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تقرير رئيس مجلس اإلدارة

ي�رشين  �لإد�رة،  جمل�س  عن  بالنيابة 
و  �خلام�س  �ل�سنوي  �لتقرير  �أق��دم  �أن 
لت�سليح  �لبحرين  ل�رشكة  �خلم�سني 
�ل�سفن و �لهند�سة �س.م.ب )با�رشك( مع 
�لتقارير �ملالية �ملدجمة لل�سنة �ملنتهية 

يف 31 دي�سمرب 2016.

تباطوؤ  و  �ل�سوق  حتديات  من  فبالرغم 
بدخل  قوية  �لبقاء  با�رشك  ��ستطاعت  فقد  �لغاز،  و  �لنفط  قطاع 
مدمج ل�سنة 2016 و قدره 6,722,428 د.ب. لل�سنة، و هو ميثل �إرتفاع 
ن�ساطا  حو�سنا  �سهد  لقد    . �ملا�سي  بالعام  مقارنة   %11 بن�سبة 
كبري�ً خالل 2016، حيث مت �لفوز بالعقود �ملنفذة باأ�سعار �أقل بكثري 

نظر�ً حلال �ل�سوق �ل�سائد، بينما ��ستمرت �لتكاليف يف �لزدياد.

لقد ��ستطاعت �رشكتنا �ملحافظة على تركيزها على تنفيذ �مل�ساريع 
�ملال  ر�أ�س  كفاءة  على  �أي�ساً  و  فعال،  ب�سكل  و  �ملحدد  �لوقت  يف 
تعميق  �ل�رشكة  تو��سل  ذ�ته،  �لوقت  �لتكاليف.ويف  �إد�رة  و  �لعامل  
للم�ستقبل.ونحن  �لتمو�سع  و  �لتناف�سية  قدرتها  وتعزيز  قدر�تها، 
ت�سغيلي  باأد�ء  �آمنة  �رشكة  لأننا  حقاً  �لقت�سادي  �ل�سياق  نتفهم 
�لإقليمية،  �ل�سوق  و  �ل�سناعة  هذه  يف  نظر�ئنا  على  كثري�ً  متقدم 

فلدينا �سيولة متكننا من �لوفاء بالتز�ماتنا عرب �ملجموعة.

و  بحجمها  �لد�خلي  للتحكم  منا�سب  بيئي  نظام  �ل�رشكة  لدى 
طبيعة عملها، و ي�سمن �حلماية �ملالئمة لالأ�سول، و حفظ �سجالت 
�ل�رشكة  لدى  معتمدة.و  مالية  بيانات  توفري  و  �سحيحة  حما�سبة 
مدقق د�خلي مدعوماً مبدققني خارجيني، مل�ساعدة �ل�رشكة بتقوية 

�لتدقيق �لد�خلي و عمليات �إد�رة �ملخاطر.

من �ل�رشوري �أل نفقد �لرتكيز على �إد�رة �ملخاطر ب�سكل �أكرث فعالية. 
�جلديدة،  �ملالية  �ل�سنة  دخولنا  مع  حذر�ً  �أكرث  نهجاً  ن�سلك  فنحن 
وجود  من  بالرغم  باأنه  نعتقد  �لدوؤوب.ونحن  بالعمل  �سن�ستمر  و 

�لتحديات على �لطرق �ىل �لأمام، فهو غني بالفر�ساأي�ساً.

وعالوة على ذلك،فنحن م�ستمرون يف �لرتكيز على �لإد�رة �ملالية �حلازمة، 
�أمثل و فعال من �ل�ستثمار�ت.فنحن نهدف �ىل  و �ملحافظة على مزيج 
�للتز�م بتعهد�تنا �ملهمة مل�ساهمينا:و هي توفري �أرباح م�ستد�مة، بينما 
��سرت�تيجية  �إمكانيات  �مل�ستقبلي،فبوجود  للنمو  �ل�ستثمار  نو��سل 
�سليمة و قوية،  نحن و�ثقون باأننا �سوف ن�ستطيع �أن ندير بذكاء و نعمل 
بكفاءة خالل �لتحديات �حلالية، بينما نغتنم �لفر�س للنمو �مل�ستقبلي. 
وبالرغم من �لتباطوؤ يف ن�ساط ��سالح �ل�سفن، نظل عازمني يف جهودنا 
�ل�سفن  لأ�سحاب  ك�رشكاء  �نف�سنا  وو�سع  جديدة،  تقنيات  لتطوير 
�لباحثني عن حلول جديدة و فعالة من حيث �لتكلفة للتعامل مع بيئة 

�سوق متغرية.

م�ساهمينا  و  زبائننا  �أ�سكر  �أن  �أود  �ملوقر،  �لإد�رة  جمل�س  عن  بالنيابة 
نثمن  �لثقة،  على  مبنية  ك�رشكة  فنحن  �مل�ستمر.  دعمهم  و  لثقتهم 
�سمعتنا �لقوية و عالقاتنا، و نتطلع �ىل خلق قيمة �أكرب حلماية م�سالح 

جميع م�ساهمينا.

اأع�ساء جمل�س االإدارة
�ل�سيد  قام  �ل�سنة  خالل 
�سهاب  حم��م��ود  حبيب 
بالتقاعد من جمل�س �لإد�رة، 
�لإد�رة  جمل�س  �سجل  قد  و 
للخدمات  �خلال�س  تقديره 

�لتي قدمها.

جميع  �ن��ت��خ��اب  مت  كما 
 30 يف  �ملنعقد  و  �لعام  �ل�سنوي  �لجتماع  يف  �لآخرين  �ملجل�س  �أع�ساء 
مار�س 2015، و مبوجب مذكرة و مو�د �لتاأ�سي�س لل�رشكة،  ل تنتهي مدة 

ع�سويتهم قبل 30 مار�س 2018.

اأال  ال�������روري   م��ن 

ن���ف���ق���د ال���رك���ي���ز 

املخاطر  اإدارة  على 

ب�سكل اأكرث فعالية.   





التقارير املالية  امل�حدة
�لربح �ل�سايف ل�سنة 2016 بلغ 1,913,107 د.ب. مقارنة مع �لربح 

ل�سنة 2015 �لبالغ 1,567,651 د.ب. وبلغت �لأرباح �مل�ستبقاة يف
31 دي�سمرب 2016 بلغت 17,948,254 د.ب. )2015 16,975,864(

يو�سي �أع�ساء جمل�س �لإد�رةبتوزيع �أرباح مالية  تبلغ 50 باملئة من 
 132,000 مبلغ  �لأع�ساء  �قرتح  باملئة(. كما   50  :2015( �ملال  ر�أ�س 
�لإد�رة )2015: 132,000( و 47,828  د.ب. مكافئة لأع�ساء جمل�س 

د.ب. م�ساهمات خريية )2015: 39,191( .

�لو�سع  تو�سح  �ملايل  للو�سع  �ملدققة  �ملوحدة   �ملالية  �لبيانات 
�لر�هن لل�رشكة حتى 31 دي�سمرب 2016.

�سيتم طلب مو�فقتكم يف �لجتماع �لعام �ل�سنوي �ملقبل لدفع 
�لأرباح �ملالية بن�سبة 50 باملئة من ر�أ�س مال �لأ�سهم.

�سكر و عرفان
هذه  يغتنمون  �مل�ساهمني،  عن  بالنيابة   ، �لإد�رة  �أع�ساء جمل�س 
�لفر�سة ليعربو� عن �متنانهم و تقديرهم جلاللة �مللك حمد بن 
عي�سى �آل خليفة، و�إىل �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري خليفة بن 
�ل�سمو  �ساحب  �إىل  و  �لوزر�ء،  جمل�س  رئي�س  خليفة  �آل  �سلمان 
�مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد 
وز�ر�ت جميع  �ىل  و  �لوزر�ء،  جمل�س  لرئي�س  �لأول  �لنائب  و  �لعام 

و موؤ�س�سات �لدولة لت�سجيعهم و دعمهم.

مبارك جا�سم كان�
رئي�س جمل�س �لإد�رة

مملكة �لبحرين
26 فرب�ير 2017
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تقرير اإلدارة

عرب تاريخ با�رشك �لطويل يف جمال ت�سليح �ل�سفن، مرت علينا عدة 
�نتكا�سة،  لكل  �لعو�مل  تختلف  متقلباً،  �لطلب  فيها  كان  فرت�ت 
و�سط  �حلال  كذلك  و  فريد�ً.  رد�ً  تتطلب  كانت  منها  و�حدة  كل  و 
�لنتكا�سة �لأخرية، عملنا على مو�ئمة ��سرت�تيجيتنا لأحو�ل �ل�سوق 

�ملتغرية.

بالرغم من �ملناف�سة �ل�سديدة، متكنت �ل�رشكة من �حر�ز منو ربحي 
��ستعمال  ��ستمر  كما  �ملا�سية،  �ل�سنة  مع  مقارنًة   %22 يبلغ  قوي 
يف  �ساملة  حلول  خدمة  با�رشك  توفر  �ل�سنة.  خالل  قوياً  �حلو�س 
جميع جمالت �لهند�سة �لبحرية، و ت�سليح �سفن �ل�سحن �ملحلية

 و �لعاملية، و �ل�سناعة �لبحرية.

�لتميز  و  �لتكاليف  �إد�رة  على  فقط  نركز  مل   ،2016 �لعام  يف 
هاماً  معلماً  �جنزنا  �مل�ستقبل.فلقد  بناء  على  �أي�سا  بل  �لت�سغيلي، 
�مل�ستقبلي،  منونا  لدعم  �مل�ساريع  من  قوياً  خطاً  وتطوير  تنفيذ  يف 
حيث  �لتنظيمي،  �لتحول  خالل  من  �لتناف�سية  قدرتنا  عززنا  كما 

�ستتمكن �ل�رشكة من حت�سني قدر�تها و��ستيعابها، 
وزيادة كفاءتها و �نتاجيتها 
زبائنها  و  خلدمة �رشكائها 

ب�سكل �أف�سل.

ويف �لنهاية، هذ� �سيمكن 
يف  �لبقاء  م��ن  �رشكتنا 

�لطليعة، و�لتاأقلم 
جتارية  بيئة  يف  و�لتميز 
ب�سكل  ومعقدة  متغرية 

متز�يد. 
على  ب��ا���رشك  بنت  لقد 
عايل  فريقاً  �ل�سنني  مر 

�لتدريب و �خلربة.
و �سن�سارع و بجهود �أكرب �إىل زيادة �نتاجيتنا و تعزيز �إد�رة �لتكاليف.

�ل�سنة،  �ملن�ساآت خالل  و  �لقدر�ت  بتح�سني  �ل�رشكة  ��ستمرت  قد  و 
�ل�سوق  من  �أكرب  �سهم  على  لال�ستحو�ذ  فر�سًة  نرى  �إننا  حيث 

��سالح  حلو�س  �ل�ستيعابية  �لقدرة  زيادة  و  �لتحتية،  �لبنية  بتح�سني 
�ل�سفن و �لأد�ء �لتناف�سي.

فاإنني  �لعاملي،  �ل�سفن  �حو��س  جمال  يف  �ملُلِح  �لك�ساد  من  بالرغم  و 
قوية  نتائج  جمموعة  �حر�ز  من  متكنت  با�رشك  باأن  لالإفادة  متحم�س 
�ىل   %11 بن�سبة  �لدخل  �زد�د  �لطلبات.فلقد  من  على خلفية عدد جيد 
6,722,428 د.ب. ، و ذلك ب�سبب م�ستويات ن�ساط �أعلى. �لربح �لت�سغيلي 
و �لبالغ 2,825,680 د.ب. كان �أعلى من 2015 بن�سبة 16% و ذلك ب�سبب 
�لدخل �لأعلى. �لربح �ل�سايف بلغ 1,913,107 د.ب. و هو �أعلى بن�سبة %22 
��سالح  من  �ملكت�سب  �لدخل  كان  حيث  �ملا�سية،  �ل�سنة  مع  باملقارنة 
�ل�سفن يف �لأغلب من �أن�سطة ت�سمنت �سيانة �سفن ذ�ت �هد�ف خا�سة، 
و �سفن بحرية، ونحن م�ستمرون يف �ملحافظة على عالقات جتارية قوية 
��سالح  �لعالية خلدماتنا يف  �جلودة  �إن  �ملنطقة.  �ل�سفن يف  �أ�سحاب  مع 
�ل�سفن تفوق توقعات زبائننا، و هي فوق معدل جودة و م�ستوى �خلدمات 

�ملتوفرة يف �حو��س ��سالح �ل�سفن �لإقليمية �لأخرى.

�أما على �سعيد �لتكاليف، فاإننا �سنُح�ّسن �أكرث من �إجر�ء�ت �لتحكم يف 
�لأمد.فعلى  �أهد�فنا طويلة  و  �مل�سا�س بجودة م�رشوعنا  بدون  �لتكاليف 
مر �ل�سنني، و من خالل حت�سينات تكنولوجية م�ستمرة، متكنا من حتديث 
�مكانياتنا.كما ن�ستطيع �ل�ستفادة من فر�س يف �سوق �لت�سليح �لأعلى، 
و ذلك يتطلب م�ستويات �أعلى من �لتطور و �لإمكانيات يف خدمة �ل�سفن 

�لأكرب حجماً و �ل�سفن �ملتخ�س�سة �لأخرى.

مكون  متخ�س�س،  فريق  هو  با�رشك  لأعمال  �لأ�سا�س  حجر  ي�سكل  وما 
من موظفني ذوي مهار�ت و خربة عالية، و لديهم فهم عميق لعمليات 
��سالح �ل�سفن، بالإ�سافة ملتطلبات زبائننا. �إنه �عتقادنا �لر��سخ باأن جناح 

�رشكتنا مدفوع بامتياز موظفينا و �مكانياتنا �ملمتازة.

كما يوجد لدينا �سجل باأرقام قيا�سية ممتازة يف ت�سليم �ل�سفن يف �لوقت 
لتكلفة جذ�بني،  و  بتوفريناملوقع  و  زبائننا.  من  �إيجابية  �إفاد�ت  و  �ملحدد، 
فاإن ذلك ي�سمح لبا�رشك باأن ت�ستفيد من �إمكانات جغر�فية و قطاعات 
حتديات  يف  زبائننا  ولء  من  نقوي  �ن  �ي�سا  نحاول  جديدة.ونحن  �سوقية 

�ل�سوق عن طريق خف�س �لتكاليف ولي�س على ح�ساب زبائننا.

ب������ال������رغ������م م���ن 
امل�����ن�����اف�����������س�����ة 
ال�������������س������دي������دة، 
متكنت ال�ركة من احراز من� 
ربحي ق�ي يبلغ 22% مقارنًة 
كما  امل��ا���س��ي��ة،  ال�سنة  م��ع 
احل������س  ا�ستعمال  ا�ستمر 

ق�ياً خالل ال�سنة. 
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من  نطاقاً  توفر  �لتي  و  �لتابعة،   �ملتخ�س�سة  �ل�رشكات  �إن 
�ملنتجات و �خلدمات، موجودة يف مو�قع ��سرت�تيجية، و قد �سجلت 
�سنة قوية. �إن �ل�رشكات �لتابعة لل�رشكة و �لأمالك �ل�ستثمارية 

تقدم م�ساهمة كبرية للعمل �لإجمايل للمجموعة.

كما نهدف للمحافظة على �ملوظفني �ل�سا�سيني �ملتخ�س�سني 

و�إن�ساء قاعدة �ملوظفني ذوي �ملهار�ت من  يف با�رشك و تطويرهم 
معايرينا  على  �ملحافظة  مع  �خلرب�ت،  نقل  و  �لبد�ع  زيادة  خالل 
�لعالية لل�سحة و �ل�سالمة و �لبيئة.�إن �رشكة با�رشك هي د�ئما 
�ملجتمع على مدى  �نتاجية  بالن�سبة للم�ساركة يف  �ملقدمة  يف 
�لعقود �ل�ستة �ملا�سية.و�ن مبادر�تنا جتاه �مل�سئوليات �لجتماعية 
 ، للمجتمع  �ملزيد  �إعطاء  يف  فل�سفتنا  مع  �لجتاه  نف�س  يف  هي 
وز�دت و ما ز�لت م�ستمرة ومتطورة لرفع جودة حياة �لنا�س ، و �ننا 
د�ئما نركز على �أربعة �أمور وهي :�ل�سحة و�لتعليم و �لتوظيف 

و�لبيئة.

 ISO9001:2015 حتديث عمليات �لتدقيق للتاأكد من �للتز�م باجتاه
�لبيئة(، �إد�رة  )نظام   ISO14000:2015 �جلودة(،و  �إد�رة  )نظام 
�ل�سالمة  و  �ل�سحة  )نظام   OHSAS  18001:2007 و 
 ،2017 �أبريل   / مار�س  �جر�ءه يف  �سيتم  و�لذي  لل�رشكة،  �ملهنية( 
تقدماً  �حرزنا  ولقد  �لتدقيق.  بعمليات   LQRA �ستقوم  حيث 
لإجنازه. �لأكرث  لدينا  لكن  و  لل�سالمة،  م�سريتنا  مدى  على  كبري�ً 

م�ستد�مة  نتائج  بتوفري  ملتزمني  نظل  للم�ستقبل،  و��سحة  بروؤية 
�لإتقان  هي  و  �جلوهرية،  قيمنا  على  م�ستندة  �مل�سلحة،  لأ�سحاب 
من  بدعم  و  ملتزم،   جمل�س  بقيادة  و  �لزبائن.  وعالقات  و�لزمالة، 

موظفينا 
جتاوز  من  �ستتمكن  با�رشك  باأن  و�ثقون  نحن  �مل�سلحة،  و�أ�سحاب 
�لتحديات �لآتية و �لبقاء على �جلادة و بناء م�ستقبل د�ئم ك�رشكة 

توفر قيمة و منو طويلي �لأمد.

و  �ملحرتمني،  زبائننا  �أ�سكر جميع  �أن  �أود  �لإد�رة،  بالنيابة عن جمل�س 

�رشكائنا يف �لعمل،  و �ملقاولني، يف دعمهم �مل�ستمر مل�سريتنا �لطويلة 
و  �ملخل�سني  و  �ملتفانني  موظفينا  ب�سبب  هي  �جناز�تنا  �إن  �لقادمة. 
�أ�سولنا. بدعمكم و ثقتكم نتطلع للم�ساهمة يف  �أهم  �لذين هم 

فر�س �أكرث �إثارة، ونحول روؤيتنا �ىل و�قع.

اإن اإي �سعدي
�لرئي�س �لتنفيذي

مملكة �لبحرين
26 فرب�ير 2017
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حوكمة الشركات

�لبحرين لت�سليح  �لتي حتكم �لعالقة بني �رشكة  �لأ�سا�سية  �ملبادئ 
�ل�سفن و�لهند�سة �س. م. ب )با�رشك( و�مل�ساهمني و�لإد�رة و�ملوظفني 
و�لأطر�ف �لثالثة مثل �لزبائن و�لعمالء و�ل�سلطات �لقانونية و�ملوردين
وجميع �أنو�ع �لأفر�د و�ملوؤ�س�سات �لتي تتعامل معها من�سو�س �أدناه:

النزاهة
و�ملوظفني  �لعمالء  مع  و�لعالقات  با�رشك  باأن�سطة  يتعلق  فيما 
تلتزم  و�ملنظمات،  و�ملوؤ�س�سات  �لقانونية  و�ل�سلطات  و�مل�ساهمني 

با�رشك مببادىء �لنز�هة. 

امل�سداقية
با�رشك  تزود  �أعمالنا، حيث  �لثقة تكمن يف قلب جناح  باأن  نوؤمن  �إننا 
�لقانونية  مبعلومات  و�ل�سلطات  و�ملوظفني  و�مل�ساهمني  �لعمالء 

و��سحة و�ساملة ودقيقة وتقدم خدمات ممتازة يف �لوقت �ملنا�سب.

االإمتثال
تلتزم با�رشك بجميع �لقو�نني و�للو�ئح و�ملعايري.

اخل�س��سية
�ملتعلقة  �ملعامالت  عن  تفا�سيل  �أو  معلومات  �أي  با�رشك  ت�سارك  ل 
كل  وقبل  �لتجاريني  و�ل�رشكاء  و�ملوردين  و�ملوظفني  بامل�ساهمني 
�أو  �سخ�س  �أي  مع  بالعمالء،  �ملتعلقة  �ل�سخ�سية  �ملعلومات  �سيء 
موؤ�س�سة، �إل مع تلك �ل�سلطات �لتي ي�سمح لها بتبادل �ملعلومات �أو 

�لتي تتطلبها �لقو�نني و�للو�ئح.

.

ال�س�فافية
عنها  �لإف�ساح  يتم  ومل  جتارياً  �رش�ً  تعترب  �لتي  �ملعلومات  با�ستثناء 
�ملالية  وغري  �ملالية  �ملعلومات  للجمهور  با�رشك  تك�سف  للجمهور، 
على وجه �ل�رشعة وبدقة وعلى نحو �سامل بطريقة ي�سهل تف�سريها 

و�لو�سول �إليها.

و�لت�سال  �ل�سفافية  مبد�أ  لرت�سيخ  جاهدة  با�رشك  �إد�رة  وت�سعى 
��سهم  جعل  هو  لذلك  �لرئي�سي  و�لهدف  �مل�ساهمني،  مع  �لوثيق 
قبل  من  به  للتنبوؤ  قابل  جاذباً  ��ستثمار�ً  ومتثل  مغرية  با�رشك 
�لغر�س،  ولهذ�  �ملحتملني.  �مل�ستثمرين  وكذلك  �حلاليني  �مل�ساهمني 
ملبادىء  وفقاً  �لنتائج  وتعلن  �إ�سرت�تيجية  با�رشك خططاً  �إد�رة  تطبق 
�ل�سلة  ذ�ت  �لت�رشيعية  و�لأحكام  عام  ب�سكل  �ملقبولة  �ملحا�سبة 

بطريقة من�سفة وبدقة وب�سكل �سامل يف �لوقت  �ملنا�سب.

وبالتايل،  هويتنا.  من  هاماً  جزء�ً  �لفعالة  �ل�رشكات  حوكمة  وتعترب 
ومر�قبة  للقيمة  تقودينا  �لتي  �مل�سئولة  �لإد�رة  ن�سمن  �أن  علينا 
ب�رشكتنا.  �خلا�سة  �ل�رشكات  حوكمة  نظام  من خالل  با�رشك  �أعمال 
يتم توفري �لإطار �لتوجيهي لهذ� من خالل قانون حوكمة �ل�رشكات 
�لعامة �ملدرجة، فيما يتم �لعمل بالقو�نني و�لأنظمة �لأخرى �ملعمول 

بها يف مملكة �لبحرين وم�رشف �لبحرين �ملركزي وبور�سة �لبحرين.

�لرئي�سية  �ملكونات  على  �ل�سوء  �ل�رشكات  حوكمة  تقرير  ويلقي 
للنظام �ملعمول به يف با�رشك  للفرتة �مل�سمولة بالتقرير من �لأول من 

يناير 2016 �ىل 31 دي�سمرب 2016.
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اأع�ساء جمل�س االإدارة
�لكيان  هو  با�رشك  �إد�رة  جمل�س 
با�رشك.  يحكم  �لذي  �لرئي�سي 
�لأ�سا�سي  �لنظام  يت�سمن 
�لإد�رة  جمل�س  تكوين  لل�رشكة 
�لع�سوية  و�رشوط  وليته،  ومدة 
وتعيني  �لإد�رة  جمل�س  و�نتخاب 
خبري يف ع�سوية �ملجل�س و�إنهاء

�ملجل�س  و�سالحيات  �لع�سوية 
مب��وج��ب ق��ان��ون �ل�����رشك��ات 
لعام  �لبحريني  �لتجارية 
�لإد�رة  وم�سئولية   ،  2001
ومكافاآت �أع�ساء جمل�س �لإد�رة 
للرت�سح  �لالزمة  و�ملتطلبات 

لع�سوية �ملجل�س. 

�أع�ساء   6 حالياً  با�رشك  �إد�رة  جمل�س  ي�سم  �لتاأ�سي�س،  لعقد  وطبقاً 
بتاريخ  �لذي عقد  �لعامة  �جلمعية  �جتماع  �نتخابهم جميعاً خالل  مت 
يف  بالتغيري�ت  و�لتجارة  �ل�سناعة  وز�رة  �بالغ  مت  وقد   ،  2015 مار�س   30

�لع�ساء �ملنتخبني بتاريخ 30 مار�س 2015 .

وت��������ع��������ت��������ر 
ح�������ك������م������ة 
ال�����������رك�����ات 
ال��ف��ع��ال��ة ج����زءاً ه��ام��اً من 
ه�يتنا. وبالتايل، علينا اأن 
امل�سئ�لة  االإدارة  ن�سمن 
للقيمة  ت��ق���دي��ن��ا  ال���ت���ي 
وم��راق��ب��ة اأع���م���ال ب��ا���رك 
ن��ظ��ام ح�كمة  م��ن خ��الل 
ال�������������رك������ات اخل����ا�����س����ة 

ب�ركتنا.

امل�ساهم�ن
م�ساهميها.  مع  و�ل�سفاف  �ملفتوح  �حلو�ر  على  با�رشك  حتافظ 
مار�س   27 بتاريخ  �لعامة  للجمعية  �ل�سنوي  �لإجتماع  وعقد 

2016 ، مت خالله �ملو�فقة على �لقر�ر�ت �لتالية :

تقرير جمل�س �لإد�رة عن �أن�سطة �ل�رشكة ومركزها �ملايل لل�سنة 
�مل�ستقبلية  و�خلطة   2015 دي�سمرب   31 يف  �ملنتهية  �ملالية 

لل�رشكة.
�ملالية 2015 بقيمة 50  �مل�ساهمني لل�سنة  �أرباح على  توزيع   •

فل�ساً   لل�سهم �لو�حد.
• �عتماد �لبيانات �ملالية لل�رشكة لل�سنة �ملنتهية

 يف 31 دي�سمرب 2015 .
• تعيني كي بي �م جي كمدققني خارجيني لل�سنة

�ملالية 2016 وحتديد �أتعابهم.

�حرت�م  ل�سمان  �أحكاماً  لل�رشكة  �لأ�سا�سي  �لنظام  يت�سمن 
�أكرث  وب�سكل  ومن�سفة،  عادلة  بطريقة  �مل�ساهمني  حقوق 
حتديد�ً �لدعوة لجتماعات �جلمعية �لعمومية وقر�ر�ت �جلمعية 
وممار�سة  �لأ�سهم،  بني حملة  �ملعاملة  يف  و�مل�ساو�ة  �لعمومية 
حقوق �لت�سويت وطريقة �لت�سويت لأع�ساء �ملجل�س وطريقة 

توزيع �لأرباح.

امل�ساهم�ن الرئي�سي�ن
�رشكة يو�سف بن �أحمد كانو ذ. م. م. و�لهيئة �لعامة للتاأمني 
وميتلكان  لبا�رشك  �لرئي�سيان  �مل�ساهمان  ميثالن  �لإجتماعي 

ن�سبة 47.1 % و 7.5 % على �لتو�يل.
ما  �ل�رشكة  يف  م�ساهمان  ميتلك   ،  2016 دي�سمرب   31 يف  كما   

ن�سبته 54.6 % من �جمايل �لأ�سهم.

حوكمة الشركات





احلاله تاريخ التعين امل�سمى ال�ظيفي اال�سم الرقم

غري تنفيذي 30 مار�س 2015 رئي�س جمل�س �لإد�رة مبارك جا�سم كانو 1

غري تنفيذي 30 مار�س 2015 نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة خالد حممد كانو 2

تنفيذي 30 مار�س 2015 �لع�سو �لتنفيذي فوزي �أحمد كانو 3

غري تنفيذي وم�ستقل 30 مار�س 2015 ع�سو جمل�س �لإد�رة عبد�هلل يو�سف �أكرب علي ر�سا 4

غري تنفيذي وم�ستقل 30 مار�س 2015 ع�سو جمل�س �لإد�رة خالد يو�سف عبد�لرحمن 5

غري تنفيذي 30 مار�س 2015 ع�سو جمل�س �لإد�رة حبيب حممود �سهاب
)تقاعد - نوفمرب 2016(

6

يعترب�لرئي�س م�ستقال كما هو م�ستقل عن �لإد�رة ول�س له تعامل �أو �أي عالقة �أخرى ميكن �أن تتد�خل ماديا �أو من �ملنطق �أن ينظر �ىل �لتدخل ماديا مع 
قر�رتهم �مل�ستقبلية و�لغري  �ملقيدة. وهناك مديرين م�ستقلني ذو نفوذ للحفاظ على �لتو�زن يف جمل�س �لإد�رة.

�جتمع �ملجل�س 4 مر�ت خالل �لفرتة من يناير �ىل دي�سمرب 2016، كالتايل :

اأع�ساء جمل�س االإدارة
�ن �ل�رشكة لديها جمل�س �د�رة متو�زن، يتاألف من �أع�ساء تنفيذيني وغري تنفيذيني ويت�سمن �أع�ساء م�ستقلني.

عدد الغياب عدد احل�س�ر التاريخ الرقم

- 6 28 فرب�ير 2016 1

1 5 12 مايو 2016 2

2 4 11 �غ�سط�س 2016 3

2 4 10 نوفمرب 2016 4

اجتماع
 اجلمعية 
العم�مية --  --  --  -- 

اال�سم

n n n n n
مبارك جا�سم كانو

رئي�س جمل�س الإدارة

n n n n n
خالد حممد كانو

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

n n n n
فوزي اأحمد كانو

الع�سو التنفيذي

n n n n
عبدالله يو�سف اأكرب علي ر�سا

ع�سو جمل�س الإدارة

n n n n
خالد يو�سف عبدالرحمن

ع�سو جمل�س الإدارة

n تقاعد n n n
حبيب حممود �سهاب
ع�سو جمل�س الإدارة

 تاريخ اجتماع جمل�س الدارة



شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب  

حوكمة الشركات

جلان املجل�س
مت �ن�ساء جلنتني، جلنة مر�جعة �ملخاطر و�حلوكمة وجلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت بعد �سدور قر�ر من جمل�س �لإد�رة.

جلنة التدقيق واملخاطر واحل�كمة
تتوىل �للجنة �لإ�رش�ف على عمليات �عد�د �لتقارير �ملالية ومر�جعة �متثال �ل�رشكة جلميع �لقو�نني ذ�ت �ل�سلة و�للو�ح و�لقو�نني �لتجارية، ومر�جعة 
�لد�خلي  �لتدقيق  �أن�سطة  جميع  على  و�لإ�رش�ف  ومر�جعة  �ملركزي،  �لبحرين  م�رشف  قبل  من  �ملطلوب  �لنحو  على  �ل�سلوك  قو�عد  على  و�لإ�رش�ف 

و�خلارجي، ذلك وفقاً خلطة �لعمل �ملو�فق عليها م�سبقاً من قبل جمل�س �لإد�رة.

مت �عتماد ميثاق جلنة �لتدقيق من قبل جمل�س �لإد�رة بتاريخ 12 مايو 2011 . وتتوىل م�سئوليات مر�جعة �ملخاطر و�حلوكمة بدء�َ من عام 2015، وهي 
تتاألف من ع�سوين من �أع�ساء جمل�س �لإد�رة وخبري من مكتب تدقيق خارجي م�ستقل لختيار رئي�س للجنة من بينهم. متتد ع�سوية �للجنة ب�سكل 
�لتدقيق لديهم �خلربة �ملحا�سبية و�ملالية  �أع�ساء جلنة  �لتعيني. جميع  متو�فق مع فرتة ع�سوية �ملجل�س، وت�ستند مدة ع�سوية �خلبري على ر�سالة 

�لالزمة.

اأع�ساء جلنة التدقيق واملخاطر واحل�كمة هم :
    . عبد �هلل يو�سف �أكرب علي ر�سا

       رئي�س جلنة �لتدقيق
    . خالد يو�سف عبد �لرحمن

       ع�سو جلنة �لتدقيق
    . جا�سم عبد�لعال

       خبري جلنة �لتدقيق
م�سوؤوليات �للجنة كما هو موثق يف ميثاق جلنة �لتدقيق هي كما يلي:

1. �إعد�د جدول �لأعمال وحما�رش �جتماعات �للجنة بالت�ساور مع �ملدققني �لد�خليني و�ملدققني �خلارجيني، و�لرئي�س �لتنفيذي، ومدير 
�للتز�م و�ملدير �ملايل.

2. مر�جعة وحتديث �ملو�فقة على ميثاق جلنة �لتدقيق.
3. �لإ�رش�ف على �لتقارير �ملالية لبا�رشك نيابة عن جمل�س �لإد�رة و�بالغ �ملجل�س عن نتائج �أن�سطتها.

4. مر�جعة �لقو�نني ذ�ت �ل�سلة و�للو�ئح و�لقو�نني �لتجارية يف �رشكات با�رشك.
5. مر�جعة و�لإ�رش�ف على �متثال �ل�رشكة بقو�عد �ل�سلوك على �لنحو �ملطلوب من قبل م�رشف �لبحرين �ملركزي.

6. �سمان جودة �لتقارير �ملالية، �ملمار�سات �ل�سليمة لإد�رة �ملخاطر و�ل�سلوك �لأخالقي.
7. مر�قبة مدى كفاية وتنفيذ نظام حوكمة �ل�رشكة.

8. ر�سد ومر�جعة معايري �إد�رة �ملخاطر وفعالية و�سالمة �أنظمة �لرقابة �لد�خلية، مبا يف ذلك �جر�ء�ت �سمان �أن خماطر �لأعمال �ملادية و�لحتيال 
و�مل�سائل ذ�ت �ل�سلة يتم حتديدها و�إد�رتها ب�سكل �سليم.

�جتمع �ملجل�س 4 مر�ت خالل �لفرتة من يناير �ىل دي�سمرب 2016 ، كالتايل:

عدد الغياب عدد احل�س�ر التاريخ الرقم

- 3 25 فرب�ير 2016 1

1 2 9 مايو 2016 2

1 2 10 �غ�سط�س 2016 3

- 3 9 نوفمرب 2016 4





--  --  --  -- 
اال�سم

n n n عبد �هلل يو�سف �أكرب علي ر�سا
n n n خالد يو�سف عبد �لرحمن
n n n n جا�سم عبد�لعال

تاريخ الجتماع

جلنة الر�سيحات واملكافاآت
تقوم �للجنة مب�ساعدة �ملجل�س لتحديد وتقييم وتر�سيح �لأفر�د لع�سوية جمال�س �لإد�رة مع �أع�ساء �ل�رشكة و�للجنة. تقوم �للجنة كذلك بالتاأكد من 
�لأع�ساء  وتقرتح �سيا�سة مكافاآت  �للجنة  ت�ستعر�س  �ملناطة.  �مل�سئوليات  ومتنا�سقة مع  �ل�سوق  مع  وذلك مت�سياً  تناف�سية،  �ملقدمة  �لتعوي�سات  �أن 

للمو�فقة عليها من قبل �ملجل�س.
ت�سم �للجنة �ثنني من �أع�ساء جمل�س �لإد�رة.

 ع�س�ي جلنة الر�سيحات واملكافاآت هما:
   . عبد �هلل يو�سف �أكرب علي ر�سا

       رئي�س �للجنة
    . خالد يو�سف عبد �لرحمن

       ع�سو �للجنة

حوكمة الشركات



شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب  

م�سئ�ليات اللجنة كما ه� م�ثق يف ميثاق جلنة الر�سيحات واملكافاآت هي:
�قرت�ح �ملجل�س �ىل �مل�ساهمني بانتخاب �أو �إعادة �نتخاب �لع�سو على �أن يكون مرفقاً بتو�سية من �للجنة.

مر�جعة ور�سد وتقدمي �لتو�سيات �خلا�سة بالرب�مج �لتعريفية و�لتطويرية �مل�ستمرة للمديرين �حلاليني و�جلدد مثل بر�مج �لتعليم و�لتدريب �مل�ستمرة.
ملو�فقة  للمديرين  �ملكافاآت  �سيا�سة  تخ�سع  لإقر�رها.  �ملجل�س  �إىل  وتقدميها  �لعليا  و�لإد�رة  �ملجل�س  لأع�ساء  �ملحددة  �لأجور  باقرت�ح  �للجنة  تقوم 
�مل�ساهمني و�لر�سوم �ل�سنوية ملو�فقة �مل�ساهمني قبل �لدفع. يجوز للرئي�س �لتنفيذي يف �ملقابل �أن يو�سي �للجنة حزم �لأجور جلميع �لعاملني �لآخرين 

يف �ل�رشكة.

تقوم �للجنة، وبامل�ساركة مع �لرئي�س �لتنفيذي، با�ستعر��س وحتديد �ملنا�سب �لرئي�سية، �لتي تتطلب �لتخطيط لال�ستبد�ل و�لحالل و�لعمل على 
�تخاذ �لتد�بري �ملنا�سبة.

مر�جعة مدى كفاية �ملو�ثيق �لتي ت�سعها كل جلنة من جلان �ملجل�س و�لتو�سية باإجر�ء �لتغيري�ت عليها �إذ� لزم �لأمر.

�جتمعت �للجنة 4 مر�ت خالل �لفرتة من يناير �إىل دي�سمرب 2016 ، على �لنحو �لتايل:

عدد الغياب عدد احل�س�ر التاريخ الرقم

- 2 25 فرب�ير 2016 1

1 1 9 مايو 2016 2

1 1 10 �غ�سط�س 2016 3

- 2 9 نوفمرب 2016 4

--  --  --  -- 
اال�سم

n n n عبد �هلل يو�سف �أكرب علي ر�سا
n n n خالد يو�سف عبد �لرحمن

تاريخ الجتماع

�سكرتارية املجل�س
�أ�سندت با�رشك م�سئولية و�جبات �سكرتارية �ملجل�س �إىل �سكرتارية �ل�رشكة. ويتم �لحتفاظ مبحا�رش �لجتماعات جلميع �جتماعات �ملجل�س وتوثيق 

قر�ر�ته.

نظام الرقابة الداخلية
�ملجل�س هو �مل�سوؤول عن نظام �لرقابة �لد�خلية يف �ل�رشكة. وقد عني �ملجل�س مدقق ح�سابات د�خلي لالإ�رش�ف على نظام �لرقابة �لد�خلية لبا�رشك.

�أجرت جلنة �لتدقيق �لد�خلي تقييما للمخاطر مبدئياً.

التدقيق الداخلي واخلارجي
عني �ملجل�س �ل�سادة بي دي �و مدققاً د�خلياً يف �سبتمرب 2011 . �أعاد �مل�ساهمون يف �جتماع �جلمعية �لعامة �لذي عقد بتاريخ 30 مار�س 2016 ، 

تعيني �ل�سادة كي بي �م جي كمدقق خارجي. قدم �ملر�جع �خلارجي ر�أياً غري متحفظ لعام 2016 .

التعامالت مع االأطراف الداخلية واالأ�سخا�س الرئي�سين
مت تنفيذ �سيا�سة �لتعامالت مع �لأطر�ف �لد�خلية يف يونيو من عام 2007 وفقاً لتوجيهات من م�رشف �لبحرين �ملركزي. ويف عام 2011 ، مت ��ستبد�ل 

�سيا�سة �لتعامالت مع �لأطر�ف �لد�خلية ب�سيا�سة �لتعامالت مع �لأطر�ف �لرئي�سيني وفقاً للتوجيهات �ل�سادرة من بور�سة �لبحرين و�لإخطار/
�لتعميم �ل�سادر من م�رشف �لبحرين �ملركزي. يتم دمج �سو�بط �آلية �لعمليات �لت�سغيلية لر�سد �لإمتثال لل�سيا�سة، مبا يف ذلك �لتعامل مع 

�أع�ساء جمل�س �لإد�رة و�لإد�رة و�ملوظفني.

حوكمة الشركات





التعامالت مع االطراف الداخلية واال�سخا�س الرئي�سين
عدد �ل�سهم �ململوكة من قبل �لد�رة �لعليا كما يف 31 دي�سمرب 2016 هي كما يلي:

31 دي�سمر 2015 31 دي�سمر 2016 ن�ع ال�سهم اال�سم

, , عادي مبارك جا�سم كانو
, , عادي خالد حممد كانو
,3 , عادي فوزي اأحمد كانو
, , عادي عبدالله يو�سف اأكرب علي ر�سا
3, 3, عادي خالد يو�سف عبدالرحمن

, - عادي حبيب حممود �سهاب
)تقاعد - نوفمرب 2016(

,, ,3, املجموع
% , % ,3 كن�سبة مئوية من اجمايل عدد الأ�سهم

املعامالت مع االأطرا ف ذات العالقة 
جميع �ملعامالت مع �لطر�ف ذوي �لعالقة تتم من خالل معامالت �سوقية عادلة. للح�سول على معلومات عن �ملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة، 
يرجى �لرجوع �ىل �لإي�ساح رقم » 24 �ملتعلق باملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة « من �لبيانات �ملالية �ملوحدة يف �لتقرير �ل�سنوي للمجموعة لعام 
2016 . مل يتم �دخال �ي معلومات مادية من قبل �ل�رشكة مع �لع�ساء �و �لد�رة، و�ل�رشكات �لتابعة لها �و �لقارب وغريها �لتي حتتمل تعار�سها مع 

م�سلحة �ل�رشكة.

�سيا�سة االأرباح
تخ�سع �سيا�سة �لأرباح لتو�سية من جمل�س �لإد�رة ومو�فقة م�ساهمي �ل�رشكة. وقد �أو�سى جمل�س �لإد�رة بدفع �أرباح نقدية بو�قع 50 فل�ساً لل�سهم 

�لو�حد لكل �سهم بقيمة 100 فل�س على 18.000.000 �سهم عادي لل�سنة �ملالية 2016 .

�سيا�سة املكافاآت
�لإد�رة ملو�فقة �جلمعية  �أع�ساء جمل�س  . تخ�سع مكافاأة  دينار بحريني مل�ساهمتهم يف عام 2016  �لأع�ساء �رشف مكافاآت بقيمة 105,059  �قرتح 

�لعامة. 

�أقر جمل�س �لإد�رة تعوي�سات كبرية لالإد�رة �لعليا. ت�ستمل تعوي�سات �لإد�رة �لعليا على مرتبات وبدلت. وتك�سف با�رشك عن �لتعوي�سات لالإد�رة �لعليا 
كجزء من �لإي�ساح رقم 24 بالتقرير �ل�سنوي لعام 2016 .

تعتمد �سيا�سة �ملكافاآت على �لأد�ء، وهي تهدف بالأ�سا�س �ىل �حلفاظ على �ملوظفني من ذوي �ملو�هب و�لكفاء�ت �لعالية.

امل�سئ�لية االإجتماعية لل�ركة
�أن تكون ع�سو�ً م�سئولً يف �ملجتمع �لذي تعمل من خالله. وقد و�سعت �ل�رشكة �ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت �خلا�سة  باأنه يتعني عليها  تدرك �ل�رشكة 
بالتعامل مع �ملو�سوعات �لتي تتعلق بال�سحة و�ل�سالمة و�لهتمامات �لبيئية. كذلك ت�ساهم �ل�رشكة يف �ملوؤ�س�سات �لتعليمية و�ل�سحية و�خلريية 

يف �ملجتمع مل�ساعدتها على حتقيق �أهد�فها يف �ملجتمع.

حوكمة الشركات



شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب  

تقرير مدققي الحسابات   
إلى حضرات السادة المساهمين

�ركة البحرين لت�سليح ال�سفن والهند�سة �س.م.ب 
املنطقة ال�سناعية - ميناء �سلمان 

مملكة البحرين
تقرير ح�ل البيانات املالية امل�حدة

الراأي
لها  �لتابعة  و�ل�رشكة  )''�ل�رشكة''(  �س.م.ب  و�لهند�سة  �ل�سفن  لت�سليح  �لبحرين  ل�رشكة  �ملرفقة  �ملوحدة  �ملالية  �لبيانات  دققنا  لقد 
)''�ملجموعة''( و�لتي تتكون من بيان �ملركز �ملايل �ملوحد كما يف 31 دي�سمرب 2016، وبيان �لربح �أو �خل�سارة و�لدخل �ل�سامل �لآخر �ملوحد، وبيان 
تتكون من ملخ�س  �لتي  و�لإي�ساحات  �لتاريخ،  بذلك  �ملنتهية  لل�سنة  �ملوحد  �لنقدية  �لتدفقات  وبيان  �ملوحد،  �مللكية  �لتغري�ت يف حقوق 

�ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لهامة و�ملعلومات �لإي�ساحية �لأخرى.
بر�أينا، �أن �لبيانات �ملالية �ملوحدة �ملرفقة تظهر ب�س�ورة عادلة، من جميع �جلو�نب �جلوهرية، �مل�ركز �ملايل �ملوحد للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 

2016، و�أد�ءها �ملايل �ملوحد وتدفقاتها �لنقدية �ملوحدة لل�سنة �ملنتهية بذلك �لتاريخ، وذلك وفقا للمعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية.

اأ�سا�س الراأي
لقد مت تدقيقنا وفقاً ملعايري �لتدقيق �لدولية. �إن م�سئولياتنا وفق هذه �ملعايري م�رشوحة مبزيد من �لتف�سيل يف ق�سم''م�سئوليات �ملدققني عن 
تدقيق �لبيانات �ملالية �ملوحدة '' من تقريرنا هذ�. نحن م�ستقلون عن �ملجموعة وفقاً ملدونة قو�عد �ل�سلوك �لأخالقي للمحا�سبني �ملهنيني 
�إننا  للمدونة �ملذكورة.  �لأخرى طبقاً  �لأخالقية  ��ستوفينا م�سئولياتنا  �لدولية للمحا�سبني، وقد  �لأخالقي  �ل�سلوك  �لتابعة ملجل�س معايري 

نعتقد �أن �أدلة �لتدقيق �لتي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة لتوفري �أ�سا�س للر�أي �لذي تو�سلنا �إليه.

اأم�ر التدقيق الرئي�سية
�أمور �لتدقيق �لرئي�سية هي تلك �لأمور �لتي تعترب، وفق تقديرنا �ملهني، �لأكرث �أهمية يف تدقيقنا للبيانات �ملالية �ملوحدة لل�سنة �ملنتهية يف 
31 دي�سمرب 2016. مت �عتبار هذه �لأمور يف �سياق تدقيقنا للبيانات �ملالية �ملوحدة ككل، ويف �سياغة ر�أينا �ملهني ب�ساأنها، ونحن ل نُبدي ر�أياً 

منف�سالً ب�ساأن هذه �لأمور. 

1( حما�سبة العقود واحت�ساب الإيرادات
ر�جع �إي�ساح 2)ز( ب�ساأن ��ستخد�م �لتقدير�ت و�لأحكام، و�ل�سيا�سات �ملحا�سبية يف �إي�ساح 3)ح( و3)م( حول �ملبالغ �مل�ستحقة من �لعمالء 

و�حت�ساب �لإير�د�ت على �لتو�يل:

كيف مت تناول هذا االأمر يف التدقيقال��سف

يتم �حت�ساب �لربح على �لعقود بناءً على ن�سبة �لإجناز.

�لرئي�سية  �لأم��ور  �أحد  للعقود  �خل�سائر  �أو  �لأرب��اح  تقدير  �إن 
�إعد�د  يف  �مل�ستخدمة  �لتقديرية  �لقر�ر�ت  ب�سبب  لتدقيقنا، 
خطاأ  �أي  �إن  للعقود.  و�لإير�د�ت  للتكاليف  �ملنا�سبة  �لتقدير�ت 
�أو  �لربح  يف  جوهرية  فروقات  �إىل  يوؤدي  قد  �لعقود  تقدير�ت  يف 
�لفرتة  �أو خ�سارة  ربح  وبالتايل  تاريخه  �ملحت�سب حتى  �خل�سارة 

�حلالية. 

�لأرباح �ملقدرة للعقود ت�سمل قر�ر�ت تقديرية للتكاليف �ملتوقع 
�إدر�ج  �إن  و�ملطالبات.  �لتغيري�ت  �أو�مر  من  و�لناجتة  ��سرتجاعها 
��سرتد�دها، قد  �لعقود مع عدم قابلية  �ملبالغ يف تقدير�ت  هذه 
�أو �خل�سارة �ملحت�سب من قبل  �إىل خطاأ جوهري يف �لربح  يوؤدي 

�ملجموعة.

�سملت �إجر�ء�ت �لتدقيق على �إير�د�ت �لعقود ما يلي:
�لإد�رة  مع  �لرئي�سية  �لعقود  جميع  ومناق�سة  بقر�ءة،  قمنا  لقد   n
�أخذها يف  للو�سول لفهم كامل جلميع �ل�رشوط و�ملخاطر، و�لتي مت 

عني �لعتبار �إذ� ما مت �حت�ساب �لإير�د�ت ب�سورة منا�سبة.

�لعالقة  ذ�ت  �لد�خلية  �لرقابة  �أنظمة  كفاءة  و�ختبار  تقييم   n

يف  مبا  �ملالية،  �لبيانات  يف  �لإير�د�ت  �حت�ساب  وتوقيت  بدقة  �ملعنية 
و�لتي  �لإد�رة،  للعقود من قبل  �لتف�سيلية  �ملر�جعات  ذلك �سو�بط 
وهام�س  �لعقود،  �إجناز  ومر�حل  �لإجمالية،  �لتكلفة  تقدير  ت�سمل 

�لربح، وتقييم ربحية �لعقد.

n �ختبار �لتقييم �ملايل ملر�حل و�إجناز �لعقود من خالل مناق�سة �لإد�رة 
ومقارنة نتائج هذه �لنقا�سات مع �ل�سجالت ذ�ت �لعالقة؛

وتعوي�سات  و�لتغيري�ت،  للمطالبات  �جلوهرية  �لتعر�سات  تقييم   n
تقدير�ت  تقييم  خالل  من  وجدت،  �إن  �لعقود،  �إجناز  تاأخر  عن  �أ�رش�ر 
�لإد�رة �ملت�سمنة يف تقرير �لتقييم �لربع �سنوي للعقود، و�لذي يتابع 

فيه طبيعة وكمية وو�سع هذه �لتعر�سات. 

مبحا�سبة  �ملتعلقة  �ملجموعة  �إف�ساحات  كفاية  مدى  تقييم   n
�ملعايري  ملتطلبات  بالرجوع  وذلك  �لإي���ر�د�ت،  و�حت�ساب  �لعقود 

�ملحا�سبية ذ�ت �لعالقة.     





2( قابلية ا�سرتداد الذمم التجارية املدينة ومدى كفاية خم�س�ص الديون امل�سكوك يف حت�سيلها  
ر�جع �إي�ساح 2)ز( ب�ساأن ��ستخد�م �لتقدير�ت و�لأحكام، و�ل�سيا�سات �ملحا�سبية حول �سيا�سة خم�س�س �نخفا�س �لقيمة يف �إي�ساح 3)ج(، 

و�لإي�ساحات 5 و 22 حول �إف�ساحات �لتعر�سات ملخاطر �لئتمان من �لبيانات �ملالية.

كيف مت تناول هذا االأمر يف التدقيقال��سف

متثل �لذمم �لتجارية �ملدينة ن�سبة 12.5% من �إجمايل موجود�ت 
�ملجموعة.

يتطلب تقييم مالئمة خم�س�س �لذمم �لتجارية �ملدينة قر�ر�ت 
تقدير  خالل  من  وذلك  �ملجموعة  قبل  من  جوهرية  تقديرية 

قابلية حت�سيل �لذمم �لتجارية �ملدينة كما يف نهاية �ل�سنة.

�سملت �إجر�ء�ت �لتدقيق على ما يلي:
للمجموعة  �لد�خلية  �لرقابة  �أنظمة  وكفاءة  ت�سميم  فح�س   n

�ملعنية مبر�قبة �لئتمان و�لتح�سيل؛

n �ختبار فر�سيات �ملجموعة لحت�ساب خم�س�س �لديون �مل�سكوك 
�أعمار �لذمم �لتجارية �ملدينة  يف حت�سيلها. ي�سمل ذلك على تقييم 

مقارنة بال�سنو�ت �ل�سابقة، و�ختبار م�سد�قية �أعمار �لذمم �ملدينة؛

n فح�س قابلية ��سرتد�د �لذمم �لتجارية �ملدينة �مل�ستحقة، وذلك من 
خالل فح�س �ملبالغ �لنقدية �ملح�سلة لحقاً؛

�لتقدير�ت  حول  �ملجموعة  �إف�ساحات  كفاية  مدى  تقييم   n
�ملعايري  بالرجوع ملتطلبات  �مل�ستخدمة لحت�ساب �ملخ�س�س، وذلك 

�ملحا�سبية ذ�ت �لعالقة.
املعل�مات االأخرى     

جمل�س �لإد�رة م�سئول عن �ملعلومات �لأخرى. تت�سمن �ملعلومات �لأخرى �ملعلومات �لو�ردة يف �لتقرير �ل�سنوي، ولكنها ل ت�سمل �لبيانات 
�ملالية �ملوحدة وتقريرنا حولها. وقد ح�سلنا قبل تاريخ هذ� �لتقرير على تقرير رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لتي متثل جزء�ً من �لتقرير �ل�سنوي، 

ومن �ملتوقع توفري �لأق�سام �ملتبقية من �لتقرير �ل�سنوي لنا بعد ذلك �لتاريخ.  

�إن ر�أينا حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة ل يغطي �ملعلومات �لأخرى، و�إننا ل نبدي �أي �سكل من �أ�سكال ��ستنتاجات �لتاأكيد يف هذ� �ل�ساأن.

وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات �ملالية �ملوحدة، تكمن م�سئوليتنا يف قر�ءة �ملعلومات �لأخرى �ملحددة �أعاله، وعند �لقيام بذلك ناأخذ بعني 
�لعتبار ما �إذ� كانت �ملعلومات �لأخرى حتوي ت�سارب مهم مع �لبيانات �ملالية �ملوحدة، �أو مع معرفتنا �لتي ح�سلنا عليها من خالل �أعمال 

�لتدقيق، �أو يبدو �أنها حتتوي على معلومات جوهرية خاطئة. 

و�إذ� ما ��ستنتجنا، بناءً على �لعمل �لذي قمنا به على �ملعلومات �لأخرى �لتي ح�سلنا عليها قبل تاريخ هذ� �لتقرير، �أنها حتتوي على 
معلومات جوهرية خاطئة، فاإنه يتوجب علينا �لإف�ساح عن ذلك. ومل نالحظ ما يتوجب �لإف�ساح عنه يف هذ� �ل�ساأن. 

م�سئ�لية جمل�س االإدارة عن البيانات املالية امل�حدة 
�إن جمل�س �لإد�رة م�سئول عن �إعد�د �لبيانات �ملالية �ملوحدة وعر�سها ب�سكل عادل وفقاً للمعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية، وعن نظام 

�لرقابة �لد�خلي �لذي ير�ه جمل�س �لإد�رة �رشورياً لإعد�د �لبيانات �ملالية �ملوحدة ب�سورة عادلة وخالية من �أية معلومات جوهرية خاطئة، 
�سو�ء كانت ناجتة عن �حتيال �أو خطاأ.

وعند �إعد�د �لبيانات �ملالية �ملوحدة، جمل�س �لإد�رة م�سئول عن تقييم قدرة �ملجموعة على �لعمل كمن�ساأة م�ستمرة، و�لإف�ساح، 
كلما كان منا�سباً، عن �لأمور �ملتعلقة بفر�سية �ل�ستمر�رية، و��ستخد�مها كاأ�سا�س حما�سبي �إل �إذ� كان جمل�س �لإد�رة ينوي ت�سفية 

�ملجموعة �أو �إيقاف �أعمالها، �أو لي�س لديه بديل و�قعي �إل �لقيام بذلك.    

م�سئ�لية املدققن عن تدقيق البيانات املالية امل�حدة   
تتلخ�س �أهد�فنا يف �حل�سول على تاأكيد معقول من خلو �لبيانات �ملالية �ملوحدة ككل من �أية معلومات جوهرية خاطئة، �سو�ءً كانت ناجتة 
عن �حتيال �أو خطاأ، و�إ�سد�ر تقرير �ملدققني �لذي يت�سمن ر�أينا. يعترب �لتاأكيد �ملعقول م�ستوى عال من �لتاأكيد، ولكنه لي�س �سماناً باأن 
�لتدقيق �لذي يتم وفقاً ملعايري �لتدقيق �لدولية �سيك�سف د�ئماً عن �ملعلومات �جلوهرية �خلاطئة عند وجودها.  ميكن �أن تنجم �ملعلومات 
�خلاطئة من �لحتيال �أو �خلطاأ، وتعترب جوهرية �إذ� كان من �ملتوقع �أن توؤثر، ب�سورة فردية �أو جمتمعة، على �لقر�ر�ت �لقت�سادية �ملاأخوذة 

�عتماد�ً على هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة. 
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 كجزء من �أعمال �لتدقيق وفقاً ملعايري �لتدقيق �لدولية، �إننا منار�س �لتقدير�ت �ملهنية ونحافظ على منهج �ل�سك �ملهني يف جميع مر�حل 
�لتدقيق. كما نقوم بالآتي:

n حتديد وتقييم خماطر �ملعلومات �جلوهرية �خلاطئة يف �لبيانات �ملالية �ملوحدة، �سو�ء كانت ناجتة عن �لحتيال �أو �خلطاأ، وت�سميم و�لقيام 
باإجر�ء�ت �لتدقيق �لتي ت�ستجيب لتلك �ملخاطر، و�حل�سول على �أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة لتوفري �أ�سا�ساً لر�أينا. �إن خماطر عدم �كت�ساف 
معلومات جوهرية خاطئة ناجتة عن �لحتيال �أعلى من عدم �كت�ساف معلومات جوهرية خاطئة ناجتة عن �خلطاأ، كون �لحتيال قد ينطوي 

على �لتو�طوؤ، �أو �لتزوير، �أو �حلذف �ملتعمد، �أو �لتحريف، �أو جتاوز نظم �لرقابة �لد�خلية.
n �حل�سول على فهم لنظم �لرقابة �لد�خلية ذ�ت �ل�سلة بالتدقيق من �أجل ت�سميم �إجر�ء�ت تدقيق منا�سبة يف ظل �لظروف �لقائمة، 

ولي�س لغر�س �إبد�ء �لر�أي حول مدى فاعلية نظم �لرقابة �لد�خلية للمجموعة.  
n تقييم مدى مالئمة �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملتبعة، ومعقولية �لتقدير�ت �ملحا�سبية و�لإف�ساحات ذ�ت �لعالقة �لتي قام بها جمل�س 

�لإد�رة.    
n �لو�سول �إىل ��ستنتاج حول مدى مالئمة ��ستخد�م جمل�س �لإد�رة �لأ�سا�س �ملحا�سبي لفر�سية �ل�ستمر�رية، و��ستناد�ً �إىل �أدلة �لتدقيق 
�أن تثري �سكوكاً كبرية حول قدرة �ملجموعة على  �أو ظروف ميكن  �إذ� كان هناك غمو�س مهم متعلق باأحد�ث  �لتي مت �حل�سول عليها، ما 
�لعمل كمن�ساأة م�ستمرة. و�إذ� تو�سلنا ملثل هذ� �ل�ستنتاج، فاإنه يتوجب علينا لفت �لنتباه يف تقريرنا هذ� �إىل �لإف�ساحات ذ�ت �لعالقة يف 
�لبيانات �ملالية �ملوحدة، �أو �إذ� كانت هذه �لإف�ساحات غري كافية، يتوجب علينا تعديل ر�أينا �ملهني. ت�ستند ��ستنتاجاتنا على �أدلة �لتدقيق 
�لتي ح�سلنا عليها حتى تاريخ هذ� �لتقرير. ومن �ملمكن لالأحد�ث �أو �لظروف �مل�ستقبلية �أن تدفع �ملجموعة للتوقف عن �لعمل كمن�ساأة 

م�ستمرة.
n تقييم �لعر�س �لعام وهيكل وحمتوى �لبيانات �ملالية �ملوحدة، مبا يف ذلك �لإف�ساحات، وما �إذ� كانت �لبيانات �ملالية �ملوحدة متثل �ملعامالت 

و�لأحد�ث �لأ�سا�سية بطريقة حتقق عر�ساً عادلً. 
n �حل�سول على �أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة فيما يتعلق باملعلومات �ملالية لل�رشكات �أو �لأن�سطة �لتجارية �سمن �ملجموعة بغر�س �إبد�ء 
�لر�أي حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة. نحن م�سئولون عن �لتوجيه و�لإ�رش�ف و�أد�ء �أعمال تدقيق �ملجموعة، وم�سئولون ح�رش�ً فيما يخ�س ر�أينا 

هذ�.
�إننا نتو��سل مع جمل�س �لإد�رة فيما يخ�س، من بني �أمور �أخرى، نطاق �لتدقيق، وتوقيت �أعماله �ملخطط لها، و�لنقاط �ملهمة �لتي برزت �ثناء 

�أعمال �لتدقيق، مبا يف ذلك �أوجه �لق�سور �لهامة، �إن وجدت، يف نظم �لرقابة �لد�خلية.
كما نقدم ملجل�س �لإد�رة بياناً يفيد �متثالنا للمتطلبات �لأخالقية ذ�ت �ل�سلة بال�ستقاللية، ونطلعه على جميع �لعالقات و�لأمور �لأخرى، �إن 

وجدت، �لتي يعتقد ب�سكل معقول باأنها قد توؤثر على ��ستقالليتنا و�لإجر�ء�ت �لوقائية ذ�ت �ل�سلة.
من بني �لأمور �لتي يتم �إبالغها ملجل�س �لإد�رة، نقوم بتحديد �لأمور �لأكرث �أهمية يف تدقيق �لبيانات �ملالية �ملوحدة لل�سنة �ملنتهية كما يف 
31 دي�سمرب 2016، وهي �أمور �لتدقيق �لرئي�سية. كما �أننا نقوم ب�رشح هذه �لأمور يف تقرير �ملدققني، مامل حتظر �لقو�نني �أو �لأنظمة �لإف�ساح 
�لعلني عن هذه �لأمور، �أو عندما نحدد، يف حالت نادرة جد�ً، �أنه ل ينبغي �لإف�ساح عن �أمر معني يف تقريرنا لأن �لآثار �ل�سلبية لذلك من �ملتوقع 

ب�سكل معقول �أن تفوق منافع �مل�سلحة �لعامة. 

تقرير ح�ل املتطلبات التنظيمية االأخرى 
وفقاً ملتطلبات قانون �ل�رشكات �لتجارية �لبحريني نفيد مبا يلي:

�أ ( �إن �ل�رشكة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة و�ن �لبيانات �ملالية �ملوحدة تتفق معها؛ 
ب ( �إن �ملعلومات �ملالية �لو�ردة يف تقرير جمل�س �لإد�رة متفقة مع �لبيانات �ملالية �ملوحدة؛ 

ج ( �أنه مل يرد �إىل علمنا وقوع �أي خمالفات خالل �ل�سنة لقانون �ل�رشكات �لتجارية �لبحريني، �أو لعقد �لتاأ�سي�س و�لنظام �لأ�سا�سي لل�رشكة، 
ميكن �أن يكون لها �أثر �سلبي جوهري على �أعمال �ل�رشكة �أو مركزها �ملايل؛

د(  وقد ح�سلنا من �لإد�رة على جميع �لإي�ساحات و�ملعلومات �لتي طلبناها لأغر��س �لتدقيق. 

�ل�رشيك �مل�سئول عن مهمة �لتدقيق �لناجت عنها هذ� �لتقرير للمدققني �مل�ستقلني هو جليل �لعايل. 

كي بي ام جي فخرو
رقم ترخي�س �ل�رشيك 100

26 فرب�ير 2017

تقرير مدققي الحسابات   
إلى حضرات السادة المساهمين
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2016اإي�ساح
املوجودات 

موجودات غري متداولة
.-ودائع بنكية 

3..3..3ا�ستثمارات متوفرة للبيع
...ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق

3..33..3عقارات ا�ستثمارية
.3..3.عقار ومن�ساآت ومعدات

3..3..3جمموع املوجودات غري املتداولة
موجودات متداولة
..33..النقد وما يف حكمه

....ودائع بنكية  
3.33...ذمم  جتارية مدينة

...مبالغ م�ستحقة من العمالء 
3.33.املخزون

33.33. موجودات اأخرى

3.3...جمموع املوجودات املتداولة
..3.3.جمموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية

....راأ�س املال 
.3.3..3الحتياطيات

....الأرباح امل�ستبقاة
3..3..33جمموع حقوق امللكية )�صفحة 26(

املطلوبات
مطلوبات غري متداولة

..3منافع املوظفني
..3جمموع املطلوبات غري املتداولة

مطلوبات متداولة
..�سحب على املك�سوف

..مبالغ م�ستحقة ملقاولني
..ذمم جتارية دائنة 

3..3.3ذمم دائنة اأخرى وم�رصوفات م�ستحقة
..3.3.جمموع املطلوبات املتداولة

3.3.3..جمموع املطلوبات
..3.3.جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

بالدينار البحريني

  فرباير  من قبل جمل�س الإدارة يف  اإىل  اعتمدت البيانات املالية املوحدة التي حتتوي على ال�سفحات من
ووقعها بالنيابة عن املجل�س:

مبارك جاسم كانو
رئيس مجلس اإلدارة

 خالد يوسف عبدالرحمن 
عضو مجلس اإلدارة  

بيان المركز المالي الموحد    
كما في 31 ديسمبر 2016                                                                                        





2016اإي�ساح

...3.الإيرادات
).()3...3(تكلفة املبيعات

...3.3اجمايل الربح

))..()..3م�رصوفات عمومية واإدارية
.3.3اإيرادات فوائد 

.3.اأرباح اأ�سهم
.3.اإيرادات اأخرى

.3...ربح ال�صنة

الدخل ال�سامل الآخر
البنود التي مت  اأو التي قد يتم ت�سنيفها لحقًا اإىل الربح اأو اخل�سارة:

))3.3().�سايف التغريات يف القيمة العادلة ل�ستثمارات متوفرة للبيع

)3.3().(جمموع الدخل ال�صامل الآخر لل�صنة
.3...جمموع الدخل ال�صامل لل�صنة

 فل�س فل�سالعائد الأ�صا�صي واملخف�ض لكل �صهم 

بالدينار البحريني

  فرباير  من قبل جمل�س الإدارة يف  اإىل  اعتمدت البيانات املالية املوحدة التي حتتوي على ال�سفحات من
ووقعها بالنيابة عن املجل�س:

مبارك جاسم كانو
رئيس مجلس اإلدارة

 خالد يوسف عبدالرحمن 
عضو مجلس اإلدارة  

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد   
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016                                                             



شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب  

املجموع اأرباح
م�ستبقاة

احتياطي 
القيمة

العادلة
لال�ستثمارات

احتياطي
التربعات
اخلريية

الحتياطي
العام

الحتياطي
القانوين 

راأ�س
املال 2016

,, ,,3  , 3 , ,3 , ,   يناير  يف
الدخل ال�سامل لل�سنة

,3, ,3, - - - - - ربح ال�سنة  
الدخل ال�سامل الآخر

)3,3( - )3,3( - - - - �سايف التغريات يف القيمة العادلة 
ل�ستثمارات متوفرة للبيع 

,3, ,3, )3,3( - - - - جمموع الدخل ال�صامل لل�صنة

- )3,( - 3, - - - التربعات اخلريية املعتمدة ل�سنة 


),( ),( - - - - -  اأرباح اأ�سهم معلنة ل�سنة

- ),( - - - , - املحول لالإحتياطي القانوين ل�سنة 


3,, ,, ,,3 , , , ,, يف 31 دي�صمرب 2016

املجموع اأرباح
م�ستبقاة

احتياطي 
القيمة

العادلة
لال�ستثمارات

احتياطي
التربعات
اخلريية

الحتياطي
العام

الحتياطي
القانوين 

راأ�س
املال 

,,3 ,3, ,,3 , , , ,,  يناير  يف
الدخل ال�سامل لل�سنة

,, ,, - - - - - ربح ال�سنة  
الدخل ال�سامل الآخر

),( - ),( - - - - �سايف التغريات يف القيمة العادلة 
ل�ستثمارات متوفرة للبيع 

,, ,, ),( - - - - جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

- )3,( - 3, - - - التربعات اخلريية املعتمدة ل�سنة 


),( ),( - - - - -  اأرباح اأ�سهم معلنة ل�سنة

- )3,3( - - - 3,3 - املحول لالإحتياطي القانوين ل�سنة 


3,,33 ,, ,,3 ,3 , ,3 ,,  3 دي�سمرب يف

   . اإىل  تتكون البيانات املالية املوحدة من ال�سفحات

بالدينار البحريني

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد       
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016





املجموع اأرباح
م�ستبقاة

احتياطي 
القيمة

العادلة
لال�ستثمارات

احتياطي
التربعات
اخلريية

الحتياطي
العام

الحتياطي
القانوين 

راأ�س
املال 2016

,, ,,3  , 3 , ,3 , ,   يناير  يف
الدخل ال�سامل لل�سنة

,3, ,3, - - - - - ربح ال�سنة  
الدخل ال�سامل الآخر

)3,3( - )3,3( - - - - �سايف التغريات يف القيمة العادلة 
ل�ستثمارات متوفرة للبيع 

,3, ,3, )3,3( - - - - جمموع الدخل ال�صامل لل�صنة

- )3,( - 3, - - - التربعات اخلريية املعتمدة ل�سنة 


),( ),( - - - - -  اأرباح اأ�سهم معلنة ل�سنة

- ),( - - - , - املحول لالإحتياطي القانوين ل�سنة 


3,, ,, ,,3 , , , ,, يف 31 دي�صمرب 2016

املجموع اأرباح
م�ستبقاة

احتياطي 
القيمة

العادلة
لال�ستثمارات

احتياطي
التربعات
اخلريية

الحتياطي
العام

الحتياطي
القانوين 

راأ�س
املال 

,,3 ,3, ,,3 , , , ,,  يناير  يف
الدخل ال�سامل لل�سنة

,, ,, - - - - - ربح ال�سنة  
الدخل ال�سامل الآخر

),( - ),( - - - - �سايف التغريات يف القيمة العادلة 
ل�ستثمارات متوفرة للبيع 

,, ,, ),( - - - - جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

- )3,( - 3, - - - التربعات اخلريية املعتمدة ل�سنة 


),( ),( - - - - -  اأرباح اأ�سهم معلنة ل�سنة

- )3,3( - - - 3,3 - املحول لالإحتياطي القانوين ل�سنة 


3,,33 ,, ,,3 ,3 , ,3 ,,  3 دي�سمرب يف

2016اإي�ساح
اأن�سطة العمليات

....مقبو�سات من العمالء
)..()..(مدفوعات للموردين واملوظفني

)).().مكافاآت مدفوعة لأع�ساء جمل�س الإدارة
)).().مدفوعات اأتعاب ح�سور جل�سات جمل�س الإدارة

.3.3.�صايف النقد من اأن�صطة العمليات

اأن�سطة ال�ستثمار
))3.().3.�رصاء عقار ومن�ساآت ومعدات

-).3.(�رصاء ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق
-)).3�رصاء ا�ستثمارات متوفرة للبيع

..3.ودائع بنكية, �سايف
-.مدفوعات مقدمة لعقد م�سرتجعة من قبل املجموعة

..3فوائد واأرباح اأ�سهم م�ستلمة

).(.3.3�صايف النقد من / )امل�صتخدم يف( اأن�صطة ال�صتثمار

اأن�سطة التمويل
).()884.732(اأرباح اأ�سهم مدفوعة  

).().(مدفوعات التربعات والأعمال اخلريية

).().(�صايف النقد امل�صتخدم يف اأن�صطة التمويل
).(..�صايف الزيادة / )النق�ض( يف النقد وما يف حكمه خالل ال�صنة

..3..النقد وما يف حكمه يف 1 يناير
.33.3..النقد وما يف حكمه يف 31 دي�صمرب 

بالدينار البحريني

  . اإىل  تتكون البيانات املالية املوحدة من ال�سفحات

بيان التدفقات النقدية الموحد    
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016                                                             



شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب  

1.  تقرير املن�صاأة   
ال�سجل  �سبتمرب  حتت    البحرين يف تاأ�س�ست يف مملكة  م�ساهمة عامة  )''ال�رصكة''( هي �رصكة  ال�سفن والهند�سة �س.م.ب  لت�سليح  البحرين  �رصكة 
التجاري رقم . يتمثل الن�ساط الأ�سا�سي لل�رصكة يف تقدمي خدمات الت�سليح وال�سيانة لل�سفن العاملة يف اخلليج العربي وكذلك خدمات ال�سيانة الطارئة 

لل�سفن العابرة للمحيطات اأثناء تواجدها يف املنطقة. ولدى ال�رصكة اأي�سًا ق�سمًا للمقاولت الهند�سية والتجارية )تيمز(.

للمجموعة  التابعة  ال�رصكة  ''املجموعة''(.  جمتمعة  اإليها  )ي�سار  لها  التابعة  وال�رصكة  ال�رصكة  نتائج  متثل  يف  املنتهية  لل�سنة  املوحدة  املالية  البيانات  ان 
املت�سمنة يف البيانات املالية املوحدة هي كالتايل:

 

ن�سبة امللكيةمكان العمل / بلد التاأ�سي�سال�رصكة
الن�ساط الرئي�سيوقوة الت�سويت للمجموعة

البحرية  امل�سخات  ت�سليح  �رصكة 
ت�سليح م�سخات%مملكة البحرينوال�سناعية )اخلليج( �س.�س.و

2.  اأ�صا�ض الإعداد 
اأ(   اأ�صا�ض اللتزام

 . اأعدت البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية, ووفقًا ملتطلبات قانون ال�رصكات التجارية البحريني ل�سنة
ب(  اأ�صا�ض القيا�ض

اأعدت البيانات املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية, ما عدا ال�ستثمارات املتوفرة للبيع التي تظهر بالقيمة العادلة.
ج(  املعايري والتعديالت والتف�صريات اجلديدة ال�صارية املفعول ابتداء من 1 يناير 2016

املعايري والتعديالت والتف�سريات التالية اأ�سبحت �سارية املفعول يف  يناير  ذات عالقة باأن�سطة املجموعة.

)3( ومعيار املحا�سبة الدويل رقم )( ( تو�سيح طرق ال�ستهالك والإطفاء املقبولة )تعديالت معيار املحا�سبة الدويل رقم
متنع تعديالت معيار املحا�سبة الدويل رقم )( ال�رصكات من تطبيق طريقة ال�ستهالك املبنية على الإيراد على بنود املمتلكات والآلت واملعدات. 
تعديالت معيار املحا�سبة الدويل رقم )3( وتقدم افرتا�سًا قاباًل للنق�س حول كون الإيراد لي�س اأ�سا�سًا منا�سبًا لإطفاء املوجودات غري امللمو�سة. 
وميكن نق�س هذا الفرتا�س فقط, اإذا كانت املوجودات غري امللمو�سة تعرب عنه كمقيا�س لالإيراد, اأو اإذا كان من املمكن برهنة اأن اإيراد وا�ستهالك 

املنافع القت�سادية للموجودات غري امللمو�سة مرتبطة ببع�سها اإىل حد كبري.
هذه التعديالت �ستكون �سارية املفعول باأثر رجعي ابتداء من اأو بعد  يناير , مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. 

مل يكن لتطبيق التعديالت اأعاله اأي اأثر جوهري على البيانات املالية املوحدة.

)( ( طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية املنف�سلة )تعديالت معيار املحا�سبة الدويل رقم
مبوجبه  ي�سمح  والذي  املنف�سلة,  املالية  البيانات   -  )( رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار  على  تعديالت  باإجراء  الدولية  املحا�سبة  معايري  جمل�س  قام 
لل�رصكات با�ستخدام طريقة حقوق امللكية يف بياناتها املالية املنف�سلة لقيا�س ال�ستثمارات يف ال�رصكات التابعة, وامل�ساريع امل�سرتكة, وال�رصكات 

الزميلة.
اإما  الزميلة  وال�رصكات  امل�سرتكة,  وامل�ساريع  التابعة,  ال�رصكات  يف  ا�ستثماراتها  بقيا�س  لل�رصكات  حاليًا   )( رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار  ي�سمح 
بالتكلفة اأو كموجود مايل يف بياناتها املالية املنف�سلة. ان هذه التعديالت تقدم طريقة حقوق امللكية كخيار ثالث. ميكن القيام باختيار الطريقة ب�سورة 

م�ستقلة لكل فئة من ال�ستثمارات )ال�رصكات التابعة, وامل�ساريع امل�سرتكة, وال�رصكات الزميلة(.
هذه التعديالت �ستكون �سارية املفعول باأثر رجعي ابتداء من اأو بعد  يناير , مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. 

مل يكن لتطبيق التعديالت اأعاله اأي اثر جوهري على البيانات املالية املوحدة.

3( التعديالت ال�سنوية على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية دورة - - معايري متعددة
الدولية لإعداد  التعديالت ملختلف املعايري  ت�سمل عدد من   - لل�سنوات التقارير املالية  الدولية لإعداد  ال�سنوية على املعايري  التعديالت 
التقارير املالية. معظم التعديالت اأ�سبحت �سارية املفعول ابتداء من اأو  بعد  يناير , مع ال�سماح بالتطبيق املبكر )جنبًا اإىل جنب مع متطلبات 

املرحلة النتقالية لكل حالة(, ويف هذه احلالة �سيتم تطبيق التعديالت الالحقة للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية الأخرى. 
مل يكن لتطبيق التعديالت اأعاله اأي اثر جوهري على البيانات املالية املوحدة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016              





د(   املعايري والتعديالت والتف�صريات ال�صادرة وغري �صارية املفعول ومل يتم تطبيقها  
  مت اإ�سدار عدد من املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية والتعديالت والتف�سريات التالية والتي �ستكون �سارية املفعول لل�سنوات التي تبداأ يف اأو بعد
يناير, ولكن مل يتم تطبيقها عند اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة. املعايري والتعديالت والتف�سريات ذات العالقة باملجموعة مو�سحة اأدناه. ل 

تخطط املجموعة لتطبيق اأي من هذه املعايري ب�سكل مبكر.

))( ( مبادرة الإف�ساح )تعديالت معيار املحا�سبة الدويل لإعداد التقارير املالية رقم
تتطلب التعديالت الف�ساحات التي متّكن م�ستخدمي البيانات املالية املوحدة من تقييم التغيريات يف املطلوبات الناجتة من الأن�سطة التمويلية, مبا يف ذلك 

التغيريات الناجتة من كل من التدفقات النقدية والتغريات غري النقدية. 
التعديالت �سارية املفعول للفرتات املالية  التي تبداأ من اأو بعد  يناير , مع ال�سماح بالتطبيق املبكر.

( املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )( - اإيراد العقود مع العمالء
اإطارًا �ساماًل لتحديد طبيعة, وكمية وتوقيت احت�ساب الإيرادات. ويحل حمل الإر�سادات   )( التقارير املالية رقم يوؤ�س�س املعيار الدويل لإعداد 
احت�ساب الإيرادات احلالية, مبا يف ذلك معيار املحا�سبة الدويل رقم )( - الإيراد, ومعيار املحا�سبة الدويل رقم )( - عقود الإن�ساء, وتف�سري 

جلنة املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية رقم )3( - برامج ولء العمالء.
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )( �ساري املفعول للفرتات املالية التي تبداأ من اأو بعد  يناير , مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. 

تقوم املجموعة حاليًا بتقييم الأثر الناجت املحتمل من تطبيق هذا املعيار على البيانات املالية املوحدة.

3( املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )( - الأدوات املالية
قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف يوليو  باإ�سدار الن�سخة النهائية من املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )( - الأدوات املالية.
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )( �ساري املفعول للفرتات املالية التي تبداأ من اأو بعد  يناير , مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. تخطط 

. يناير  مبدئيًا  يف )( املجموعة حاليًا لتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم
الأثر الفعلي لتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )( على البيانات املالية املوحدة للمجموعة غري معروف, ول ميكن تقديره ب�سورة 
موثوقة, لأنه �سيعتمد على الأدوات املالية التي حتتفظ بها املجموعة, والظروف القت�سادية يف ذلك الوقت, بالإ�سافة للخيارات املحا�سبية والأحكام 
التي �ستتخذها يف امل�ستقبل. املعيار اجلديد �سيتطلب من املجموعة مراجعة عملياتها املحا�سبية والرقابة الداخلية املتعلقة باإعداد التقارير عن الأدوات 

املالية, وهذه التغيريات مل تكتمل بعد.

( املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )( - الإيجارات
امل�ستاأجر حق  يحت�سب  العمومية.  بامليزانية  الإيجارات  واحد ملعاجلة  للم�ستاأجرين منوذج  يقدم   )( رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار 
هناك  الإيجارات.  دفعات  ب�سداد  التزامه  متثل  التي  الإيجار  ومطلوبات  املعنية,  باملوجودات  لالنتفاع  حقه  ميثل  والذي  املوجودات  من  النتفاع 
اعفاءات اختيارية لعقود اليجار ق�سرية الأجل والإيجار ذو القيمة املنخف�سة. تبقى املعاجلة املحا�سبية للموؤجر مماثلة للمعيار احلايل, اأي ي�ستمر 

املوؤجر بت�سنيف عقود الإيجار كاإيجارات ت�سغيلية اأو متويلية.
  )( رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار  ذلك  على  ت�سمل  والتي  احلالية  الإيجارات  توجيهات  ي�ستبدل   )( رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار 
الإيجارات, وتف�سري جلنة املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية رقم )( - حتديد ما اإذا كانت االرتتيبات حتتوي على �سيغة اإيجار, وتف�سري جلنة 
التف�سريات القائمة رقم )( -الإيجارات الت�سغيلية و احلوافز, وتف�سري جلنة التف�سريات الدائمة رقم  )(  تقييم جوهر املعامالت التي تت�سمن ال�سفة 

القانونية لعقود الإيجار. 
لإعداد  الدويل  املعيار  �ستطبق  التي  لل�رصكات  م�سموح  املبكر  التطبيق   . يناير   بعد اأو  تبداأ من  التي  املالية  للفرتات  املفعول  �ساري  املعيار 
التقارير املالية رقم )( - اإيراد العقود مع العمالء كما يف اأو قبل تاريخ التطبيق املبدئي للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )(. بداأت 

املجموعة تقييمًا مبدئيًا لالأثر املحتمل على بياناتها املالية املوحدة.
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2.  اأ�صا�ض الإعداد )يتبع(
هـ( التطبيق املبكر للمعايري

 . مل تقم املجموعة بالتطبيق املبكر لأي من املعايري اجلديدة اأو املعدلة يف
و(  العملة امل�صتعملة يف اجناز املعامالت والعملة امل�صتعملة يف اإعداد البيانات املالية 

يتم قيا�س بنود البيانات املالية املوحدة للمجموعة بعملة البيئة القت�سادية الرئي�سية التي تعمل فيها املجموعة )''عملة التعامل''(. يتم اإعداد البيانات املالية 
املوحدة بالدينار البحريني وهي العملة امل�ستخدمة من قبل املجموعة يف معامالتها والعملة امل�ستخدمة يف اإعداد البيانات املالية املوحدة.

ز(  ا�صتخدام التقديرات والأحكام
اإن اإعداد البيانات املالية املوحدة املطابقة للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية يتطلب من الإدارة ا�ستخدام التقديرات والأحكام والفر�سيات التي توؤثر 

على تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية واملبالغ امل�سجلة للموجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�رصوفات. قد تختلف النتائج احلقيقية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات والفر�سيات امل�ستخدمة ب�سكل م�ستمر بناًء على اخلربة ال�سابقة وعوامل اأخرى, ت�سمل توقع الأهداف امل�ستقبلية املعقولة يف �سوء 
الظروف الراهنة. يحت�سب التعديل على التقديرات املحا�سبية يف الفرتة نف�سها التي مت فيها تعديل التقديرات, ويف اأي فرتة م�ستقبلية متاأثرة. البنود الهامة 

التي ت�ستخدم فيها الإدارة التقديرات والإفرتا�سات اأو الأحكام كما يلي:

( اإنخفا�س قيمة الأوراق املالية املتوفرة للبيع
تقوم املجموعة, يف تاريخ املركز املايل, بتحديد وجود انخفا�س يف قيمة ال�ستثمارات املتوفرة للبيع عندما يوجد انخفا�س جوهري اأو لفرتة طويلة 

يف القيمة العادلة باأقل من التكلفة. يتطلب حتديد النخفا�س اجلوهري اأو لفرتة طويلة اجتهادًا من قبل الإدارة. 

( الأعمار النتاجية والقيمة املتبقية للعقار واملن�ساآت واملعدات 
تراجع املجموعة الأعمار النتاجية للعقار والقيمة املتبقية للعقار واملن�ساآت واملعدات يف تاريخ بيان املركز املايل لتحديد ما اذا كان هناك حاجة 
لتعديل العمر الفرتا�سي والقيمة املتبقية. يتم تقدير الأعمار النتاجية والقيمة املتبقية بناء على موجودات م�سابهة يف القطاع, وتوقعات الإدارة 

للمنافع القت�سادية امل�ستقبلية. 

3( حما�سبة العقود واحت�ساب الإيراد
الإيراد الذي �سيحت�سب على م�رصوع ي�ستند على طريقة ن�سبة الإجناز. يتطلب حتديد ن�سبة الإجناز اجتهادًا من قبل الإدارة.  

( انخفا�س قيمة املخزون
تراجع املجموعة القيمة الدفرتية للمخزون يف نهاية كل بيان مركز مايل لتحديد ما اذا كانت قيمة املخزون قد انخف�ست. وحتدد املجموعة املخزون 
املنخف�س اعتمادا على عمر املخزون وتقدير حجم الطلب امل�ستقبلي له. اذا توافرت دلئل النخفا�س يف قيمة املخزون, يتم تخفي�س قيمة املخزون 

اإىل القيمة القابلة لال�سرتداد التي يتم تقديرها بالعتماد على اخلربة والتوقعات امل�ستقبلية للتحقق من قبل الإدارة.

( انخفا�س قيمة الذمم املدينة
تراجع املجموعة القيمة الدفرتية للذمم املدينة يف تاريخ بيان املركز املايل لتحديد ما اذا كانت قيمة الذمم املدينة قد انخف�ست. يتم عمل تقييم حمدد لكل 
ر�سيد مدين, ويقدر املبلغ القابل لال�سرتداد بناء على اخلربة ال�سابقة مع  كل عميل والتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة. يت�سمن تقييم كفاية خم�س�س 

انخفا�س قيمة الذمم املدينة اجتهادًا من قبل الإدارة.

( انخفا�س قيمة العقارات ال�ستثمارية
ال�ستثمارية  العقارات  جميع  القيمة.  انخفا�س  لتحديد  م�ستقلني  خارجني  مقيمني  قبل  من  دوري  ب�سكل  ال�ستثمارية  العقارات  بتقييم  املجموعة  تقوم 
للمجموعة موجودة يف مملكة البحرين. نتيجة عدم انتظام �سوق العقارات املحلية وقلة املعامالت فيها, فاأنه من املعقول, بناًء على املعلومات احلالية, 
باأن تقدير انخفا�س القيمة قد يتطلب تعديالت جوهرية للقيمة الدفرتية لهذه املوجودات يف ال�سنة املالية القادمة نتيجة تغريات جوهرية يف فر�سيات 

التقديرات.
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3.   ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة
مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املو�سحة اأدناه على نحو ثابت كما كانت مطبقة يف الفرتات املعرو�سة يف هذه البيانات املالية املوحدة, ومن قبل جميع 

�رصكات املجموعة.

اأ(   اأ�ص�ض توحيد البيانات

( ال�رصكات التابعة 
ال�رصكات التابعة هي ال�رصكات اخلا�سعة ل�سيطرة املجموعة. يوجد لدى املجموعة �سيطرة على ال�رصكة اإذا تعر�ست اإىل اأو كان لها لديها احلق يف عوائد 
متغرية من جراء م�ساركتها يف ال�رصكة امل�ستثمر فيها, ولها القدرة على التاأثري على تلك العوائد من خالل �سيطرتها على هذه ال�رصكة. مت توحيد البيانات 

املالية اخلا�سة بال�رصكات التابعة يف البيانات املوحدة من تاريخ احل�سول على ال�سيطرة حتى تاريخ فقدان تلك ال�سيطرة.

( املعامالت امل�ستثناة عند توحيد البيانات املالية 
ت�ستثنى الأر�سدة واملعامالت بني �رصكات املجموعة, واأية اأرباح اأو خ�سائر غري حمققة ناجتة من املعامالت بني �رصكات املجموعة عند اإعداد البيانات 

املالية املوحدة.
يتم ا�ستثناء الأرباح غري املحققة الناجتة عن املعامالت مع ال�رصكة التابعة اإىل حد ح�سة املجموعة يف املن�ساأة. يتم ا�ستثناء اخل�سائر الغري حمققة بنف�س 

طريقة الأرباح الغري املحققة اإىل احلد الذي ل يوجد اأي دليل على انخفا�س القيمة.

3( فقدان ال�سيطرة  
عندما تفقد املجموعة ال�سيطرة على �رصكة تابعة, فاإنها ت�ستبعد موجودات ومطلوبات ال�رصكة التابعة, واأية ح�سة غري م�سيطرة ذات ال�سلة وغريها من 
عنا�رص حقوق امللكية. يتم اإحت�ساب اأي ربح اأو خ�سارة ناجتة يف الربح اأو اخل�سارة. يتم قيا�س اأي ح�سة حمتفظ بها يف ال�رصكة التابعة ال�سابقة بالقيمة 

العادلة عند فقدان ال�سيطرة.

ب( املعامالت والأر�صدة بالعملة الأجنبية
يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية ب�سعر ال�رصف ال�سائد بتاريخ بيان املركز املايل. يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية اإىل عملة 
التعامل لكل وحدة باأ�سعار ال�رصف ال�سائدة وقت اإجراء املعاملة. تدرج اأرباح وخ�سائر فروقات العملة للموجودات واملطلوبات املالية يف الربح اأو 
اخل�سارة. فروقات حتويل البنود غري النقدية املقا�سة بالقيمة العادلة, كالأ�سهم امل�سنفة كا�ستثمارات متوفرة للبيع, تدرج يف احتياطي القيمة العادلة يف 

حقوق امللكية.

ج( الأدوات املالية 

( الت�سنيف
ت�سنف املجموعة موجوداتها املالية كالتايل:

-  قرو�س وذمم  مدينة
-  ا�ستثمارات متوفرة للبيع

-  ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق 
ا�ستثماراتها عند الحت�ساب املبدئي, ويف حالة املوجودات  ت�سنيف  الإدارة  ال�ستثمار. حتدد  اأجله �رصاء  الذي مت من  الغر�س  الت�سنيف على  يعتمد 

امل�سنفة كا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق, تقوم الإدارة باإعادة تقييم هذا الت�سنيف يف نهاية كل �سنة. 
ت�سنف املجموعة مطلوباتها املالية '' بالتكلفة املطفاأة''. 

( الحت�ساب 
يتم اإحت�ساب جميع عمليات �رصاء وبيع املوجودات املالية والتي متت بالطريقة الإعتيادية يف تاريخ املتاجرة, وهو التاريخ الذي تلتزم به املجموعة 

ب�رصاء اأو بيع املوجودات.
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3.   ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة )يتبع(
3( اإلغاء الحت�ساب
املوجودات املالية

بنقل  اأو عند قيام املجموعة  النقدية من املوجودات املالية,  التدفقات  ا�ستالم  ينتهي حق  باإلغاء احت�ساب املوجودات املالية عندما  تقوم املجموعة 
حقوقها يف اإ�ستالم التدفقات النقدية من هذه املوجودات من خالل معاملة لنقل كل خماطرها وعوائدها ب�سكل جوهري , اأو عندما مل يتم نقل اأو اإبقاء 
جميع خماطر وعوائد امللكية اجلوهرية للموجودات, ولكنها قامت بنقل ال�سيطرة على هذه املوجودات؛ عند اإلغاء احت�ساب املوجود املايل,  فاإن الفرق 
بني القيمة الدفرتية لهذا املوجود ) اأو القيمة الدفرتية املخ�س�سة جلزء املوجود امللغي( و جمموع )اأ( املقابل امل�ستلم )مبا يف ذلك اأي موجود جديد مت 
احل�سول عليه مطروحًا منه اأي التزام جديد مفرت�س( و )ب( اأي اأرباح اأو خ�سائر مرتاكمة مت احت�سابها يف الدخل ال�سامل الآخر, يتم احت�سابها يف الربح 
اأو اخل�سارة. اأي ح�سة يف املوجودات املالية املحولة التي اأن�ساأتها  اأو احتفظت بها املجموعة واملوؤهلة لإلغاء الحت�ساب, يتم احت�سابها كموجود اأو 

املطلوب منف�سل.
عندما ل تقوم املجموعة بنقل اأو اإبقاء جميع خماطر وعوائد امللكية اجلوهرية للموجود, ومل يتم نقل ال�سيطرة عليه, فاإنه يتم احت�ساب املوجود اإىل حد 

ا�ستمرار م�ساركة املجموعة فيه, ويحدد مبقدار تعر�سها للتغريات يف قيمة الأ�سل املحول.

مطلوبات مالية 
تقوم املجموعة باإلغاء احت�ساب املطلوبات املالية عند الوفاء باللتزامات التعاقدية اأو اإلغائها اأو انتهائها.

( القيا�س
يتم مبدئيًا قيا�س املوجودات املالية بالقيمة العادلة زائدًا, بالن�سبة للبنود التي لي�ست بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة, تكاليف املعاملة التي 

ميكن ن�سبها مبا�رصة لعملية �رصاء املوجود.

يتم لحقًا قيا�س القرو�س والذمم املدينة وال�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية, مطروحًا 
منها خ�سائر انخفا�س القيمة, اإن وجدت.

ال�سامل  الدخل  العادلة يف  القيمة  الناجتة من تغريات  العادلة. يتم احت�ساب الأرباح واخل�سائر  للبيع بالقيمة  اإظهار ال�ستثمارات املتوفرة  يتم لحقًا 
الآخر.

يتم احت�ساب املطلوبات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة مطروحًا منها كافة امل�رصوفات املتعلقة بها مبا�رصة. لحقًا, بعد الت�سجيل املبدئي, يتم قيا�س 
هذه املطلوبات بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي.

( املقا�سة
يتم اإجراء مقا�سة بني املوجودات واملطلوبات ويدرج �سايف املبلغ يف بيان املركز املايل املوحد فقط عندما يوجد حق قانوين قابل للتنفيذ لجراء 

مقا�سة للمبالغ املعرتف بها وعند وجود نية للت�سوية على اأ�سا�س �سايف املبلغ اأو ت�سييل املوجودات و�سداد املطلوبات يف اآن واحد.
اأ�سا�س ال�سايف فقط عندما ت�سمح املعايري املحا�سبية بذلك, اأو لالأرباح واخل�سائر الناجتة عن جمموعة من  يتم عر�س اليرادات وامل�رصوفات على 
املعامالت املماثلة. اإن هذه لي�ست احلالة العامة لتفاقيات املقا�سة العامة, وبالتايل يتم عر�س املوجودات واملطلوبات ب�سورة اإجمالية يف بيان 

املركز املايل.

( انخفا�س القيمة
تقوم املجموعة بعمل تقييم يف تاريخ كل بيان للمركز املايل املوحد لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي يثبت انخفا�س قيمة املوجود املايل حمدد 
اأو جمموعة من املوجودات املالية. يعترب املوجود منخف�س القيمة اإذا كان هناك دليل مو�سوعي يثبت انخفا�س القيمة نتيجة حلدث اأو اأكرث, وكان له 

تاأثري �سلبي على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة للموجودات. حتت�سب جميع خ�سائر انخفا�س القيمة يف الربح اأو اخل�سارة.

املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة املطفاأة
تتمثل خ�سائر انخفا�س قيمة املوجودات املالية امل�سجلة بالتكلفة املطفاأة يف الفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات املالية والقيمة احلالية للتدفقات 
النقدية امل�ستقبلية املقدرة )عدا اخل�سائر الئتمانية امل�ستقبلية التي مل يتم تكبدها بعد( املخ�سومة با�ستخدام معدل الربح الفعلي الأ�سلي للموجود املايل. 
عندما يت�سبب حدث وقع لحقًا بخف�س قيمة اخل�سائر, وكان بالإمكان ن�سبة هذا النخفا�س مو�سوعيا حلدث وقع بعد احت�ساب انخفا�س القيمة, يتم 

عك�س خ�سائر النخفا�س يف بيان الربح او اخل�سارة.
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موجودات م�سنفة كا�ستثمارات متوفرة للبيع 
يف حالة اأدوات حقوق امللكية امل�سنفة كا�ستثمارات متوفرة للبيع, يتم الأخذ يف العتبار وجود انخفا�س جوهري اأو لفرتة طويلة يف القيمة العادلة 
باأقل من �سعر التكلفة لتحديد ما اإذا كان هناك انخفا�س يف القيمة. اإذا وجد مثل هذا الدليل, فاإن اخل�سارة املرتاكمة املقا�سة كالفرق بني تكلفة ال�رصاء 
والقيمة العادلة احلالية, مطروحًا خ�سائر انخفا�س القيمة على ذلك املوجود املايل املحت�سبة �سابقًا يف الربح اأو اخل�سارة, يتم ا�ستبعاده من حقوق 
امللكية, واحت�سابه يف الربح اأو اخل�سارة. يتم عك�س خ�سارة انخفا�س القيمة, اإذا كان بالإمكان ن�سبة هذا العك�س مو�سوعيا حلدث وقع بعد احت�ساب 

انخفا�س القيمة. بالن�سبة للموجودات املالية املتوفرة للبيع التي هي اأدوات حقوق امللكية, يتم العك�س من خالل حقوق امللكية. 

د( انخفا�ض قيمة املوجودات الأخرى غري املالية    
يتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املالية للمجموعة, عدا املخزون,  يف تاريخ كل بيان للمركز املايل لتحديد دلئل اإنخفا�س يف القيمة. اإذا 

وجد مثل هذا الدليل, يتم تقدير القيمة املتوقع اإ�سرتجاعها من هذه املوجودات.
القيمة املتوقع ا�سرتجاعها للموجود اأو الوحدة املولدة للنقد هي القيمة الدفرتية اأو القيمة العادلة مطروحًا منها تكلفة البيع, اأيهما اأكرب. لتحديد القيمة 
امل�ستخدمة, يتم خ�سم مبلغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية للقيمة احلالية با�ستخدام ن�سبة خ�سم تعك�س تقديرات ال�سوق احلالية لقيمة الوقت واملخاطر املتعلقة 
باملوجود. للتاأكد من وجود انخفا�س يف القيمة, توزع املوجودات يف جمموعات �سغرية قادرة على جلب تدفقات نقدية من ال�ستخدام املتو�سل لتلك 
املوجودات, بحيث تكون تلك التدفقات النقدية م�ستقلة بدرجة عالية عن التدفقات النقدية للموجودات اأو جمموعة املوجودات )وحدة توليد النقد( الأخرى.
 وحتت�سب خ�سائر اإنخفا�س القيمة اإذا فاقت القيمة الدفرتية لأي موجود اأو الوحدة املولدة للنقد القيمة املتوقع ا�سرتجاعها. وحتمل هذه  اخل�سائر على 
بيان الربح اأو اخل�سارة يتم احت�ساب خ�سائر انخفا�س القيمة للموجودات الأخرى يف الفرتات ال�سابقة, ويتم فح�سها يف تاريخ نهاية كل �سنة لأي موؤ�رصات 
على انخفا�س اخل�سارة اأو عدم ا�ستمرار وجودها. يتم عك�س اخل�سارة اإذا كان هناك تغيري يف التقديرات امل�ستخدمة يف حتديد القيمة املتوقع ا�سرتجاعها 
للموجود. يتم عك�س انخفا�س القيمة فقط اإىل حد اأن القيمة الدفرتية للموجود ل تتجاوز القيمة الدفرتية التي كان �سيتم حتديدها, �سايف من ال�ستهالك او 

الإطفاء, لو مل يتم احت�ساب خ�سائر انخفا�س القيمة.

هـ(  ال�صتثمارات املتوفرة للبيع
ال�ستثمارات املتوفرة للبيع هي موجودات مالية غري م�ستقة, م�سنفة كا�ستثمارات متوفرة للبيع اأو غري م�سنفة �سمن اأي فئة اأخرى من املوجودات املالية. 
يتم احت�ساب ال�ستثمارات املتوفرة للبيع مبدئيا بالقيمة العادلة, م�سافًا اإليها تكاليف املعاملة املبا�رصة. لحقًا لالحت�ساب املبدئي, يتم قيا�سها بالقيمة 
اأو  البيع,  امللكية. يف حالة  العادلة �سمن حقوق  القيمة  احتياطي  الآخر, وتدرج يف  ال�سامل  الدخل  عليها, وحتت�سب يف  تطراأ  التي  العادلة والتغريات 

ال�ستبعاد, اأو انخفا�س القيمة, يتم حتويل الأرباح واخل�سائر املرتاكمة املحت�سبة �سابقًا يف الدخل ال�سامل الآخر اإىل بيان الربح اأو اخل�سارة.    

و( ال�صتثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق
ال�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق هي موجودات مالية غري م�ستقة, ذات دفعات ثابتة اأو قابلة للتحديد, وتواريخ ا�ستحقاق ثابتة, ومتلك 
املجموعة النية والقدرة على الحتفاظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق. تظهر املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام 

طريقة الفائدة الفعلية, مطروحًا منها خ�سائر انخفا�س القيمة ان وجدت. تتكون ال�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق من �سندات الدين.

ز(  ذمم جتارية دانة واأخرى
الذمم التجارية الدائنة هي املطلوبات غري املدفوعة عن ال�سلع واخلدمات املقدمة للمجموعة قبل تاريخ نهاية ال�سنة املالية. يتم احت�سابها مبدئيًا بالقيمة 

العادلة, ويتم قيا�سها لحقًا بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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3.   ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة )يتبع(
ح( اإحت�صاب اليراد

تقوم  املجموعة.  لأن�سطة  العتيادي  العمل  نطاق  �سمن  املقدمة  واخلدمات  للب�سائع  امل�ستحق  اأو  امل�ستلم  للمقابل  العادلة  بالقيمة  الإيراد  احت�ساب  يتم 
ا�ستيفاء  وعند  للمجموعة,  م�ستقبلية  اقت�سادية  منافع  تدفق  املرجح  من  واأنه  موثوقة,  ب�سورة  املبلغ  احت�ساب  ميكن  عندما  الإيراد  باحت�ساب  املجموعة 

�رصوط حمددة لكل ن�ساط من اأن�سطة املجموعة كالآتي: 

•  يتم احت�ساب الإيراد من عقود اإ�سالح و�سيانة ال�سفن وامل�سخات ح�سب ن�سبة اإجناز العقد. حتت�سب اإيرادات وم�رصوفات العقد تنا�سبيًا مع ن�سبة اإجناز 
العقد, متى ما كان بالإمكان قيا�س نتيجة العقد ب�سورة موثوقة. اإيرادات العقد ت�سمل املبلغ الأويل املتفق عليه يف العقد, زائدًا اأي اأوامر تغيريية يف 

اأعمال العقد واملطالبات اإىل حد اأنه من املعقول قيا�سها ب�سورة موثوقة, و�سيقبلها العميل.  
يتم تقييم ن�سبة الإجناز بالرجوع مل�سوحات الأعمال املنجزة. يتم فورًا احت�ساب اخل�سارة املتوقعة على العقد يف الربح اأو اخل�سارة.  

•  حتت�سب مبيعات الب�سائع الهند�سية عندما ي�سبح للعميل حق متلك هذه الب�سائع.
•  يحت�سب اإيراد الإيجار من العقارات ال�ستثمارية يف بيان الدخل ال�سامل بطريقة الق�سط الثابت على مدة عقد الإيجار. حتت�سب حوافز الإيجار املمنوحة 

كجزء ل يتجزاأ من اإجمايل اإيراد الإيجار على مدة العقد.
•  حتت�سب اأرباح الأ�سهم بتاريخ ن�سوء حق املجموعة يف ا�ستالم هذه الأرباح وهو تاريخ ما قبل الأرباح يف حالة الأوراق املالية املدرجة. تظهر 

الأرباح واخل�سائر الناجتة من العمالت الأجنبية على اأ�سا�س ال�سايف. 
•  يتم احت�ساب اإيراد الفوائد وفقًا ملبداأ ال�ستحقاق با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

ط(  املخزون
يتم احت�ساب قيمة املخزون على اأ�سا�س التكلفة التاريخية اأو �سايف القيمة املمكن حتقيقها, اأيهما اأقل. يتم احت�ساب التكلفة وفقًا لقاعدة الوارد اأوًل �سادر 
البيع . يتم عمل  التكاليف املقدرة لإمتام عملية  العادية, مطروحًا منه  العمل  البيع يف ظروف  القيمة املمكن حتقيقها هو عبارة عن �سعر  اأوًل . �سايف 

خم�س�س للمواد املتقادمة واملواد بطيئة احلركة ويتم ت�سجيله �سمن تكلفة املبيعات.

ي(  العقارات ال�صتثمارية
العقارات ال�ستثمارية هي العقارات التي يحتفظ بها لغر�س الإيجار اأو ال�ستفادة من الزيادة قيمتها, اأو لكليهما. وت�سجل ال�ستثمارات العقارية بالتكلفة 

مطروحا منها ال�ستهالك املرتاكم واأية خ�سائر انخفا�س القيمة.
والعمالة  املواد  تكاليف  ت�سمل  ال�ستثماري  للعقار  املبا�رص  البناء  تكلفة  ال�ستثمارية.  العقارات  اقتناء  اإىل  مبا�رصة  تعزى  التي  النفقات  التكلفة  وت�سمل 

املبا�رصة, واأية تكاليف اخرى تعزى مبا�رصة اإىل جلب ال�ستثمار العقاري حلالة �ساحلة للعمل يف ال�ستخدام املق�سود, وتكلفة القرتا�س املر�سملة.
اأي ربح اأو خ�سارة من ا�ستبعاد العقارات ال�ستثمارية )حمت�سبة على اأ�سا�س الفرق بني العائدات ال�سافية من ال�ستبعاد والقيمة الدفرتية للبند( يتم احت�سابه 

يف الربح اأو اخل�سارة. ل يتم احت�ساب اأي ا�ستهالك على الر�س. يتم احت�ساب ا�ستهالك على املباين على مدى العمر الإنتاجي املقدر والبالغ 3 عاما.

ك(  املمتلكات والآلت واملعدات 
( الحت�ساب والقيا�س

بنود املمتلكات والآلت املعدات املحتفظ بها لال�ستخدام لتقدمي اخلدمات, ولأهداف اإدارية ب�سكل م�ستمر والتي ل توجد هناك نية لبيعها يف الظروف 
العتيادية, تظهر بالتكلفة مطروحًا منها ال�ستهالك املتجمع واأي خ�سائر لالنخفا�س يف القيمة, اإن وجدت. تتم ر�سملة تكاليف الإ�سافات والتح�سينات 

الرئي�سية.
( التكاليف الالحقة

اإن التكاليف الالحقة ت�ساف اإىل القيمة الدفرتية للموجود اأو حتت�سب كموجود منف�سل, اإذا كان ذلك منا�سبًا, فقط عندما يحتمل ان تتحقق منافع اقت�سادية 
م�ستقبلية للمجموعة مرتبطة بهذا املوجود, واأن يكون بالإمكان قيا�س تكلفته ب�سكل موثوق. يتم احت�ساب جميع تكاليف الإ�سالح وال�سيانة الأخرى يف 
بيان الربح اأو اخل�سارة عند تكبدها. يتم مراجعة القيمة املتبقية والعمر الإنتاجي وطرق احت�ساب ال�ستهالك املوجودات �سنويًا, وتعديلها كلما كان 

ذلك منا�سبًا.  
يتم احت�ساب الأرباح واخل�سائر من بيع املمتلكات والآلت واملعدات عن طريق مقارنة املبالغ املقبو�سة من البيع مع �سايف القيمة الدفرتية للممتلكات 

والآلت واملعدات, وحتت�سب �سمن ''الإيرادات الأخرى'' يف بيان الربح اأو اخل�سارة. 
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3( ال�ستهالك
يحت�سب ال�ستهالك وفقا لطريقة الق�سط الثابت و مبوجب معدلت �سنوية والهدف منها اإ�ستهالك تكلفة املوجودات على مدى العمر الإنتاجي املقدر لكل 

منها وذلك ح�سب التوزيع الآتي :

العمر النتاجي بال�صنوات التفا�صيل
  3 -  الأر�سفة واملباين  

   احلو�س العائم
   -  رافعات

 3 ال�سيارات
   - القوارب

 -  الأثاث واملعدات املكتبية

يتم حتميل ال�ستهالك على بيان الربح اأو اخل�سارة. ويف حالة بيع اأو �سطب اأي من املوجودات الثابتة, يتم طرح التكلفة وال�ستهالك املرتاكم, ويتم 
احت�ساب اأي ربح اأو خ�سارة من الغاء الحت�ساب يف الربح اأو اخل�سارة. يتم مراجعة الأعمار النتاجية املقدرة للموجودات ب�سفة دورية من قبل الإدارة. 

ل(  ذمم جتارية مدينة
الذمم التجارية املدينة هي املبالغ امل�ستحقة من العمالء عن ال�سلع املباعة اأو اخلدمات املوؤداة يف ظروف العمل العتيادية. يتم ت�سجيل الذمم التجارية 
املدينة مبدئيا على اأ�سا�س القيمة العادلة, ولحقًا يتم احت�سابها بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي, مطروحًا منها خم�س�س انخفا�س 

القيمة.

م( مبالغ م�صتحقة من العمالء 
متثل املبالغ امل�ستحقة من العمالء قيمة الأعمال املنجزة التي مل ت�سدر فواتري لها واملتوقع حت�سيلها  من العميل نتيجة العمل املنجز ح�سب العقد حتى تاريخ 
بيان املركز املايل. يتم احت�ساب ذلك بالتكلفة اإ�سافة اإىل الأرباح املحت�سبة حتى الن, ناق�سًا املبالغ التي مت ا�سدار فواتري لها واخل�سائر املحت�سبة عند 

تكبدها.  

ن(  اإيجارات ت�صغيلية
يتم ت�سنيف الإيجارات التي ل تت�سمن اإنتقال املنافع واملخاطر ب�سكل جوهري للم�ستاأجر كاإيجارات ت�سغيلية. حتت�سب املدفوعات التي تتم حتت الإيجارات 

الت�سغيلية يف بيان الربح اأو اخل�سارة بطريقة الق�سط الثابت على فرتة الإيجار. 

�ض( النقد وما يف حكمه 
يتكون النقد وما يف حكمه من النقد, واأر�سدة البنوك, والودائع البنكية ق�سرية الأجل امل�ستحقة خالل 3 اأ�سهر اأو اأقل من تاريخ �رصائها وهي غري معر�سة 

لتغري جوهرية يف القيمة العادلة. 

ع( الحتياطي القانوين 
وفقًا لنظام ال�رصكة الأ�سا�سي فاإنه يجب تخ�سي�س % من �سايف الأرباح لالحتياطي قانوين. وفقًا لأحكام قانون ال�رصكات التجارية البحريني ل�سنة 
, فاإنه ميكن اإيقاف التخ�سي�س اإىل الحتياطي القانوين عندما ي�سل الحتياطي اإىل % من راأ�س املال. الحتياطي القانوين قابل للتوزيع فقط 

    . وفقًا لأحكام قانون ال�رصكات التجارية البحريني ل�سنة

ف( الحتياطي العام 
طبقًا للمادة رقم  من النظام الأ�سا�سي, يتم حتويل مبالغ حمددة اإىل الحتياطي العام. بقرار من جمل�س الإدارة, مت التوقف عن حتويل املبالغ اإىل 
الحتياطي العام منذ عام . الحتياطي العام والأرباح امل�ستبقاة ميثالن اأرباح مرتاكمة خم�س�سة لال�ستخدام يف امل�ستقبل, حيث اأن ملجل�س الإدارة 

وامل�ساهمني كامل حرية الت�رصف فيهما وهما قابالن للتوزيع.

�ض( احتياطي التربعات اخلريية 
احتياطي التربعات اخلريية ميثل حتويالت من الأرباح امل�ستبقاة لأغرا�س خريية.

ق( اأرباح اأ�صهم معلنة 
حتت�سب اأرباح الأ�سهم املعلنة �سمن التزامات ال�رصكة يف الفرتة التي يتم املوافقة عليها من قبل امل�ساهمني. 

ر( العائد على ال�صهم
تقدم املجموعة معلومات العائد على ال�سهم الأ�سا�سي لأ�سهمها العادية. يحت�سب العائد الأ�سا�سي لكل �سهم بق�سمة ربح اأو خ�سارة ال�سنة املن�سوبة حلاملي 

الأ�سهم العادية للمجموعة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل الفرتة. 
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3.   ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة )يتبع(
�ض(  القطاعات الت�صغيلية

الإيرادات وامل�رصوفات  ت�سمل  تتكبد م�رصوفات, والتي  اإيرادات و  باأن�سطة جتارية قد تك�سب منها  اأجزاء من املجموعة تقوم  الت�سغيلية هي  القطاعات 
املن�سوبة للمعامالت التي تتم مع باقي مكونات املجموعة. يتم مراجعة النتائج الت�سغيلية للقطاعات ب�سورة منتظمة من قبل جمل�س اإدارة املجموعة, بهدف 

تقييم اأداء كل قطاع وتخ�سي�س املوارد لهذه القطاعات, والتي يوجد لها معلومات مالية منف�سلة. 

ت( منافع املوظفني
العمل  اأ�سحاب  يتحمله كل من  �سهري  ا�سرتاك  البحرينيني وذلك نظري  للموظفني  اأخرى(  اجتماعية  )ومنافع  تاأمينيًا  الجتماعي غطاءًا  التاأمني  هيئة  توفر 
واملوظفني و يحت�سب على اأ�سا�س ن�سبة مئوية ثابتة من الراتب. م�ساهمة املجموعة يف هذا الربنامج والذي ميثل برنامج م�ساهمات حمددة ح�سب املعيار 

املحا�سبي الدويل رقم )( يتم ت�سجيلها كم�ساريف يف بيان الربح اأو اخل�سارة عند تكبدها.  
ي�ستحق املوظفون الأجانب مكافاأة نهاية اخلدمة وفقًا لن�سو�س قانون العمل البحريني بالقطاع الأهلي ل�سنة  على اأ�سا�س مدة اخلدمة والرواتب 
والعالوات الأخرى ح�سب اآخر رواتب وعالوات مدفوعة. لقد مت عمل خم�س�س لهذه اللتزامات و التي متثل م�ساهمة غري ممولة والتي متثل برنامج منافع 

حمددة ح�سب قانون املحا�سبة العاملي رقم )( واحت�سابها على افرتا�س اإنهاء خدمات جميع املوظفني بتاريخ بيان املركز املايل.
يتم احت�ساب منافع املوظفني ق�سرية الأجل كم�رصوف عند تاأدية اخلدمة ذات ال�سلة. يتم احت�ساب التزام بالقيمة املتوقع دفعها من قبل املجموعة نتيجة 

التزامات قانونية بدفع هذه املبالغ مقابل اخلدمات املوؤداة من قبل املوظفني والتي ميكن تقديرها ب�سكل موثوق.

ث( املخ�ص�صات 
اأو اعتبارية من جراء معامالت �سابقة, وعندما يكون من  يتم احت�ساب خم�س�س يف بيان املركز املايل عندما تكون على املجموعة التزامات قانونية 

املحتمل وجود تدفق خارجي ملنافع اقت�سادية ل�سداد هذه اللتزامات, , وكان بالإمكان تقدير مبلغ اللتزام ب�سورة موثوقة.

4. النقد وما يف حكمه

 2016
. . النقد يف ال�سندوق 

. . نقد لدى البنوك
.. .3. ودائع بنكية ق�سرية الأجل

3.. ,,3 النقد وما يف حكمه يف بيان املركز املايل

).( ).( ال�سحب على املك�سوف
.. ,33,3 النقد وما يف حكمه يف بيان التدفقات النقدية

.)%. :(  %. كما يف تاريخ بيان املركز املايل, بلغ متو�سط معدل الفائدة على الودائع البنكية ق�سرية الأجل

5.  ذمم جتارية مدينة 

 2016
..3 3..3 اإجمايل الذمم املدينة

).3( ).( مطروحًا منها: خم�س�سات انخفا�س القيمة
.. 3,33,

احلركة يف خم�س�س انخفا�س القيمة كما يلي:

 2016
.3 .3 يف  يناير
3.3 . خم�س�س ال�سنة
).3( - ا�سرتجاعات خالل ال�سنة

)3.( ).( امل�سطوب خالل ال�سنة
.3 , يف 31 دي�صمرب

.)( املعلومات املتعلقة بتعر�س املجموعة ملخاطر الئتمان, وخ�سائر انخفا�س قيمة الذمم التجارية املدينة والأخرى مو�سحة يف اإي�ساح رقم
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6. املخزون 

 2016
. .3 ب�سائع لإعادة البيع
3.33 3. مواد خام ومواد ا�ستهالكية
. .

).( ).( خم�س�س املواد بطيئة احلركة واملتقادمة   
. 3,33

احلركة يف خم�س�س انخفا�س القيمة كما يلي:

 2016
. . يف  يناير

.33 . خم�س�س ال�سنة

. ,
خالل ال�سنة, مت اإحت�ساب املخزون امل�ستخدم بقيمة ,3 دينار بحريني )3, : دينار بحريني( كم�رصوفات �سمن تكلفة املبيعات.

7. موجودات اأخرى

 2016
. . فوائد م�ستحقة

. . م�رصوفات مدفوعة مقدمًا
- . مبالغ مدفوعة مقدمًا للمزودين

33.3 . اأخرى

33. 33,

8.  ا�صتثمارات متوفرة للبيع

 2016
3..3 3.. اأ�سهم حقوق ملكية  مدرجة  

3..3 3,,
احلركة يف ال�ستثمارات املتوفرة للبيع خالل ال�سنة كما يلي:

 2016
3.. 3..3 يف  يناير

- .3 اإ�سافات خالل ال�سنة
).( )3.3( تغريات القيمة العادلة  

3..3 3,, يف 31 دي�صمرب

9.  ا�صتثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق

 2016
. ,, �سندات دين تنموية غري مدرجة - حكومة مملكة البحرين

ت�سمل ال�ستثمارات املحتفظ بها حتى ال�ستحقاق على �سندات دين تنموية حلكومة مملكة البحرين �سادرة عن م�رصف البحرين املركزي مبعدل فائدة يرتاوح 
.و  لفرتات ا�ستحقاق بني %. - . بني

بالدينار البحريني
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10. عقارات ا�صتثمارية 

املجموع


املجموع
2016 مباين اأرا�سي

مملوكة

التكلفة
,,3 ,,3 ,,3 3, يف  يناير  

- - - - اإ�سافات
,,3 ,,3 ,,3 3, يف 31 دي�صمرب  

ال�ستهالك
,,3 ,, ,, - يف  يناير  

3, 3, 3, - ا�ستهالك ال�سنة

,, ,3, ,3, - يف 31 دي�صمرب 2016
3,415,563 3,,3 ,, 3, �صايف القيمة الدفرتية  يف 31 دي�صمرب  

املبالغ املحت�سبة يف بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر للعقارات ال�ستثمارية كما يلي:

 2016
.3 , اإجمايل اإيراد الإيجارات

)3.( )3,( ال�ستهالك
).( ),( م�رصوفات اأخرى

.33 3, �صايف اإيراد الإيجارات )اإي�صاح 17(

للعقارات  العادلة  القيمة  تقدير  مت  اأخرى.  لأطراف  موؤجرة  املجموعة  متلكها  ومباين  حرًا,  متلكًا  مملوكة  اأرا�سي  من  ال�ستثمارية  العقارات  تتكون 
ال�ستثمارية بقيمة . مليون دينار بحريني من قبل مقيم خارجي م�ستقل عن املجموعة. وميتلك هذا املقيم امل�ستقل املوؤهالت املنا�سبة واخلربة يف 
تقييم عقارات يف املواقع ذات ال�سلة. مت حتديد القيمة العادلة بناًء على منهجية ال�سوق املقارن والذي يعك�س اأ�سعار املعامالت الأخرية لعقارات مماثلة. 

مل يكن هناك اأي تغيري يف اأ�سلوب التقييم خالل العام.  
�سنفت املجموعة القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية �سمن امل�ستوى  يف تراتبية القيمة العادلة.

11.  منافع للموظفني

 2016
3. ,3 الر�سيد يف  يناير

. , خم�س�س ال�سنة
)3.( ),( املدفوع خالل ال�سنة
.3 , يف 31 دي�صمرب

  متو�سط عدد املوظفني
بلغت ا�سرتاكات املجموعة املدفوعة اإىل هيئة التاأمني الجتماعي يف برنامج التقاعد الجتماعي للبحرينيني ل�سنة  مبلغ , دينار بحريني 

),3 : دينار بحريني(.

بالدينار البحريني
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12. عقار ومن�صاآت ومعدات 

املجموع
2015

املجموع
2016

اأعمال
راأ�سمالية
قيد التنفيذ

اأثاث
ومعدات

�سيارات
وقوارب

من�ساآت
ومعدات

اأر�سفة 
ومباين

التكلفة
,, 3,, ,, 3, ,3 3,, ,, يف  يناير 

,3, 3, ,3 , , 3,33 , اإ�سافات

)3,( ),( ),( - - - - مبالغ مقدمة 
م�سرتجعة *

3,, ,, ,3, , , 3,,33 ,, يف 31  ي�صمرب 
  ال�ستهالك

,, ,, - 3, , ,,3 3,3, يف  يناير  
ا�ستهالك ال�سنة:

3, 3, - ,3 - , , تكلفة املبيعات
, , - ,3 , 3 - م�رصوفات ت�سغيلية

,, ,, - 3, , 3,, 3,,33 يف 31 ي�صمرب 

,3, ,3, ,3, ,3 , , 3,, �صايف القيمة 
الدفرتية

. سنة ابتداءًا من يناير�  مت جتديد فرتة ا�ستئجار ال�رصكة لالر�س املقام عليها مرافق اخلدمات واملكتب الرئي�سي ملدة
 .) ميثل مبلغًا مدفوع مقدمًا ملقاول لأحد امل�ساريع مت اإلغاوؤه لحقًا , ومت ا�سرتجاع املبالغ املدفوعة مقدمًا من قبل املجموعة )�سفحة *

13. ذمم دائنة اأخرى وم�رصوفات م�صتحقة   

 2016
3. . م�رصوفات م�ستحقة
. . خم�س�س تربعات خريية

.33 . خم�س�س اإجازات املوظفني
3. . اأرباح اأ�سهم غري مطالب بها
3.3 .3 ذمم دائنة اأخرى
3.3 ,,

14. راأ�ض املال   

 2016
اأ( امل�رصح به:

,, �سهم ),, : �سهم( بقيمة  فل�س
,, ,, لل�سهم الواحد

 2016
ب( ال�سادر واملدفوع بالكامل:

,, �سهم ),, : �سهم( بقيمة  فل�س
,, ,,  لل�سهم الواحد

بالدينار البحريني
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14. راأ�ض املال )يتبع(   
معلومات اإ�سافية حول ملكية الأ�سهم 

اأكرث من عدد الأ�سهم امل�سدرة واملدفوعة  اأو   % اأ�سماء وجن�سيات امل�ساهمني الرئي�سيني وعدد الأ�سهم اململوكة والتي ميتلكون فيها ح�سة بن�سبة  )
بالكامل هي كالتايل :

ن�سبة امللكية
% عدد الأ�سهم اجلن�سية

% . .. البحرين يو�سف بن اأحمد كانو ذ.م.م
% . .3.3 البحرين هيئة التاأمني الجتماعي

( جميع اأ�سهم ال�رصكة مدرجة حتت فئة واحدة, وجميع امل�ساهمني مت�ساوين يف حقوق الت�سويت.
3( جدول توزيع الأ�سهم الذي يو�سح عدد امل�ساهمني والن�سبة املئوية يف الفئات التالية  :

% من جمموع
عدد الأ�سهم

القائمة
عدد امل�ساهمني عدد الأ�سهم * الفئــــة

.  .. % اأقل من
.  ..3 % اإىل اأقل من %
.  .3.3 % اإىل اأقل من 

- - - % اإىل اأقل من %
.  .. % اإىل اأقل من %

- - -  % و اأكرث
.  ..

* تبني كن�سبة من الأ�سهم ال�سادرة واملدفوعة بالكامل من قبل امل�ساهمني.
تبلغ ن�سبة الأ�سهم اململوكة لأفراد بحرينيني و�رصكات موؤ�س�سة يف مملكة البحرين .%  والأ�سهم مملوكة من قبل جن�سيات اأخرى ن�سبة .%. بلغ 

.)%. :( %.3 ن�سبة  3 دي�سمرب جمموع الأ�سهم اململوكة من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة يف

15.الإيرادات   

 2016
.. .3.3 ت�سليح ال�سفن

3. 3. الق�سم التجاري
. 3. ت�سليح امل�سخات

.3. ,,

بالدينار البحريني
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16. م�رصوفات عمومية واإدارية 

 2016
. . م�رصوفات املوظفني
3. 3. ) مكافاأة اأع�ساء جمل�س الدارة )اإي�ساح
3. 3. م�ساريف اإيجار

. . م�ساريف تاأمني
3.3 . اأتعاب مهنية 

. . طباعة وقرطا�سية 
.3 . م�ساريف الدعاية والت�سويق
. . ) ال�ستهالك )اإي�ساح
.3 . م�ساريف الت�سالت

.3 .3 م�ساريف ال�سفر وال�سيافة
. . م�ساريف اأخرى

..3 ,,

17. اإيرادات اأخرى 

 2016
.33 3. ) اإيرادات العقارات, �سايف )اإي�ساح

. .3 مبيعات خردة
. . اإيرادات اأخرى

3. ,

18. العائد على ال�صهم

 2016
.. .3. ربح ال�سنة  

.. .. املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم خالل ال�سنة
 فل�س  فل�س العائد الأ�صا�صي لكل �صهم 

كما يف تاريخ بيان املركز املايل, ل متتلك املجموعة اأية اأدوات دين قابلة للتحويل.

19. املخ�ص�صات املقرتحة
يقرتح جمل�س الإدارة توزيع % كاأرباح نقدية ) :%( من راأ�س املال املدفوع, وتخ�سي�سات اأخرى كما يلي:

 2016
. . اأرباح اأ�سهم

3. . املحول لأعمال خريية
3. .

بالدينار البحريني
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20. بيانات القطاعات   
اأن لدى املجموعة ثالث قطاعات وهي الوحدات التجارية الإ�سرتاتيجية للمجموعة. تقدم الوحدات الإ�سرتاتيجية للمجموعة خمتلف  يبني الو�سف التايل 
املنتجات واخلدمات وتدار ب�سكل منف�سل من قبل اإدارة املجموعة ومن خالل الهيكل الداخلي للتقارير. يقوم جمل�س الإدارة مبراجعة التقارير الإدارية 

الداخلية لكل وحدة جتارية اإ�سرتاتيجية ب�سكل ربع �سنوي على الأقل. يبني امللخ�س التايل العمليات يف كل قطاع:
• قطاع ا�سالح ال�سفن والإ�ستثمار يت�سمن القطاع الت�سغيلي والعمليات الرئي�سية لإ�سالح ال�سفن وعمليات الإ�ستثمار.

• يت�سمن القطاع التجاري الق�سم التجاري لل�رصكة ''تيمز'' املتخ�س�س يف بيع امل�سخات امليكانيكية والكهربائية لل�سفن.
• ي�سمل قطاع ا�سالح امل�سخات ال�رصكة التابعة للمجموعة واملتخ�س�سة يف ا�سالح امل�سخات.

يتم قيا�س اأداء القطاع من خالل الربح الذي ياأتي يف تقارير الإدارة الداخلية املراجعة من قبل جمل�س اإدارة املجموعة. ت�ستخدم ادارة املجموعة ربح 
القطاع كمقيا�س لالأداء, وذلك لإعتباره اأكرث املعلومات ذات ال�سلة لتقييم نتائج كل قطاع ن�سبه للمن�ساآت الأخرى التي تعمل يف هذه ال�سناعات. ل متتلك 

املجموعة اأي ايرادات ناجتة عن عمليات ما بني القطاعات. تعمل املجموعة يف البحرين ولذلك ل متتلك اأي قطاعات جغرافية منف�سلة.
لدى املجموعة القطاعات التجارية التالية:

املجموع
اإلغاء

املعامالت
بني القطاعات

ت�سليح
امل�سخات

الق�سم
التجاري

ت�سليح
ال�سفن

وال�ستثمارات
2016

,, ),( 3, 3, ,3,3 الإيرادات
,, - ,3 , ,,3 اإجمايل الربح

,3 - , 3 , ال�ستهالك
, - -  ,3 فوائد, واأرباح اأ�سهم واإيرادات اأخرى

,3, - , ),( ,3, ربح/ )خ�سارة( ال�سنة 
,,3 ),( ,3 , ,3,3 جمموع املوجودات
)3,3,( , )3,( ),( )3,,( جمموع املطلوبات

املجموع
اإلغاء

املعامالت
بني القطاعات

ت�سليح
امل�سخات

الق�سم
التجاري

ت�سليح
ال�سفن

وال�ستثمارات


,3, ),( , 3, ,, الإيرادات
,3,3 - , , ,,3 اإجمايل الربح

3,3 - ,  33,3 ال�ستهالك
3, - , )3( ,3 فوائد, واأرباح اأ�سهم واإيرادات اأخرى

,, - 3, )3,3( ,, ربح/ )خ�سارة( ال�سنة 
,3, ),( ,3 , ,, جمموع املوجودات
)3,,( , ),3( ),3( ),,( جمموع املطلوبات

بالدينار البحريني
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21. عقارات املجموعة 

املوقع
القيمة

العادلة
)دينار بحريني(

العمر
الفرتا�سي
)بال�سنوات(

ال�ستخدام مملوك /
م�ستاأجر العقار

املنطقة ال�سناعيةمبيناء �سلمان غري حمدد غري حمدد العمليات م�ستاأجر اأر�س ا�سالح ال�سفن
املنطقة ال�سناعيةمبيناء �سلمان غري حمدد 3 مكتب وخمزن الأر�س م�ستاأجرة  مبنى ا�سالح ال�سفن
املنطقة ال�سناعيةمبيناء �سلمان غري حمدد  العمليات م�ستاأجرة ار�س املخزن
املنطقة ال�سناعيةمبيناء �سلمان غري حمدد  مكتب وخمزن الأر�س م�ستاأجرة مبنى املخزن

املرخ, �سار .3 مليون غري حمدد ا�ستثمار ملك اأر�س
املرخ, �سار . مليون  ا�ستثمار ملك فلل �سكنية
املرخ, �سار .3 مليون  ا�ستثمار ملك فلل �سكنية

املنطقة ال�سناعيةمبيناء �سلمان غري حمدد  العمليات م�ستاأجر مبنى املعر�س واملخزن

22. الأدوات املالية واإدارة املخاطر   
تتكون املوجودات املالية للمجموعة من النقد وما يف حكمه والودائع البنكية, وال�ستثمارات املتوفرة للبيع, وال�ستثمارات املحتفظ بها حتى ال�ستحقاق 
واملبالغ امل�ستحقة من العمالء والذمم التجارية املدينة. املطلوبات املالية للمجموعة تتكون من الذمم الدائنة التجارية واملبالغ امل�ستحقة للمقاولني وال�سحب 

على املك�سوف وم�رصوفات م�ستحقة.
اأ (  اإطار وعر�س اإدارة املخاطر

فيما يلي �رصح للمخاطر التي تتعر�س لها املجموعة وطرق اإدارتها. تتعر�س املجموعة للمخاطر الآتية جراء ا�ستخدام الأدوات املالية :
• خماطر الئتمان.
• خماطر ال�سيولة.
• خماطر ال�سوق.

يعر�س هذا الإي�ساح معلومات عن تعر�س املجموعة لكل من املخاطر املذكورة اأعاله, واأهداف املجموعة وال�سيا�سات واإجراءات قيا�س واإدارة اخلطر 
واإدارة راأ�س مال املجموعة. وكما يعر�س هذا الإي�ساح اأي�سًا بع�س الإف�ساحات الكمية بالإ�سافة اإىل الإف�ساحات الأخرى خالل البيانات املالية.

للتعرف على وحتليل  �سيا�سات لإدارة املخاطر  اأن�ساأت املجموعة  للمجموعة.  اإدارة املخاطر  تاأ�سي�س ومراقبة هيكل  ب�سكل عام عن  الإدارة م�سوؤول  جمل�س 
املخاطر التي تواجه املجموعة, ولتعيني حدود و�سوابط املخاطر, وملراقبة املخاطر واللتزام بهذه احلدود. يتم مراجعة �سيا�سات ونظم مراقبة املخاطر 
ب�سكل دوري لعك�س التغريات يف اأحوال ال�سوق واأن�سطة املجموعة. حتد ال�رصكة من خماطر الئتمان على اأر�سدة البنوك عن طريق التاأكد من اأن النقد يودع 

لدى بنوك ذات ت�سنيف ائتماين جيد.
ب ( خماطر الئتمان

هي املخاطر الناجتة عن ف�سل اأحد الأطراف بالوفاء بالتزاماته املالية عند ا�ستحقاقها مما يوؤدي اإىل تعر�س املجموعة خل�سائر مالية. تتعر�س املجموعة 
لهذه املخاطر اأ�سا�سًا على ال�ستثمارات, والنقد وما يف حكمه, والودائع البنكية والذمم التجارية املدينة.

يتم احلد من خماطـر الئتمان املتعلقة بالذمم املدينة عن طريق درا�سة قدرة القرتا�س لدى العمالء قبل منحهم اأية ت�سهيالت. ويتم اتباع اجراءات منا�سبة 
التجارية املدينة. يتعلق  الذمم  للخ�سائر املتكبدة من  القيمة ميثل تقديراتها  وحمددة ملراقبة خماطر الئتمان . قامت املجموعة بعمل خم�س�س لنخفا�س 
املدفوعات  لإح�سائيات  التاريخية  املعلومات  على  بناًء  جماعي  اأ�سا�س  على  اخل�سائر  خم�س�س  حتديد  يتم  اجلوهرية.  الفردية  بالتعر�سات  املخ�س�س 
للموجودات املالية امل�سابهة. تعتقد الإدارة اأنه ل يوجد حاجة ملخ�س�س اإ�سايف ملخاطر الئتمان اأكرث من املخ�س�س لنخفا�س قيمة الذمم التجارية املدينة 

)راجع اإي�ساح (. احلد الأق�سى ملخاطر الئتمان املتعلقة بالذمم املدينة يعادل القيمة الدفرتية مطروحًا منها خم�س�س انخفا�س القيمة املحددة.

بالدينار البحريني
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22. الأدوات املالية واإدارة املخاطر )يتبع(   

( التعر�س ملخاطر الئتمان
متثل املبالغ الدفرتية للموجودات املالية احلد الأق�سى لتعر�س خماطر الئتمان. التعر�س الأق�سى ملخاطر الئتمان كما يف تاريخ بيان املركز املايل 

كالآتي :

 2016
. .. ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى ال�ستحقاق

3.. .. النقد وما يف حكمه
.. .. ودائع بنكية  
.. 3.33. ذمم جتارية مدينة
.. . مبالغ م�ستحقة من العمالء  

. . ذمم مدينة اأخرى
.. ,,33

جمموع القيمة الدفرتية خم�س�س  انخفا�س القيمة اإجمايل 2016

..33 - ..33 غري متخلف ال�سداد وغري منخف�س القيمة 
3. - 3. م�ستحق ولكن غري منخف�س القيمة 

- ).( . م�ستحق ومنخف�س القيمة 
3.33. ).( 3..3

جمموع القيمة الدفرتية خم�س�س انخفا�س القيمة اإجمايل 
.. - .. غري متخلف ال�سداد وغري منخف�س القيمة 

. - . م�ستحق ولكن غري منخف�س القيمة 
- ).3( .3 م�ستحق ومنخف�س القيمة 

.. ).3( ..3
ج( خماطر ال�سيولة

خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم قدرة املجموعة احل�سول على الأموال الالزمة ل�سداد التزاماتها املتعلقة بالأدوات املالية. تدير املجموعة خماطر 
ال�سيولة عن طريق التاأكد من توافر ال�سيولة والت�سهيالت الأخرى ل�سداد التزاماتها املتعلقة باملتطلبات الراأ�سمالية. فيما يلي ال�ستحقاقات التعاقدية على 

املطلوبات املالية:

خالل �سنة واحدة التدفقات النقدية التعاقدية القيمة الدفرتية 2016

. . . �سحب على املك�سوف
. . . مبالغ م�ستحقة ملقاولني
. . . ذمم جتارية دائنة

.. .. .. ذمم دائنة اأخرى
..3 .. ..

خالل �سنة واحدة التدفقات النقدية التعاقدية القيمة الدفرتية 
. 3. 3. �سحب على املك�سوف
. . . مبالغ م�ستحقة ملقاولني
. . . ذمم جتارية دائنة
3.3 3.3 3.3 ذمم دائنة اأخرى

.3. .. ..

بالدينار البحريني
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د( خماطر ال�سوق
خماطر ال�سوق هي خماطر تغري اأ�سعار ال�سوق مثل �سعر �رصف العمالت الأجنبية ومعدل الربح واأ�سعار الأ�سهم التي توؤثر على دخل ال�رصكة اأو على اأدواتها 

املالية. الهدف من اإدارة خماطر ال�سوق هو اإدارة و�سيطرة تعر�سات خماطر ال�سوق يف حدود الإطارات املقبولة مع حتقيق عائد جمٍز على املخاطر.
( خماطر معدل الفائدة

خماطر معدل الفائدة هي خماطر تاأثر اأرباح املجموعة نتيجة التغريات يف قيم الأدوات املالية ب�سبب تغري معدل الفائدة يف ال�سوق. تنح�رص خماطر معدل 
الفائدة يف ال�سوق يف الودائع البنكية و�سندات الدين.

الأدوات املالية للمجموعة التي تتحمل فوائد بتاريخ بيان املركز املايل كما يلي:

 2016
اأدوات ذات معدل ثابت

. .. �سندات دين حكومية 

اأدوات ذات معدل متغري
3.. .. النقد وما يف حكمه
.. .. ودائع بنكية  

. . �سحب على املك�سوف
. ,

كما يف تاريخ بيان املركز املايل, تتحمل �سندات الدين احلكومية متو�سط معدل فائدة بقيمة  :( %%( بينما بلغ متو�سط معدل الفائدة على الودائع 
.)%.3 :( %. البنكية قيمة

حتليل ح�سا�سية التدفقات النقدية على الأدوات متغرية معدل الفائدة 
اإن تغري معدل الفائدة مبئة نقطة يف تاريخ بيان املركز املايل �سوف يزيد / )ينق�س( حقوق امللكية والربح اأو اخل�سارة مببلغ , دينار بحريني يف 
كال الجتاهني ), : دينار بحريني(. هذا التحليل يفرت�س اأن جميع املتغريات الأخرى, وخ�سو�سًا اأ�سعار العمالت الأجنبية تبقى ثابتة. مت 

. عمل التحليل على نف�س الأ�سا�س ل�سنة
( خماطر �سعر ال�سوق الأخرى

تن�ساأ خماطر �سعر ل�سوق الأخرى للمجموعة من ا�ستثماراتها املتوفرة للبيع. جميع ال�ستثمارات املدرجة لل�رصكة مدرجة يف بور�سة البحرين. اإن % زيادة 
 :( دينار بحريني 3, يف حقوق امللكية مببلغ )انخفا�س( يف اأ�سعار بور�سة البحرين بتاريخ بيان املركز املايل �سينتج عنه زيادة / )نق�س( /

زيادة / )نق�س( ,3 دينار بحريني(.    
3( خماطر �رصف العمالت الأجنبية

ال�رصكة ملخاطر �رصف  تتعر�س  الأجنبية.  العمالت  �سعر �رصف  للتغريات يف  نتيجة  اأرباح املجموعة  تاأثر  الأجنبية هي خماطر  العمالت  خماطر �رصف 
بالدولر  الدينار مقوم  اأن  الأمريكي. مبا  بالدولر  تتم معظم امل�سرتيات اخلارجية  الأجنبية.  بالعملة  الأجنبية على مطلوباتها من م�سرتياتها  العمالت 

الأمريكي فان ال�رصكة ل تتعر�س لأية خماطر جوهرية. 

هـ( اإدارة راأ�ض املال
اأهداف املجموعة لإدارة راأ�س املال هي:

• حماية املن�ساأة يف قدرتها على ال�ستمرارية وبالتايل املوا�سلة على توفري عوائد للم�ستثمرين ومنفعة للمهتمني.
• توفري عائد مالئم للم�ساهمني بت�سعري املنتجات واخلدمات مبا يتما�سى وم�ستوى املخاطر.

تدير املجموعة هيكل راأ�س املال وتعدل عليه يف �سوء التغريات يف الأو�ساع القت�سادية وخ�سائ�س املخاطر للموجودات املعنية . ولغر�س احلفاظ اأو 
تعديل هيكل راأ�س املال, قد تقوم املجموعة بتعديل مبالغ اأرباح الأ�سهم املدفوعة للم�ساهمني, واإرجاع جزء من راأ�س املال, واإ�سدار اأ�سهم جديدة. مل 
تكن هناك اأي تغريات جوهرية يف توجه املجموعة لإدارة راأ�س املال خالل ال�سنة ومل يكن هناك اأي متطلبات لراأ�س املال مفرو�سًا خارجيًا على ال�رصكة اأو 

ال�رصكة التابعة لها.
اإن �سيا�سة جمل�س الإدارة هي املحافظة على قاعدة راأ�س مال قوية للمحافظة على ثقة امل�ستثمرين والدائنني واحلكومة. يقوم اأع�ساء جمل�س الإدارة باملراقبة 

للتاأكد من توفر اأموال كافية للتاأكد من �سري العمليات احلالية ب�سكل �سل�س. تعرف املجموعة راأ�س املال كاإجمايل حقوق امللكية.
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23. ت�صنيف الأدوات املالية بالقيمة العادلة   
القيمة العادلة هي املبلغ الذي �سيتم ا�ستالمه عند بيع موجود اأو �سداده عند حتويل مطلوب بني طرفني ملمني باملعاملة وعلى اأ�س�س جتارية بتاريخ القيا�س 
يف ال�سوق الرئي�سي, اأو عند غيابه, يف ال�سوق الأكرث فائدة الذي ميكن للمجموعة الو�سول اإليه بذلك التاريخ. القيمة العادلة لأي التزام, تعك�س خماطر 

عدم الأداء.  
تقوم املجموعة بقيا�س القيمة العادلة لالأداة املالية با�ستخدام الأ�سعار املدرجة يف �سوق ن�سط لهذه الأداة متى ما توافرت هذه الأ�سعار. يعترب ال�سوق ن�سطًا 
عندما تتوافر فيه الأ�سعار املدرجة ب�سهولة وب�سكل منتظم ومتثل معامالت �سوق حقيقية ومتكررة بانتظام على اأ�س�س جتارية. ويف حالة عدم توفر اأ�سعار 
مدرجة يف �سوق ن�سط اأو يف حالة عدم وجود طرق اخرى ل�ستخال�س القيمة العادلة, يتم قيا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية للمجموعة بالتكلفة 

املطفاأة مطروحًا منها خم�س�سات انخفا�س القيمة.
اأف�سل دليل على القيمة العادلة لالأداة املالية عند العرتاف الأويل عادًة يكون �سعر ال�سفقة - وهي القيمة العادلة للمقابل املدفوع اأو تلقيها. اإذا قررت 
ت�ستند على �سعر تداولها يف �سوق ن�سطة  العادلة ل  القيمة  اإن  ال�سفقة ومما يدل على  العادلة عند العرتاف الأويل يختلف عن �سعر  القيمة  اأن  املجموعة 
للموجودات ومطلوبات متطابقة ول ت�ستند اإىل تقنيات التقييم التي ت�ستخدم البيانات املالحظة من  الأ�سواق, يتم قيا�س الأداة املالية بالقيمة العادلة, بعد 
تعديلها لتاأجيل الفرق بني القيمة العادلة عند العرتاف الأويل و�سعر ال�سفقة. لحقًا, يتم اإحت�ساب الفرق يف الربح اأو اخل�سارة على مدى عمر الداة املالية 

ولكن يف موعد ل يتجاوز موعد اعتماد التقييم بالكامل من قبل بيانات �سوق ميكن مالحظتها اأو اأغالق املعاملة.

( الت�سنيف املحا�سبي لالأدوات املالية كما يلي: 

جمموع القيمة
الدفرتية

اأخرى بالتكلفة
املطفاأة

حمتفظ بها
حتى ال�ستحقاق متوفرة للبيع قرو�س وذمم

مدينة 31 دي�صمرب 2016

3,33, - - - 3,33, ذمم جتارية مدينة
, - - - , مبالغ م�ستحقة من العمالء

,,3 - - - ,,3 النقد وما يف حكمه
,, - - - ,, ودائع بنكية 
,, - ,, 3,, - ا�ستثمارات

, - - - , موجودات اأخرى
,, - ,, 3,, ,,

, , �سحب على املك�سوف
, , مبالغ م�ستحقة ملقاولني
, , - - - ذمم جتارية دائنة

,, ,, - - - ذمم دائنة اأخرى
,,3 ,,3 - - -

جمموع القيمة
الدفرتية

اأخرى بالتكلفة
املطفاأة

حمتفظ بها
حتى ال�ستحقاق متوفرة للبيع قرو�س وذمم

مدينة  3 دي�سمرب

,, - - - ,, ذمم جتارية مدينة
,, - - - ,, مبالغ م�ستحقة من العمالء
3,, - - - 3,, النقد وما يف حكمه
,, - - - ,, ودائع بنكية 
3,,3 - , 3,,3 - ا�ستثمارات

, - - - , موجودات اأخرى

,3, , 3,,3 ,,

, , �سحب على املك�سوف
, , مبالغ م�ستحقة ملقاولني
, , - - - ذمم جتارية دائنة
3,3 3,3 - - - ذمم دائنة اأخرى

,3, ,3, - - -
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23. ت�صنيف الأدوات املالية بالقيمة العادلة )يتبع( 

2( ت�صل�صل القيمة العادلة
تقي�س املجموعة القيم العادلة با�ستخدام تراتبية القيمة العادلة التايل, والذي يعك�س اأهمية املدخالت امل�ستخدمة يف القيام بهذه القيا�سات:

• امل�ستوى:  اأ�سعار ال�سوق املدرجة )غري املعدلة( يف �سوق ن�سط لأداة مالية مماثلة.
• امل�ستوى: تقنيات تقييم مبنية على مدخالت قابلة للر�سد, مبا�رصة )اأي ال�سعر( اأو غري مبا�رصة )اأي م�ستقة من الأ�سعار(. هذه الفئة ت�سمل اأدوات مقيمة 
با�ستخدام: اأ�سعار ال�سوق املدرجة يف �سوق ن�سط لأدوات مالية مماثلة, واأ�سعار مدرجة لأدوات مالية مماثلة اأو م�سابهة, واأ�سعار ال�سوق املدرجة يف 
�سوق لأدوات مالية مماثلة اأو م�سابهة يف �سوق يعترب اأقل من ن�سط, اأو طرق تقييم اأخرى حيث تكون جميع املدخالت الهامة قابلة للر�سد مبا�رصة اأو غري 

مبا�رصة من معلومات ال�سوق.
• امل�ستوى3: تقنيات تقييم مبنية على مدخالت غري قابلة للر�سد. ت�سمل هذه الفئة جميع الأدوات التي ت�سمل تقنيات تقييمها مدخالت غري مبنية على معلومات 
قابلة للر�سد, حيث يكون للمدخالت الغري قابلة للر�سد تاأثري جوهري على تقييم الأدوات املالية. ت�سمل هذه الفئة اأدوات مالية مقيمة على اأ�سا�س الأ�سعار 

املدرجة لأدوات م�سابهة, بحيث تتطلب تعديالت جوهرية غري قابلة للر�سد, اأو افرتا�سات, لتعك�س الفروقات بني الأدوات املالية.

اأ( الأدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة
اجلدول التايل يحلل الأدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة كما يف تاريخ بيان املركز املايل من خالل م�ستوى تراتبية القيمة العادلة , حيث مت ت�سنيف 

القيمة العادلة كما يف تاريخ بيان املركز املايل ح�سب ت�سنيفها:

املجموع امل�ستوى 3  امل�ستوى امل�ستوى 2016
3.. - - 3.. ا�ستثمارات متوفرة للبيع    

املجموع امل�ستوى 3  امل�ستوى امل�ستوى 

3..3 - - 3..3 ا�ستثمارات متوفرة للبيع    

ب( الأدوات املالية الغري مقا�سة بالقيمة العادلة
يبني اجلدول التايل الأدوات املالية الغري مقا�سة بالقيمة العادلة ويحللها ح�سب م�ستوى تراتبية القيمة العادلة, حيث مت ت�سنيف مقيا�س القيمة العادلة:

املجموع امل�ستوى 3  امل�ستوى امل�ستوى
31 دي�صمرب 2016

2.006.841 - - .. ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق
.. - - ..

املجموع امل�ستوى 3 امل�ستوى
 3 دي�سمرب

. - - . ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق
. - - .

ج( املوجودات واملطلوبات املالية الأخرى
تقارب القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية الأخرى لل�رصكة قيمها العادلة نظرا لطبيعتها الق�سرية الأجل.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016              

بالدينار البحريني



شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب  

24. الأطراف ذوي العالقة    
املالية  قراراته  يف  جوهري  تاأثري  له  كان  اأو  الآخر  الطرف  يف  التحكم  على  القدرة  الأطراف  لأحد  كان  اإذا  عالقة  ذات  الأطراف  العادلةتعترب  القيمة 
ي�ستمل الأطراف ذوي عالقة على �رصكات متار�س املجموعة عليها نفوذًا موؤثرة  اأكرث.  اأو  اأو غري مبا�رصة من خالل و�سيط  والت�سغيلية بطريقة مبا�رصة 

وم�ساهمني رئي�سيني واأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء الإدارة التنفيذية للمجموعة.
اأر�سدة الأطراف ذات العالقة امل�ستملة يف البيانات املالية املوحدة هي كما يلي:

 2016
اأ ( ار�سدة الأطراف ذات العالقة

.3 - امل�ستحق من �رصكة كانو للمالحة - �رصكة حتت �سيطرة م�سرتكة
. . امل�ستحق ل�رصكة يو�سف بن اأحمد كانو ذ.م.م - م�ساهم

 2016
ب ( معامالت مع الأطراف ذات العالقة 

. 3. امل�ستحق من �رصكة كانو للمالحة - �رصكة حتت �سيطرة م�سرتكة
.3 . امل�ستحق ل�رصكة يو�سف بن اأحمد كانو ذ.م.م - م�ساهم

د ( املعامالت مع فريق الإدارة الرئي�سي
يتكون فريق الإدارة العليا الرئي�سي باملجموعة من اأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء الإدارة العليا الذين لهم ال�سالحيات وامل�سئولني عن التخطيط والتوجيه 
ومراقبة اأعمال ال�رصكة. ن�سبة ملكية اأع�ساء جمل�س الإدارة مو�سح يف اإي�ساح )(. كانت املكافاآت يف املزايا املدفوعة لفريق الإدارة العليا الرئي�سي 

كما يلي:

 
- . �سلفة مقدمة مقابل الراتب

 
. . مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة

. . مدفوعات ر�سوم ح�سور جل�سات جمل�س الإدارة
.3 3.3 الرواتب ومنافع اأخرى ق�سرية الأجل

. . منافع ما بعد التوظيف
.3 .

25. اإلتزامات ومطالبات حمتملة

 2016
. . خطابات �سمان 

دخلت املجموعة يف عقد لرتقية اإمدادات الطاقة ملباين املجموعة والنظام الآيل لتخطيط موارد ال�رصكة. بلغت قيمة العقود مبلغ , دينار بحريني 
و , دينار بحريني على التوايل, التكلفة الإجمالية التي تكبدتها املجموعة لرتقية اإمدادات الطاقة والنظام الآيل لتخطيط موارد ال�رصكة حتى 
3 دي�سمرب  بلغت , دينار بحريني ), : دينار بحريني(, و , دينار بحريني ), : دينار 

. بحريني( على التوايل. من املتوقع �سداد هذه اللتزامات يف العام

26. اأرقام املقارنة
مت اإعادة ت�سنيف اأرقام املقارنة لل�سنة املا�سية, عند ال�رصورة, لإعطاء مقارنة عادلة مع عر�س ال�سنة احلالية. اإعادة الت�سنيف هذه مل توؤثر على اأرباح 

ال�سنة, اأو جمموع حقوق امللكية املعلنة �سابقًا.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016              

بالدينار البحريني




