للقوى املتحركة 

املتغيرة التي تؤثر على الصناعة.

وتتخذ الشركات التابعة املتخصصة في توفير مجموعة 
واسعة من املنتجات والخدمات موقعًا استراتيجيًا، 

، و تقدم الشركات التابعة للشركة، 
ً

 قوية
ً

وسجلت سنة
 في األعمال 

ً
 كبيرة

ً
والعقارات االستثمارية مساهمة

العامة للمجموعة.

و سيتم تجديد التدقيق لكل من التحقق من االلتزام 
بـ ISO 9001:2008 )نظام إدارة الجودة(، 

 OHSAS نظام إدارة البيئة(، و( ISO 14000: 2004 و
2007 :18001 )نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية( 

للشركة في مارس / أبريل 2016، وسيتم تطبيق هذه 
.LQRA املراجعات من قبل

ونحن ال نزال ملتزمني بقوة بتحقيق نتائج مستدامة 
لجميع مساهمينا، مدعومني بقيمنا األساسية من 
الحرفية، الزمالة وفن البيع، وتفانينا في الحفاظ 

على معايير عالية للصحة والسالمة والبيئة. إن املفتاح 
الستمرار نجاحنا هو التحسني واالبتكار املتواصل، 

وإقامة شراكات قوية مفيدة للطرفني، وعدم األخذ بأي 
شيء كأمر مسلم به. نحن نستثمر في التدريب لدعم 

النمو من خالل بناء املهارات وتحسني كفاءة القوة 
العاملة لدينا.

ونحن نهدف إلى توفير حلول فعالة من حيث التكلفة 
لتلبية االحتياجات الحالية واملستقبلية للصناعة البحرية. 

ففي خضم التقلبات الحالية في بيئة األعمال املحيطة، 
فإننا نمتلك التركيز واملرونة. كما أن التوازن بني تطوير 

مجموعة الخبرات لدينا، وتوسيع قاعدة العمالء، 
وتحسني الكفاءة، سوف يعطينا القوة للمضي قدما.

نيابة عن مجلس اإلدارة املوقر، أود أن أشكر جميع 
عمالئنا الكرام وشركاء األعمال، واملتعاقدين على 

دعمهم املستمر،  كما يعود الفضل في انجازاتنا 
إلى موظفينا املتفانني واملخلصني،  فهم أهم رأس 

مال لدينا.

أن إي سعدي
الرئيس التنفيذي

مملكة البحرين
28 فبراير 2016

التقرير اإلداري

نحن نستثمر في 
التدريب لدعم 

النمو من خالل بناء 
المهارات وتحسين 

كفاءة القوة العاملة 
لدينا.
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املبادئ األساسية التي تحكم العالقة بني شركة 
البحرين لتصليح السفن والهندسة ش. م. ب )باسرك( 

واملساهمني واإلدارة واملوظفني واألطراف الثالثة 
مثل الزبائن والعمالء والسلطات القانونية واملوردين 

وجميع أنواع األفراد واملؤسسات التي تتعامل معها 
منصوص أدناه:

النزاهة

فيما يتعلق بأنشطة باسرك والعالقات مع العمالء 
واملوظفني واملساهمني والسلطات القانونية واملؤسسات 

واملنظمات، تلتزم باسرك بمبادىء النزاهة.

املصداقية

إننا نؤمن بأن الثقة تكمن في قلب نجاح أعمالنا، حيث 
تزود باسرك العمالء واملساهمني واملوظفني والسلطات 

القانونية  بمعلومات واضحة وشاملة ودقيقة وتقدم 
خدمات ممتازة في الوقت املناسب.

اإلمتثال

تلتزم باسرك بجميع القوانني واللوائح واملعايير، 
وبضمان االمتثال ألية مقترحات أخرى للتعديل.

اخلصوصية

ال تشارك باسرك أي معلومات أو تفاصيل عن 
املعامالت املتعلقة باملساهمني واملوظفني واملوردين 

والشركاء التجاريني وقبل كل شيء املعلومات الشخصية 
املتعلقة بالعمالء، مع أي شخص أو مؤسسة، إال مع 

تلك السلطات التي يسمح لها بتبادل املعلومات أو التي 
تتطلبها القوانني واللوائح.

الشـفافية

باستثناء املعلومات التي تعبتر سرًا تجاريًا ولم يتم 
اإلفصاح عنها للجمهور، تكشف باسرك للجمهور 

املعلومات املالية وغير املالية على وجه السرعة 
وبدقة وعلى نحو شامل بطريقة يسهل تفسيرها 

والوصول إليها.

وتسعى إدارة باسرك جاهدة لترسيخ مبدأ الشفافية 
واالتصال الوثيق مع املساهمني، والهدف الرئيسي 

لذلك هو جعل اسهم باسرك مغرية وتمثل استثمارًا 
جاذبًا قابل للتنبؤ به من قبل املساهمني الحاليني 

وكذلك املستثمرين املحتملني. ولهذا الغرض، تطبق 
إدارة باسرك خططًا إستراتيجية وتعلن النتائج 

وفقًا ملبادىء املحاسبة املقبولة بشكل عام واألحكام 
التشريعية ذات الصلة بطريقة منصفة وبدقة وبشكل 

شامل في الوقت  املناسب.

وتعتبر حوكمة الشركات الفعالة جزءًا هامًا من هويتنا. 
وبالتالي، علينا أن نضمن اإلدارة املسؤلة واملتوازنة، 

ومراقبة أعمال باسرك من خالل نظام حوكمة 
الشركات الخاصة بشركتنا. يتم توفير اإلطار التوجيهي 

لهذا من خالل قانون حوكمة الشركات العامة املدرجة 
الصادر في 16 مارس 2010، فيما يتم العمل بالقوانني 

واألنظمة األخرى املعمول بها في مملكة البحرين 
ومصرف البحرين املركزي وبورصة البحرين.

ويلقي تقرير حوكمة الشركات الضوء على املكونات 
الرئيسية للنظام املعمول به في باسرك للفترة 

املشمولة بالتقرير من األول من يناير 2015 الى 
٣1 ديسمبر 2015.

املساهمون

تحافظ باسرك على الحوار املفتوح والشفاف مع 
مساهميها. وعقد اإلجتماع السنوي للجمعية العامة 

بتاريخ ٣0 مارس 2015، تم خالله املوافقة على 
القرارات التالية :

•  تقرير مجلس اإلدارة عن أنشطة الشركة ومركزها 
املالي للسنة املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2014 

والخطة املستقبلية للشركة.

•  توزيع أرباح على املساهمني للسنة املالية 2014  
بقيمة 50 فلسًا للسهم الواحد.

•  اعتماد البيانات املالية للشركة للسنة املنتهية في 
٣1 ديسمبر 2014.

•  تعيني كي بي ام جي كمدققني خارجيني للسنة 
املالية 2015 وتحديد أتعابهم.

حوكمة   الشركات

وتعتبر حوكمة 
الشركات الفعالة 

جزءًا هامًا من 
هويتنا. وبالتالي، 

علينا أن نضمن اإلدارة 
المسؤلة والمتوازنة، 

ومراقبة أعمال باسرك 
من خالل نظام حوكمة 

الشركات الخاصة 
بشركتنا. 
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يتضمن النظام األساسي للشركة أحكامًا لضمان 
احترام حقوق املساهمني بطريقة عادلة ومنصفة، 

وبشكل أكثر تحديدًا الدعوة الجتماعات الجمعية 
العمومية وقرارات الجمعية العمومية واملساواة في 

املعاملة بني حملة األسهم، وممارسة حقوق التصويت 
وطريقة التصويت ألعضاء املجلس وطريقة توزيع 

األرباح.

املساهمون   الرئيسيون

شركة يوسف بن أحمد كانو ذ. م. م. والهيئة العامة 
للتأمني اإلجتماعي يمثالن املساهمان الرئيسيان 

لباسرك ويمتلكان نسبة 47٫1٪ و7٫5٪ على التوالي.

كما في ٣1 ديسمبر 2015، يمتلك مساهمان في الشركة 
ما نسبته 54٫6٪ من اجمالي األسهم.

أعضاء   مجلس   اإلدارة

مجلس إدارة باسرك هو الكيان الرئيسي الذي يحكم 
باسرك. يتضمن النظام األساسي للشركة تكوين 

مجلس اإلدارة ومدة واليته، وشروط العضوية وانتخاب 
مجلس اإلدارة وتعيني خبير في عضوية املجلس وإنهاء 

العضوية وصالحيات املجلس بموجب قانون الشركات 
التجارية البحريني لعام 2001، ومسئولية اإلدارة 

ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واملتطلبات الالزمة 
للترشح لعضوية املجلس.

وطبقًا لعقد التأسيس، يضم مجلس إدارة باسرك حاليًا 
6 أعضاء تم انتخابهم جميعًا خالل اجتماع الجمعية 

العامة الذي عقد بتاريخ ٣0 مارس 2015، وقد تم 
ابالغ وزارة الصناعة والتجارة بالتغييرات في االعضاء 

املنتخبني بتاريخ 7 ابريل 2015.
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حوكمة   الشركات | تتمة

تشكيل   مجلس   اإلدارة

ان الشركة لديها مجلس ادارة متوازن، يتألف من أعضاء تنفيذيني وغير تنفيذيني ويتضمن أعضاء مستقلني.

رقم 
مسلسل

الحالةتاريخ التعينياملسمى الوظيفياالسم

غير تنفيذي٣0 مارس 2015رئيس مجلس اإلدارةمبارك جاسم كانو1

غير تنفيذي٣0 مارس 2015نائب رئيس مجلس اإلدارةخالد محمد كانو2

تنفيذي٣0 مارس 2015العضو التنفيذيفوزي أحمد كانو٣

غير تنفيذي ومستقل٣0 مارس 2015عضو مجلس اإلدارةعبداهلل يوسف أكبر علي رضا4

غير تنفيذي ومستقل٣0 مارس 2015عضو مجلس اإلدارةخالد يوسف عبدالرحمن5

غير تنفيذي٣0 مارس 2015عضو مجلس اإلدارةحبيب محمود شهاب6

اجتمع املجلس 4 مرات خالل الفترة من يناير الى ديسمبر 2015، كالتالي:

رقم 
مسلسل

عدد األعضاء املعتذرينعدد األعضاء الحاضرينالتاريخ

2651 فبراير 12015

1٣51 مايو 22015

-106 أغسطس ٣2015

-126 نوفمبر 42015

اعضاء املجلس

تاريخ االجتماع

 26
فبراير 
2015

 1٣
مايو 
2015

 10
أغسطس 

2015

 12
نوفمبر 

2015
AGM

مبارك جاسم كانو

خالد محمد كانو

فوزي أحمد كانو

عبداهلل يوسف أكبر علي رضا

خالد يوسف عبدالرحمن

حبيب محمود شهاب
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جلان   املجلس

تم انشاء لجنتني،  لجنة مراجعة املخاطر والحوكمة 
ولجنة الترشيحات واملكافآت بعد صدور قرار من 

مجلس اإلدارة.

جلنة   التدقيق واملخاطر واحلوكمة

تتولى اللجنة اإلشراف على عمليات اعداد التقارير 
املالية ومراجعة امتثال الشركة لجميع القوانني ذات 

الصلة واللواح والقوانني التجارية، ومراجعة واإلشراف 
على قواعد السلوك على النحو املطلوب من قبل مصرف 

البحرين املركزي، ومراجعة واإلشراف على جميع 
أنشطة التدقيق الداخلي والخارجي، ذلك وفقًا لخطة 

العمل املوافق عليها مسبقًا من قبل مجلس اإلدارة.

تم اعتماد ميثاق لجنة  التدقيق من قبل مجلس اإلدارة 
بتاريخ 12 مايو 2011.  وتتولى مسئوليات مراجعة 

املخاطر والحوكمة بدءَا من عام 2015، وهي تتألف من 
عضوين من أعضاء مجلس اإلدارة  وخبير من مكتب 

تدقيق خارجي مستقل الختيار رئيس للجنة من بينهم. 
تمتد عضوية اللجنة بشكل متوافق مع فترة عضوية 

املجلس، وتستند مدة عضوية الخبير على رسالة 
التعيني. جميع أعضاء لجنة التدقيق لديهم الخبرة 

املحاسبية واملالية الالزمة.

أعضاء لجنة التدقيق هم :

عبد اهلل يوسف أكبر علي رضا  • 
رئيس لجنة التدقيق  

خالد يوسف عبد الرحمن  • 
عضو لجنة التدقيق  

جاسم عبدالعال  • 
خبير لجنة التدقيق  

مسؤوليات اللجنة كما هو موثق في ميثاق لجنة التدقيق 
واملخاطر والحوكمة هي كما يلي:

1.  إعداد جدول األعمال ومحاضر اجتماعات 
اللجنة بالتشاور مع املدققني الداخليني واملدققني 

الخارجيني، والرئيس التنفيذي، ومدير االلتزام 
والرئيس املالي.
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حوكمة   الشركات | تتمة

2.  مراجعة وتحديث املوافقة على ميثاق لجنة 
التدقيق واملخاطر والحوكمة.

٣.  اإلشراف على التقارير املالية لباسرك نيابة عن 
مجلس اإلدارة وابالغ املجلس عن نتائج أنشطتها.

4.  مراجعة القوانني ذات الصلة واللوائح والقوانني 
التجارية في شركات باسرك.

5.  مراجعة واإلشراف على امتثال الشركة بقواعد 
السلوك على النحو املطلوب من قبل مصرف 

البحرين املركزي.

6.  ضمان جودة التقارير املالية، املمارسات السليمة 
إلدارة املخاطر والسلوك األخالقي.

مراقبة مدى كفاية وتنفيذ نظام حوكمة الشركة.  .7

8.  رصد ومراجعة معايير إدارة املخاطر وفعالية 
وسالمة أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك 

اجراءات ضمان أن مخاطر األعمال املادية 
واالحتيال واملسائل ذات الصلة يتم تحديدها 

وإدارتها بشكل سليم.

اجتمع املجلس 4 مرات خالل الفترة من يناير  الى ديسمبر 2015، كالتالي:

رقم 
مسلسل

عدد األعضاء املعتذرينعدد األعضاء الحاضرينالتاريخ

-2٣٣ فبراير 12015

1221 مايو 22015

-9٣ أغسطس ٣2015

-10٣ نوفمبر 42015

اعضاء اللجنة

تاريخ االجتماع

 2٣
فبراير 
2015

 12
مايو 
2015

9
أغسطس 

2015

 10
نوفمبر 

2015

عبداهلل يوسف أكبر علي رضا

خالد يوسف عبدالرحمن

جاسم عبدالعال

جلنة الترشيحات واملكافآت

تقوم اللجنة بمساعدة املجلس لتحديد وتقييم وترشيح 
األفراد لعضوية مجالس اإلدارة مع أعضاء الشركة 

واللجنة. تقوم اللجنة كذلك بالتأكد من أن التعويضات 
املقدمة تنافسية، وذلك تمشيًا مع السوق ومتناسقة مع 

املسئوليات املناطة. تستعرض اللجنة وتقترح سياسة 
مكافآت األعضاء للموافقة عليها من قبل املجلس.

 تضم اللجنة اثنني من أعضاء مجلس اإلدارة. إن 
عضوي لجنة الترشيحات واملكافآت هما:

عبد الله يوسف أكبر علي رضا – رئيس اللجنة  •

خالد يوسف عبد الرحمن - عضو  •

مسئوليات اللجنة كما هو موثق في ميثاق لجنة 
الترشيحات واملكافآت هي:

اقتراح املجلس الى املساهمني بانتخاب أو إعادة 
انتخاب العضو على أن يكون مرفقًا بتوصية من اللجنة.

مراجعة ورصد وتقديم التوصيات الخاصة بالبرامج 
التعريفية والتطويرية املستمرة للمديرين الحاليني 

والجدد مثل برامج التعليم والتدريب املستمرة.

تقــوم اللجنــة باقتراح األجور املحددة ألعضاء املجلس 
واإلدارة العليــا وتقديمها إلى املجلس إلقرارها. 

تخضع سياســة املكافآت  للمديرين ملوافقة املســاهمني 
والرســوم الســنوية  ملوافقة املساهمني قبل الدفع. يجوز 

للرئيــس التنفيذي فــي املقابل أن يوصي اللجنة حزم 
األجور لجميع العاملني اآلخرين في الشــركة.
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رقم 
مسلسل

عدد األعضاء املعتذرينعدد األعضاء الحاضرينالتاريخ

-2٣2 فبراير 12015

1211 مايو  22015

-92 أغسطس ٣2015

-102 نوفمبر  42015

 اعضاءاللجنة

تواريخ االجتماع
2٣

فبراير 
2015

 12
مايو 
2015

9
أغسطس 

2015

 10
نوفمبر 

2015

عبداهلل يوسف أكبر علي رضا

خالد يوسف عبدالرحمن

تقوم اللجنة، وباملشاركة مع الرئيس التنفيذي، 
باستعراض وتحديد املناصب الرئيسية، التي تتطلب 

التخطيط لالستبدال واالحالل والعمل على اتخاذ 
التدابير املناسبة.

مراجعة مدى كفاية املواثيق التي تضعها كل لجنة من 
لجان املجلس والتوصية بإجراء التغييرات عليها إذا 

لزم األمر.

 اجتمعت اللجنة 4 مرات خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر 2015، على النحو التالي:
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سكرتارية   املجلس

أسندت باسرك مسئولية واجبات سكرتارية املجلس 
إلى سكرتارية الشركة. ويتم االحتفاظ بمحاضر 

االجتماعات لجميع اجتماعات املجلس وتوثيق قراراته.

نظام   الرقابة   الداخلية

املجلس هو املسؤول عن نظام الرقابة الداخلية في 
الشركة. وقد عني املجلس مدقق حسابات داخلي 
 لإلشراف على نظام الرقابة الداخلية لباسرك.

 أجرت لجنة التدقيق الداخلي تقييما
للمخاطر مبدئيًا.

التدقيق   الداخلي   واخلارجي

عني املجلس السادة بي دي او مدققًا داخليًا في سبتمبر 
2011. أعاد املساهمون في اجتماع الجمعية العامة 

الذي عقد بتاريخ ٣0 مارس 2015، تعيني السادة  كي 
بي ام جي كمدقق خارجي. قدم املراجع الخارجي رأيًا 

غير متحفظ لعام 2015.

التعامالت   مع   األطراف   الداخلية   واألشخاص  
 الرئيسيني

تم تنفيذ سياسة التعامالت مع األطراف الداخلية 
في يونيو من عام 2007 وفقًا لتوجيهات من مصرف 

التعامالت مع االطراف الداخلية واالشخاص الرئيسيني

عدد االسهم اململوكة من قبل االدارة العليا كما في ٣1 ديسمبر 2015 هي كما يلي:

البحرين املركزي. وفي عام 2011، تم استبدال سياسة 
التعامالت مع األطراف الداخلية بسياسة التعامالت 
مع األطراف الرئيسيني وفقًا للتوجيهات الصادرة من 

بورصة البحرين واإلخطار/التعميم الصادر من مصرف 
البحرين املركزي. يتم دمج ضوابط آلية العمليات 

التشغيلية لرصد اإلمتثال للسياسة، بما في ذلك التعامل 
مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة واملوظفني.

املعامالت   مع   األطراف   ذات   العالقة

جميع املعامالت مع االطراف ذوي العالقة تتم من 
خالل معامالت سوقية عادلة. 

للحصول على معلومات عن املعامالت مع األطراف ذات 
العالقة، يرجى الرجوع الى اإليضاح رقم 24 »املتعلق 

باملعامالت مع األطراف ذات العالقة« من البيانات 
املالية املوحدة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2015.

لم يتم ادخال اي معلومات مادية من قبل الشركة مع 
االعضاء ا واالدارة، والشركات التابعة لها او االقارب 

وغيرها التي تحتمل تعارضها مع مصلحة الشركة.

٣1 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015 نوع السهماالسم

150,004150,004عاديمبارك جاسم كانو

150,004150,004عاديخالد محمد كانو

174,21٣17٣,9٣٣عاديفوزي أحمد كانو

428,77542٣,٣64عاديعبداهلل يوسف أكبر علي رضا

2٣1,7572٣1,757عاديمحمد يوسف عبدالرحمن

150,004150,004عاديحبيب محمود شهاب

1.284.7571.279.066املجموع

7.10 %7.14 %كنسبة مئوية من اجمالي عدد األسهم

حوكمة   الشركات | تتمة
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سياسة   األرباح

تخضع سياسة األرباح لتوصية من مجلس اإلدارة 
وموافقة مساهمي الشركة. وقد أوصى مجلس اإلدارة 

بدفع أرباح نقدية بواقع 50 فلسًا للسهم الواحد لكل 
سهم بقيمة 100 فلس على 18٫000٫000 سهم عادي 

للسنة املالية 2015.

سياسة   املكافآت

اقترح األعضاء صرف مكافآت بقيمة 105.059 دينار 
بحريني ملساهمتهم في عام 2015. تخضع مكافأة 

أعضاء مجلس اإلدارة ملوافقة الجمعية العامة.

أقر مجلس اإلدارة تعويضات كبيرة لإلدارة العليا. 
تشتمل تعويضات اإلدارة العليا على مرتبات وبدالت. 

وتكشف باسرك عن التعويضات لإلدارة العليا كجزء 
من اإليضاح رقم 24 بالتقرير السنوي لعام 2015.

تعتمد سياسة املكافآت على األداء، وهي تهدف 
باألساس الى الحفاظ على املوظفني من ذوي املواهب 

والكفاءات العالية.

املسئولية   اإلجتماعية   للشركة

تدرك الشركة بأنه يتعني عليها أن تكون عضوًا 
 في املجتمع الذي تعمل من خالله. وقد وضعت 

ً
مسئوال

الشركة السياسات واإلجراءات الخاصة بالتعامل مع 
املوضوعات التي تتعلق بالصحة والسالمة واالهتمامات 

البيئية. كذلك تساهم الشركة في  املؤسسات التعليمية 
والصحية والخيرية في املجتمع ملساعدتها على تحقيق 

أهدافها في املجتمع.
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شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب
املنطقة الصناعية، ميناء سلمان، مملكة البحرين

تقرير حول البيانات املالية املوحدة
لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة لشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب )“الشركة”( والشركة التابعة لها )“املجموعة”( والتي تتكون 
من بيان املركز املالي املوحد كما في ٣1 ديسمبر 2015، والبيانات املوحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في حقوق امللكية والتدفقات 

النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ، واإليضاحات التي تتكون من ملخص السياسات املحاسبية الهامة واملعلومات اإليضاحية األخرى.

مسئولية مجلس اإلدارة عن البيانات املالية املوحدة
إن مجلس إدارة الشركة مسئول عن إعداد البيانات املالية املوحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية، وعن نظام الرقابة 
الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضرورياً إلعداد البيانات املالية املوحدة بصورة عادلة وخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة، سواء كانت ناجتة عن 

احتيال أو خطأ.

مسئولية املدققني
إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي يف هذه البيانات املالية املوحدة استناداً إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد مت تدقيقنا وفقاً ملعايير التدقيق الدولية التي 

تتطلب منا االلتزام بأخالقيات املهنة، وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة من خلو البيانات املالية املوحدة من أية معلومات 
جوهرية خاطئة.

تشمل أعمال التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واإلفصاحات الواردة يف البيانات املالية املوحدة. ان اإلجراءات املختارة 
تعتمد على تقديراتنا، مبا يف ذلك تقييم مخاطر وجود معلومات جوهرية خاطئة يف البيانات املالية املوحدة، سواًء كانت ناجتة عن احتيال أو خطأ. وعند 

تقييم هذه املخاطر يتم األخذ يف االعتبار نظام الرقابة الداخلي املعني بإعداد وعرض البيانات املالية املوحدة بصورة عادلة من أجل تصميم إجراءات 
تدقيق مناسبة يف ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي حول فاعلية نظام الرقابة الداخلي للشركة. كما يشمل التدقيق أيضاً تقييم مدى مالئمة 

السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية التي جتريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم عام لعرض البيانات املالية املوحدة.

إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس للرأي الذي توصلنا إليه.

الرأي
برأينا أن البيانات املالية املوحدة تظهر بصـورة عادلة، يف كل اجلوانب اجلوهـرية، املـركز املالي املوحد للمجموعة كما  يف 31 ديسمبر 2015 وأداءها املالي 

املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة للسنة املنتهية بذلك التاريخ، وذلك وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.

تقرير حول املتطلبات التنظيمية األخرى 
وفقاً ملتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني نفيد مبا يلي:

إن الشركة حتتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وان البيانات املالية املوحدة تتفق معها.  أ(   
إن املعلومات املالية الواردة يف تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع البيانات املالية املوحدة.  ب(   

ج(  أنه لم يرد إلى علمنا وقوع أي مخالفات خالل السنة لقانون الشركات التجارية البحريني، أو لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة، ميكن أن   
يكون لها أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة أو مركزها املالي.

د(  وقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات واملعلومات التي طلبناها ألغراض التدقيق.  

كي بي ام جي فخرو
رقم ترخيص الشريك 187

28 فبراير 2016 

تقرير مدققي الحسابات إلى حضرات السادة المساهمين



شركة البحرين 
لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب

البيانات المالية الموحدة 
31 ديسمبر 2015
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20152014إيضاح

املوجودات 
موجودات غير متداولة

61.0002.061.000 ودائع بنكية  
83.226.7353.276.626استثمارات متوفرة للبيع

9500.574500.969استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق
103.415.5633.559.181عقارات استثمارية

126.253.5185.353.979عقار ومنشآت ومعدات

13.457.39014.751.755مجموع املوجودات غير املتداولة

موجودات متداولة
42.961.6003.546.247النقد وما في حكمه

4.841.9643.273.858ودائع بنكية  
54.031.1972.594.956ذمم  تجارية مدينة

6469.647410.559املخزون
7336.589312.455 مصروفات مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

12.640.99710.138.075مجموع املوجودات املتداولة

26.098.38724.889.830مجموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية

141.800.0001.800.000رأس املال 
4.436.4594.448.547االحتياطيات

16.975.86416.346.016األرباح املستبقاة

23.212.32322.594.563مجموع حقوق امللكية )صفحة 22(

املطلوبات
مطلوبات غير متداولة

11602.532593.971مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

602.532593.971مجموع املطلوبات غير املتداولة
مطلوبات متداولة

900.275361.739ذمم تجارية دائنة 
131.383.2571.339.557ذمم دائنة أخرى ومصروفات مستحقة

2.283.5321.701.296مجموع املطلوبات املتداولة

2.886.0642.295.267مجموع املطلوبات

26.098.38724.889.830مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

اعتمدت البيانات املالية املوحدة التي حتتوي على الصفحات من 20 إلى 47 من قبل مجلس اإلدارة يف 28 فبراير 2016 ووقعها بالنيابة عن املجلس:

بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2015

مبارك جاسم كانو
رئيس مجلس اإلدارة

خالد يوسف عبدالرحمن
عضو مجلس اإلدارة
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20152014إيضاح

156.017.4454.955.360اإليرادات

)2.780.100()3.594.063(تكلفة املبيعات

2.423.3822.175.260اجمالي الربح

)1.396.808()1.468.743(16مصروفات عمومية وإدارية

359.112369.321إيرادات فوائد وأرباح أسهم

17253.900214.910إيرادات أخرى

1.567.6511.362.683ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر

بنود يتم تصنيفها أو التي قد يتم تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة:

585.311)49.891(8صافي التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متوفرة للبيع

585.311)49.891(مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة

1.517.7601.947.994مجموع الدخل الشامل للسنة

76 فلس87 فلس18العائد األساسي واملخفض لكل سهم 

اعتمدت البيانات املالية املوحدة التي حتتوي على الصفحات من 20 إلى 47 من قبل مجلس اإلدارة يف 28 فبراير 2016 ووقعها بالنيابة عنهم:

 بيان الربح أو الخسارة والدخل
الشامل اآلخر الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

مبارك جاسم كانو
رئيس مجلس اإلدارة

خالد يوسف عبدالرحمن 
عضو مجلس اإلدارة
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املجموع أرباح مستبقاة

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات

احتياطي 
التبرعات 

الخيرية
االحتياطي 

العام
االحتياطي 

القانوني* رأس املال 2015

22.594.563 16.346.016 2.662.834 181.706 700.000 904.007 1.800.000 في 1 يناير 2015

الدخل الشامل للسنة

1.567.651 1.567.651 - - - - - ربح السنة  

)49.891( - )49.891( - - - -
صافي التغيرات في القيمة العادلة 

الستثمارات متوفرة للبيع

1.517.760 1.567.651 )49.891( - - - - مجموع الدخل الشامل للسنة

- )34.067( - 34.067 - - -
التبرعات الخيرية املعتمدة لسنة 

2014

)900.000( )900.000( - - - - - أرباح معلنة لسنة 2014

- )3.736( - - - 3.736 -
املحول لإلحتياطي القانوني لسنة 

2015

23.212.323 16.975.864 2.612.943 215.773 700.000 907.743 1.800.000 يف 31 ديسمبر 2015

املجموع أرباح مستبقاة

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات

احتياطي 
التبرعات 

الخيرية
االحتياطي 

العام
االحتياطي 

القانوني* رأس املال 2014

21.366.569 15.730.293 2.077.523 156.491 700.000 902.262 1.800.000 في 1 يناير 2014

الدخل الشامل للسنة

1.362.683 1.362.683 - - - - - ربح السنة  

585.311 - 585.311 - - - -
صافي التغيرات في القيمة العادلة 

الستثمارات متوفرة للبيع

1.947.994 1.362.683 585.311 - - - - مجموع الدخل الشامل للسنة

- )25.215( - 25.215 - - -
التبرعات الخيرية املعتمدة لسنة 

2013

)720.000( )720.000( - - - - - أرباح معلنة لسنة 2013

- )1.745( - - - 1.745 -
املحول لإلحتياطي القانوني لسنة 

2014

22.594.563 16.346.016 2.662.834 181.706 700.000 904.007 1.800.000 يف 31 ديسمبر 2014

* يتضمن االحتياطي القانوني على االحتياطي القانوني للشركة التابعة.

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

تتكون البيانات املالية املوحدة من الصفحات 20 إلى 47.
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

تتكون البيانات املالية املوحدة من الصفحات 20 إلى 47.

2014 2015 إيضاح

أنشطة العمليات

3.961.465 4.581.205 مقبوضات من العمالء

)2.554.488( )4.020.151( مدفوعات للموردين واملوظفني

)105.059( )105.059( 24 مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

)26.941( )26.941( 24 مدفوعات رسوم حضور جلسات مجلس اإلدارة

1.274.977 429.054 صايف النقد من أنشطة العمليات

أنشطة االستثمار

)812.324( )1.153.047( مدفوعات لشراء العقار واملنشآت واملعدات

)10.810( - 10 مدفوعات لعقارات استثمارية قيد التنفيذ

)1.017.276( 431.894 ودائع بنكية، صافي

19.923 - مقبوضات من بيع العقار واملنشآت واملعدات

413.790 605.043 مقبوضات من فوائد وأرباح أسهم

)1.406.697( )116.110( صافي النقد املستخدم في أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل

)718.289( )884.732( أرباح أسهم مدفوعة  

)2.800( )12.859( مدفوعات التبرعات واألعمال الخيرية

)721.089( )897.591( صايف النقد املستخدم يف أنشطة التمويل

)852.809( )584.647( صايف النقص يف النقد وما يف حكمه خالل السنة

4.399.056 3.546.247 النقد وما في حكمه في 1 يناير

3.546.247 2.961.600 4 النقد وما يف حكمه يف 31 ديسمبر 
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النشأة والنشاط  .1

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب )“الشركة”( هي شركة مساهمة عامة تأسست في مملكة البحرين في 16 سبتمبر 1962 تحت السجل 
التجاري رقم 715. يتمثل النشاط األساسي للشركة في تقديم خدمات التصليح والصيانة للسفن العاملة في الخليج العربي وكذلك خدمات الصيانة 

الطارئة للسفن العابرة للمحيطات أثناء تواجدها في املنطقة. ولدى الشركة أيضًا قسمًا للمقاوالت الهندسية والتجارية )تيمز(.

ان البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية في تمثل البيانات املالية للشركة والشركة التابعة لها )يشار إليها مجتمعة “املجموعة”(. 

لشركة التابعة للمجموعة املتضمنة في البيانات املالية املوحدة هي كالتالي:

النشاط الرئيسي
 نسبة امللكية وقوة 

التصويت للمجموعة
 مكان العمل / 
بلد التأسيس

الشركة

تصليح مضخات %100 مملكة البحرين
شركة تصليح املضخات البحرية 

والصناعية )الخليج( ش.ش.و

أساس اإلعداد   .2

أساس االلتزام أ( 

أعدت البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية، ومتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 2001.   

أساس القياس ب( 

أعدت البيانات املالية املوحدة وفقًا ملبدأ التكلفة التاريخية، ما عدا بعض االستثمارات املتوفرة للبيع التي تم قياسها بالقيمة العادلة.  

املعايير املحاسبية والتعديالت والتفسيرات السارية املفعول من 1 يناير 2015 ج( 

املعايير والتعديالت والتفسيرات أصبحت سارية املفعول في سنة 1 يناير 2015 والتي تعتبر ذات عالقة باملجموعة كاآلتي:  

)1( خطط املنافع املحددة: مساهمات املوظفني - تعديالت معيار املحاسبة الدولي رقم )19(    
  تعديالت معيار املحاسبة الدولي رقم )19( توضح كيف يجب أن تقوم الشركة باحتساب مساهمات املوظفني أو األطراف األخرى لتحديد خطط 

املنافع، بناًء على ما إذا كانت هذه املساهمات تعتمد على سنوات الخدمة املقدمة من املوظف. 

  بالنسبة للمساهمات التي ال تعتمد على عدد سنوات الخدمة، فإن للشركة خيار احتسابها كتخفيض في تكلفة الخدمة في الفترة التي تم تقديم الخدمة 
للمساهمات التي تعتمد على عدد سنوات  فيها، أو نسبتها لفترات خدمة املوظفني باستخدام طريقة وحدة االئتمان للمشروع، بينما بالنسبة 

الخدمة، فإن الشركة ملزمة بنسبتها لفترات خدمة املوظف. 

لم تكن هناك تأثيرات جوهرية على البيانات املالية املوحدة للمجموعة نتيجة لهذه التعديالت.  

التعديالت السنوية على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية دورة 2010-2012 ودورة 2013-2011      )2(  
  التعديالت السنوية على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للسنوات 2010-2012 و2011-2013 تشمل عدد من التعديالت ملختلف املعايير الدولية 

إلعداد التقارير املالية. معظم التعديالت ستكون سارية املفعول بأثر رجعي ابتداء من 1 يوليو 2014، مع السماح بالتطبيق املبكر )جنبًا إلى جنب مع 
املتطلبات االنتقالية الخاصة بكل حالة(، وفي هذه الحالة ستطبق أيضًا التعديالت الالحقة ذات العالقة على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية 

األخرى. لم تكن هناك تأثيرات جوهرية على البيانات املالية املوحدة للمجموعة نتيجة لهذه التعديالت.

 إيضاحات حول البيانات المالية 
الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015



بالدينار البحريني

25شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب

د(   املعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة وغير سارية املفعول ولم يتم تطبيقها  

  تم إصدار عدد من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية والتعديالت والتفسيرات التالية والتي ستكون سارية املفعول للسنوات التي تبدأ في أو بعد 1 
يناير2016، ولكن لم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات املالية املوحدة. املعايير والتعديالت والتفسيرات ذات العالقة باملجموعة موضحة أدناه. ال 

تخطط املجموعة لتطبيق أي من هذه املعايير بشكل مبكر.

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9( – األدوات املالية   )1(  
  املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9(  املنشور في يوليو 2014 يحل محل معيار املحاسبة الدولي رقم )39(: األدوات املالية – االحتساب 

والقياس. املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9( يشمل توجيهات معدلة حول تصنيف وقياس األدوات املالية، بما في ذلك النموذج الجديد 
للخسارة االئتمانية املتوقعة الحتساب انخفاض قيمة املوجودات املالية، واملتطلبات العامة الجديدة ملحاسبة التحوط. كما ينقل توجيهات االحتساب 

وإلغاء االحتساب من معيار املحاسبة الدولي رقم )39(. املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )9( سيكون ساري املفعول للسنوات املنتهية من أو 
بعد  1 يناير 2018، مع السماح بالتطبيق املبكر. 

تقوم املجموعة حاليًا بتقييم األثر الناتج املحتمل من تطبيق هذا املعيار على البيانات املالية املوحدة.  

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )15( – إيراد العقود مع العمالء  )2(  
 لتحديد ما إذا كان، وكم، وكيفية احتساب اإليراد. ويحل محل اإلرشادات 

ً
  املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )15( يؤسس إطارًا شامال

احتساب اإليراد الحالية، بما في ذلك معيار املحاسبة الدولي رقم )18(- اإليراد، ومعيار املحاسبة الدولي رقم )11( - عقود اإلنشاءات، وتفسير لجنة 
املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية رقم )13( – برامج والء العمالء. املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )15( ساري املفعول للسنوات املالية 

التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2017، مع السماح بالتطبيق املبكر.

تقوم املجموعة حاليًا بتقييم األثر الناتج املحتمل من تطبيق هذا املعيار على البيانات املالية املوحدة.  

توضيح الطرق املقبولة لالستهالك واإلطفاء - تعديالت معيار املحاسبة الدولي رقم )16( ومعيار املحاسبة الدولي رقم )38(  )3(  
  تعديالت معيار املحاسبة الدولي رقم )16( تمنع الشركات من استخدام طريقة استهالك على أساس اإليرادات لبنود املمتلكات واآلالت واملعدات. 

 للنقض، وهو أن اإليراد ليس بالضرورة األساس املناسب الحتساب اإلطفاء 
ً
تعديالت معيار املحاسبة الدولي رقم )38( تقدم افتراضًا قابال

للموجودات غير امللموسة. من املمكن نقض هذا االفتراض فقط إذا كان يتم التعبير عن األصل غير امللموس كمقياس لإليراد، أو إذا كان من املمكن 
برهنة ترابط اإليراد واستهالك املنافع االقتصادية لألصل غير امللموس بشكل كبير. تطبق التعديالت بأثر مستقبلي للسنوات من أو بعد 1 يناير 2016 

مع السماح بالتطبيق املبكر.

تقوم املجموعة حاليًا بتقييم األثر الناتج املحتمل من تطبيق هذا املعيار على البيانات املالية املوحدة.  

التعديالت السنوية على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية دورة 2014-2012    )5(  
   التعديالت السنوية على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية لدورة 2012-2014 تشمل عدد من التعديالت ملختلف املعايير الدولية إلعداد 

التقارير املالية. معظم التعديالت ستكون سارية املفعول بأثر مستقبلي ابتداء من أو بعد 1 يناير2016، مع السماح بالتطبيق املبكر )جنبًا إلى 
جنب مع املتطلبات االنتقالية الخاصة بكل حالة(، وفي هذه الحالة ستطبق أيضًا التعديالت الالحقة ذات العالقة على املعايير الدولية إلعداد 

التقارير املالية األخرى. تقوم املجموعة حاليًا بتقييم األثر الناتج املحتمل من تطبيق هذا املعيار على البيانات املالية املوحدة.

التطبيق املبكر للمعايير هـ( 

لم تقم املجموعة بالتطبيق املبكر ألي من املعايير الجديدة أو املعدلة في 2015.  

و(  العملة املستعملة يف اجناز املعامالت والعملة املستعملة يف إعداد البيانات املالية 

يتم قياس بنود البيانات املالية املوحدة للمجموعة بعملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها املجموعة )“عملة التعامل”(. يتم إعداد البيانات املالية 
املوحدة بالدينار البحريني وهي العملة املستخدمة من قبل املجموعة في معامالتها والعملة املستخدمة في إعداد البيانات املالية املوحدة.

 إيضاحات حول البيانات المالية 
الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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استخدام التقديرات واألحكام ز( 

  إن إعداد البيانات املالية املطابقة للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية يتطلب من اإلدارة استخدام التقديرات واألحكام والفرضيات التي تؤثر على 
تطبيق السياسات املحاسبية واملبالغ املسجلة للموجودات واملطلوبات والدخل واملصروفات. قد تختلف النتائج الحقيقية عن هذه التقديرات.

  تتم مراجعة التقديرات والفرضيات املستخدمة بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تشمل توقع األهداف املستقبلية املعقولة في 
ضوء الظروف الراهنة. يحتسب التعديل على التقديرات املحاسبية في الفترة نفسها التي تم فيها تعديل التقديرات، وفي أي فترة مستقبلية متأثرة. 

البنود الهامة التي تستخدم فيها اإلدارة التقديرات واإلفتراضات أو األحكام كما يلي:

إنخفاض قيمة األوراق املالية املتوفرة للبيع  )1(  
  تقوم املجموعة، في تاريخ املركز املالي، بتحديد وجود انخفاض في قيمة االستثمارات املتوفرة للبيع عندما يوجد انخفاض جوهري أو لفترة طويلة 

في القيمة العادلة بأقل من التكلفة. ويتطلب ذلك اجتهادًا من قبل اإلدارة. لتحديد دالئل االنخفاض في هذه االستثمارات، تقوم املجموعة بتقييم عدة 
عوامل، منها التذبذب الطبيعي في أسعار األسهم. وحني ال تكون القيم العادلة متوفرة واالستثمارات محتسبة بالتكلفة، تحدد الشركة االنخفاض في 
القيمة بتقييم عدة عوامل، وجود دالئل تدهور الوضع املالي لالستثمار وأداء القطاع الذي يعمل فيه، والتغيرات التقنية، والتدفقات املالية التشغيلية 

والتمويلية.

األعمار االنتاجية والقيمة املتبقية للعقار واملنشآت واملعدات   )2(  
  تراجع املجموعة األعمار االنتاجية للعقار والقيمة املتبقية للعقار واملنشآت واملعدات في تاريخ بيان املركز املالي لتحديد ما اذا كان هناك حاجة لتعديل 

العمر االفتراضي والقيمة املتبقية. يتم تقدير األعمار االنتاجية والقيمة املتبقية بناء على موجودات مشابهة في القطاع، وتوقعات اإلدارة للمنافع 
االقتصادية املستقبلية. 

انخفاض قيمة املخزون  )3(  
  تراجع املجموعة القيمة الدفترية للمخزون في نهاية كل بيان مركز مالي لتحديد ما اذا كانت قيمة املخزون قد انخفضت. وتحدد املجموعة املخزون 

املنخفض اعتمادا على عمر املخزون وتقدير حجم الطلب املستقبلي له. اذا توافرت دالئل االنخفاض، تقدر القيمة املمكن تحصيلها باالعتماد على 
الخبرة املتعلقة بالتخلص من هذا املخزون.

انخفاض قيمة الذمم املدينة  )4(  
  تراجع املجموعة القيمة الدفترية للذمم املدينة في تاريخ بيان املركز املالي لتحديد ما اذا كانت قيمة الذمم املدينة قد انخفضت. تحدد املجموعة 
الذمم املدينة املنخفضة اعتمادا على عمر الذمم املدينة، والوضع املالي للطرف اآلخر، والتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة. اذا توافرت دالئل 

االنخفاض، تقدر القيمة املمكن تحصيلها باالعتماد على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة.

انخفاض قيمة العقارات االستثمارية  )5(  
  تقوم املجموعة بتقييم العقارات االستثمارية بشكل دوري من قبل مقيمني خارجني لتحديد انخفاض القيمة. جميع العقارات االستثمارية للمجموعة 

موجودة في مملكة البحرين. نتيجة عدم انتظام سوق العقارات املحلية وقلة املعامالت فيها، فأنه من املعقول، بناًء على املعلومات الحالية، 
بأن تقدير انخفاض القيمة قد يتطلب تعديالت جوهرية للقيمة الدفترية لهذه املوجودات في السنة املالية القادمة نتيجة تغيرات جوهرية في 

فرضيات التقديرات.

3.   السياسات املحاسبية الهامة

تم تطبيق السياسات املحاسبية املوضحة أدناه على نحو ثابت كما كانت مطبقة في الفترات املعروضة في هذه البيانات املالية املوحدة، ومن قبل جميع 
شركات املجموعة عدا التغيرات، والتفسيرات والتعديالت للمعايير املحاسبية )راجع ايضاح 2)ج((.

أسس توحيد البيانات أ( 

الشركات التابعة   )1  
  الشركات التابعة هي الشركات الخاضعة لسيطرة املجموعة. يوجد لدى املجموعة سيطرة على الشركة إذا تعرضت إلى أو كان  لديها الحق في عوائد 

متغيرة من جراء مشاركتها في الشركة املستثمر فيها، ولها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على هذه الشركة. تم توحيد 
البيانات املالية الخاصة بالشركات التابعة في البيانات املوحدة من تاريخ الحصول على السيطرة حتى تاريخ فقدان تلك السيطرة.

أساس اإلعداد  |  )يتبع(  .2
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املعامالت املستثناة عند توحيد البيانات املالية   )2  
  تستثنى األرصدة واملعامالت بني شركات املجموعة، وأية أرباح أو خسائر غير محققة ناتجة من املعامالت بني شركات املجموعة عند إعداد البيانات 

املالية املوحدة.

  يتم استثناء األرباح غير املحققة الناتجة عن املعامالت مع الشركة التابعة إلى حد حصة املجموعة في املنشأة. يتم استثناء الخسائر الغير محققة 
بنفس طريقة األرباح الغير املحققة إلى الحد الذي ال يوجد أي دليل على انخفاض القيمة.

3( فقدان السيطرة    
  عندما تفقد املجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تستبعد موجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأية حصة غير مسيطرة ذات الصلة وغيرها من 
عناصر حقوق امللكية. يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة. يتم قياس أي حصة محتفظ بها في الشركة التابعة السابقة بالقيمة 

العادلة عند فقدان السيطرة.

املعامالت واألرصدة بالعملة األجنبية ب( 

  يتم تحويل املوجودات واملطلوبات النقدية بسعر الصرف السائد بتاريخ بيان املركز املالي. يتم تحويل املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى 
عملة التعامل لكل وحدة بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء املعاملة. تدرج أرباح وخسائر فروقات العملة للموجودات واملطلوبات املالية في الربح أو 

الخسارة. فروقات تحويل البنود غير النقدية املقاسة بالقيمة العادلة، كاألسهم املصنفة كاستثمارات متوفرة للبيع، تدرج في احتياطي القيمة العادلة 
في حقوق امللكية.

األدوات املالية   ج( 

االحتساب والقياس الالحق  )1(  
  ال تمتلك املجموعة أي أدوات مالية مشتقة. تشمل األدوات املالية على استثمارات في أسهم ملكية مدرجة وسندات دين غير مدرجة، وذمم تجارية وذمم 

مدينة أخرى، والنقد وما في حكمه، وودائع بنكية قصيرة األجل، وودائع بنكية طويلة األجل وذمم تجارية وذمم دائنة أخرى. املشتريات أو املبيعات 
بالطريقة العادية هي مشتريات أو مبيعات املوجودات املالية التي يتم إثباتها في تاريخ املتاجرة وهو التاريخ الذي تلتزم به املجموعة بشراء أو بيع املوجودات.

القياس  )2(  
القروض والذمم املدينة     

  القروض والذمم املدينة هي موجودات مالية ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط. يتم احتساب تلك األصول في البداية 
بالقيمة العادلة مضافًا إليها أي تكاليف خاصة باملعامالت التي تعزى إليها مباشرة، ويتم قياسها وقت الحق  بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة 

الفائدة الفعلية، مطروحًا منها خسائر انخفاض القيمة ان وجدت. تشمل القروض الذمم املدينة على النقد وما في حكمه، والودائع البنكية والذمم 
التجارية املدينة والذمم املدينة األخرى.

املوجودات املالية املتوفرة للبيع  
  املوجودات املالية املتوفرة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة تصنف على أنها متوفرة للبيع أو ال تدرج تحت أي صنف من املوجودات املالية. يتم 

احتساب املوجودات املالية املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة ويضاف إليها تكاليف املعامالت التي تعزى لها.

  يتم قياس املوجودات املالية املتوفرة للبيع الحقًا بالقيمة العادلة والتغييرات التي تطرأ عليها، بخالف خسائر االنخفاض في القيمة واالختالف 
العمالت األجنبية في أدوات الدين املتوفرة للبيع، واملحتسبة في الدخل الشامل اآلخر، واملعروضة في احتياطي القيمة العادلة في حقوق امللكية. عند 

استبعاد االستثمار، تحول االرباح والخسائر املتراكمة في حقوق امللكية إلى الربح أو الخسارة. يتم احتساب شراء وبيع االستثمارات املتوفرة للبيع 
بتاريخ املتاجرة. املوجودات املالية املتوفرة للبيع تشمل أسهم ملكية مدرجة.  

موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق       
  يتم تصنيف هذه املوجودات املالية كاستثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق إذا كانت للمجموعة النية والقدرة على االحتفاظ بسندات دين إلى 

تاريخ االستحقاق. يتم تسجيل املوجودات املالية املحتفظ بها لالستحقاق بالقيمة العادلة مضافا إليها أي تكاليف املعامالت التي تعزى لها مباشرة. 
الحقًا، يتم قياس املوجودات املالية املحتفظ بها لالستحقاق بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، مطروحًا منها خسائر انخفاض القيمة 

ان وجدت. تشمل املوجودات املالية املحتفظ بها لتاريخ االستحقاق على سندات دين غير مدرجة.

املطلوبات املالية األخرى  
  املطلوبات املالية مبدئيًا يتم تسجيلها بالقيمة العادلة مطروحًا منها كافة املصروفات املتعلقة بها مباشرة. الحقًا، بعد التسجيل املبدئي، يتم قياس هذه 

املطلوبات بالتكلفة املطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي.
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إلغاء االحتساب  )3(  
املوجودات املالية  

  تقوم املجموعة بإلغاء إحتساب املوجودات املالية عندما ينتهي حقها التعاقدي من إستالم التدفقات النقدية أو من املوجودات املالية أو تقوم املجموعة 
بنقل جميع مخاطر عوائد ملكية املوجودات املالية بشكل جوهري أو التي لم تقم املجموعة بتحويلها وال يحتفظ بشكل كبير من مخاطر ومنافع ملكيتها 

أو أنها ال تحتفظ بالسيطرة على املوجودات املالية.

  في حالة إلغاء إحتساب املوجودات املالية، الفرق بني القيمة الدفترية للموجود )أو القيمة الدفترية املعينة للجزء من املوجودات املالية الخاضع إللغاء 
اإلحتساب( ومجموع )أ( النقد املقبوض )ويشمل أي موجود جديد تم الحصول عليه مطروحا منه اي التزامات مفترضة( و)ب( أي أرباح أو خسائر 
متراكمة التي تم احتسابها في الدخل الشامل اآلخر يتم احتسابها في الربح أو الخسارة. أي فائدة في املوجودات املالية تكون مؤهلة إللغاء اإلحتساب 

هي التي يتم إنشائها أو االحتفاظ بها من قبل املجموعة كموجود أو مطلوب منفصلة.

  في املعامالت التي لم تقم املجموعة باالحتفاظ أو نقل جوهري للمخاطر واملنافع وتحتفظ بالسيطرة على هذه املوجودات، فإن املجموعة تستمر في 
تسجيل املوجودات إلى حد استمرارية املشاركة فيها، والتي تحددها إلى أي مدى تتعرض للتغيرات في قيمة املوجودات املنقولة.

املطلوبات املالية  
تقوم املجموعة بإلغاء احتساب املطلوبات املالية في حالة تسديد أو إلغاء أو إنتهاء اإللتزامات التعاقدية.  

املقاصة  )4(  
  تتم مقاصة املوجودات املالية واملطلوبات املالية وإظهار صافي املبلغ في بيان املركز املالي عندما يكون هناك حق قانوني يوجب إجراء املقاصة بني 
املبالغ املستحقة وتنوي املجموعة إما التسوية على أساس الصافي أو استحقاق املوجودات وتسوية املطلوبات في نفس الوقت. يتم عرض االيرادات 
واملصروفات على أساس الصافي فقط وفقًا للمعايير املحاسبية عندما تسمح بذلك أو لتحقيق مكاسب وخسائر ناتجة عن مجموعة من املعامالت 

املماثلة. إن هذه لسيت الحالة العامة التفاقيات التسوية العامة، وبالتالي يتم عرض املوجودات واملطلوبات بصورة إجمالية في بيان املركز املالي.

إحتساب االيراد )د( 

  تمثل اإليرادات القيمة العادلة للمقابل املستلم أو الذمم املدينة لبيع البضائع في ظروف العمليات اإلعتيادية ألنشطة املجموعة. يتم احتساب اإليراد 
عند التمكن من احتساب املبلغ بشكل موثوق، وعند التأكد من وجود منافع اقتصادية للمنشأة، وعند انطباق شروط محددة لكل نشاط من أنشطة 

املجموعة كاآلتي: 

  يتم احتساب اإليراد من عقود إصالح وصيانة السفن واملضخات حسب نسبة اإلنجاز. 

  تحتسب مبيعات البضائع الهندسية عندما يصبح للعميل حق تملك هذه البضائع.

إيرادات أخرى هـ( 

)1(  يحتسب إيراد اإليجار من العقارات االستثمارية في بيان الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على مدة عقد اإليجار. تحتسب حوافز اإليجار   
املمنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي إيراد اإليجار على مدة العقد.

)2(  تحتسب أرباح األسهم بتاريخ نشوء حق املجموعة في استالم هذه األرباح وهو تاريخ ما قبل األرباح في حالة األوراق املالية املدرجة. تظهر األرباح   
والخسائر الناتجة من العمالت األجنبية على أساس الصافي. 

)3(  يتم احتساب الفوائد وفقًا ملبدأ االستحقاق باستخدام سعر الفائدة الفعلي.   

املخزون و( 

 
ً
  يتم احتساب قيمة املخزون على أساس التكلفة التاريخية أو صافي القيمة املمكن تحقيقها، أيهما أقل. يتم احتساب التكلفة وفقًا لقاعدة الوارد أوال

 . صافي القيمة املمكن تحقيقها هو عبارة عن سعر البيع في ظروف العمل العادية، مطروحًا منه التكاليف املقدرة إلتمام عملية البيع . يتم 
ً
صادر أوال

عمل مخصص للمواد املتقادمة واملواد بطيئة الحركة ويتم تسجيله ضمن تكلفة املبيعات.

السياسات املحاسبية الهامة  |  )يتبع(  .3
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ز(  العقارات االستثمارية

  العقارات االستثمارية هي العقارات التي يحتفظ بها إليرادات اإليجار أو لزيادة القيمة أو لكليهما. وتسجل االستثمارات العقارية بالتكلفة مطروحا 
منها االستهالك املتراكم وأية خسائر انخفاض القيمة.

  وتشمل تكلفة النفقات التي تعزى مباشرة إلى اقتناء العقارات واالستثمار. تكلفة البناء املباشر للعقار االستثماري وتشمل تكاليف املواد والعمالة 
املباشرة، أية تكاليف اخرى تعزى مباشرة إلى جلب االستثمار العقاري لحالة صالحة للعمل لالستعمال املستهدف منها واستثمارها وتكلفة االقتراض.

  أي ربح أو خسارة في التخلص من العقارات االستثمارية )محتسبةعلى أساس الفرق بني العائدات الصافية من التخلص منها والقيمة الدفترية للبند( 
يتم تسجيله في الربح أو الخسارة. عندما يتم بيع عقار استثماري كان مصنفا في السابق تحت املمتلكات واملنشآت واملعدات، يتم تحويل أي مبلغ 

مسجلة تحت احتياطي إعادة التقييم إلى األرباح املستبقاة. ال يتم تحميل أي استهالك على االرض. املباني تستهلك على مدى العمر اإلنتاجي املقدر من 
30 عاما.

ح(  العقار واملنشآت واملعدات 

االحتساب والقياس  )1(  
  املعدات املستخدمة في نشاط املجموعة وألهداف إدارية بشكل مستمر والتي ال توجد هناك نية لبيعها في الظروف االعتيادية، تظهر بالتكلفة مطروحًا 

منها االستهالك املتجمع وأي خسائر لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. تتم رسملة تكاليف اإلضافات والتحسينات الرئيسية.

التكاليف الالحقة  )2(  
  إن التكاليف الالحقة تضاف إلى قيمة األصل أو كأصل منفصل، إذا كان مناسبًا فقط عندما يحتمل ان تتحقق منافع اقتصادية للمجموعة مرتبطة 
بهذا األصل وأن يكون باإلمكان قياس تكلفته بشكل موثوق. أما تكاليف التصليحات والصيانة فتدرج في الربح أو الخسارة للفترة املالية التي حدثت 

فيها. تتم مراجعة القيمة املتبقية والعمر اإلنتاجي، وتعديلهما كلما كان مناسبًا في بيان تاريخ بيان املركز املالي. 

  يتم احتساب األرباح والخسائر من بيع العقار واآلالت واملعدات عن طريق مقارنة املبالغ املقبوضة بصافي القيمة الدفترية للعقار واآلالت واملعدات 
وتحتسب ضمن اإليرادات األخرى في بيان الربح أو الخسارة. 

االستهالك  )3(  
  يحتسب االستهالك وفقا لطريقة القسط الثابت لتوزيع  تكلفة األصول أو قيمتها بعد إعادة التقييم على العمر اإلنتاجي املقدر لكل أصل وذلك حسب 

التوزيع اآلتي :

العمر االنتاجي بالسنوات التفاصيل

  30 - 10 األرصفة واملباني  

  12 الحوض العائم

  15 - 5 رافعات

  3 السيارات

  15 -5 القوارب

5 - 2 األثاث واملعدات املكتبية

  يتم تحميل االستهالك على بيان الربح أو الخسارة. وفي حالة بيع أو شطب أي من املوجودات الثابتة، يتم طرح التكلفة واالستهالك املتراكم ويرحل 
الربح أو الخسارة إلى بيان الربح أو الخسارة. يتم مراجعة األعمار التشغيلية املقدرة للموجودات بصفة دورية من قبل اإلدارة. 

ذمم جتارية مدينة ط( 

  الذمم التجارية املدينة هي املبالغ املستحقة من العمالء عن السلع املباعة أو الخدمات املؤداة في ظروف العمل االعتيادية. يتم تسجيل الذمم التجارية 
املدينة مبدئيا على أساس القيمة العادلة والحقا يتم احتسابها على أساس التكلفة املطفأة  مطروحًا منها مخصص انخفاض القيمة.
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مبالغ مستحقة من العمالء ي( 

  تمثل املبالغ املستحقة من العمالء قيمة األعمال املنجزة التي لم تصدر فواتير لها واملتوقع تحصيلها  من العميل نتيجة العمل املنجز حسب العقد حتى 
تاريخ بيان املركز املالي. يتم احتساب ذلك بالتكلفة إضافة إلى األرباح املحتسبة بها حتى االن ناقصًا املبالغ التي تم اصدار فواتير لها والخسائر 

املتكبدة.  

ك(  إيجارات تشغيلية

  يتم تصنيف اإليجارات التي ال تتضمن إنتقال املنافع واملخاطر بشكل جوهري للمستأجر كإيجارات تشغيلية. تحتسب املدفوعات التي تتم تحت 
اإليجارات التشغيلية في بيان الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على فترة اإليجار. 

النقد وما يف حكمه  ل( 

  يتكون النقد وما في حكمه من النقد، وأرصدة البنوك، والودائع البنكية قصيرة األجل املستحقة خالل 3 أشهر التي ليس لها تعرض جوهري ملخاطر 
القيمة العادلة.   

االحتياطي القانوني  م( 

  وفقًا لنظام الشركة األساسي فإنه يجب تخصيص 10% من صافي األرباح لالحتياطي قانوني. وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 
2001، فإنه يمكن إيقاف التخصيص إلى االحتياطي القانوني عندما يصل االحتياطي إلى 50% من رأس املال . االحتياطي القانوني قابل للتوزيع فقط 

وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 2001.    

االحتياطي العام  ن( 

  طبقًا للمادة رقم 64 من النظام األساسي، يتم تحويل مبالغ محددة إلى االحتياطي العام. بقرار من مجلس اإلدارة، تم التوقف عن تحويل املبالغ إلى 
االحتياطي العام منذ عام 1977. االحتياطي العام واألرباح املستبقاة يمثالن أرباح متراكمة مخصصة لالستخدام في املستقبل، حيث أن ملجلس 

اإلدارة واملساهمني كامل حرية التصرف فيهما وهما قابالن للتوزيع.

احتياطي التبرعات اخليرية  س( 

  يتم تحويل مبالغ التبرعات الخيرية من األرباح املستبقاة ألغراض خيرية.

أرباح املساهمني ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ع( 

  تحتسب أرباح املساهمني ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ضمن التزامات الشركة في الفترة التي يتم املوافقة فيها من قبل املساهمني. 

العائد على السهم ف( 

  تقدم املجموعة معلومات العائد على السهم األساسي ألسهمها العادية. يحسب العائد األساسي لكل سهم بقسمة ربح أو خسارة السنة املنسوبة لحاملي 
األسهم العادية للشركة على املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.  

ص(  القطاعات التشغيلية

  القطاعات التشغيلية هي أجزاء من املجموعة تقوم بأنشطة تجارية قد تكسب منها إيرادات وتتكبد مصروفات، والتي تشمل اإليرادات واملصروفات 
املنسوبة للمعامالت التي تتم مع باقي مكونات املجموعة. يتم مراجعة نتائجها التشغيلية بصورة منتظمة من قبل مجلس إدارة املجموعة، بهدف تقييم 

أداء كل قطاع وتخصيص املوارد لهذه القطاعات، والتي يوجد لها معلومات مالية منفصلة. 

السياسات املحاسبية الهامة  |  )يتبع(  .3

 إيضاحات حول البيانات المالية 
الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015



بالدينار البحريني

31شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني ق( 

  توفر هيئة التأمني االجتماعي غطاءًا تأمينيًا )ومنافع اجتماعية أخرى( للموظفني البحرينيني وذلك نظير اشتراك شهري يتحمله كل من أصحاب 
العمل واملوظفني ويحتسب على أساس نسبة مئوية ثابتة من الراتب. مساهمة املجموعة في هذا البرنامج والذي يمثل برنامج مساهمات محددة حسب 

املعيار املحاسبي الدولي رقم )19( يتم تسجيلها كمصاريف في بيان الربح أو الخسارة عند تكبدها.  

  يستحق املوظفون األجانب مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لنصوص قانون العمل البحريني بالقطاع األهلي لسنة 2012 على أساس مدة الخدمة والرواتب 
والعالوات األخرى حسب آخر رواتب وعالوات مدفوعة. لقد تم عمل مخصص لهذه االلتزامات والتي تمثل مساهمة غير ممولة والتي تمثل برنامج 

منافع محددة حسب قانون املحاسبة العاملي رقم )19( واحتسابها على افتراض إنهاء خدمات جميع املوظفني بتاريخ بيان املركز املالي.

  يتم احتساب منافع املوظفني قصيرة األجل كمصروف عند تقديم الخدمة ذات الصلة. يتم احتساب مطلوب بالقيمة املتوقعة والتي ستقوم املجموعة 
بدفعها نتيجة التزامات قانونية بدفع هذه املبالغ مقابل الخدمات املؤداة من قبل املوظفني والتي يمكن تقديرها بشكل موثوق.

املخصصات ر( 

  يتم احتساب مخصص في بيان املركز املالي عندما تكون على املجموعة التزامات قانونية أو اعتبارية من جراء معامالت سابقة، وعندما يكون من 
املحتمل وجود تدفق خارجي ملنافع اقتصادية لسداد هذه االلتزامات.

ش(  إنخفاض القيمة 

املوجودات املالية  )1(  

  يتم تقييم املوجودات املالية بتاريخ كل بيان املركز املالي لتحديد ما إذا كان هناك دالئل موضوعية على االنخفاض في القيمة. تنخفض قيمة املوجودات 
املالية في حال وجود أدلة موضوعية على وجود حدث واحد أو أكثر كان له تأثير سلبي على التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من تلك املوجودات.

  خسائر انخفاض القيمة املتعلقة باملوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة تحسب بالفرق بني القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 
املستقبلية املقدرة املخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي. في حالة استثمارات األوراق املالية املصنفة كاستثمارات متوفرة للبيع املقاسة بالقيمة 

العادلة، تأخذ املجموعة في االعتبار وجود انخفاض جوهري أو لفترة طويلة في القيمة العادلة كمؤشر على انخفاض القيمة.

  تحتسب جميع خسائر انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة. أية خسائر متراكمة متعلقة باملوجودات املالية املتوفرة للبيع تحتسب عن طريق تحويل 
الخسائر املتراكمة املحتسبة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر، واملعروضة في احتياطي القيمة العادلة في حقوق امللكية، إلى الربح أو الخسارة. يتم 

عكس خسائر االنخفاض في القيمة إذا كان باإلمكان نسب هذه العكس بشكل موضوعي إلى أحداث وقعت بعد إحتساب خسائر االنخفاض في القيمة. 
بالنسبة للموجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة، يتم تسجيل العكس في الربح أو الخسارة. أما أسهم امللكية املصنفة كموجودات مالية متوفرة 

للبيع، يتم تسجيل العكس مباشرة في الربح أو الخسارة.

املوجودات الغير مالية  )2(  
  يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير املالية املجموعة، عدا املخزون، في تاريخ كل بيان مركز مالي لتحديد دالئل إنخفاض في القيمة. إذا 

وجد مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لهذه املوجودات.  القيمة القابلة لالسترداد للموجودات أو الوحدة املولدة للنقد هي القيمة 
املستخدمة أو القيمة العادلة مطروحًا منها تكلفة البيع، أيهما أكبر. 

  عند تقييم القيمة املستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق 
الحالية للقيمة الزمنية للنقد وأخطار تلك املوجودات. لغرض تحديد اإلنخفاض في القيمة، يتم تصنيف املوجودات معًا ضمن أصغر مجموعة من 

املوجودات التي تولد التدفقات النقدية من االستخدام املستمر، والتي تعتبر مستقلة بصورة كبيرة عن التدفقات النقدية من املوجودات أو مجموعات 
املوجودات األخرى )“الوحدة املولدة للنقد”(.

  تحتسب خسائر انخفاض القيمة إذا كانت القيمة الدفترية للموجودات أو الوحدة املولدة للنقد تفوق القيمة القابلة لالسترداد. يتم إحتساب خسائر 
انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة. تحتسب خسائر االنخفاض في القيمة للموجودات األخرى في الفترات السابقة، ويتم تقييمها في نهاية كل فترة 
لتحديد دالئل انخفاض أو عدم استمرار وجود خسائر االنخفاض في القيمة.يتم عكس الخسارة إذا كان هناك أي تغيير في طريقة التقدير املسخدمة 

لتحديد القيمة القابلة لإلسترداد. يتم عكس الخسارة فقط لغاية القيمة الدفترية للموجودات بحيث ال تفوق القيمة الدفترية التي كانت ستحدد، 
صافي من االستهالك أو اإلطفاء، إذا لم يتم احتساب خسائر االنخفاض في القيمة. 
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النقد وما يف حكمه  .4

2014 2015

203.096 49.738 النقد في الصندوق ولدى البنوك

3.343.151 2.911.862 ودائع بنكية قصيرة األجل

3.546.247 2.961.600

كما في تاريخ بيان املركز املالي، بلغ متوسط معدل الفائدة على الودائع البنكية قصيرة األجل %1.68  )2014: %1.58(.

ذمم جتارية مدينة  .5

2014 2015

776.654 1.564.627 مبالغ مستحقة من العمالء

1.838.602 2.515.623 الذمم التجارية املدينة

)20.300( )49.053( مطروحًا منها: مخصصات انخفاض القيمة

2.594.956 4.031.197

الحركة في مخصص انخفاض القيمة كما يلي:

2014 2015

33.865 20.300 في 1 يناير

- 43.253 مخصص السنة

)7.565( )1.300( املعكوس خالل السنة

)6.000( )13.200( شطب خالل السنة

20.300 49.053 يف 31 ديسمبر

املعلومات املتعلقة بمخاطر االئتمان والسيولة ومخاطر السوق وخسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية املدينة للمجموعة موضحة في إيضاح رقم )22(.

املخزون   .6

2014 2015

335.583 496.277 بضائع إلعادة البيع

486.403 432.330 مواد خام وقطع غيار

821.986 928.607

)411.427( )458.960( مخصص املواد املتقادمة وبطيئة الحركة  

410.559 469.647
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الحركة في مخصص انخفاض القيمة كما يلي:

2014 2015

371.427 411.427 في 1 يناير

40.000 47.533 مخصص السنة

411.427 458.960 في 31 ديسمبر 

خالل السنة، تم إحتساب املخزون املستخدم بقيمة 736.754 دينار بحريني )2014: 483.624 دينار بحريني( كمصروفات ضمن تكلفة املبيعات. 

7.  مدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى

2014 2015

109.965 151.587 فوائد مستحقة

85.205 51.819 مصروفات مدفوعة مقدمًا

117.285 133.183 أخرى

312.455 336.589

8.  استثمارات متوفرة للبيع

2014 2015

3.276.626 3.226.735 أسهم ملكية  مدرجة  

3.276.626 3.226.735  

الحركة في االستثمارات املتوفرة للبيع كما يلي:

2014 2015

2.691.315 3.276.626 في 1 يناير

585.311 )49.891( تغيرات القيمة العادلة  

3.276.626 3.226.735 في 31 ديسمبر 

استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق  .9

2014 2015

500.969 500.574 سندات دين تنموية – حكومة مملكة البحرين

تشمل االستثمارات املحتفظ بها حتى االستحقاق على سندات دين تنموية لحكومة مملكة البحرين صادرة عن مصرف البحرين املركزي بمعدل فائدة يبلغ 
5% على مدى 7 سنوات تستحق في عام 2017.
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عقارات استثمارية   .10

املجموع مباني أراضي مملوكة

التكلفة

4.634.303 4.278.629 355.674 في 1 يناير 2014

10.810 10.810 - إضافات

4.645.113 4.289.439 355.674 في 31 ديسمبر 2014

4.645.113 4.289.439 355.674 في 1 يناير 2015

- - - إضافات

4.645.113 4.289.439 355.674 في 31 ديسمبر 2015

االستهالك

942.681 942.681 - في 1 يناير 2014

143.251 143.251 - استهالك السنة

1.085.932 1.085.932 - في 31 ديسمبر 2014

1.085.932 1.085.932 - في 1 يناير 2015

143.618 143.618 - استهالك السنة

1.229.550 1.229.550 - في 31 ديسمبر 2015

3.415.563 3.059.889 355.674 صايف القيمة الدفترية  يف 31 ديسمبر 2015

3.559.181 3.203.507 355.674 صافي القيمة الدفترية  في 31 ديسمبر 2014

تشمل اإليرادات األخرى على صافي اإليراد من العقارات االستثمارية كما يلي:

2014 2015

417.765 421.630 إجمالي إيراد اإليجارات

)148.669( )149.193(  مبالغ مخصصة من األثاث والتركيبات املستخدمة في العقارات االستثمارية
ً
االستهالك، شامال

)97.073( )93.124( مصروفات أخرى

172.023 179.313 صايف إيراد اإليجارات )إيضاح 17(
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يوضح الجدول أدناه القيمة العادلة للموجودات الغير مقاسة بالقيمة العادلة ويحللها حسب مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة التي يتم تصنيفها:

املستوى3املستوى2املستوى311 ديسمبر 2015

-15.803.000-عقارات استثمارية

-15.803.000-

املستوى3املستوى2املستوى311 ديسمبر 2014

-15.352.000-عقارات استثمارية

-15.352.000-

تم تقدير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل مقيم مستقل عن املجموعة. ويمتلك هذا املقيم املستقل املؤهالت املناسبة والخبرة في تقييم عقارات 
في املواقع ذات الصلة. تم تحديد القيمة العادلة بناًء على أساس نهج السوق املشابه والذي يعكس أسعار املعامالت األخيرة لعقارات مماثلة. لم يكن هناك 

أي تغيير في أسلوب التقييم خالل العام.  

11.  مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

2014 2015

553.227 593.971 الرصيد في 1 يناير

70.117 52.277 مخصص السنة

)29.373( )43.716( املدفوع خالل السنة

593.971 602.532 في 31 ديسمبر

200 202 متوسط عدد املوظفني

بلغت اشتراكات املجموعة املدفوعة إلى هيئة التأمني االجتماعي في برنامج التقاعد االجتماعي للبحرينيني لسنة 2015 مبلغ 54.843 دينار بحريني 
)2014: 46.806 دينار بحريني(.
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12. عقار ومنشآت ومعدات

املجموع
أعمال رأسمالية 

قيد التنفيذ
 أثاث 

ومعدات
 سيارات 
وقوارب

 منشآت 
ومعدات

أراضي مستأجرة 
وأرصفة  ومباني

التكلفة

11.837.130 4.082.576 377.899 270.366 3.374.105 3.732.184 في 1 يناير 2014

241.621 142.254 14.443 - 20.159 64.765 إضافات

)19.923( - - )19.923( - - استبعادات

12.058.828 4.224.830 392.342 250.443 3.394.264 3.796.949 في 31 ديسمبر2014

12.058.828 4.224.830 392.342 250.443 3.394.264 3.796.949 في 1 يناير 2015

1.153.047 1.018.408 - 6.105 99.834 28.700 إضافات

- )3.451.459( - - - 3.451.459 تحويالت

)13.878( )13.878( - - - - استبعادات

13.197.997 1.777.901 392.342 256.548 3.494.098 7.277.108 في 31 ديسمبر2015

االستهالك  

6.535.937 - 344.472 250.157 2.793.318 3.147.990 في 1 يناير 2014

استهالك السنة:

164.968 - 4.391 1.362 122.415 36.800 تكلفة املبيعات

23.867 - 10.601 13.266 - - مصروفات تشغيلية

)19.923( - - )19.923( - - استبعادات

6.704.849 - 359.464 244.862 2.915.733 3.184.790 في 31 ديسمبر 2014

6.704.849 - 359.464 244.862 2.915.733 3.184.790 في 1 يناير 2015

استهالك السنة:

223.525 - 4.281 - 62.282 156.962 تكلفة املبيعات

16.105 - 11.041 4.244 820 - مصروفات تشغيلية

6.944.479 - 374.786 249.106 2.978.835 3.341.752 في 31 ديسمبر2015

6.253.518 1.777.901 23.661 1.337 515.263 3.935.356 2015 صايف القيمة الدفترية

5.353.979 4.224.830 32.878 5.581 478.531 612.159 2014 صافي القيمة الدفترية

تم تجديد فترة استئجار الشركة لالرض املقام عليها مرافق الخدمات واملكتب الرئيسي ملدة 25 سنة ابتداءًا من يناير 1997. 
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13. حسابات دائنة أخرى ومصروفات مستحقة

2014 2015

466.947 444.425 ذمم دائنة ملقاولني

287.619 391.076 مصروفات مستحقة

194.509 181.650 مخصص تبرعات خيرية

83.053 94.033 مخصص إجازت املوطفني

122.406 137.674 أرباح أسهم غير مستلمة

185.023 134.399 ذمم دائنة أخرى

1.339.557 1.383.257

14.  رأس املال

2014 2015

أ( املصرح به:

1.800.000 1.800.000 18.000.000 سهم )2014: 18.000.000 سهم( بقيمة 100 فلس للسهم الواحد

2014 2015

ب( الصادر واملدفوع بالكامل:

18.000.000 سهم )2014: 18.000.000 سهم( بقيمة 100 فلس

1.800.000 1.800.000  للسهم الواحد

معلومات إضافية حول ملكية األسهم 

)1( أسماء وجنسيات املساهمني الرئيسيني وعدد األسهم اململوكة والتي ميتلكون فيها حصة بنسبة 5% أو أكثر من عدد األسهم املصدرة واملدفوعة 
بالكامل هي كالتالي : 

% نسبة امللكية  عدد األسهم الجنسية

%47.1 8.485.110 البحرين يوسف بن أحمد كانو ذ.م.م

%7.5 1.350.038 البحرين هيئة التأمني االجتماعي

 إيضاحات حول البيانات المالية 
الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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رأس املال  |  )يتبع(  .14

 إيضاحات حول البيانات المالية 
الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

جميع أسهم الشركة مدرجة حتت فئة واحدة، وجميع املساهمني متساوين يف حقوق التصويت.  )2(
جدول توزيع األسهم الذي يوضح عدد املساهمني والنسبة املئوية يف الفئات التالية  :  )٣(

% من مجموع
عدد األسهم القائمة عدد املساهمني عدد األسهم * الفئــــة

29.66 662 5.339.685 أقل من %1

15.70 10 2.825.167 1% إلى أقل من %5

7.50 1 1.350.038 5 إلى أقل من %10

- - - 10% إلى أقل من %20

47.14 1 8.485.110 20% إلى أقل من %50

- - - 50 % وأكثر

100.00 674 18.000.000

* تبني كنسبة من األسهم الصادرة واملدفوعة بالكامل من قبل املساهمني.

تبلغ نسبة األسهم اململوكة ألفراد بحرينيني وشركات مؤسسة في مملكة البحرين 97.86%  واألسهم مملوكة من قبل جنسيات أخرى نسبة 2.14%. بلغ 
مجموع األسهم اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة في 31 ديسمبر 2015 نسبة %7 )2014: %7.11(.

اإليرادات  .15

2014 2015

4.715.047 5.521.512 تصليح السفن

114.385 319.424 القسم التجاري

125.928 176.509 تصليح املضخات

4.955.360 6.017.445

مصروفات عمومية وإدارية  .16

2014 2015

897.724 950.027 مصروفات املوظفني

105.059 105.059 مكافأة أعضاء مجلس االدارة )إيضاح 24(

131.422 123.856 مصاريف إيجار

43.092 42.729 مصاريف تأمني

36.817 37.736 أتعاب مهنية 

23.867 16.105 االستهالك )إيضاح 12(

30.418 28.386 مصاريف الدعاية والتسويق

10.160 6.983 مصاريف السفر والضيافة

12.155 11.394 مصاريف االتصاالت

106.094 119.527 مصاريف أخرى

1.396.808
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إيرادات أخرى  .17

2014 2015

172.023 179.313 إيرادات العقارات، صافي )إيضاح 10(

2.005 46.708 مبيعات خردة

40.882 27.879 إيرادات أخرى

214.910 253.900

18. العائد على السهم

2014 2015

1.362.683 1.567.651 ربح السنة  

18.000.000 18.000.000 املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل السنة

76 فلس 87 فلس العائد األساسي لكل سهم  

كما في تاريخ بيان املركز املالي، ال تمتلك املجموعة أية أدوات دين قابلة للتحويل.

املخصصات املقترحة  .19

يقترح مجلس اإلدارة توزيع 50% كأرباح نقدية )2014: 50%( من رأس املال املدفوع، وتخصيصات أخرى كما يلي:

2014 2015

900.000 900,000 أرباح أسهم

34.067 39,191 املحول ألعمال خيرية

934.067 939.191

بيانات القطاعات  .20

يبني الوصف التالي أن لدى املجموعة ثالث قطاعات وهي الوحدات التجارية اإلستراتيجية للمجموعة. تقدم الوحدات اإلستراتيجية للمجموعة مختلف 
املنتجات والخدمات وتدار بشكل منفصل من قبل إدارة املجموعة ومن خالل الهيكل الداخلي للتقارير. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة التقارير اإلدارية 

الداخلية لكل وحدة تجارية إستراتيجية بشكل ربع سنوي على األقل. يبني امللخص التالي العمليات في كل قطاع:

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

يتضمن القطاع التجاري القسم التجاري للشركة “تيمز” املتخصص في بيع االدوات الكهربائية وامليكانيكية واملضخات.  •

يشمل قطاع اصالح املضخات الشركة التابعة للمجموعة واملتخصصة في اصالح املضخات.  •

يتم قياس أداء القطاع من خالل الربح الذي يأتي في تقارير اإلدارة الداخلية املراجعة من قبل مجلس إدارة املجموعة. تستخدم ادارة املجموعة ربح القطاع 
كمقياس لألداء، وذلك إلعتباره أكثر املعلومات ذات الصلة لتقييم نتائج كل قطاع نسبه للمنشآت األخرى التي تعمل في هذه الصناعات. ال تمتلك املجموعة 

أي ايرادات ناتجة عن عمليات ما بني القطاعات. تعمل املجموعة في البحرين ولذلك ال تمتلك أي قطاعات جغرافية منفصلة.
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لدى املجموعة القطاعات التجارية التالية:

املجموع
إلغاء املعامالت 

بني القطاعات
تصليح

املضخات
القسم

التجاري
تصليح السفن 
واالستثمارات 2015

6.017.445 )15.701( 176.509 319.424 5.537.213 اإليرادات

2.423.382 - 56.155 72.921 2.294.306 إجمالي الربح

239.630 - 4.929 778 233.923 االستهالك

613.012 - 1.077 )318( 612.253 فوائد، وأرباح أسهم وإيرادات أخرى

1.567.651 - 35.527 )30.435( 1.562.559 ربح/ )خسارة( السنة 

26.098.387 )464.509( 197.300 449.150 25.916.446 مجموع املوجودات

)2.886.064( 414.509 )111.773( )478.319( )2.710.481( مجموع املطلوبات

املجموع
إلغاء املعامالت 

بني القطاعات تصليح املضخات القسم التجاري
تصليح السفن 
واالستثمارات 2014

4.955.360 )24.714( 126.243 138.784 4.715.047 اإليرادات

2.175.260 - 23.852 27.417 2.123.991 إجمالي الربح

)188.835( - )3.076( )578( )185.181( االستهالك

584.231 - 2.326 599 581.306 فوائد، وأرباح أسهم وإيرادات أخرى

1.362.683 - 2.165 )57.890( 1.418.408 ربح/ )خسارة( السنة 

24.889.830 )331.046( 150.114 173.715 24.897.047 مجموع املوجودات

)2.295.267( 281.046 )96.684( )231.605( )2.248.024( مجموع املطلوبات

عقارات املجموعة  .21

املوقع
القيمة العادلة 

)دينار بحريني(
العمر االفتراضي

)بالسنوات( االستخدام
مملوك /
مستأجر العقار

املنطقة الصناعية بميناء سلمان غير محدد غير محدد العمليات مستأجر أرض اصالح السفن

املنطقة الصناعية بميناء سلمان غير محدد 52 مكتب ومخزن األرض مستأجرة مبنى اصالح السفن

املنطقة الصناعية بميناء سلمان غير محدد 51 العمليات األرض مستأجرة ارض املخزن

املنطقة الصناعية بميناء سلمان غير محدد 49 مكتب ومخزن األرض مستأجرة مبنى املخزن

املرخ، سار 3,75 مليون غير محدد استثمار ملك أرض

املرخ، سار 10,69 مليون 10 استثمار ملك فلل سكنية

املرخ، سار 1,35 مليون 3 استثمار ملك فلل سكنية

املنطقة الصناعية بميناء سلمان غير محدد 3 العمليات مستأجر مبنى املعرض واملخزن

بيانات القطاعات  |  )يتبع(  .20

 إيضاحات حول البيانات المالية 
الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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األدوات املالية وإدارة املخاطر  .22

تتكون املوجودات املالية للمجموعة من النقد وما في حكمه والودائع البنكية، واالستثمارات املتوفرة للبيع، واالستثمارات املحتفظ بها لالستحقاق والذمم 
التجارية املدينة. املطلوبات املالية للمجموعة تتكون من الذمم الدائنة التجارية ومصروفات مستحقة.

إطار وعرض إدارة املخاطر أ( 

فيما يلي شرح للمخاطر التي تتعرض لها املجموعة وطرق إدارتها. تتعرض املجموعة للمخاطر اآلتية جراء استخدام األدوات املالية :  

مخاطر االئتمان.  •  

مخاطر السيولة.  •  

مخاطر السوق.  •  

يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض املجموعة لكل من املخاطر املذكورة أعاله، وأهداف املجموعة والسياسات وإجراءات قياس وإدارة الخطر وإدارة 
رأس مال املجموعة. وكما يعرض هذا اإليضاح أيضًا بعض اإلفصاحات الكمية باإلضافة إلى اإلفصاحات األخرى خالل البيانات املالية.

مجلس اإلدارة مسؤول بشكل عام عن تأسيس ومراقبة هيكل إدارة املخاطر للمجموعة. أنشأت املجموعة سياسات إلدارة املخاطر للتعرف على وتحليل 
املخاطر التي تواجه املجموعة، ولتعيني حدود وضوابط املخاطر، وملراقبة املخاطر وااللتزام بهذه الحدود. يتم مراجعة سياسات ونظم مراقبة املخاطر 

بشكل دوري لعكس التغيرات في أحوال السوق وأنشطة املجموعة. تحد الشركة من مخاطر االئتمان على أرصدة البنوك عن طريق التأكد من أن النقد يودع 
لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد.

مخاطر االئتمان ب( 

  هي املخاطر الناتجة عن فشل أحد األطراف بالوفاء بالتزاماته املالية عند استحقاقها مما يؤدي إلى تعرض املجموعة لخسائر مالية. تتعرض املجموعة 
لهذه املخاطر أساسًا على االستثمارات، والنقد وما في حكمه، والودائع البنكية والذمم التجارية املدينة.

  يتم الحد من مخاطـر االئتمان املتعلقة بالذمم املدينة عن طريق دراسة قدرة االقتراض لدى العمالء قبل منحهم أية تسهيالت. ويتم اتباع اجراءات 
مناسبة ومحددة ملراقبة مخاطر االئتمان . قامت املجموعة بعمل مخصص النخفاض القيمة يمثل تقديراتها للخسائر املتكبدة من الذمم التجارية 

املدينة. يتعلق املخصص بالتعرضات الفردية الجوهرية. يتم تحديد مخصص الخسائر على أساس جماعي بناًء على املعلومات التاريخية إلحصائيات 
املدفوعات للموجودات املالية املشابهة. تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد حاجة ملخصص إضافي ملخاطر االئتمان أكثر من املخصص النخفاض قيمة الذمم 
التجارية املدينة )راجع إيضاح 5(. الحد األقصى ملخاطر االئتمان املتعلقة بالذمم املدينة يعادل القيمة الدفترية مطروحًا منها مخصص انخفاض 

القيمة املحددة.

التعرض ملخاطر االئتمان  
  تمثل املبالغ الدفترية للموجودات املالية الحد األقصى لتعرض مخاطر االئتمان. التعرض األقصى ملخاطر االئتمان كما في تاريخ بيان املركز 

املالي كاآلتي :

2014 2015  

500.969 500.574 استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

3.546.247 2.961.600 النقد وما في حكمه

5.334.858 4.902.964 ودائع بنكية  

2.594.956 4.031.197 ذمم تجارية مدينة

227.250 284.770 ذمم مدينة أخرى

12.204.280 12.681.105

 إيضاحات حول البيانات المالية 
الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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الحد األقصى ملخاطر االئتمان على الذمم التجارية املدينة بتاريخ بيان املركز املالي بحسب العمالء:  

2014 2015  

717.639 1.320.018 البحرية األمريكية

139.040 298.320 شركة الجزيرة للمالحة

- 149.302 كانو للمالحة

- 120.362 القصيبي للغوص والخدمات البحرية 

217.733 64.317 قوة دفاع البحرين

743.890 514.251 أخرى

1.818.302 2.466.570

  بناًء على معدالت التخلف التاريخية، ال تعتقد اإلدارة أن هناك ضرورة لعمل مخصص النخفاض قيمة الذمم التجارية املدينة  غير املستحقة. تعتبر 
الذمم التجارية املدينة مستحقة إذا بلغت أعمارها 90 يومًا من تاريخ الفاتورة.

مجموع القيمة الدفترية مخصص انخفاض القيمة إجمالي 2015

1.574.699 - 1.574.699 غير متخلف السداد وغير معرض لالنخفاض 

891.871 - 891.871 مستحق ولكن غير منخفض القيمة 

- )49.053( 49.053 مستحق ومنخفض القيمة 

2.466.570 )49.053( 2.515.623

مجموع القيمة الدفترية مخصص انخفاض القيمة إجمالي 2014

1.211.562 - 1.211.562 غير متخلف السداد وغير معرض لالنخفاض 

606.740 - 606.740 مستحق ولكن غير منخفض القيمة 

- )20.300( 20.300 مستحق ومنخفض القيمة 

1.818.302 )20.300( 1.838.602

مخاطر السيولة ج( 

  مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة املجموعة الحصول على األموال الالزمة لسداد التزاماتها املتعلقة باألدوات املالية. تدير املجموعة مخاطر 
السيولة عن طريق التأكد من توافر السيولة لسداد التزاماتها املتعلقة باملتطلبات الرأسمالية. فيما يلي االستحقاقات التعاقدية على املطلوبات املالية، 

شاملة مدفوعات الفوائد:

خالل سنة واحدة التدفقات النقدية التعاقدية القيمة الدفترية 2015

900.275 900.275 900.275 ذمم تجارية دائنة

1.383.257 1.383.257 1.383.257 ذمم دائنة أخرى

2.283.532 2.283.532 2.283.532

خالل سنة واحدة التدفقات النقدية التعاقدية القيمة الدفترية 2014

361.739 361.739 361.739 ذمم تجارية دائنة

1.339.557 1.339.557 1.339.557 ذمم دائنة أخرى

1.701.296 1.701.296 1.701.296

األدوات املالية وإدارة املخاطر  |  )يتبع(  .22

 إيضاحات حول البيانات المالية 
الموحدة
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مخاطر السوق د( 

  مخاطر السوق هي مخاطر تغير أسعار السوق مثل سعر صرف العمالت األجنبية ومعدل الربح وأسعار األسهم التي تؤثر على دخل الشركة أو 
على أدواتها املالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة وسيطرة تعرضات مخاطر السوق في حدود اإلطارات املقبولة مع تحقيق عائد مجٍز 

على املخاطر.

مخاطر معدل الفائدة  )1(  
  مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تأثر أرباح املجموعة نتيجة التغيرات في قيم األدوات املالية بسبب تغير معدل الفائدة في السوق. تنحصر مخاطر 

معدل الفائدة في السوق في الودائع البنكية وسندات الدين.

األدوات املالية للمجموعة التي تتحمل فوائد بتاريخ بيان املركز املالي كما يلي:  

2014 2015  

أدوات ذات معدل ثابت

500.969 500.574 سندات دين حكومية 

أدوات ذات معدل متغير

3.546.247 2.961.600 النقد وما في حكمه

5.334.858 4.902.964 ودائع بنكية  

  كما في تاريخ بيان املركز املالي تتحمل سندات الدين الحكومية معدل فائدة بقيمة 5% )2014: 5%( بينما بلغ متوسط معدل الفائدة على الودائع 
البنكية قيمة %1.93 )2014: %2.86(.

حتليل حساسية التدفقات النقدية على األدوات متغيرة معدل الفائدة   )2(  
  إن تغير معدل الفائدة بمئة نقطة في تاريخ بيان املركز املالي سوف يزيد / )ينقص( حقوق امللكية والربح أو الخسارة بمبلغ 78.148 دينار بحريني في 
كال االتجاهني )2014: 86.870 دينار بحريني(. هذا التحليل يفترض أن جميع املتغيرات األخرى، وخصوصًا أسعار العمالت األجنبية تبقى ثابتة. تم 

عمل التحليل على نفس األساس لسنة 2014.

مخاطر سعر السوق األخرى  )2(  
  تنشأ مخاطر سعر لسوق األخرى للمجموعة من استثماراتها املتوفرة للبيع. جميع االستثمارات املدرجة للشركة مدرجة في بورصة البحرين. إن %2 

زيادة / )انخفاض( في أسعار بورصة البحرين بتاريخ بيان املركز املالي سينتج عنه زيادة / )نقص( في حقوق امللكية بمبلغ 148.405 دينار بحريني 
)2014: زيادة / )نقص( 153.644 دينار بحريني(.    

مخاطر صرف العمالت األجنبية  )3(  
  مخاطر صرف العمالت األجنبية هي مخاطر تأثر أرباح املجموعة نتيجة للتغيرات في سعر صرف العمالت األجنبية. تتعرض الشركة ملخاطر صرف 

العمالت األجنبية على مطلوباتها من مشترياتها بالعملة األجنبية. تتم معظم املشتريات الخارجية بالدوالر األمريكي. بما أن الدينار مقوم بالدوالر 
األمريكي فان الشركة ال تتعرض ألية مخاطر جوهرية. 

إدارة رأس املال هـ( 

أهداف املجموعة إلدارة رأس املال هي:  

حماية املنشأة يف قدرتها على االستمرارية وبالتالي املواصلة على توفير عوائد للمستثمرين ومنفعة للمهتمني.  •  

توفير عائد مالئم للمساهمني بتسعير املنتجات واخلدمات مبا يتماشى ومستوى املخاطر.  •  
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تدير املجموعة هيكل رأس املال وتعدل عليه في ضوء التغيرات في األوضاع االقتصادية وخصائص املخاطر للموجودات املعنية . ولغرض الحفاظ أو تعديل 
هيكل رأس املال، قد تقوم املجموعة بتعديل مبالغ أرباح األسهم املدفوعة للمساهمني، وإرجاع جزء من رأس املال، وإصدار أسهم جديدة. لم تكن هناك 

أي تغيرات جوهرية في توجه املجموعة إلدارة رأس املال خالل السنة ولم يكن هناك أي متطلبات لرأس املال مفروضًا خارجيًا على الشركة أو الشركة 
التابعة لها.

إن سياسة مجلس اإلدارة هي املحافظة على قاعدة رأس مال قوية للمحافظة على ثقة املستثمرين والدائنني والحكومة. يقوم أعضاء مجلس اإلدارة باملراقبة 
للتأكد من توفر أموال كافية للتأكد من سير العمليات الحالية بشكل سلس. تعرف املجموعة رأس املال كإجمالي حقوق امللكية.

تصنيف األدوات املالية بالقيمة العادلة  .23

يستخدم مقياس القيمة العادلة عند افتراض املوجودات أو املطلوبات التي يتم تبادلها في معاملة منظمة بني املشاركني في السوق لبيع األصول أو نقل 
املسؤولية في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية وفي حالة عدم وجود ذلك يتم القياس بناًء على أفضل سعر للسوق يمكن للمجموعة الوصول إليه. 

القيمة العادلة للمطلوبات يكون بناًء على مخاطر عدم االداء.

في حالة توافره تقوم املجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة املالية باستخدام السعر املعروض في سوق نشط لهذا ألداة املالية. يعتبر السوق نشطًا في حالة 
كانت معامالت تتم بوتيرة وحجم كاف لتوفير املعلومات والسعر بشكل مستمر.

و في حالة عدم توفر سوق نشط أو في حالة عدم وجود طرق اخرى الستخالص القيمة العادلة يتم قياس املوجودات املالية واملطلوبات املالية للمجموعة 
بالتكلفة املطفأة.

 يكون سعر الصفقة - وهي القيمة العادلة للمقابل املدفوع أو تلقيها. إذا قررت 
ً

أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة املالية عند االعتراف األولي عادة
املجموعة أن القيمة العادلة عند االعتراف األولي يختلف عن سعر الصفقة ومما يدل على إن القيمة العادلة ال تستند على سعر تداولها في سوق نشطة 

للموجودات ومطلوبات متطابقة وال تستند إلى تقنيات التقييم التي تستخدم البيانات املالحظة من  األسواق، يتم قياس األداة املالية بالقيمة العادلة، بعد 
تعديلها لتأجيل الفرق بني القيمة العادلة عند االعتراف األولي وسعر الصفقة. الحقًا، يتم إحتساب الفرق في الربح أو الخسارة على مدى عمر االداة املالية 

ولكن في موعد ال يتجاوز موعد اعتماد التقييم بالكامل من قبل بيانات سوق يمكن مالحظتها أو أغالق املعاملة.

تقوم املجموعة باحتساب التحويالت بني مستويات تسلسل القيمة العادلة في الفترة التي تتم فيها هذه التحويالت.

التصنيف املحاسبي لألدوات املالية كما يلي:    )1(

31 ديسمبر 2015
قروض وذمم 

متوفرة للبيعمدينة
محتفظ بها حتى 

االستحقاق
مطلوبات مالية 

أخرى
مجموع القيمة 

الدفترية

4.031.197---4.031.197ذمم تجارية مدينة

2.961.600---2.961.600النقد وما في حكمه

4.902.964---4.902.964ودائع بنكية 

3.727.309-3.228.735500.574-استثمارات

284.770---284.770ذمم مدينة أخرى

12.180.5313.226.735500.574-15.907.840

900.275900.275---ذمم تجارية دائنة

1.383.2571.383.257---ذمم دائنة أخرى

---2.283.5322.283.532

األدوات املالية وإدارة املخاطر  |  )يتبع(  .22
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31 ديسمبر 2014
قروض وذمم 

متوفرة للبيعمدينة
محتفظ بها حتى 

االستحقاق
مطلوبات مالية 

أخرى
مجموع القيمة 

الدفترية

2.594.956---2.594.956ذمم تجارية مدينة

3.546.247---3.546.247النقد وما في حكمه

5.334.858---5.334.858ودائع بنكية 

3.777.595-3.276.626500.969-استثمارات

227.250---227.250ذمم مدينة أخرى

11.703.3113.276.626500.969-15.480.906

361.739361.739---ذمم تجارية دائنة

1.339.5571.339.557---ذمم دائنة أخرى

---1.701.2961.701.296

2( تسلسل القيمة العادلة
تقيس املجموعة القيم العادلة باستخدام تسلسل القيمة العادلة التالي، والذي يعكس أهمية املدخالت املستخدمة في القيام بهذه القياسات:

املستوى1:  

أسعار السوق املدرجة )غير املعدلة( في سوق نشط ألداة مالية مماثلة.

املستوى2: 

تقنيات تقييم مبنية على مدخالت قابلة للرصد، مباشرة )أي السعر( أو غير مباشرة )أي مشتقة من األسعار(. هذه الفئة تشمل أدوات مقيمة باستخدام: 
أسعار السوق املدرجة في سوق نشط ألدوات مالية مماثلة، وأسعار مدرجة ألدوات مالية مماثلة أو مشابهة، وأسعار السوق املدرجة في سوق ألدوات 

مالية مماثلة أو مشابهة في سوق يعتبر أقل من نشط، أو طرق تقييم أخرى حيث تكون جميع املدخالت الهامة قابلة للرصد مباشرة أو غير مباشرة من 
معلومات السوق.

املستوى3: 

تقنيات تقييم مبنية على مدخالت غير قابلة للرصد. تشمل هذه الفئة جميع األدوات التي تشمل تقنيات تقييمها مدخالت غير مبنية على معلومات قابلة 
للرصد، حيث يكون للمدخالت الغير قابلة للرصد تأثير جوهري على تقييم األدوات املالية. تشمل هذه الفئة أدوات مالية مقيمة على أساس األسعار املدرجة 

ألدوات مشابهة، بحيث تتطلب تعديالت جوهرية غير قابلة للرصد، أو افتراضات، لتعكس الفروقات بني األدوات املالية.

أ( األدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة

الجدول التالي يحلل األدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة كما في تاريخ بيان املركز املالي من خالل مستوى تسلسل القيمة العادلة، حيث تم تصنيف 
القيمة العادلة كما في تاريخ بيان املركز املالي حسب تصنيفها:

املجموع املستوى1 2015

3.226.735 3.226.735 استثمارات متوفرة للبيع    

املجموع املستوى1 2014

3.276.626 3.276.626 استثمارات متوفرة للبيع

 إيضاحات حول البيانات المالية 
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األدوات املالية الغير مقاسة بالقيمة العادلة ب( 

الجدول التالي يحلل األدوات املالية الغير مقاسة بالقيمة العادلة حسب مستوى تسلسل القيمة العادلة:

املستوى3املستوى2املستوى311 ديسمبر 2015
مجموع القيمة  

الدفترية

500.574-500.574-استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

-500.574-500.574

املستوى3املستوى2املستوى311 ديسمبر 2014
مجموع القيمة 

الدفترية

500.969-500.969-استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

-500.969-500.969

املوجودات واملطلوبات املالية األخرى ج( 

تقارب القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات املالية األخرى للشركة قيمها العادلة نظرا لطبيعتها القصيرة األجل.  

األطراف ذوي العالقة   .24

تعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على التحكم في الطرف اآلخر أو كان له تأثير جوهري في قراراته املالية والتشغيلية بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة من خالل وسيط أو أكثر. يشتمل األطراف ذوي عالقة على شركات تمارس املجموعة عليها نفوذًا مؤثرة ومساهمني رئيسيني 

وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية للمجموعة.

أرصدة األطراف ذات العالقة املشتملة في البيانات املالية املوحدة هي كما يلي:

ارصدة األطراف ذات العالقة أ( 

2014 2015

- 149.302 املبلغ املستحق من شركة كانو للمالحة

11.553 26.910 املبلغ املستحق لشركة يوسف بن أحمد كانو ذ.م.م

معامالت مع األطراف ذات العالقة  ب( 

2014 2015

53.107 89.328
مصروفات

شراء تذاكر سفر وخدمات
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املعامالت مع فريق اإلدارة الرئيسي د( 

  يتكون فريق اإلدارة العليا الرئيسي باملجموعة من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا الذين لهم الصالحيات واملسئولني عن التخطيط 
والتوجيه ومراقبة أعمال الشركة. نسبة ملكية أعضاء مجلس اإلدارة موضح في إيضاح )16(. كانت املكافآت في املزايا املدفوعة لفريق اإلدارة العليا 

الرئيسي كما يلي:

2014 2015

105.059 105.059 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

26.941 26.941 مدفوعات رسوم حضور جلسات مجلس اإلدارة

114.383 122.413 الرواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل

7.700 7.700 منافع ما بعد التوظيف

254.083 262.113

25. إلتزامات ومطالبات محتملة

2014 2015

10.000 10.000 خطابات ضمان 

دخلت املجموعة في عقد لبناء حوض عائم ولترقية إمدادات الطاقة ملباني املجموعة والنظام اآللي لتخطيط موارد الشركة. بلغت قيمة العقود مبلغ 
6.048.000 دينار بحريني و612.409 دينار بحريني و171.709 دينار بحريني على التوالي. التكلفة اإلجمالية التي تكبدتها املجموعة لترقية إمدادات 

الطاقة وبناء الرصيف والنظام اآللي لتخطيط موارد الشركة حتى 31 ديسمبر 2015 بلغت 888.300 دينار بحريني )2014: ال شيء(، و 570.247 دينار 
بحريني )2014: 569.345 دينار بحريني( و178.406 دينار بحريني )2014: 107.564 دينار بحريني( على التوالي. من املتوقع الوفاء بهذه االلتزامات 

في العام 2016.
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