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تقرير مجلس اإلدارة
يسعدني نيابة عن مجلس اإلدارة ،أن أقدم التقرير السنوي الثامن والخمسين لشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بجانب
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  3١ديسمبر .٢1١9
تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية .أود أن أكرر التزامنا القوي بالحوكمة الجيدة للشركات بينما
نسعى باستمرار لتحسين جودة إفصاحاتنا.
ال يزال االقتصاد العالمي يواجه صعوبات وتحديات ،وصناعة إصالح السفن ليست استثناء لذلك ،كما تواجه ظروف السوق
الصعبة ،وال توجد عالما ت فورية واضحة على االنتعاش في سوق إصالح السفن .كما تستمر المنافسة الصارمة من أحواض بناء
السفن في المنطقة ،التي تتمتع باستثمارات رأسمالية ضخمة من مختلف المصادر مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الرسوم .وكما
واجهت شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بتاريخها الطويل ألكثر من  51عا ًما مثل هذه الظروف عدة مرات وتمكنت بنجاح
من تجنب مثل هذه التحديات الصعبة .سنستمر في الحفاظ على قوتنا المالية ومواجهة المنافسة بتصميم حازم وعالقة عمالء نشطة
لضمان استمرار نجاح أعمالنا.
سعينا دائ ًما لبناء عالقات أقوى مع عمالئنا .حيث سيتم رعايتهم بعناية مما يؤدي إلى وجود قاعدة سليمة معهم ،والتي ستبقى مع
شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة خالل أوقات السوق المضطربة.
وبالرغم من كل شيء ،كما هو موضح أعاله ،كان لدى شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة سنة مرضية نسبيا من األعمال
من خالل تحقيق إيرادات موحدة قدرها  53333359١دينار بحريني.
وتحافظ الشركة على سيولة مالية قوية ،لتلبية جميع التزاماتها .حيث نواصل التركيز على اإلدارة المالية الحكيمة.ولدى الشركة
نظام قوي للرقابة الداخلية ،ونظام لالحتفاظ بسجالت محاسبية مناسبة وتقديم بيانات مالية موحدة مقبولة وموثوقة ومحترفة.
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.
والجدير بالذكر بأننا واجهنا بعض التأخير في االنتهاء من منح عقد لبناء حوض عائم جديد .حيث يجب أن نؤكد بأن بناء الحوض
العائم الجديد سيكون أكبر استثمار من الناحية المالية لعنصر واحد من معدات أحواض بناء السفن في تاريخ شركة البحرين
لتصليح السفن والهندسة ،ويرجع التأخير إلى نهجنا الحذر الشديد في هذا الصدد لضمان وحماية مصالح الشركة في جميع
الجوانب والظروف.
وتلتزم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بتحسين قيمتها االقتصادية لمساهميها ،ومسؤوليتها االجتماعية للشركات من خالل
تعهدها بضمان رضا العمالء ،والعمليات اآلمنة وحماية البيئة.
ونسعى باستمرار إلى تطزير مرافق بناء السفن لدينا ،لتمكين شركتنا من تقديم خدمات أفضل ،من أجل جذب العمالء المحليين
والدوليين.
كما تعترف الشركة بالموارد البشرية باعتبارها أهم أصولها وتشارك باستمرار في إثراء قيمة الموظفين وتطوير كفاءاتهم ،من
خالل استراتيجيات التطوير المختلفة .وكما نؤكد بأن السالمة أمر حيوي ومهم ألعمالنا ،حيث نقوم بالتركيز بشدة على ترسيخ
ثقافة السالمة وعدم السماح بوقوع الحوادث.

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب.
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تقرير اإلدارة
بعد فترة متواصلة منذ حوالي أربع سنوات من االستخدام الكامل لجميع المرافق المتاحة داخل شركتنا ،واجهنا فترة تباطؤ نسبيًا
خالل بداية عام .٢1١9
ومع ذلك ،حققت الشركة الربحية التي تحققت لعام  ٢1١9أدا ًء جيدًا مقارنة بسنوات عديدة في الماضي.
هبطت اإليرادات من  536453534دينار بحريني لعام  ٢1١5إلى  53333359١مما أدى إلى انخفاض في األرباح من
 3333١3956دينار بحريني لعام  ٢1١5إلى  331553١١1لعام .٢1١9
في الوقت الذي نواجه فيه منافسة شديدة من شركات إصالح السفن القديمة في منطقة الخليج ،أدى ظهور أحواض بناء سفن جديدة
تتمتع بدعم حكومي إلى زيادة حدة الموقف.لذلك وجب أن نكون أكثر هدو ًءا ونزاهة والتزاما بمواجهة سوق إصالح السفن
المتغير .كما كان علينا أن نتحرك التخاذ تدابير فعالة من حيث التكلفة للحد من النفقات العامة لدينا.
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
االحتياجات والمتطلبات المتزايدة لعمالئنا.
كما لدينا أنظمة تحكم مناسبة لطبيعة أعمالنا وحجم عملياتها.
تمثل الصحة والسالمة أولوية قصوى في شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ونحن نسعى باستمرار لتحسين معايير الصحة
والسالمة المهنية الخاصة بنا.
ويواصل حوض بناء السفن امتثاله لنظام اإلدارة المتكاملة ( .)IMSوسيتم إجراء عمليات التدقيق الدوري للتحقق من عملية
االمتثال لشهادة األيزو ( 911١:٢1١5نظام إدارة الجودة) في أبريل  ،٢1٢1كما سيتم إجراء عمليات التدقيق الدوري لشهادة
األيزو ( ١4111:٢1١5نظام اإلدارة البيئية) و أوساس ( ١511١:٢115نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية) للشركة سيتم في
مارس  .٢1٢1كما سيتم إجراء تدقيق انتقال من  OHSAS ١511١: ٢115إلى  ISO 4511١: ٢1١5في نفس الوقت.و
ستنفذ عمليات التدقيق هذه من قبل . LQRA
كما تم اعتماد قسم الخدمات الهندسية والتسويق التابع لنا (مملكة البحرين) من قبل مؤسسة سجل اللويدز للحصول على شهادة
األيزو ( 911١:٢1١5نظام إدارة الجودة) ،وكما تم اعتماد شركة صيانة وتصليح المضخات البحرية من قبل شركة بﻴﺮو
فﻴﺮيﺘاس ( )BVللحصول على شهادة األيزو .911١:٢1١5
ويجب أن نكون مستعدين لسوق أضعف قليال إلصالح السفن على المدى القصير بسبب تشديد مراقبة مالكي السفن على
المصاريف وتقليلها.
كما تبذل كل الجهود لتحسين النتائج التشغيلية لجميع أقسامنا وفروعنا .سجل قسم الخدمات الهندسية والتسويق التابع لنا (مملكة
البحرين) نتائج مالية إيجابية ونتوقع المزيد من فرص النمو لهذا القسم

١٢

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب.
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132

بالدينار البحريني

احتياطي
التبرعات
الخيرية

9132
رأس
المال
في  ١يناير ٢1١9

١69516111

االحتياطي
القانوني
١61156149

االحتياطي
العام
5116111

احتياطي
القيمة
العادلة
٢6١6١6965

3566551

أرباح
مستبقاة
٢١65396١55

المجموع
٢5616٢6955

الدخل الشامل للسنة:
ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

6336569

361556١١1
-

361556١١1
6336569

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

-

3111132

1111.1331

1111.1.12

التبرعات الخيرية المعتمدة لسنة ٢1١5
أرباح أسهم نقدية معلنة لسنة ٢1١5

-

-

-

536311
-

-

)(536311
)(9916111

)(9916111

في  13ديسمبر 9132

312.11111

3111.1122

1111111

23111.1

9112.1111

911.21122.

1111.31.32

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

١3

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب.
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  13ديسمبر ( 9132يتبع)

بالدينار البحريني

٢1١5
رأس
المال
في  ١يناير ( ٢1١5المعلن سابقاً)

١65116111

االحتياطي
القانوني
9١١6541

احتياطي
التبرعات
الخيرية

االحتياطي
العام
5116111

31٢659٢

احتياطي
القيمة
العادلة
١65١666٢١

أرباح
مستبقاة
١969556399

المجموع

٢56١55665٢

أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9كما
في  ١يناير ٢1١5

-

-

-

-

-

()٢136111

()٢136111

الرصيد المعدل كما في  ١يناير ٢1١5

١65116111

9١١6541

5116111

31٢659٢

١65١666٢١

١965546399

٢46955665٢

الدخل الشامل للسنة:
ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

6456345

3633١6956
-

3633١6956
6456345

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

-

6456345

3633١6956

369556333

المحول من األرباح المستبقاة إلى االحتياطي العام
المحول من االحتياطي العام إلى االحتياطي القانوني
المحول لإلحتياطي القانوني لسنة ٢1١5
التبرعات الخيرية المعتمدة لسنة ٢1١5
أرباح أسهم نقدية معلنة لسنة ٢1١5
أسهم منحة معلنة لسنة ٢1١5

١516111

916111
36٢19
-

916111
()916111
-

536955
-

-

()916111
()36٢19
()536955
()9116111
()١516111

()9116111
-

في  3١ديسمبر ٢1١5

١69516111

١61156149

5116111

3566551

٢6١6١6965

٢١65396١55

٢5616٢6955

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

١4

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب.
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132

بالدينار البحريني
9132

إيضاح

٢1١5

أنشطة العمليات
مقبوضات من العمالء
مدفوعات للموردين وللمصروفات التشغيلية
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور مدفوعة

5.53565٢6
)(66٢٢١6554
)(3331111

563456١١5
()563996556
()١5٢6111

صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات

913.11919

١6595636١

أنشطة االستثمار
شراء عقار ومنشآت ومعدات
شراء استثمارات أدوات دين بالتكلفة المطفأة
استحقاق استثمارات أدوات دين بالتكلفة المطفأة
ودائع بنكية ،صافي
استرجاع مقدم وسند أداء
فوائد وأرباح أسهم مستلمة

9

)(3١53599

()353655٢

-

()١61116111

5116111
)(١6١566545

9

صافي النقد الناتج (المستخدم في)  /من أنشطة االستثمار

364١4
9456954
)(2119.2

()545655٢
١64956556
9١٢6535
5156655

أنشطة التمويل
أرباح أسهم مدفوعة
تبرعات خيرية مدفوعة

)(2.21111
)(.1211

()5646359
()566٢51

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

)(2.21311

()9516639

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة

313.91231

١635٢6419

النقد وما في حكمه في  ١يناير

565546٢٢6

6651١65١5

النقد وما في حكمه في  13ديسمبر

271137312

565546٢٢6

661656666
٢69356953

١63٢66١15
665٢56١٢١

211131312

565546٢٢6

النقد وما في حكمه يشمل*:
النقد وأرصدة البنوك
ودائع بنكية تستحق خالل أقل من  3أشهر
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تشكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٢6جزءا ً أساسيا ً من هذه البيانات المالية الموحدة.

١5

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب.
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132

بالدينار البحريني

 .3تقرير المنشأة
شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب"( .الشركة") هي شركة مساهمة عامة تأسست في مملكة البحرين في
 ١6سبتمبر  ١96٢تحت السجل التجاري رقم  .5١5يتمثل النشاط األساسي للشركة في تقديم خدمات التصليح والصيانة
للسفن العاملة في الخليج العربي وكذلك خدمات الصيانة الطارئة للسفن العابرة للمحيطات أثناء تواجدها في المنطقة .ولدى
الشركة أيضا ً قسما ً للمقاوالت الهندسية والتجارية (تيمز).
ان البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في تمثل نتائج الشركة والشركة التابعة لها (يشار إليها مجتمعة "المجموعة").
الشركة التابعة للمجموعة المتضمنة في البيانات المالية الموحدة هي كالتالي:

الشركة
شركة تصليح المضخات البحرية والصناعية (الخليج)
ش.ش.و

مكان العمل  /بلد
التأسيس

نسبة الملكية
وقوة التصويت
للمجموعة

النشاط الرئيسي

مملكة البحرين

%١11

تصليح مضخات

 .9أسس اإلعداد
أ) أساس االلتزام
أعدت البيانات المالية الموحدة وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،ووفقا ً لمتطلبات قانون الشركات التجارية.
ب) أساس القياس
أعدت البيانات المالية الموحدة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،ما عدا استثمارات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر والتي تظهر بالقيمة العادلة.
ج) العملة المستعملة في انجاز المعامالت والعملة المستعملة في إعداد البيانات المالية
يتم قيىاس بنىود البيانىات الماليىة الموحىدة للمجموعىة بعملىة البيئىة االقتصىادية الرئيسىية التىي تعمىل فيهىا المجموعىة ("عملىة
التعامل") .يتم إع داد البيانات المالية الموحدة بالدينار البحريني وهىي العملىة المسىتخدمة مىن قبىل المجموعىة فىي معامالتهىا
والعملة المستخدمة في إعداد البيانات المالية الموحدة.
د) استخدام التقديرات واألحكام
إن إعداد البيانات المالية الموحدة المطابقة للمعايير الدوليىة إلعىداد التقىارير الماليىة يتطلىب مىن اإلدارة اسىتخدام التقىديرات
واألحكام والفرضيات التي تؤثر على تطبيق السياسىات المحاسىبية والمبىالغ المسىجلة للموجىودات والمطلوبىات واإليىرادات
والمصروفات .قد تختلف النتائج الحقيقية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات والفرضيات المستخدمة بشكل مستمر بنا ًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى ،تشمل توقع األهداف
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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١6
بالدينار البحريني

 .٢أسس اإلعداد (يتبع)
د) استخدام التقديرات واألحكام (يتبع)
البنود الهامة التي تستخدم فيها اإلدارة التقديرات واإلفتراضات أو األحكام كما يلي:

 )١العمر اإلفتراضي والقيمة المتبقية للعقار والمنشآت والمعدات
تراجع المجموعة بمراجعة العمر اإلفتراضي والقيمة المتبقية للعقار والمنشآت والمعدات عند كل تاريخ بيان مركز مالي
لتحديد اذا ما كان هناك تعديل مطلوب لهما .يقدر العمر اإلفتراضي والقيمة المتبقية بناءا ً على الموجودات المشابهة في
القطاع ،وتوقعات اإلدارة للمنافع االقتصادية المستقبلية.

 )٢محاسبة العقود واحتساب اإليراد
يتم احتساب اإليراد على المشروع له بمرور الوقت .يتطلب التقدير من قبل اإلدارة تحديد كمية وتوقيت احتساب اإليراد
بناءاً على سيطرة العميل على المنتجات وتقديم الخدمات له .تم إدراج تفاصيل سياسات محاسبة العقود واحتساب اإليراد
في إيضاح ( 3ي).

 )3تصنيف الموجودات المالية
عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،تقرر اإلدارة عند شراء استثمار بالتصنيف المناسب له ،إما كاستثمارات
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
معالجة محاسبية مختلفة (راجع إيضاح (3د.))٢

 )4انخفاض قيمة الموجودات المالية
في تاريخ كل بيان مركز مالي ،يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة لتحديد ما إذا
كانت ضعيفة ائتمانياً .يعتبر الموجود المالي "ضعيف ائتمانيا" عند وقوع حدث أو اكثر له أثر سلبي على التدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة للموجود المالي .أدوات الدين والموجودات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة يتم فحصها
النخفاض القيمة باستخدام نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة .تم إدراج تفاصيل انخفاض قيمة الموجودات المالية في
إيضاح ( 3د.))6

 )5انخفاض قيمة المخزون
تراجع المجموعة القيمة الدفترية للمخزون عند كل بيان مركز مالي لتحديد ما اذا كانت قيمة المخزون قد انخفضت.
وتحدد المجموعة المخزون المنخفض اعتمادا على عمر المخزون وتقدير حجم الطلب المستقبلي له .اذا توافرت دالئل
االنخفاض في قيمة المخزون ،يتم تخفيض قيمة المخزون إلى القيمة القابلة لالسترداد التي يتم تقديرها باالعتماد على
الخبرة والتوقعات المستقبلية للتحقق من قبل اإلدارة.

 )6انخفاض قيمة العقارات االستثمارية
تقوم المجموعة بتقييم العقارات االستثمارية بشكل دوري من قبل مقيمين خارجين مستقلين لتحديد انخفاض القيمة .جميع
العقارات االستثمارية للمجموعة موجودة في مملكة البحرين .نتيجة عدم انتظام سوق العقارات المحلية وقلة المعامالت
فيها ،فأنه من المعقول ،بنا ًء على المعلومات الحالية ،بأن تقدير انخفاض القيمة قد يتطلب تعديالت جوهرية للقيمة
ال دفترية لهذه الموجودات في السنة المالية القادمة نتيجة تغيرات جوهرية في فرضيات التقديرات.
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١5
بالدينار البحريني

 .٢أسس اإلعداد (يتبع)
هـ) المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة السارية المفعول ابتداء من  3يناير 9132
 )١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )١6اإليجارات
طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )١6اإليجارات بتاريخ  ١يناير ( ٢1١9راجع
إيضاح ( 3ج)).
و)

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير السارية بعد
يوجىىد العديىىد مىىن المعىىايير الجديىىدة والتعىىديالت علىىى المعىىايير والتفسىىيرات السىىارية المفعىىول للفتىىرات الماليىىة التىىي تبىىدأ
بعد  ١يناير  ، ٢1١9مع السماح بالتطبيق المبكر .مع ذلك ،لم تقم المجموعة بىالتطبيق المبكىر ألي مىن المعىايير الجديىدة أو
المعدلة التالية في إعداد البيانات المالية الموحدة.

ز)

التطبيق المبكر للمعايير
لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي من المعايير الجديدة أو المعدلة في .٢1١9

 .1السياسات المحاسبية الهامة
السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة فيإعداد هذه البيانات المالية الموحدة أدناه .تم تطبيق السياسات المحاسبية الموضحة
أدناه على نحو ثابت كما كانت مطبقة في الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية الموحدة من قبل المجموعة ،ما عدا
التغييرات الناتجة من تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)١6
أ) التغييرات في السياسات المحاسبية الهامة
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()33
طبقت المجموعة المعيار الدولي  ١6االيجارات من تاريخ  ١يناير .٢1١9
يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )١6للمستأجرين نموذج واحد لمعالجة اإليجارات بالميزانية العمومية.
يحتسب المستأجر حق االنتفاع من األصل والذي يمثل حقه لالنتفاع باألصل المعني ،ومطلوبات اإليجار التي تمثل التزامه
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.
يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )١6توجيهات اإليجارات الحالية والتي تشمل على ذلك معيار المحاسبة
الدولي رقم ( – )١5اإليجارات ،وتفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ( – )4تحديد ما إذا كانت الترتيبات
تحتوي على صيغة إيجار ،وتفسير لجنة التفسيرات القائمة رقم ( - )١5اإليجارات التشغيلية – الحوافز ،وتفسير لجنة
التفسيرات الدائمة رقم ( – )٢5تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن الصفة القانونية لعقود اإليجار.

 )١العقود التي تكون فيها المجموعة المستأجر
تحتسب المجموعة موجودات ومطلوبات جديدة إليجاراتها التشغيلية ألنواع متعددة من العقود ،شاملة مستودع وأراضي.
طبيعة المصروفات المتعلقة بهذه اإليجارات ستتغير اآلن ،ألن المجموعة ستقوم باحتساب مخصص اإلطفاء على حق
استخدام األصول ،ومصروفات فوائد على التزامات اإليجار.
سابقاً ،كانت المجموعة تحتسب مصروفات اإليجارات التشغيلية بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ،واحتسبت
الموجودات والمطلوبات ،فقط إلى حد وجود فرق في التوقيت بين دفعات اإليجار الفعلية والمصروف المحتسب.
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١5
بالدينار البحريني

 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
أ) التغييرات في السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

 )٢العقود التي تكون فيه المجموعة المؤجر
لم يكن لتطبيق هذا المعيار أي أثر جوهري على البيانات المالية التي تكون فيها المجموعة المؤجر.

 )3أمر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()١6
عند االنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )١6بتاريخ  ١يناير  ،٢1١9احتسبت المجموعة مبلغ
 ١35413٢55دينار بحريني كحقوق استخدام األصول ضمن بند الممتلكات واآلالت والمعدات ،ومبلغ ١35413٢55
دينار بحريني كالتزامات إيجارضمن بند مطلوبات أخرى (متداولة وغير متداولة) .لم يتم تعديل أرقام المقارنة.
ب) أسس توحيد البيانات

 )١الشركات التابعة
الشركات التابعة هي الشركات الخاضعة لسيطرة المجموعة .لدى المجموعة سيطرة على المنشأة إذا تعرضت إلى أو كان
لها لديها الحق في عوائد متغيرة من جراء مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ،ولها القدرة على التأثير على تلك العوائد
من خالل سيطرتها على هذه الشركة .تم توحيد البيانات المالية الخاصة بالشركات التابعة في البيانات الموحدة من تاريخ
الحصول على السيطرة حتى تاريخ فقدان تلك السيطرة.

 )٢المعامالت المستثناة عند توحيد البيانات المالية
تستثنى األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة ،وأية أرباح أو خسائر غير محققة ناتجة من المعامالت بين شركات
المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة .يتم استثناء األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركة التابعة
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.

 )3فقدان السيطرة
عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها تستبعد موجودات ومطلوبات الشركة التابعة ،وأية حصة غير
مسيطرة ذات الصلة وغيرها من عناصر حقوق الملكية .يتم إحتساب أي ربح أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة .يتم
قياس أي حصة محتفظ بها في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.
ج) المعامالت واألرصدة بالعملة األجنبية
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بسعر الصرف السائد بتاريخ بيان المركز المالي .يتم تحويل المعامالت التي تتم
بالعمالت األجنبية إلى عملة التعامل لكل وحدة بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعاملة .تدرج أرباح وخسائر فروقات
العملة للموجودات والمطلوبات المالية في الربح أو الخسارة .فروقات تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة،
كاألسهم المصنفة كاستثمارات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( ،ماعدا االنخفاض في القيمة،
حيث يتم إعادة تصنيف فروقات العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة) تدرج في الدخل الشامل
اآلخر.
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١9
بالدينار البحريني

 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
د) األدوات المالية

 )١االحتساب والقياس المبدئي
تم احتساب الذمم المدينة وأدوات الدين مبدئيا ً عند نشوئها .يتم احتساب جميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى
مبدئيا ً عندما تصبح المجموعة طرفا ً في الشروط التعاقدية لألداة.
يتم مبدئيا ً قياس الموجود المالي أو المطلوب المالي بالقيمة العادلة زائداً ،ألي بند ليس مصنفا ً بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة ،تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة لشراء أو إصدار األداة المالية.

 )٢التصنيف والقياس الالحق
الموجودات المالية – السياسة المطبقة ابتداء من  ١يناير ٢1١9
عند االحتساب المبدئي ،يتم تصنيف الموجود المالي كموجود مالي مقاس كالتالي  :بالتكلفة المطفأة؛ بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد االحتساب المبدئي ،إال إذا قامت المجموعة بتغيير نموذج عمل إدارة
الموجودات المالية .وفي هذه الحالة ،يتم إعادة تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم األول من الفترة األولى
للتقرير المالي الذي يتبع التغيير في نموذج العمل.
يتم قياس الموجود المالي بالتكلفة المطفأة إذا كان يستوفي الشرطين التاليين ،ولم يكن مصنفا ً بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة:
-

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

-

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

عند االحتساب المبدئي ألدوات حقوق الملكية المحتفظ بها ألغراض عدا المتاجرة ،قد تختار المجموعة اختياراً غير قابل
للنقض بعرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا االختيار على أساس كل أداة
مالية على حدة.

الموجودات المالية :تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات الموجود والفوائد:
ألغراض هذا التعريف ،يتم تعريف "الموجود" على أنه القيمة العادلة للموجود المالي عند االحتساب المبدئي .تعرف
"الفائدة" على أنها مقابل القيمة الزمنية للنقود ،وللمخاطر االئتمانية المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة من
الزمن ،ولمخاطر وتكاليف اإلق راض األساسية األخرى (على سبيل المثال ،مخاطر السيولة ،والتكاليف اإلدارية) ،باإلضافة
لهامش الربح.
لتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات الموجود والفوائد ،تأخذ المجموعة باالعتبار الشروط
التعاقدية لألداة .ويشمل هذا تقييم ما إذا كان الموجود المالي يحتوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مبلغ التدفقات
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؛
الشروط التي قد تعدل سعر الكوبون التعاقدي ،بما فيها ميزات السعر المتغير؛
الدفع المسبق والتمديد؛
و الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة على التدفقات النقدية التعاقدية من موجودات محددة (على سبيل المثال،
ميزات عدم الرجوع).
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٢1
بالدينار البحريني

 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
د) األدوات المالية (يتبع)

 )٢التصنيف والقياس الالحق (يتبع)
يمثل اآلتي السياسات المحاسبية المطبقة للقياس الالحق للموجودات المالية:
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس هذه الموجودات الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
خسائر انخفاض القيمة تخفّض التكلفة المطفأة .يتم احتساب دخل الفوائد ،وأرباح
وخسائر صرف العمالت األجنبية ،وانخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة .أي
ربح أو خسارة من إلغاء االحتساب يتم احتسابه في الربح أو الخسارة.

أدوات حقوق الملكية بالقيمة يتم قياس هذه الموجودات الحقا ً بالقيمة العادلة .يتم احتساب األرباح والخسائر في
العادلة من خالل الدخل الشامل الدخل الشامل اآلخر ،وال يتم أبدا ً إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة .تحتسب
أرباح األسهم كدخل في بيان الربح أو الخسارة  ،مالم تكن أرباح األسهم تمثل
اآلخر
بوضوح استرداداً لجزء من تكلفة االستثمار.

 )3االحتساب
يتم إحتساب جميع عمليات شراء وبيع الموجودات المالية والتي تمت بالطريقة اإلعتيادية في تاريخ المتاجرة ،وهو التاريخ
الذي تلتزم به المجموعة بشراء أو بيع الموجودات.

 )4إلغاء االحتساب
الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء احتساب الموجودات المالية عندما ينتهي حق استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية ،أو عند
قيام المجموعة بنقل حقوقها في إستالم التدفقات النقدية من هذه الموجودات من خالل معاملة لنقل كل مخاطرها وعوائدها
بشكل جوهري  ،أو عندما لم يتم نقل أو إبقاء جميع مخاطر وعوائد الملكية الجوهرية للموجودات ،ولكنها قامت بنقل
السيطرة على هذه الموجودات.
عند إلغاء احتساب الموجود المالي ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية لهذا الموجود ( أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء
الموجود الملغي) و مجموع (أ) المقابل المستلم (بما في ذلك أي موجود جديد تم الحصول عليه مطروحا ً منه أي التزام جديد
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
كموجود أو المطلوب منفصل.
عندما ال تقوم المجموعة بنقل أو إبقاء جميع مخاطر وعوائد الملكية الجوهرية للموجود ،ولم يتم نقل السيطرة عليه ،فإنه يتم
احتساب الموجود إلى حد استمرار مشاركة المجموعة فيه ،ويحدد بمقدار تعرضها للتغيرات في قيمة الموجود المحول.

مطلوبات مالية
تقوم المجموعة بإلغاء احتساب المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها.
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٢١
بالدينار البحريني

 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
د) األدوات المالية (يتبع)

 )5المقاصة
يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط عندما يوجد حق
قانوني قابل للتنفيذ الجر اء مقاصة للمبالغ المعترف بها وعند وجود نية للتسوية على أساس صافي المبلغ أو تسييل
الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
يتم عرض االيرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما تسمح المعايير المحاسبية بذلك ،أو لألرباح والخسائر
الناتجة عن مجموعة من المعامالت ا لمماثلة .إن هذه ليست الحالة العامة التفاقيات المقاصة العامة ،وبالتالي يتم عرض
الموجودات والمطلوبات بصورة إجمالية في بيان المركز المالي.

 )6انخفاض القيمة
تحتسب المجموعة مخصصات للخسائر االئتمانية المتوقعة على:
 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة؛ ومبالغ مستحقة على العمالء.تقيس المجموعة مخصصات الخسائر للذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى ومبالغ مستحقة على العمالء بمنهجية
مبسطة ،أي بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة .لم تكن هناك زيادة كثيرة في مخاطر االئتمان في
مخصص الخسائر ألرصدة البنوك (مخاطر التعثر التي قد تحدث على مدى العمر المتوقع لألداة المالية) عند االحتساب
المبدئي للخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  ١٢شهراً.
عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية للموجود المالي قد زادت كثيرا ً منذ االحتساب المبدئي عند تقدير الخسائر
اال ئتمانية المتوقعة ،تأخذ المجموعة باالعتبار معلومات معقولة ،وداعمة ،وذات عالقة ومتوفرة بدون أي تكاليف أو جهد ال
داعي لها .ويشمل ذلك كالً من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية ،بناء على الخبرات السابقة للمجموعة.
تفترض المجموعة أن المخاطر االئتمانية على الموجود المالي ومبالغ مستحقة على العمالء قد ارتفعت كثيراً ،إذا تجاوزت
مدة استحقاقه أكثر من  91يوماً .تعتبر المجموعة أن الموجود المالي في حالة تعثر إذا:
 من غير المحتمل أن يقوم المقترض بسداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل ،بدون لجوء المجموعة لخطوات مثلتسييل األداة المالية (إن تم االحتفاظ بأي منها)؛
 أو الموجودات المالية مستحقة ألكثر من  ١51يوماً.الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة من جميع إحتماالت حاالت التعثر على
مدى العمر االفتراضي لألداة المالية .الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة أثني عشر شهرا ً هي الجزء من الخسائر االئتمانية
المتوقعة الناتجة من إحتماالت حاالت التعثر المحتملة خالل  ١٢شهرا ً بعد تاريخ نهاية السنة (أو لفترة أقصر ،إذا كان
العمر االفتراضي للمتوقع أقل من  ١٢شهراً) .أقصى فترة يتم أخذها باالعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي
الحد األقصى للفترة التعاقدية التي تتعرض خاللها المجموعة للمخاطر االئتمانية.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
ا لخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقديرات مرجحة للخسائر االئتمانية .تقاس الخسائر االئتمانية بالقيمة الحالية لجميع
العجوزات النقدية (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقا ً للعقد) ،والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة
استالمها .يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي للموجود المالي.
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٢٢
بالدينار البحريني

 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
د) األدوات المالية (يتبع)

الموجودات المالية المنخفضة ائتمانياً
في تاريخ كل بيان للمركز المالي ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة
وأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر منخفضة ائتمانياً .يعتبر الموجود المالي "منخفض ائتمانياً" عند
وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجود المالي.
األدلة على أن الموجود المالي ضعيف ائتمانيا ً تشمل المعلومات القابلة للرصد التالية:
-

صعوبات مالية جوهرية للمقترض أو المصدر؛
خرق للعقد ،مثل العجز أو التأخر في السداد ،أو استحقاق الموجود المالي لفترة تفوق  ١51يوما؛ً
من المحتمل أن المقترض أو ال ُمصدِر 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
مخصصات الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتم طرحها من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.
هـ) انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة ،عدا المخزون ،في تاريخ كل بيان للمركز المالي لتحديد
دالئل إن خفاض في القيمة .إذا وجد مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة المتوقع إسترجاعها من هذه الموجودات.
القيمة المتوقع استرجاعها للموجود أو الوحدة المولدة للنقد هي القيمة الدفترية أو القيمة العادلة مطروحا ً منها تكلفة البيع،
أيهما أكبر .لتحديد القيمة المستخدمة ،يتم خصم مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الحالية باستخدام نسبة خصم تعكس
تقديرات السوق الحالية لقيمة الوقت والمخاطر المتعلقة بالموجود.
للتأكد من وجود انخفاض في القيمة ،توزع الموجودات في مجموعات صغيرة قادرة على جلب تدفقات نقدية من االستخدام
المتواصل لتلك ا لموجودات ،بحيث تكون تلك التدفقات النقدية مستقلة بدرجة عالية عن التدفقات النقدية للموجودات أو
مجموعة الموجودات األخرى (وحدة توليد النقد).
وتحتسب خسائر إنخفاض القيمة إذا فاقت القيمة الدفترية ألي موجود أو الوحدة المولدة للنقد القيمة المتوقع استرجاعها.
وتحمل هذه الخسائر على بيان الربح أو الخسارة .يتم احتساب خسائر انخفاض القيمة للموجودات األخرى في الفترات
السابقة ،ويتم فحصها في تاريخ نهاية كل سنة ألي مؤشرات على انخفاض الخسارة أو عدم استمرار وجودها .يتم عكس
الخسارة إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة في تحديد القيمة المتوقع استرجاعها للموجود .يتم عكس انخفاض
القيمة فقط إلى حد أن القيمة الدفترية للموجود ال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها ،صافي من االستهالك أو
اإلطفاء ،لو لم يتم احتساب خسائر انخفاض القيمة.
و) العقارات االستثمارية
العقارات االستثمارية هي العقارات التي يحتفظ بها لغرض اإليجار أو االستفادة من الزيادة قيمتها ،أو لكليهما .وتسجل
االستثمارات العقارية بالتكلفة مطروحا منها االستهالك المتراكم وأية خسائر انخفاض القيمة.
وتشمل التكلفة النفقات التي تعزى مباشرة إلى اقتناء العقارات االستثمارية .تكلفة البناء المباشر للعقار االستثماري تشمل
تكاليف المواد والعمالة المباشرة ،وأية تكاليف اخرى تعزى مباشرة إلى جلب العقار االستثماري لحالة صالحة للعمل في
االستخدام المقصود ،وتكلفة االقتراض المرسملة.
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٢3
بالدينار البحريني

 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
و) العقارات االستثمارية (يتبع)
أي ربح أو خسارة من استبعاد العقارات االستثمارية (محتسبة على أساس الفرق بين العائدات الصافية من االستبعاد
والقيمة الدفترية للبند) يتم احتسابه في الربح أو الخسارة .ال يتم احتساب أي استهالك على االرض .يتم احتساب استهالك
على المباني على مدى العمر اإلنتاجي المقدر والبالغ  31عاما.
ز) النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من النقد ،وأرصدة البنوك ،والودائع البنكية قصيرة األجل المستحقة خالل  3أشهر أو أقل من
تاريخ شرائها وهي غير معرضة لتغير جوهرية في القيمة العادلة.
ح) المخزون
يتم احتساب قيمة المخزون على أساس ا لتكلفة التاريخية أو صافي القيمة الممكن تحقيقها ،أيهما أقل .يتم احتساب التكلفة
وفقا ً لقاعدة الوارد أوالً صادر أوالً  .صافي القيمة الممكن تحقيقها هو عبارة عن سعر البيع في ظروف العمل العادية،
مطروحا ً منه التكاليف المقدرة إلتمام عملية البيع  .يتم عمل مخصص للمواد المتقادمة والمواد بطيئة الحركة ويتم تسجيله
ضمن تكلفة المبيعات.
ط) الذمم التجارية المدينة
الذمم التجارية المدينة هي المبالغ المستحقة من العمالء عن السلع المباعة أو الخدمات المؤداة في ظروف العمل االعتيادية.
يتم تسجيل الذمم التجارية المدينة مبدئيا على أساس القيمة العادلة ،والحقا ً يتم احتسابها بالتكلفة المطفأة ،مطروحا ً منها
مخصص انخفاض القيمة.
ي) إحتساب اإليراد
يتم احتساب اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق للبضائع والخدمات المقدمة ضمن نطاق العمل االعتيادي
ألنشطة المجموعة .تقوم المجموعة باحتساب االيراد عند انتقال السيطرة على البضاعة أو تقديم الخدمة إلى العميل ،وعند
استيفاء شروط محددة لكل نشاط من أنشطة المجموعة كاآلتي:
 )١يتم احتساب اإليراد من عقود إصالح وصيانة السفن والمضخات على أساس السعر المتفق عليه في العقد مع العميل.
تحتسب المجموعة اإليراد بمرور الوقت حيث يتحكم العميل في جميع األعمال قيد التنفيذ أثناء تنفيذ العمل.
ويرجع السبب في ذلك إلى ألنها تتم وف ًقا لمواصفات ورغبات العميل ،وفي حال إلغاء العقد من جانب العميل ،فإنه
يحق للمجموعة المطالبة بالتعويض عن التكاليف المتكبدة حتى تاريخه ،باإلضافة لهامش معقول .يتم إصدار الفواتير
وفقا ً للشروط التعاقدية .يتم عرض المبالغ غير المفوترة كمبالغ مستحقة من العمالء ،صافية من أي خسائر ائتمانية
متوقعة .يتم احتساب اإليراد مقابل التغيرات فقط إذا تم الموفقة على التغيرات من قبل العمالء .إذا كانت التغيرات
الخاصة بخدمات محددة تش ّكل عقدا ً أصلياً ،تحتسب التغيرات كعقد منفصل ،أو يتم احتسابها كتعديل على العقد
األصلي .العقود التي يتم التفاوض بشأنها ذات الهدف التجاري نفسه ،والتي تتعلق بالتزام أداء واحد مع نفس العميل،
يتم تجميعها واحتسابها كعقد واحد.
يحتسب اإليراد بمرور الوقت بنا ًء على التقدم في الوفاء بالتزامات األداء التي تم تحديدها استنادًا إلى مسح الكميات
لألعمال المنجزة واكتمال النسبة المادية لعمل العقد .تحتسب التكاليف ذات العالقة في الربح أو الخسارة عند تكبدها.
يتم إدراج المبالغ المستلمة مقدما ً ضمن بند "مبالغ مستحقة من العمالء".

٢4
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إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132

بالدينار البحريني

 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
ي) إحتساب اإليراد (يتبع)
 )٢تحتسب مبيعات البضائع الهندسية في وقت معين عندما يحصل العميل على السيطرة على السلع .يحصل العميل على
السيطرة عندما يتم تسليم البضاعة وقبولها من قبل العمالء في مقر الشركة.
 )3يحتسب إيراد اإليجار من العقارات االستثمارية في الربح أوالخسارة على أساس االستحقاق على مدة عقد اإليجار.
تحتسب حوافز اإليجار الممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي إيراد اإليجار على مدة العقد.
ك) الممتلكات واآلالت والمعدات

 )١االحتساب والقياس
بنود الممتلكات واآلالت المعدات المحتفظ بها لالستخدام لتقديم الخدمات ،وألهداف إدارية بشكل مستمر والتي ال توجد
هناك نية لبيعها في الظروف االعتيادية ،تظهر بالتكلفة مطروحا ً منها االستهالك المتجمع وأي خسائر لالنخفاض في
القيمة ،إن وجدت .تتم رسملة تكاليف اإلضافات والتحسينات الرئيسية.

 )٢التكاليف الالحقة
إن التكاليف الالحقة تضاف إلى القيمة الدفترية للموجود أو تحتسب كموجود منفصل ،إذا كان ذلك مناسبا ً ،فقط عندما
يحتمل ان تتحقق منافع اقتصادية مستقبلية للمجموعة مرتبطة بهذا الموجود ،وأن يكون باإلمكان قياس تكلفته بشكل موثوق.
يتم احتساب جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في بيان الربح أو الخسارة عند تكبدها .يتم مراجعة القيمة المتبقية
والعمر اإلنتاجي وطرق احتساب االستهالك الموجودات سنوياً ،وتعديلها كلما كان ذلك مناسبا ً.
يتم احتساب األرباح والخسائر من بيع الممتلكات واآلالت والمعدات عن طريق مقارنة المبالغ المقبوضة من البيع مع
صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات ،وتحتسب ضمن "اإليرادات األخرى" في بيان الربح أو الخسارة.

 )3االستهالك
يحتسب االستهالك وفقا لطريقة القسط الثابت و بموجب معدالت سنوية والهدف منها إستهالك تكلفة الموجودات على مدى
العمر اإلنتاجي المقدر لكل منها وذلك حسب التوزيع اآلتي :
التفاصيل
األرصفة والمباني
الحوض العائم
رافعات
السيارات
القوارب
األثاث والمعدات المكتبية

العمر االنتاجي بالسنوات
31 - ١1
١٢
١5 - 5
3
١5 -5
5-٢

يتم تحميل االستهالك على بيان الربح أو الخسارة .وفي حالة بيع أو شطب أي من الموجودات الثابتة ،يتم طرح التكلفة
واالستهالك المتراكم ،ويتم احتساب أي ربح أو خسارة من الغاء االحتساب في الربح أو الخسارة .يتم مراجعة األعمار
االنتاجية المقدرة للموجودات بصفة دورية من قبل اإلدارة.

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب.
إيضاحات حول
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٢5
بالدينار البحريني

 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
ل) ذمم تجارية دائنة وأخرى
الذمم التجارية الدائنة هي المطلوبات غير المدفوعة عن السلع والخدمات المقدمة للمجموعة قبل تاريخ نهاية السنة المالية.
يتم احتسابها مبدئيا ً بالقيمة العادلة ،ويتم قياسها الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
م) المخصصات
يتم احتساب مخصص في بيان المركز المالي عندما تكون على المجموعة التزامات قانونية أو اعتبارية من جراء معامالت
سابقة ،وعندما يكون من المحتمل وجود تدفق خارجي لمنافع اقتصادية لسداد هذه االلتزامات ، ،وكان باإلمكان تقدير مبلغ
االلتزام بصورة موثوقة.
ن) القطاعات التشغيلية
القطاعات التشغيلية هي أجزاء من المجموعة تقوم بأنشطة تجارية قد تكسب منها إيرادات و تتكبد مصروفات ،والتي
تشمل اإليرادات والمصروفات المنسوبة للمعامالت التي تتم مع باقي مكونات المجموعة .يتم مراجعة النتائج التشغيلية
للقطاعات بصورة منتظمة من قبل مجلس إدارة المجموعة ،بهدف تقييم أداء كل قطاع وتخصيص الموارد لهذه القطاعات،
والتي يوجد لها معلومات مالية منفصلة.
س) منافع الموظفين
توفر هيئة التأمين االجتماعي غطاءا ً تأمينيا ً (ومنافع اجتماعية أخرى) للموظفين البحرينيين وذلك نظير اشتراك شهري
يتحمله كل من أصحاب العمل والموظفين و يحتسب على أساس نسبة مئوية ثابتة من الراتب .مساهمة المجموعة في هذا
البرنامج والذي يمثل برنامج مساهمات محددة حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )١9يتم تسجيلها كمصاريف في بيان
الربح أو الخسارة عند تكبدها.
يستحق الموظفون األجانب مكافأة نهاية الخدمة وفقا ً لنصوص قانون العمل البحريني بالقطاع األهلي لسنة  ٢1١٢على
أساس مدة الخدمة والرواتب والعالوات األخرى حسب آخر رواتب وعالوات مدفوعة .لقد تم عمل مخصص لهذه
االلتزامات و التي تمثل مساهمة غير ممولة والتي تمثل برنامج منافع محددة حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم ()١9
واحتسابها على افتراض إنهاء خدمات جميع الموظفين بتاريخ بيان المركز المالي .يتم احتساب منافع الموظفين قصيرة
األجل كمصروف عند تأدية الخدمة ذات الصلة .يتم احتساب التزام بالقيمة المتوقع دفعها من قبل المجموعة نتيجة التزامات
قانونية بدفع هذه المبالغ مقابل الخدمات المؤداة من قبل الموظفين والتي يمكن تقديرها بشكل موثوق.
ع) إيجارات تشغيلية
يتم تصنيف اإليجارات التي ال تتضمن إنتقال المنافع والمخاطر بشكل جوهري للمستأجر كإيجارات تشغيلية .تحتسب
المدفوعات التي تتم تحت اإليجارات التشغيلية في بيان الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على فترة اإليجار.
ف) العائد على السهم
تقدم المجموعة معلومات العائد على السهم األساسي ألسهمها العادية .يحتسب العائد األساسي لكل سهم بقسمة ربح أو
خسارة السنة المنسوبة لحاملي األسهم العادية للمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.
ص) االحتياطي القانوني
وفقا ً لنظام الشركة األساسي فإنه يجب تخصيص  %١1من صافي األرباح لالحتياطي قانوني .وفقا ً ألحكام قانون الشركات
التجارية ،فإنه يمكن إيقاف التخصيص إلى االحتياطي القانوني عندما يصل االحتياطي إلى  %51من رأس المال.
االحتياطي القانوني قابل للتوزيع فقط وفقا ً ألحكام قانون الشركات التجارية.
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بالدينار البحريني

 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
ق) االحتياطي العام
طبقا ً للمادة رقم ( )64من النظام األساسي ،يتم تحويل مبالغ محددة إلى االحتياطي العام .بقرار من مجلس اإلدارة ،تم
التوقف عن تحويل المبالغ إلى االحتياطي العام منذ عام  .١955االحتياطي العام واألرباح المستبقاة يمثالن أرباح متراكمة
مخصصة لالستخدام في المستقبل ،حيث أن لمجلس اإلدارة والمساهمين كامل حرية التصرف فيهما وهما قابالن للتوزيع.
ر) احتياطي التبرعات الخيرية
احتياطي التبرعات الخيرية يمثل تحويالت من األرباح المستبقاة ألغراض خيرية.
ش) أرباح أسهم معلنة
تحتسب أرباح األسهم المعلنة ضمن مطلوبات الشركة في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين.
 .2النقد وأرصدة البنوك
النقد في الصندوق
أرصدة لدى البنوك
مطروحا منها :الخسائر االئتمان المتوقعة

 ..ودائع بنكية
ودائع تستحق خالل أقل من  3أشهر من الشراء
ودائع تستحق  3أشهر وأكثر
مطروحاً منها :الخسائر االئتمان المتوقعة

9132

٢1١5

56354
6616١659٢
)(١6511

565٢5
١63١56351
()١6511

311311333

١63٢46615

9132

٢1١5

٢39353953
566١5655٢
)(556511

665٢56١٢١
4644٢6634
()556511

..22.11..

١169١٢6٢55

كما في تاريخ بيان المركز المالي ،بلغ متوسط معدل الفائدة على الودائع البنكية قصيرة األجل.)%36٢١ :٢1١5( %٢653
 .3استثمارات حقوق ملكية من خالل الدخل الشامل اآلخر
أسهم حقوق ملكية مدرجة

9132

٢1١5

434٢١31٢١

365556٢5٢

272937193

365556٢5٢

٢5

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب.
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132

بالدينار البحريني

 .6استثمارات حقوق ملكية (يتبع)
الحركة في االستثمارات الحقوق الملكية خالل السنة كما يلي:
9132

٢1١5

في  ١يناير
تغيرات القيمة العادلة

335553٢5٢
6333569

36١4١6915
6456345

في  13ديسمبر

272937193

365556٢5٢

 .1استثمارات أدوات دين بالتكلفة المطفأة
9132
سندات دين تنموية – حكومة مملكة البحرين
مطروحاً منها :الخسائر االئتمان المتوقعة

٢1١5

٢31153551
)(316111

٢65156551
()316111

3121.1..1

٢64556551

 ..عقارات استثمارية
المجموع
9132

المجموع
٢1١5

أراضي
مملوكة

مباني

التكلفة
في  ١يناير

3556654

46٢596439

436453١١3

466456١١3

في  13ديسمبر

1..1312

219.21212

2132.1331

466456١١3

االستهالك
في  ١يناير
استهالك السنة

-

١66556511
١356651

١36553511
١353651

١65١56٢34
١4٢6466

في  13ديسمبر

-

3112311.1

3112311.1

١66556511

صافي القيمة الدفترية
في  13ديسمبر

1..1312

9122111.2

91.2.1111

٢695564١3
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بالدينار البحريني

 .5عقارات استثمارية (يتبع)
المبالغ المحتسبة في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للعقارات االستثمارية كما يلي:
9132

٢1١5

إجمالي إيراد اإليجارات
االستهالك
مصروفات أخرى

359651٢
)(١356651
)(5٢6155

35365١5
()١4٢6466
()١١٢691١

صافي إيراد اإليجارات (إيضاح )١5

32.1121

١٢56345

تتكون العقارات االستثمارية من أراضي مملوكة تملكا ً حراً ،ومباني تملكها المجموعة مؤجرة ألطراف أخرى .تم تقدير القيمة
العادلة للعقارات االستثمارية بقيمة  ١563مليون دينار بحريني حسب تقييم اإلدارة .تم تحديد القيمة العادلة بنا ًء على منهجية
السوق المقارن والذي يعكس أسعار المعامالت األخيرة لعقارات مماثلة .إن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية تصنف كمستوى
 ٢في تراتبية القيمة العادلة.
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بالدينار البحريني

 .2عقار ومنشآت ومعدات
أرصفة
ومباني

منشآت
ومعدات

سيارات
وقوارب

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ

أثاث
ومعدات

المجموع
9132

المجموع
٢1١5

التكلفة
في  ١يناير
إضافات
مبالغ مقدمة مسترجعة

5335٢31١4
)(334١4

4339534٢4
93٢11
-

3913615
353455
-

6953٢65
4139١1
-

636٢١
٢٢5331٢
-

١٢355١,93١
3١53599
)(334١4

١366636935
353655٢
)(١3١453559

في  13ديسمبر

1711.7311

272137392

2927122

113731.

9117291

3173.27233

١٢655١693١

االستهالك
في  ١يناير
استهالك السنة:
تكلفة المبيعات
مصروفات تشغيلية

335933٢49

33٢٢3334٢

٢653994

43٢39١4

-

535١53499

5644366٢6

١5١36١5
١3٢46

١3١3611
-

535١4
9353٢

٢3595
553١66

-

٢9435٢9
653٢44

٢566993
١46551

في  13ديسمبر

172237339

171.27229

9.27321

2297.1.

-

.711.7.19

565١56499

صافي القيمة الدفترية

1721972..

371.373.9

32272..

9217921

9117291

.731.7.2.

56١56643٢

تم تجديد فترة استئجار الشركة لالرض المقام عليها مرافق الخدمات والمكتب الرئيسي لمدة  ٢5سنة ابتداءاً من يناير .١995
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بالدينار البحريني

 .31ذمم تجارية مدينة
إجمالي الذمم المدينة
مطروحاً منها :الخسائر االئتمان المتوقعة

9132

٢1١5

٢63٢465١3
)(4456356

36١31695٢
()4456356

31.121391

٢66556596

الحركة في مخصص الخسائر االئتمان المتوقعة كما يلي:
9132

٢1١5

في  ١يناير (المعلن سابقاً)
أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9

4456356
-

١956٢٢٢
١436111

في  ١يناير (المعدل)
مخصص السنة

-

3356٢٢٢
١156١64

في  13ديسمبر

22.11.3

4456356

المعلومات المتعلقة بتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ،وخسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة واألخرى موضحة
في إيضاح رقم (.)٢٢
 .33المخزون

9132

٢1١5

مواد خام ومواد استهالكية
بضائع إلعادة البيع

5556135
6٢3619٢

49١6195
5٢56551

مطروحاً منها :مخصص المواد بطيئة الحركة والمتقادمة

١6١5١6١٢9
)(5١١65٢5

١61١56945
()65١65٢5

2321312

34564٢3

الحركة في مخصص انخفاض القيمة كما يلي:
9132

٢1١5

في  ١يناير
مخصص السنة

65١65٢5
416111

61١65٢5
516111

في  13ديسمبر

1331.9.

65١65٢5

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

بالدينار البحريني
9132

فوائد مستحقة
مبالغ مدفوعة مقدما ً للمزودين
سلف موظفين
ذمم مدينة متعلقه بضريبة القمية المضافة
أخرى

٢1١5

١٢16463
١366156
5٢6٢34
566٢54
9١6١55

١٢66535
39653١
3٢6135
566651

213793.

٢556٢55

 .31رأس المال
القيمة
9132

العدد
٢1١5

القيمة
٢1١5

العدد
9132
أ) المصرح به 311:فلس للسهم

321.111111

312.11111

١69516111

١69516111

ب) الصادر والمدفوع بالكامل

321.111111

312.11111

١69516111

١69516111

9132
 ١31١1فلس
١939953111
 ١55فلس

سعر التداول للسهم في  3١ديسمبر
القيمة السوقية للشركة في  3١ديسمبر
العائد األساسي والمنخفض على سهم

٢1١5
 ١6411فلس
٢565٢16111
 ١65فلس

معلومات إضافية حول ملكية األسهم
 )١أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين وعدد األسهم المملوكة والتي يمتلكون فيها حصة بنسبة  %5أو أكثر من عدد
األسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل هي كالتالي :
الجنسية
يوسف بن أحمد كانو ذ.م.م
هيئة التأمين االجتماعي

البحرين
البحرين

عدد األسهم
939933635
١3455314١

نسبة الملكية
%
51645
565
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بالدينار البحريني

 .١3رأس المال (يتبع)
 )٢جميع أسهم الشركة مدرجة تحت فئة واحدة ،وجميع المساهمين متساوين في حقوق التصويت.
 )3جدول توزيع األسهم الذي يوضح عدد المساهمين والنسبة المئوية في الفئات التالية:
* الفئــــة

أقل من %١
 %١إلى أقل من %5
 5إلى أقل من %١1
 %١1إلى أقل من %51
 % 51و أكثر

عدد األسهم

عدد المساهمين

 %من مجموع
عدد األسهم
القائمة

435393١١1
3355٢3٢١١
١3455314١
939933635

659
١١
١
١

٢3393
١56١1
565
51645

١935113111

69٢

١11

* تبين كنسبة من األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل من قبل المساهمين.
تبلغ نسبة األسهم المملوكة ألفراد بحرينيين وشركات مؤسسة في مملكة البحرين  %956٢6واألسهم مملوكة من قبل
جنسيات أخرى نسبة  .%١654بلغ مجموع األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة في  3١ديسمبر  ٢1١9نسبة
.)%365٢ :٢1١5( %365٢
 .32منافع الموظفين

٢1١5

9132

الرصيد في  ١يناير
مخصص السنة
المدفوع خالل السنة

5٢96669
6366١5
)(١196١45

69١656١
5٢6666
()446555

في  13ديسمبر

3.21329

5٢96669

متوسط عدد الموظفين

93.

٢55

بلغت اشتراكات المجموعة المدفوعة إلى هيئة التأمين االجتماعي في برنامج التقاعد االجتماعي للبحرينيين لسنة  ٢1١9مبلغ
 653935دينار بحريني ( 693935 :٢1١5دينار بحريني).
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 .3.ذمم دائنة أخرى ومصروفات مستحقة
9132
مصروفات مستحقة
أرباح أسهم غير مطالب بها
مخصص إجازت الموظفين
مطلوبات االيجار  -حالي
مخصص تبرعات خيرية
ذمم دائنة أخرى

٢1١5

3916٢99
٢1963٢1
59655٢
١٢46655
٢56611
5196٢45

3556464
١916451
9969١4
366511
6336335

31..11213

١63456663

 .33اإليرادات
أ) تدفقات اإليرادات وتفصيل اإليرادات من العقود مع العمالء
تحقق المجموعة عائداتها في المقام األول من خدمات إصالح وصيانة السفن إلى عمالئها .مصادر أخرى لإليرادات بما في
ذلك بيع المنتجات الهندسية وإيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية وإصالح المضخات وخدمات الصيانة.
9132
تصليح وصيانة السفن
مبيعات السلع الهندسية
تصليح وصيانة المضخات

٢1١5

565156453
5١561١6
١١١6١٢٢

563536513
١615565١١
١5465٢1

.11111.23

566456534

ب) أرصدة العقود
يشمل الجدول التالي معلومات عن الذمم التجارية المدينة والمبالغ المستحقة من العمالء.
9132
ذمم مدينة ،تشمل الذمم التجارية المدينة
مبالغ مستحقة من العمالء*

٢1١5

١65596١٢5
٢61556١39

٢66556596
١64556915

112111933

46١4١651١

صافية من الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ  3466١4دينار بحريني ( 3466١4 :٢1١5دينار بحريني).
تتكون المبالغ المستحقة من العمالء بشكل رئيسي بحقوق المجموعة في أعمال تم إنجازها ولكن لم يتم إصدار فواتير لها حتى
تاريخ المركز المالي .المبالغ المستحقة من العمالء يتم تحويلها إلى ذمم تجارية مدينة عندما تصبح الحقوق غير مشروطة.
يحدث هذا عادة عندما تصدر المجموعة فاتورة إلى العميل.
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 .31مصروفات عمومية وإدارية
9132
مصروفات الموظفين
مصروفات عمومية وإدارية أخرى
مكافأة أعضاء مجلس االدارة وأتعاب حضور
أتعاب مهنية
االستهالك (إيضاح )9

 .3.إيرادات أخرى
إيرادات العقارات ،صافي (إيضاح )5
مبيعات خردة
مصادرة سند أداء ،صافي
إيرادات أخرى

 .32العائد على السهم

٢1١5

5356446
٢5٢664٢
١516111
١4564٢5
666449

94569١5
٢55645١
١5٢6111
596١٢5
١46551

31.33123.

١64596356

9132

٢1١5

١456545
646١35

١٢56345
٢56954
3556155
١166955

9391..9

6٢١6364

9132

٢1١5

ربح السنة

361556543

3633١6956

المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة

١965116111

١965116111

العائد األساسي و المنخفض لكل سهم

3..فلس

١65فلس

 .91المخصصات المقترحة
يقترح مجلس اإلدارة توزيع  %51كأرباح نقدية ( )%51 :٢1١5من رأس المال المدفوع ،وتخصيصات أخرى كما يلي:
9132
أرباح أسهم نقدية
المحول ألعمال خيرية

٢1١5

9916111
566555

9916111
536311

١61666555

١61536311
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 .93بيانات القطاعات
يبين الوصف التالي أن لدى المجموعة ثالث قطاعات وهي الوحدات التجارية اإلستراتيجية للمجموعة .تقدم الوحدات
اإلستراتيجية للمجموعة مختلف المنتجات والخدمات وتدار بشكل منفصل من قبل إدارة المجموعة ومن خالل الهيكل الداخلي
للتقارير .يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة التقارير اإلدارية الداخلية لكل وحدة تجارية إستراتيجية بشكل ربع سنوي على األقل.
يبين الملخص 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" المتخصص في بيع المضخات الميكانيكية والكهربائية للسفن.
 يشمل قطاع اصالح المضخات الشركة التابعة للمجموعة والمتخصصة في اصالح المضخات.
يتم قياس أداء القطاع من خالل الربح الذي يأتي في تقارير اإلدارة الداخلية المراجعة من قبل مجلس إدارة المجموعة.
تستخدم ادارة المجموعة ربح القطاع كمقياس لألداء ،وذلك إلعتباره أكثر المعلومات ذات الصلة لتقييم نتائج كل قطاع نسبه
للمنشآت األخرى التي تعمل في هذه الصناعات .ال تمتلك المجموعة أي ايرادات ناتجة عن عمليات ما بين القطاعات .تعمل
المجموعة في البحرين ولذلك ال تمتلك أي قطاعات جغرافية منفصلة.
لدى المجموعة القطاعات التجارية التالية:
9132

اإليرادات
إجمالي الربح
االستهالك
فوائد ،وأرباح أسهم وإيرادات أخرى
ربح السنة
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

٢1١5

اإليرادات
إجمالي الربح
االستهالك
فوائد ،وأرباح أسهم وإيرادات أخرى
ربح السنة
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

تصليح
السفن
واالستثمارات

القسم
التجاري

56515645٢
3651569١5
3416531
5966595
361356٢44
356٢636٢54
)(465٢96556

5916169
١536533
555
449١
5١695٢
9396595
)(555.6١5

تصليح
السفن
واالستثمارات

القسم
التجاري

563536513
364966534
٢456594
١6٢356995
36٢٢56516
3165966559
)(٢69436555

١6١116556
١5٢6559
5٢6
١666٢
5٢6395
94563٢5
)(5546933

تصليح
المضخات
١١١6١٢٢
)(66959
١165٢5
١١6٢11
)(١٢6١١6
٢6٢6٢55
()٢١5651١

تصليح
المضخات
١5465٢1
٢161١5
٢56٢53
٢6635٢
3٢6155
٢54653٢
)(١656356

إلغاء
المعامالت
بين القطاعات
)(55315٢
١6159
)(١6159
)(5956199
5456199

إلغاء
المعامالت
بين القطاعات
)(٢٢6955
١161٢1
)(١161٢1
)(5١١614١
66١614١

المجموع

.11111.23
1131.1.2.
1.3..1.
2331991
1111.1331
1.1.311111
)(211..1311

المجموع

566456534
365196١45
٢5١6553
١6٢53699٢
3633١6956
3١63556115
)(363٢561٢3
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 .99األدوات المالية وإدارة المخاطر
تتكون الموجودات المالية للمجموعة من النقد وأرصدة البنوك والودائع البنكية ،واستثمارات حقوق الملكية من خالل الدخل
الشامل اآلخر ،واستثمارات أدوات دين بالتكلفة المطفأة ،والذمم التجارية المدينة ،والمبالغ المستحقة من العمالء
ووالموجودات األخرى .المطلوبات المالية للمجموعة تتكون من الذمم الدائنة التجارية ومصروفات مستحقة.
أ)

إطار وعرض إدارة المخاطر

فيمىا يلىي شىرح للمخىاطر التىي تتعىىرض لهىا المجموعىة وطىرق إدارتهىا .تتعىىرض المجموعىة للمخىاطر اآلتيىة جىراء اسىىتخدام
األدوات المالية :
 مخاطر االئتمان.
 مخاطر السيولة.
 مخاطر السوق.
يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعاله ،وأهداف المجموعة والسياسات
وإجراءات قياس وإدارة الخطر وإدارة رأس مال المجموعة .وكما يعرض هذا اإليضاح أيضا ً بعض اإلفصاحات الكمية
باإلضافة إلى اإلفصاحات األخرى خالل البيانات المالية الموحدة.
مجلس اإلدارة مسئول بشكل عام عن تأسيس ومراقبة هيكل إدارة المخاطر للمجموعة .أنشأت المجموعة سياسات إلدارة
المخاطر للتعرف على وتحليل المخاطر التي تواجه المجموعة ،ولتعيين حدود وضوابط المخاطر ،ولمراقبة المخاطر
وااللتزام بهذه الحدود .يتم مراجعة سياسات ونظم مراقبة المخاطر بشكل دوري لعكس التغيرات في أحوال السوق وأنشطة
المجموعة .تحد الشركة من مخاطر االئتمان على أرصدة البنوك عن طريق التأكد من أن النقد يودع لدى بنوك ذات تصنيف
ائتماني جيد.
ب) مخاطر االئتمان

هي المخاطر النات جة عن فشل أحد األطراف بالوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها مما يؤدي إلى تعرض المجموعة
لخسائر مالية .تتعرض المجموعة لهذه المخاطر أساسا ً على االستثمارات ،والنقد وما في حكمه ،والودائع البنكية والذمم
التجارية المدينة.
يتم الحد من مخاطـر االئتمان المتعلقة ب الذمم المدينة عن طريق دراسة قدرة االقتراض لدى العمالء قبل منحهم أية تسهيالت.
ويتم اتباع اجراءات مناسبة ومحددة لمراقبة مخاطر االئتمان  .قامت المجموعة بعمل مخصص النخفاض القيمة يمثل
تقديراتها للخسائر المتكبدة من الذمم التجارية المدينة .يتعلق المخصص بالتعرضات الفردية الجوهرية .يتم تحديد مخصص
الخسائر على أساس جماعي بنا ًء على المعلومات التاريخية إلحصائيات المدفوعات للموجودات المالية المشابهة .تعتقد
اإلدارة أنه ال يوجد حاجة لمخصص إضافي لمخاطر االئتمان أكثر من المخصص النخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة
(راجع إيضاح  .)١1الحد األقصى لمخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم المدينة يعادل القيمة الدفترية مطروحا ً منها مخصص
انخفاض القيمة المحددة.
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 .٢٢األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)

 )١التعرض لمخاطر االئتمان
تمثل المبالغ الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى لتعرض مخاطر االئتمان .التعرض األقصى لمخاطر االئتمان كما في
تاريخ بيان المركز المالي كاآلتي :
9132
استثمارات أدوات دين بالقيمة المطفأة*
أرصدة البنوك*
ودائع بنكية*
ذمم تجارية مدينة**
مبالغ مستحقة من العمالء**
ذمم مدينة أخرى

٢1١5

١69556551
661616٢9٢
564956355
١65596١٢5
٢61556١39
3416١39

٢64556551
١63١56551
١169١٢6٢55
٢66556596
١64556915
٢١56546

911.331219

١9616١613٢

* تخضع إلى  ١٢أشهر للخسائر االئتمانية المتوقعة
** تخضع إلى مرور الوقت للخسائر االئتمانية المتوقعة

 )٢الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية والمبالغ المستحقة من العمالء كانت:
9132
خسائر انخفاض القيمة في ذمم تجارية مدينة
خسائر انحفاض القيمة في مبالغ مستحقة من العمالء
خسائر انخفاض القيمة في أرصدة البنوك والودائع
خسائر انخفاض القيمة في استثمارات أدوات دين

٢1١5

-

١156١64
3466١4
٢56111
56111

-

١5١6555

 )3يوفر الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية والمبالغ
المستحقة من العمالء في  3١ديسمبر :٢1١9
9132

جاري (غير مستحق)
مستحق حتى  ١51يوم
أكثر من  ١51يوم

معدل الخسارة
المرجح

القيمة
الدفترية
االجمالية

مخصص خسائر
انخفاض القيمة

%٢
%561٢
%45665

33٢5935١6
3133٢٢1
5٢4333١

)(65356١
)(٢١3٢9٢
)(39٢3945

%311.1

272317933

()2.11111

ضعيف
ائتمانيا
ال
ال
نعم
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 .٢٢األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
ب) مخاطر االئتمان (يتبع)
٢1١5

جاري (غير مستحق)
مستحق حتى  ١51يوم
أكثر من  ١51يوم

القيمة
الدفترية
االجمالية

معدل الخسارة
المرجح

مخصص خسائر
انخفاض القيمة

%٢63٢
%5653
%5١64٢

3691١6٢9٢
١956١45
5٢56164

()916٢53
()١4669١
()35561٢6

%١1639

466٢١651١

()4516111

ضعيف
ائتمانيا ً
ال
ال
نعم

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

 )4حركة مخصص انخفاض القيمة فيما يتعلق بالموجودات المالية
حركة مخصص انخفاض القيمة فيما يتعلق بالذمم التجارية المدينة ومبالغ المستحقة من العمالء وأرصدة البنوك والودائع
واستثمارات الدين بالتكلفة المطفأة خالل السنة كانت على النحو التالي .تمثل المبالغ المقارنة لعام  ٢1١5حساب المخصص
لخسائر انخفاض القيمة .
9132
الرصيد في  ١يناير
أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9

5516111

١956٢٢٢
٢136111

5516111

3956٢٢٢

-

١5١6555

.117111

5516111

-

صافي إعادة القياس لمخصص انخفاض القيمة

٢1١5

ج) مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة الحصول على األموال الالزمة لسداد التزاماتها المتعلقة باألدوات المالية.
تدير المجموعة مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توافر السيولة والتسهيالت األخرى لسداد التزاماتها المتعلقة بالمتطلبات
الرأسمالية .فيما يلي االستحقاقات التعاقدية على المطلوبات المالية:
9132
ذمم تجارية دائنة
ذمم دائنة أخرى
مطلوبات اإليجار

أقل من
ستة أشهر

مجموع التدفقات
النقدية التعاقدية

القيمة
الدفترية

56961١1
١6551695١
636559

56961١1
١6551695١
3614569١5

56931١1
١3551395١
١651١6365

912.11.31

.123.1.23

21993112.

39

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب.
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132

بالدينار البحريني

 .٢٢األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
ج) مخاطر السيولة (يتبع)
أقل من
ستة أشهر

٢1١5
ذمم تجارية دائنة
ذمم دائنة أخرى

مجموع التدفقات
النقدية التعاقدية

القيمة
الدفترية

١6٢49669١
١63456663

١6٢49669١
١63456663

١6٢49669١
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
على دخل ا لشركة أو على أدواتها المالية .الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة وسيطرة تعرضات مخاطر السوق في
مجز على المخاطر.
حدود اإلطارات المقبولة مع تحقيق عائد ٍ

 )١مخاطر معدل الفائدة
مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تأثر أرباح المجموعة نتيجة التغيرات في قيم األدوات المالية بسبب تغير معدل الفائدة في
السوق .تنحصر مخاطر معدل الفائدة في السوق في الودائع البنكية وسندات الدين.
األدوات المالية للمجموعة التي تتحمل فوائد بتاريخ بيان المركز المالي كما يلي:
9132

٢1١5

أدوات ذات معدل ثابت
سندات دين حكومية

3121.1..1

٢64556551

أدوات ذات معدل متغير
ودائع بنكية

.122.11..

١169١٢6٢55

كما في تاريخ بيان المركز المالي ،تتحمل سندات الدين الحكومية متوسط معدل فائدة بقيمة )%56١١ :٢1١5( %5669
بينما بلغ متوسط معدل الفائدة على الودائع البنكية قيمة .)%36٢١ :٢1١5( %٢653

تحليل حساسية التدفقات النقدية على األدوات متغيرة معدل الفائدة
إن تغير معدل الفائدة بمئة نقطة في تاريخ بيان المركز المالي سوف يزيد ( /ينقص) حقوق الملكية والربح أو الخسارة بمبلغ
 543954دينار بحريني في كال االتجاهين ( ١196١٢3 :٢1١5دينار بحريني) .هذا التحليل يفترض أن جميع المتغيرات
األخرى ،وخصوصا ً أسعار العمالت األجنبية تبقى ثابتة .تم عمل التحليل على نفس األساس لسنة .٢1١5

 )٢مخاطر سعر السوق األخرى
تنشأ مخاطر سعر السوق األخرى للمجموعة من استثمارات حقوق الملكية .جميع االستثمارات المدرجة للشركة مدرجة في
بورصة البحرين .إن  %٢زيادة ( /انخفاض) في أسعار بورصة البحرين بتاريخ بيان المركز المالي سينتج عنه زيادة /
(نقص) في حقوق الملكية بمبلغ  5534٢1دينار بحريني ( :٢1١5زيادة ( /نقص)  556545دينار بحريني).
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بالدينار البحريني

 .٢٢األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
د) مخاطر السوق (يتبع)

 )3مخاطر صرف العمالت األجنبية
مخاطر صرف العمالت األجنبية هي مخاطر تأثر أرباح المجموعة نتيجة للتغيرات في سعر صرف العمالت األجنبية.
تتعرض الشركة لمخاطر صرف العمالت األجنبية على مطلوباتها من مشترياتها بالعملة األجنبية .تتم معظم المشتريات
الخارجية بالدوالر األمريكي .بما أن الدينار مقوم بالدوالر األمريكي فان الشركة ال تتعرض ألية مخاطر جوهرية.
هـ) إدارة رأس المال
أهداف المجموعة إلدارة رأس المال هي:


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



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

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،
وإرجاع جزء من رأس المال ،وإصدار أسهم جديدة.
لم تكن هناك أي تغيرات جوهرية في توجه المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة ولم يكن هناك أي متطلبات لرأس المال
مفروضا ً خارجيا ً على الشركة أو الشركة التابعة لها.
إن سياسة مجلس اإلدارة هي المحافظة على قاعدة رأس مال قوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والحكومة .يقوم
أعضاء مجلس اإلدارة بالمراقبة للتأكد من توفر أموال كافية للتأكد من سير العمليات الحالية بشكل سلس .تعرف المجموعة
رأس المال كإجمالي حقوق الملكية.
 .91تصنيف األدوات المالية بالقيمة العادلة
القيمة العادلة هي المبلغ الذي سيتم استالمه عند بيع موجود أو سداده عند تحويل مطلوب بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى
أسس تجارية بتاريخ القياس في السوق الرئيسي ،أو عند غيابه ،في السوق األكثر فائدة الذي يمكن للمجموعة الوصول إليه
بذلك التاريخ .القيمة العادلة ألي التزام ،تعكس مخاطر عدم األداء.
تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة المالية باستخدام األسعار المدرجة في سوق نشط لهذه األداة متى ما توافرت هذه
األسعار .يعتبر السوق نشطا ً عندما تتوافر فيه األسعار المدرجة بسهولة وبشكل منتظم وتمثل معامالت سوق حقيقية ومتكررة
بانتظام على أسس تجارية .وفي حالة عدم توفر أسعار مدرجة في سوق نشط أو في حالة عدم وجود طرق اخرى الستخالص
القيمة العادلة ،يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة بالتكلفة المطفأة مطروحا ً منها مخصصات انخفاض
القيمة.
أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة المالية عند االعتراف األولي عادةً يكون سعر الصفقة  -وهي القيمة العادلة للمقابل
المدفوع أو تلقيها .إذا قررت المجموعة 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 المالحظة من األسواق ،يتم قياس األداة المالية بالقيمة العادلة ،بعد تعديلها لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة
عند االعتراف األولي وسعر الصفقة .الحقاً ،يتم إحتساب الفرق في الربح أو الخسارة على مدى عمر االداة المالية ولكن في
موعد ال يتجاوز موعد إعتماد التقييم بالكامل من قبل بيانات سوق يمكن مالحظتها أو إغالق المعاملة .تقوم المجموعة
باحتساب التحويالت بين مستويات تراتبية القيمة العادلة في الفترة التي تتم فيها هذه التحويالت.
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 .٢3تصنيف األدوات المالية بالقيمة العادلة (يتبع)

 )١التصنيف المحاسبي لألدوات المالية كما يلي:
 13ديسمبر 9132

ذمم تجارية مدينة
مبالغ مستحقة من العمالء
النقد وأرصدة البنوك
ودائع بنكية
استثمارات أدوات الدين
استثمارات أدوات حقوق الملكية
موجودات أخرى

ذمم تجارية دائنة
ذمم دائنة أخرى

 3١ديسمبر ٢1١5

ذمم تجارية مدينة
مبالغ مستحقة من العمالء
النقد وأرصدة البنوك
ودائع بنكية
استثمارات أدوات الدين
استثمارات أدوات حقوق الملكية
موجودات أخرى

ذمم تجارية دائنة
ذمم دائنة أخرى

بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر

بالتكلفة
المطفأة

مجموع القيمة
الدفترية

١65596١٢5
٢61556١39
661616٢9٢
564956355
١39553551
3416١39

434٢١31٢١
-

١65596١٢5
٢61556١39
66161.٢9٢
564956355
١39553551
434٢١31٢١
3416١39

9.19191291

212931193

911.331219

56961١1
١6551695١

-

56961١1
١6551695١

9123212.3

-

9123212.3
بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر

بالتكلفة
المطفأة

مجموع القيمة
الدفترية

٢66556596
١64556915
١63٢46615
١169١٢6٢55
٢34553551
٢١56546

335553٢5٢
-

٢66556596
١64556915
١63٢46615
١169١٢6٢55
335553٢5٢
٢34553551
٢١56546

١961656555

365556٢5٢

٢٢65556119

١6٢49669١
١63456663

-

١6٢49669١
١63456663

٢65956354

-

٢65956354
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 .٢3تصنيف األدوات المالية بالقيمة العادلة (يتبع)

 )٢تراتبية القيمة العادلة
تقيس المجموعة القيم العادلة باستخدام تراتبية القيمة العادلة التالي ،والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في القيام بهذه
القياسات:


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



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



المستوى : 3تقنيات 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 المالية .تشمل هذه الفئة أ دوات مالية مقيمة على أساس األسعار المدرجة ألدوات مشابهة ،بحيث تتطلب
تعديالت جوهرية غير قابلة للرصد ،أو افتراضات ،لتعكس الفروقات بين األدوات المالية.

أ) األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
الجدول التالي يحلل األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة كما في تاريخ بيان المركز المالي من خالل مستوى تراتبية القيمة
العادلة ،حيث تم تصنيف القيمة العادلة كما في تاريخ بيان المركز المالي حسب تصنيفها:
9132
استثمارات حقوق ملكية

٢1١5
استثمارات حقوق ملكية

المستوى3
212931193

المستوى 9
-

المستوى١
365556٢5٢

المستوى 1
-

المستوى ٢
-

212931193

المستوى 3
-

المجموع

المجموع
365556٢5٢

ب) الموجودات والمطلوبات المالية األخرى
القيمة العادلة لالسثمارات أدوات الدين بالقيمة المطفأة كما في  3١ديسمبر  ٢1١9هي  ٢31113111دينار بحريني
( 3١ديسمبر  ٢65146411 :٢1١5دينار بحريني) .تقارب القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية األخرى قيمها
العادلة نظرا لطبيعتها القصيرة األجل.
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 .٢3تصنيف األدوات المالية بالقيمة العادلة (يتبع)
 .92األطراف ذوي العالقة
تعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على التحكم في الطرف اآلخر أو كان له تأثير جوهري في قراراته
المالية والتشغيلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خالل وسيط أو أكثر .يشتمل األطراف ذوي عالقة على شركات
تمارس المجموعة عليها نفوذا ً مؤثرة ومساهمين رئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية للمجموعة.
أرصدة األطراف ذات العالقة المشتملة في البيانات المالية الموحدة هي كما يلي:
9132
أ) ارصدة األطراف ذات العالقة
المستحق من شركة كانو للمالحة – شركة تحت سيطرة مشتركة
المستحق لشركة يوسف بن أحمد كانو ذ.م.م  -مساهم

١6٢1١
١١6395

٢1١5
5٢365٢5
١66١91

ب) معامالت مع األطراف ذات العالقة

9132

٢1١5

إيرادات
خدمات إصالح السفن  -شركة تحت سيطرة مشتركة

.31123.

5456365

مصروفات
شراء تذاكر سفر وخدمات  -شركة تحت سيطرة مشتركة

31.1913

١136594

ج) المعامالت مع فريق اإلدارة الرئيسي

يتكىىون فريىىق اإلدارة العليىىا الرئيسىىي بالمجموعى ة مىىن أعضىىاء مجلىىس اإلدارة وأعضىىاء اإلدارة العليىىا الىىذين لهىىم الصىىالحيات
والمسئولين عن ا لتخطيط والتوجيه ومراقبة أعمىال الشىركة .نسىبة ملكيىة أعضىاء مجلىس اإلدارة موضىح فىي إيضىاح (.)١3
كانت المكافآت في المزايا المدفوعة لفريق اإلدارة العليا الرئيسي كما يلي:
9132
سلفة مقدمة مقابل الراتب

19111.

9132
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور
الرواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل
منافع ما بعد التوظيف

٢1١5
311111

٢1١5

١546111
١٢5655١
56451

١556٢11
١٢461٢١
56451

13.11.3

٢59669١
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بالدينار البحريني

 .9.إلتزامات ومطالبات محتملة
9132
خطابات ضمان
التزامات رأس ألمال

211111
2.7.91

٢1١5
316111
-

 .93أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة للسنة الماضية ،عند الضرورة ،إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية .إن إعادة
التصنيف هذه لم تؤثر على أرباح السنة ،أو مجموع حقوق الملكية المعلنة سابقا ً.

