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Engineering the Future
for our region and its people
Nass Corporation B.S.C. is a Bahraini Public Joint Stock Company established
and listed on the Bahrain Stock Exchange in 2006 with a paid up capital of
BHD 20 million. Currently, the paid up capital is BHD 22 million.
Since its inception, the Corporation has emerged as a leading, and integrated
Construction Solutions Provider. With operations in the Kingdom of Bahrain,
Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. Nass Corporation
has carved for itself a unique position to deliver complete turnkey installations.
The Corporation aims to provide clients with a convenient single source for
multiple services.

VISION

VALUES

It is the vision of Nass Corporation to be a major
regional player in the industry and to provide
innovative,turnkey construction and industrial
solutions.

• Honesty
• Integrity
• Excellence
• Transparency

MISSION
At Nass Corporation we are committed to
adding value to our stakeholders: We nurture
the personal and professional growth of our
employees through training and development,
and build solid, mutually beneficial relationships
with our partners and suppliers.
We
endeavour to continually exceed our clients’
expectations through the consistent delivery of
product and service excellence as we strive
to support the growth and development of
the local and regional construction industry.

• Customer Orientation

Nass Corporation B.S.C. Annual Report 2017
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FINANCIAL
HIGHLIGHTS
Revenue

Total Assets

BD 173.404 million

BD 157.965 million

Profit before finance
charges and depreciation

Total Equity

2016: BD 135.818 million

BD 10.099 million
2016: BD 8.098 million
Net Profit

BD 3.525 million
2016: BD 3.044 million

APPROPRIATIONS:
Proposed dividend

BD 1.075 million
2016: BD 1.075 million
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2016: BD 128.761 million

BD 62.984 million
2016: BD 60.130 million
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OPERATIONAL
HIGHLIGHTS
Nass Contracting increased turnover by more than 50%, and
profitability by 132%, due to winning major infrastructure projects,
throughout the Kingdom of Bahrain.
Nass Industrial Service's most distinctive project being
carried out is the fabrication and supply of 426 Pot Superstructures
for ALBA Potline 6 project awarded by Bechtel and ALBA.
Nass Asphalt witnessed a stellar year in terms of perfomance,

breaking tonnage records for the sales of asphalt, and aggregates
with 322,000 tonnes.

Nass Scafform's strategic focus is to take advantage of
upcoming opportunities with the launch of an insulation department in
Kingdom of Bahrain.
Nass Electrical is the first Bahraini company to install first-of-the
kind cable size installation at the 400kV Transmission Development
project.
Delmon Readymix inaugurated its third production facility in
Bahrain, located at Lhssey. The facility consists of two production plants,
with a combined output of 160 cubic metres of concrete per hour.
Delmon Precast formed a Joint Venture with Nass Contracting,
to produce large structural precast elements for the ALBA Potline 6
project.

Nass Corporation B.S.C. Annual Report 2017
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BOARD OF
DIRECTORS

Sameer Abdulla Nass
Chairman

Sami Abdulla Nass

Deputy Chairman & Managing Director
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Adel Abdulla Nass

Ghazi Abdulla Nass

Fawzi Abdulla Nass

Bashar Sameer Nass

Executive Director

Executive Director

Hemant Joshi

Executive Director

Jamal A. Al-Hazeem
Independent Director

Executive Director

Executive Director

Dr.Mustafa Al Sayed
Independent Director

Hisham Al Saie

Independent Director
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CHAIRMAN’S
MESSAGE

NASS remains steadfast in its
commitment to adding value, not
only to its clients, business partners,
and stakeholders, but also to the
communities in which it operates.
Sameer Abdulla Nass
Chairman
Nass Corporation B.S.C. Annual Report 2017
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I sincerely believe that 2017 was
tinted in black, and white, either for
Bahrain’s economy in general, or Nass
Corporation’s in particular. Throughout
the year, we have witnessed businesses
flourish, and others wither; a normal
rhythm within the industry.

The Avenues Bahrain, is a retail and
leisure destination that provides a
much needed ‘corniche’ culture for
Bahraini families, as well as regional
and international visitors to the Island,
which will contribute in the rise of the
kingdom’s economy.

Summer of 2017 was satisfactory for
Nass Corporation, many divisions
prospered!

Another exciting news for Nass
Corporation, is the signing of the
memorandum
of
understanding
between the Corporation and United
Dredging Company to acquire 60% of
the marine sand dredging company,
United Dredging Company (UDC),
which will solve the shortage of sand
supply for the construction industry.

Nass Contracting announced the
success of the First Concrete Pour
in Potline 6 Foundation, with the
commencement of early works in
the construction site. ALBA’s Line 6
Expansion Project is one of the largest
brownfield developments in the world,
and we are proud to be a part of it.
Delmon Readymix has inaugurated
its third production facility at Lhssey,
North ALBA, to meet the increasing
construction demand in the Southern
Governorate. The facility increases
production of readymix by four times
and is ideally located to support Nass
Contracting’s ongoing construction work
on the ALBA Potline 6, and the upcoming
BAPCO Sitra Refinery Expansion for the
BAPCO Modernization Program (BMP).
Nass Electrical was also awarded the
400kV Transmission Development,
which is a first-of-the-kind cable size
installation in Bahrain. Nass Electrical
is the first Bahraini company to install its
circuits, which will see 63kms off cable
laid from the new Riffa Substation, to the
new Umm Al Hassam sub-station, and
from Umm Al Hassam, to Hidd (feeder
1) for which the civil works is done by
Nass Contracting.
Nass Industrial Services is now
fabricating and delivering the first
batch of 426 Pot Superstructures for
ALBA Plotline 6 project. This project
is considered an achievement, and is
hailed by both Bechtel, and ALBA.
I am particularly proud of the successful
completion that has now emerged on
Manama’s waterfront; The Avenues
Bahrain. This landmark development
is yet another project that have the
seal/impression of NASS in Bahrain.

On the economic level, 2017 settled
in the grey area; the significant rise
of construction activities, and the
government’s promise to spend more
on infrastructure projects, were faced
with the overwhelming rise of fees on
business activities, not to mention, the
expected application of VAT in mid of
2018.
A major milestone was also achieved
during 2017 towards our vision to
raise our Safety Standards. The Board
of Directors recently reconstituted
Nomination, Corporate Governance
and Safety Committee with Dr. Mustafa
Al Sayed as its Chairman, to promote
safety within Nass Corporation. The
nominated ‘Corporation Safety Group’,
will study the natural evolution of the
existing safety system, and shape it with
a behavioral system on a corporatewide level. The objective is, to ensure
consistency across all divisions of
Nass Corporation, and that each
division acquires OHSAS18000/18001
(ISO45001) by 2018.
And amidst all adversity in 2017, the
Corporation remained profitable, due
to a number of factors, central of which,
a strategic flexibility that allows Nass
Corporation to adapt to changing
market conditions, and deliver bespoke
solutions to our clients. The Corporation
is also fortunate to have built a solid
network of synergistic partnerships,
both regionally and internationally and,
most importantly, is blessed with a
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dedicated team of professionals, who
are willing to go the extra mile.
I am very optimistic about 2018, as
NASS grows solidly and remains
steadfast to its commitment to adding
value in the community.
Nass Corporation, as always, is proud
to be a part of national initiatives,
directed under the guidance of the
country’s wise leadership, and remain
a keen supporter of industry growth,
and an active member in the ongoing
promotion of the Kingdom of Bahrain,
as the gateway for trade in the Gulf.
Finally, on behalf of all the shareholders,
and the Board of Directors, I would like
to express my sincere gratitude, and
appreciation to the wise leadership
of the Kingdom of Bahrain, and to all
Government Ministries, and institutions,
the Central Bank of Bahrain, and the
Bahrain Bourse, for their constant
support. I also take this opportunity, to
personally thank the stakeholders of
Nass Corporation. It is because of your
continued loyalty, and support, that we
have prospered thus far. I look forward
to even greater accomplishments, and
prosperity, for both Nass Corporation,
and the Kingdom of Bahrain, in the
coming years.

Sameer Abdulla Nass
Chairman
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NASS CORPORATION
COMPRISES OF SIX DIVISIONS
AND FIVE SUBSIDIARIES
(THREE WHOLLY-OWNED AND TWO PARTLY OWNED)

The best of construction solutions companies are now under one
roof to deliver complete turnkey installations and provide clients with
a convenient single source of different construction discipline.

DIVISIONAL HIGHLIGHTS
Nass Industrial Services (NIS)
A division of Nass Corporation B.S.C.,
Nass Industrial Services (NIS), is one
of the major Mechanical, and Structural
Engineering Contractor in the region. The
Company is engaged in Shutdown and
Maintenance Projects, EPC of Packaged
Unit, General Plant Construction, Heavy
Engineering and Process Equipment
Manufacturing, as well as, Refractory
and Insulation, and Industrial Painting
Projects in the Kingdom of Bahrain, as
well as the GCC countries.
In 2017, despite difficult market
conditions, the Company was able to
get a healthy number of work orders in
Bahrain.
NIS is executing an EPC sub-contract,
for Water Stations and Transmission
Projects for the Electricity and Water
Authority through Nass Contracting;
the projects consist of: Water Station
Central project, and Water Stations Hidd
Lot-2 Works at Busaiteen DS, and Juffair
Project.
Among the most distinctive projects
being carried out by the Company, is
the fabrication and supply of 426 Pot
Superstructures for ALBA Potline 6
project awarded by Bechtel and ALBA.
Timely progress made on the project,
was appreciated and considered a
major achievement of the year.
Throughout
2017,
the
Company
remained focused on forging strategic
tie-ups, and expanding its geographical
reach. With a large pipeline of works
in the industrial sector, NIS worked
towards
securing
prequalification
approvals from major clienteles, such as
Aramco, SWCC, Marafiq, and ADNOC.
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The Company also developed its Health,
Safety and Environmental Department
by recruiting a number of qualified
Safety Officers. NIS also stepped up the
pace, and responded to Bahrainisation,
as a catalyst for success.
Going forward, NIS has undergone
major modifications in 2017, whether in
its business development, or operations
system, to allow the Company to obtain
a more focused strategy for 2018.
To drive productivity, and continuous
savings across organization, and
system, the management has adopted
strategies to become stronger, leaner
and ultimately better.
The new strategies adopted have
helped streamline a number of
important internal procedures, removed
barricades, and the fenced inhibited
internal communications.
NIS aims to implement various changes
to increase productivity, and quality of
the services provided to its customers,
by investing carefully, and strategically
in new equipment through TAMKEEN,
and hiring direct, and indirect skilled
workforce as per requirement.
Strategic tie-ups have been foreseen
with Process Licensee Companies,
in order to strengthen its capability in
Manufacturing of Process Skids, Skid
Mounted System, and Sulfur Recovery
Unit.
With a stronger, and streamlined
workforce, the management is confident
that NIS is well positioned to continue its
positive growth trajectory, and increase
its capability to add more prestigious
project to its portfolio in Bahrain and
Saudi Arabia.
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BUSINESS
REVIEW (Cont’d)
Nass Commercial
Nass Commercial began operations as
a support department in the early 1960s.
The Company became independent in
1986, and took over responsibility for the
mercantile division, and other trading
activities, and over the past two decades,
has grown to become an industry leader.
The Company represents various
international manufacturers, and provides
comprehensive sales, distribution, rental,
spare parts, and after-sales services.
Nass Commercial’s name is associated
with various well-reputed manufacturers
of equipment, and products across the
globe. Hence, it has invested in quality
systems, to provide total customer
satisfaction, by making its services, and
products available at the clients’ doorstep.

Growth, 54% in Contribution Growth and
average of 18% in Client Growth; this was
made possible by the market healthy uprise, regardless of very minor cash flow
issues.
Nass Commercial products and services,
which offer Turnkey Industrial Solutions,
have accomplished great sales in 2017.
The product lines include: Kaeser
Compressors, ESAB Welding and Cutting
products, Bonar Geotextile, EJ and RSI
Manholes and Equipment Rental division.
Nass Commercial, also continues to
work towards achieving its mission, by
adding new clients and quality products
to its portfolio annually, to satisfy the evergrowing requirements of the market.
In 2017, Nass Commercial lined up new
product range, which include:

To acknowledge the importance of quality
systems, and processes, the Company
seeks to establish contacts with equally
professional manufacturers, who provide
international standard services, and
products.

1.Jogger and Arm Strong Safety Products

A significant improvement was recorded
in 2017, as the Company’s performance
jumped by 35%, scoring 48% in Revenue

2018 shows a further promising growth,
as Nass Commercial will focus on
developing its hardware, and software

2.Belly Construction Equipment
3.Zoomlion Mounted Cranes
4.AIRPIPE Compressed Air, Vacuum and
Inert Gas Piping Systems

35%

A significant improvement was recorded
in 2017, as the Company’s performance
jumped by 35%, scoring 48% in
Revenue Growth, 54% in Contribution
Growth and average of 18% in Client
Growth.
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infrastructure, as part of its overall
business progression.
The hardware infrastructure development
will consist of new service centre, a
new sales office, a new workshop,
a new maintenance centre, and the
development of the new facility.
On the other hand, the software
development will consist of upgrading all
systems to the Integrated Management
System (IMS), which will certify the
Company’s business and management
operation, OSHA’s and environmental
activities, not to mention, the upgrade
of the software system of the existing
workshop and the sales offices.
Moving forward, Nass Commercial
employees are to undergo internal and
external training in January 2018, in order
to achieve the Nass Corporation vision
to acquire OHSAS 18000/18001 (ISO
45001), Environment 14001 & ISO 9001
by 1st April 2018.
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Nass Scafform Contracting
Nass Scafform is one of the leading scaffolding,
and formwork companies in the Gulf. The division
of Nass Corporation, specialises in the Energy, and
Petrochemical sectors, and has successfully undertaken
projects for international, and regional clientele.
During the year 2017, Nass Scafform capitalised on the
continued growth in the Bahraini construction market,
achieving a notable growth in revenue, and doubling of
workforce. Continued growth in UAE’s ongoing projects
during Q3 & Q4 of 2017, also gave the operation its best
results in the past five years. However, operations in
Saudi Arabia retracted for Q1-Q3 of 2017, but showed
recovery during Q4.
Nass Scafform was awarded major projects in Bahrain,
and across the region. The largest, and most complex
project installation of 2017, was the Abu Dhabi Airport;
suspended scaffold structures spread over a total area
of 65,000 square meters. Currently pre-qualified with
all major EPC, and Oil and Gas authorities in Bahrain,
and UAE, the division is working rigorously to get prequalified as an approved contractor with ARAMCO.
Some of the major projects from 2017 were:
Bahrain - Scaffolding works for Coke Silo at Line 6
Project for ALBA, scaffolding maintenance works for
GPIC, scaffolding & insulation works in HIDD Power
Plant, and the scaffolding works for EWA GST/ES Tanks
at various locations.
KSA – Scaffolding works for Sinopec on Fahdili & SABIC
projects, GAMA on Dhurma project and for SEPCO on
Hufuf project.
Abu Dhabi – Scaffolding works for Cloisall on Abdu
Dhabi Airport project, Lamprell for rig maintenance in
Sharjah & Hamariya, ISCCO for tank construction in
TAKREER.
In order to overcome the level of low-quality contractor’s
presence in the region, Nass Scafform has always
strived to ensure carrying out operations, following
international competence levels, in quality and safety.
The Health, Safety, and Environment Department has
grown substantially over the last 5 years, and continued
to do so in 2017.
The Company is now an approved IOSH training Centre,
and have trained, and certified over 50 personnel across
the division to date. CISRS Training continues for all
senior workforce members, and 3rd party certification
for all workforce. The design department has expanded,
and has been upgraded with the latest design software.
In line with the vision of Nass Corporation, that each
division acquires OHSAS18000 / 18001 (ISO 45001) by
1st April 2018; Nass Scafform has certified its business
operations in Saudi Arabia, Bahrain and Abu Dhabi with
ISO 14001 and ISO 18001.
2018 shows a further promising growth, especially in the
Oil & Gas industry. The strategic focus for Nass Scafform,
is to take advantage of upcoming opportunities. With
the launch of an insulation department in Kingdom
of Bahrain, the Company will be able to provide both
scaffolding, and insulation services on projects, such as
ALBA, Hidd Power Plant etc.

Nass Corporation B.S.C. Annual Report 2017
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REVIEW (Cont’d)

Nass Sand Processing Plant
Nass Sand Processing Plant (NSPP) was formed in 1977, to
supply washed building sand to Bahrain’s construction industry.
Currently, NSPP is the largest supplier of washed sand in Bahrain,
with a production capacity of over 2,000 tons per day.
During 2017, NSPP has acquired the assets of Dream Sand
Washing Company. This asset acquisition is set to increase NSPP’s
production, which will help supply the required amount of washed
sand to other NASS divisions such as Delmon Readymix and to
cater the increasing sand demand in the local markets.

Nass Ice and Sweet Water Plant
Nass Ice and Sweet Water Plant owns and operates a reverse
osmosis water desalinization plant that produces over 200,000
Gallons of sweet water per day and two plants producing
approximately 85 tons of ice per day. The Company is the
Kingdom of Bahrain’s leading supplier of sweet water and ice
cubes to industrial establishments, hotels, restaurants, cold
stores, super market and the construction industry.

Nass Corporation B.S.C. Annual Report 2017
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The year witnessed the introduction of
a new product line, Tegel; the hormonefree chicken products, that will primarily
appeal to clientele who opt for Organic
products.

Nass Foods
Nass Foods was established in1982, as an
independent trading division of Nass The
Group. The division operates as an Importer,
Wholesaler, Retailer, and Supplier to retail
markets, franchisee, and caterers of both frozen,
and dry food products. The Company handles
a wide range of items, including: frozen and
chilled beef, lamb, poultry, fish, rice, oil, dairy
products, spices, pulses, and lentils that are
imported from the USA, New Zealand, Europe,
Brazil, Australia, Singapore, Pakistan and India.

The Company aims to obtain ISO 22000:2005 to
work in line with the vision of Nass Corporation,
that each division acquires OHSAS and ISO by
2018.
Nass Foods also aspires to achieve further
growth in the Retail Sector in 2018, and are
currently in discussions with Soignon; the
worldwide leaders in French Goat Cheese,
to retain exclusive distribution rights in the
Bahrain’s market.

Obtaining reliable food supplies at stable prices,
is one of the most crucial challenges faced by
Nass Foods. Adding to it, the downward trend
in the hospitality sectors during 2017, results
in having less growth in the ‘Food Service’
sector. Food items are being imported with
more discretion, and carefulness with a view to
reducing Food Wastage.
The overall increase in cost of food products,
chips away the profit margin in many of basic
food items like rice, oil, frozen meat, and meat
products. Although there was an increase in
overall sales, several challenges caused the
bottom-line to shrink, compared to previous
year.
On a positive note, the year witnessed the
introduction of a new product line, Tegel;
the hormone-free chicken products, that will
primarily appeal to clientele who opt for Organic
products.
Nass Foods remains cautiously optimistic, and
will remain focused on continuous improvement,
by delivering a large, and diverse product lines,
to its expanding customer base.

Nass Corporation B.S.C. Annual Report 2017
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REVIEW (Cont’d)

SUBSIDIARIES

The three wholly owned subsidiaries of
Nass Corporation B.S.C. are:
1. Nass Contracting Co. W.L.L.
2. Nass Electrical Contracting Co.W.L.L.
3. Nass Mechanical Contracting Co.
W.L.L. (NMC)

Nass Contracting Co. W.L.L.
Nass Contracting has undertaken numerous
projects of national importance, for both
the public, and the private sector. Nass
Contracting’s scope of activities includes:
Civil Engineering works for commercial, and
residential buildings, Construction of industrial
plants, sewerage lines, drainage schemes,
and pipelines, Land Reclamation offshore
work, such as: piling, jetty construction, and
dredging. The Company has built an enviable
track record for the successful execution of
many prestigious projects, including: Power
Plants, Petrochemical Plants, Steel Rolling
Mills, Cement Plants, the Bahrain World
Trade Center and more.
Nass Contracting maintained a significant
track record of profitability during the year,
despite being presented with numerous
challenges. Although, significant delays
in some major projects have increased
operating costs, which impacted profit in
2017 for Bahrain and UAE operations, Nass
Contracting increased turnover by more
than 50%, and profitability by 132%, due
to winning major infrastructure projects,
throughout the Kingdom of Bahrain.
The year 2017 witnessed the launch of
Bahrain’s iconic project, The Avenues. This
mega retail and leisure project transforming
Manama’s waterfront, was completed and
delivered in October, 2017.
Nass Contracting has also achieved a
significant progress on the main Civils Works
for Bahrain’s ALBA Line 6 project, in 2017. The
project is considered the largest brownfield
Nass Corporation B.S.C. Annual Report 2017

project in the world, and is expected to begin
production in early 2019. A project that will
boost the per-annum aluminium production
by 514,000 metric tonnes, upon full ramp-up.
Highlights of the year also included; the
heightened on-site activities at major
infrastructure projects such as: Marassi Al
Bahrain Non-branded residence, and Mall
basement; Water tanks, for Electricity and
Water Authority; and Sh. Jaber Al Ahmed Al
Subah Highway Upgrade (ALBA-Nuwaidrat
Interchanges).
Nass Contracting Abu Dhabi was engaged
with UAE’s major projects, including; Al
Taweelah Alumina Refinery for EGA in Abu
Dhabi..
Safety Standards have been high on the
management agenda, which resulted in
almost doubling the total man-hours worked,
to 19.6 million hours, from the previous 10.2
million man-hours. The improved Safety
Policies also reduced Lost Time Incidents
(LTI), by 75%.
Underscoring the Company’s innovating, and
forward thinking philosophy, Nass Contracting
aims
to
obtain
OHSAS18000/18001
(ISO45001) during 2018.
A considerable investment in 5 star hotels
planned for Bahrain over the coming years,
indicates a good pipeline of projects with
property developers. Nass Contracting also
aspires to win the sub-contracts for the
most awaited project in Bahrain; BAPCO
Sitra Refinery Expansion for the BAPCO
Modernization Program (BMP).

21
Nass Contracting comprises the following three divisions:
•

Nass Asphalt

•

Nass Plumbing

•

Nass Landscapes

Nass Asphalt
Nass Asphalt commenced operations in 2001, and
since then has established a reputation in the Road
Construction industry for competitiveness, quality,
and innovation. The Company participates in all
levels of projects, from car parks, tennis courts,
and residential roads, to major highways, airfields,
and industrial infrastructures. The Company has
developed a multi-faceted capability for road
construction, and its allied businesses.
2017 was a stellar year for Nass Asphalt, in terms
of production and performance. The Company
broke tonnage records for the sales of asphalt, and
aggregates during the year with 322,000 tonnes.
The year also witnessed the Company participate
in major projects, including: the Bahrain Airport
Company overflow car park, The Avenues
external access roads, Isa Airbase asphalt works,
Al Door asphalt works, and Bechtel road safety
enhancement for the ALBA project.
As the Kingdom’s leader in the research,
development, and application of environmentally
friendly road construction technologies, Nass
Asphalt’s recycling plant provided the Company
with increased versatility, and has facilitated the
recycling of around 400,000 tonnes of construction
demolition materials to date.

Nass Asphalt received delivery of its new fleet in
2017, which include: a new mobile crushing, a
screening system, 5 loaders 5 excavators and 30
trucks.
With a large pipeline of work, innovations planned
in the development of aggregate supply chain
management, a powerful fleet, and pioneering
recycling infrastructure in place, the future is
looking bright for Nass Asphalt.
As we move into 2018, Nass Asphalt packed up
more prestigious contracts, such as; Ministry of
Works, Isa Air Base, Durrat Al Bahrain, Bahrain
Defense Force, Royal Court, Al Areen Investment
Company, Bechtel, and Cebarco Bahrain.
The Company also aims to establish itself as the
preferred Airport contractor, by adding more airport
projects to its portfolio. Nass Asphalt will also focus
on training, and lean finance management, as part
of the overall business progression.
The Company aims to upgrade its ISO, to work in
line with the vision of Nass Corporation, that each
division acquires OHSAS18000/18001 (ISO45001)
by 2018.
Bahrain International Airport Modernization
Programme, and Diyar Al Muharraq development
projects, are the focus for Nass Asphalt, to contract
before the end of 2018.

Nass Corporation B.S.C. Annual Report 2017
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Nass Landscapes
Established in 1996, Nass Landscapes offers the highest
standard of complete professional services, in the field of
Landscape Construction, Maintenance and Horticulture.
With almost two decades of experience, the Company
has a proven track record, delivering a wide scope of
work, from large prestigious developments, to private
villas and public road landscaping. Nass Landscapes is
the partner of choice, for many discerning clients.
2017 was a very successful year for Nass Landscapes,
with the Company posting significant results in
performance that scored 24% in its revenue growth.
This markedly improved performance, is attributable
to the management’s expense reduction, and elevated
efficiency on project sites.
The Company continued to benefit from its VVIP
customer base in 2017, and has won prestigious other
landscaping maintenance contracts such as; The Four
Seasons Hotel, World Trade Center, The Avenues
Bahrain, Sheraton Hotel, Diyar Al Muharraq, and Bahrain
International Circuit.
During the reporting period, Nass Landscapes
successfully delivered major projects in record time.
These included: landscaping projects for the Hamad
Town Interchange, the Bahrain Bay Promenade, and the
Sixth Walk works.

With a number of large projects secured during the
second half of 2017, the Company is well positioned
for further promising growth in 2018. Nass Landscapes
will carry out landscapes construction at the Bahrain
Bay Food & Beverage Project, the Crown Plaza
Refurbishment, AMAS STP Plant Landscaping, and the
Hunanyiah Plantation Pilot Project.
Nass Landscapes is constantly striving to develop its
employees; in addition to regular on-site training, the
Company is aiming to train its workforce to become
Certified Horticulturists, and Irrigation Technicians.
In order to safeguard the quality of its project installations,
Nass Landscapes anticipate investing in developing a
sapling nursery during 2018. The Company is building
this nursery to produce, at least, 40% of the Company’s
plant requirements.
Underscoring the Nass Contracting’s innovating
and forward thinking philosophy, Nass Landscapes,
a sub-division of Nass Contracting, aims to obtain
OHSAS18000/18001 (ISO45001) during 2018.
Nass Landscapes also aspires to win the contracts for
many projects in 2018, such as: Al Areen Development
Projects, American University, and the Shk. Jaber Al
Hamed Al Subah Highway project.

Nass Corporation B.S.C. Annual Report 2017
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Nass Electrical Contracting Co. W.L.L.
Nass Electrical is a registered Class 1 License holder with
Bahrain’s Electricity and Water Authority, and a leader in the
Design, Supply, Installation and Commissioning of a wide
variety of electrical and instrumentation contracting with a
primary focus on the infrastructure and construction sectors.
Nass Electrical is one of the few electrical contractors in the
Kingdom of Bahrain that is specialized in the laying of 66kV &
400kV cables and LV & HV cable distribution. Hence, the year
2017 was both rewarding, and challenging at the same time
for the Company.
The 400kV Transmission Development by the Electricity and
Water Authority, is a first-of-the kind cable size installation

In 2017, Nass Electrical worked towards achieving the Holding
company’s vision, for all division to obtain OHSAS18000/18001
(ISO45001) by April, 2018; and was accredited with
ISO 9001 – 2015 and BS OHSAS 18001 - 2007.
On projects level, Nass Electrical was contracted for
various major projects in Bahrain, a selected few are: The
Street Lighting of Shk. Jaber Al Hamed Al Subah Highway,
Electrical works for Hangar at Isa Air Base, GCT Warehousing
development at Bahrain International Wharf, Ship Maintenance
Support Facility, Installation of emergency runway lighting
works for Isa Air Base, and the Infrastructure Phase-one works
at Marassi Al Bahrain.
Earthing works for GAMA project, supply and installation of
electrical works for ALBA Potline 6 project, are some of the key
industrial installations being carried out.

project in Bahrain, and Nass Electrical is the first Bahraini
company to install 400kV circuits, which will see 63kms off
cable laid from the new Riffa Substation to the new Umm Al
Hassam sub-station, and from Umm Al Hassam to Hidd (feeder
1), for which the civil works is done by Nass Contracting.
While the installations are progressing rapidly, the constant
price fluctuation of copper; the basic element that is used to
manufacture cables, prevented the Company from securing
more high-profile project of such caliber. Overall, the Company
did achieve a noticeable growth towards the middle of the
year, and is expected to achieve even higher growth and
profitability by 2018, as the volatile commodity is expected
to stabilize, due to availability and new extended quotation
periods given by suppliers.

Nass Electrical team grew moderately in 2017, and the crew
obtained special trainings from Italy for the 400kV cable
installations.
Going into 2018, Nass Electrical is focused on the infrastructure
developments in Bahrain such as the Diyar Al Muharraq and
Marassi Al Bahrain.

Nass Mechanical Contracting Co. W.L.L.
Nass Mechanical is one of the major Mechanical, and
Structural Engineering Contractor in the region. The Company
is engaged in Shutdown and Maintenance Projects, EPC of
Packaged Unit, General Plant Construction, Heavy Engineering
and Process Equipment Manufacturing, as well as, Refractory
and Insulation, and Industrial Painting Projects in the Kingdom
of Bahrain, as well as the GCC countries.
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BUSINESS
REVIEW (Cont’d)
Delmon Ready Mixed Concrete
and Products Co. W.L.L
Delmon Ready Mixed Concrete and
Products Co. was established in 1973,
by Abdulla Ahmed Nass, as Bahrain’s
first Readymix concrete producer. As
the leading Readymix Company in the
Kingdom, Delmon has played a major
role in the construction of modern
Bahrain. Delmon Readymix owns ten
batching plants, with a combined
production capacity of over 860 cubic
meters of concrete per hour.
In 2017, Delmon Readymix capitalised
on its leading market position, and took
full advantage of the continued growth
in the Bahrain construction market,
achieving a strong growth in volumes,
producing an increase in both revenue
and profitability.
Supplies commenced to the ALBA
Potline 6 project towards the end of
the first quarter, with concrete volumes

increasing strongly over the summer
months. In addition to ALBA, the
Company supplied a diverse range of
projects; from housing, infrastructure,
hospitals, commercial real estate and
industrial.
On 17th May, 2017, Delmon Readymix
acquired the assets of its competitor
Dream Readymix. Dream Readymix was
established in late 2008, but had been
unable to gain a significant foothold in the
Bahrain market. The assets purchased
include: three mobile concrete pumps,
ten transit mixers, a batching plant,
along with associated ice plant, and
generators. The equipment has been
integrated into Delmon Readymix’s
existing fleet, after being overhauled
and rebranded.
This is an excellent deal, and a great
fit for Delmon. It came at an opportune
time, enabling the Company to capitalise
on the further growth in the ready mixed
concrete market.

In July, 2017, the Company inaugurated
its third production facility in Bahrain,
located at Lhssey. The new North
ALBA facility, will support the increased
construction activity, now being seen in
the Southern Governorate. The facility
consists of two production plants, with a
combined output of 160 cubic metres of
concrete per hour.
The site is ideally located to support the
ALBA Potline 6 project and the upcoming
BAPCO Sitra Refinery Expansion, for the
BAPCO Modernization Program (BMP).
The new facility is focused on providing
the best level of service, and quality, to
the construction work, being undertaken
by Nass Contracting.
2018 is expected to be a year of further
growth for the Company, with a positive
order book, a determined focus on
sustainable business growth, and a
continued focus to ensure complete
customer satisfaction.

PARTLY OWNED
SUBSIDIARIES
• Delmon Ready Mixed Concrete
and Products Co. W.L.L.
• Delmon Precast Co. W.L.L.
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Delmon Precast Co. W.L.L.
Established in 1985, as a separate
Company within Nass The Group.
Delmon Precast has built a niche
for itself as a leading manufacturer
of high quality, custom-made
products, for Civil Engineering, and
building applications, in the Bahraini
market. The Company’s extensive
range of products includes,
decorative architectural panels in
precast concrete and GRC, heavyduty reinforced concrete products,
pre-stressed long span double T
units, bridge beams, hollow core
slabs, reinforced concrete pipes,
precast walls, septic tanks, precast
cladding
panels,
manholes,
foundation bases, and various
small products, such as: kerbs, and
paving slabs.
Delmon Precast took full advantage
of a strong order book, achieving
the highest annual production
volume on record.
Production

increased across all four Divisions,
ensuring a solid improvement in
both revenue, and profitability.

pot supports, and removal slabs for
Bechtel, as part of the ALBA Potline
6 project.

In April, 2017, the Company
formed a Joint Venture with Nass
Contracting, to produce large
structural precast elements for the
ALBA Potline 6 project. A precast
facility was rapidly established on a
land adjacent to the ALBA project,
with the first precast units being
produced the following month.
Over 4,100 individual precast units
are being casted, some weigh over
50 tonnes. The operation is a great
success, even with extremely tight
production programme.

Delmon Precast is focused on
completing a major overhaul to
its current production facilities
at Salmabad. With most of the
structural changes completed in
2017, the Company expects to
complete the final work over the
coming twelve months. This will
ensure an increase in productivity,
and enhancement of performance,
which will position the Company in
a strong position, for the years to
come.

Activities in 2017 included; the
supply of long span of 400mm
Hollowcore slabs, for the main
terminal building at the Bahrain
Airport
Expansion
project,
production of 17km of precast
underground culverts, for the 400kV
Transmission project, and precast
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Delmon Precast has a substantial
order book for 2018, with the new
factory expected to start operations
at/or close to the first half of the year.
The Company’s goals, to be the
precast, and hollowcore supplier of
choice, and the providers of quality,
safety, and efficiency to all our
customers, remain.
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MANAGEMENT
TEAM
Yousif Ahmed Isa Nass

General Manager
(Administration & Human Resources)
Nass Corporation B.S.C.
Nass Ice Factory and
Nass Sand Processing Plant

David Anthony

General Manager
Nass Contracting Co. WLL

Ian Edward Boys

Commercial Manager
Nass Contracting Co. WLL

Nigel Hector

Contracts Manager
Nass Contracting Co. WLL

Jamal Moh'd Nass

General Manager – Central Garage
Nass Contracting Co. WLL

John Mottram
General Manager
DRMC and DPC

Jatinder Singh Gill

General Manager
Nass Electrical Contracting Co. WLL

Koshy P. Mathew
General Manager
Nass Foods

Sean Winston Hickinson
Regional General Manager
Nass Scafform

Gian Franco Stefanoni

General Manager
Nass Industrial Services
Nass Mechanical Contracting Co. WLL

Gerard Hutton
General Manager
Nass Asphalt

Ahmed Saber
Manager
Nass Commercial

David Mckay

General Manager

Nass Logistics & Procurement

Srinath Prabhu

Manager Finance & Company Secretary
Nass Corporation B.S.C.

Ramesh Panigrahi

Manager Audit & Compliance
Nass Corporation B.S.C.

Avinash Hujband

Manager Due Diligence
Nass Corporation B.S.C.

Eltayeb Ibrahim Osman Hadra
Head of Legal Department
Nass Corporation B.S.C.
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BOARD OF
DIRECTORS’ REPORT
To,
All our esteemed shareholders,

Consolidation of Accounts

On behalf of the Board of Directors, it is our
pleasure and privilege to present to you the 13th
Annual Report and Audited Annual Accounts of
Nass Corporation B.S.C. for the financial year
ended 31 December 2017.
The annual report includes the consolidated
financial results of Nass Corporation B.S.C. and
subsidiaries (the “Group”)
The performance of the Group for the financial year ended 31
December 2017 is summarized below:
					

BD ‘000
2017

2016

173,404

135,818

10,099

8,098

3,525

3,044

Total assets

157,965

128,761

Total equity

62,984

60,130

Financial Highlights
Revenue
Profit before finance charges
and depreciation
Net profit

Appropriations
Transfer to statutory reserve
Proposed dividend
Donations and charity reserve

353

304

1,075

1,075

30

10

Dividend
The company values the support of the shareholders over
the years and is committed in its efforts to add value for
their investment. We are pleased to inform you that your
Directors have recommended for the financial year ended 31
December 2017, a dividend of 5 fils per share of 100 fils each,
on its 215,076,840 Ordinary shares (out of total issued shares
of 220,000,000, the Company is holding 4,923,160 shares
as treasury shares). Upon approval at the ensuing Annual
General Meeting, the said dividend will be paid to all those
members whose names appear in the Register of members as
on the day of the Annual General Meeting viz. 28 March 2018.

Nass Corporation B.S.C. has adopted all of the new
and revised standards and interpretations issued by the
International Accounting Standards Board (IASB) and the
International Financial Reporting Interpretations Committee
(IFRIC) of the IASB that are relevant to its operations and
effective for accounting periods beginning on 1 January 2017.
The low oil price environment continued to hurt the economic
growth among oil producing GCC countries during 2017.
This affected government spending resulting in lesser and
delays in announcement of new projects. The construction
industry is facing challenging times due to the present market
environment and the ongoing geopolitical tensions in the
region. Highly competitive bids, higher input cost, withdrawal
of subsidies on fuel, power, and increase in ﬁnancing costs is
building pressure on the margins.
The above circumstances, created pressure on the projects
margins which is evident from the marginal growth in operating
profit despite growth in the company’s turnover during 2017.
The year 2017 was the 13th year of operations for Nass
Corporation B.S.C. The Group achieved a gross turnover of
BD 173.404 million (BD 135.818 million for 2016) on which
it achieved a profit before interest and depreciation of
BD 10.099 million (BD 8.098 million for 2016) and a net profit
of BD 3.525 million (BD 3.044 million for 2016).
Oil production cut and lower oil prices which hindered
growth during 2017 is expected to ease during 2018. GCC
countries commitment to diversify their economies is evident
with the introducing of VAT that is expected to build non-oil
revenue and facilitate economic development pace. The
Bahrain construction industry in particular is buoyant backed
by projects such as Alba Potline 6, BAPCO Expansion,
Al Marassi, Bahrain airport expansion and GCC marshal fund
backed projects, that are expected to perform beyond 2018.
Recently, the Group has been awarded some major projects
and as of now, its work-order situation is healthy. The Group is
hopeful of securing more works during the course of the year
out of these above projects.
Furthermore, the board is conscious of its responsibility and
taking required steps to streamline the cost structure in order
to be competitive in the bidding process and building up the
work order. The Group has performed satisfactorily and fulfilled
external agencies obligations and is confident of carrying on
its performance in a feasible manner in the coming periods.

Order Book Position
The work-orders on hand of constituent divisions/companies
(excluding Trading Divisions) at beginning of the year 2018
amount to a value of BD 129.98 million. In addition, our portion
of work pertaining to joint venture projects is BD 4.06 million.
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BOARD OF
DIRECTORS’ REPORT(Cont’d)
Joint Ventures

Employee Relations

Your Group is presently engaged as a joint venture partner in
the following joint ventures.
					

BD ‘000

JV partner

Project

Contract value

Contrack
International

Tension Fabric
Hanger at Sh.Isa Air
Base, Shipment and
Support Facility etc.

11,578

Contrack Watts

Repair of Quay Wall
NSA Bahrain

6,524

Corporate Governance
Your Company is committed to a pro-active Corporate
Governance Plan and is making satisfactory progress in
that direction. The guidelines stipulated by the regulatory
agencies are being followed pro-actively. A detailed report on
the progress of Corporate Governance compliance and the
expected dates there of forms a part of the documentation
being provided to the shareholders at the ensuing Annual
General Meeting on 28 March 2018.
The Audit Committee is actively involved in the various
aspects of corporate functioning. It meets regularly with a view
to strengthen the existing Management Information Systems
and Internal Control Systems and is involved in providing
directions on policy issues. The Company has a Remuneration
Committee that comprises of three directors, two of whom are
independent, non-executive directors.
Internal Audit function that has been outsourced to professional
auditors is being carried out satisfactorily with special
emphasis on risk management and corporate governance
issues. The Group’s ‘Compliance Manager’ who looks after the
day-to-day compliance matters as required by the regulatory
authorities is pro-actively following the regulatory guidelines.

Auditors
The Board of Directors propose to recommend re-appointment
of M/S KPMG Fakhro as the Statutory Auditors of the Group for
the year 2018.

The relations between the Management and employees of the
Group continue to remain cordial. The Group firmly believes
that its workforce is instrumental in its overall success and is
indeed a valuable asset of the Group. On behalf of the Board
of Directors, we sincerely acknowledge and appreciate the
contribution of its employees at all levels.
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GEOGRAPHICAL
PRESENCE
Nass Corporation is steadily growing their presence throughout
the GCC. The organisation will remain focused on building
relationships throughout the region whilst maintaining their
position as an industry leader in the Kingdom of Bahrain.

 Kingdom of Bahrain
 United Arab Emirates
 Kingdom of Saudi Arabia
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Independent Auditors’ Report to the Shareholders
Nass Corporation B.S.C.
Manama, Kingdom of Bahrain

KPMG Fakhro
12th floor, Fakhro Tower
PO Box 710, Manama
Kingdom of Bahrain

CR No.
6220
Telephone: +973 17 224 807
Fax:
+973 17 227 443
Email: kpmgbh@kpmg.com.bh

Report on the audit of the (consolidated) financial statements
Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Nass Corporation BSC (the “Company”) and its subsidiaries
(together the “Group”), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2017, the consolidated statements
of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes, comprising significant
accounting policies and other explanatory information.
In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position
of the Group as at 31 December 2017, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in
accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS).

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further
described in the Auditors’ responsibilities for the audit of the consolidated financial statements section of our report. We are independent of
the Group in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA
Code), and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial
statements for the year ended 31 December 2017. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial
statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Contract accounting and revenue recognition

(Refer to accounting policies in note 3n and 4a and disclosure in note 16 in the consolidated financial statements)
Description

How the matter was addressed in our audit
Our procedures over contract revenue included:

The recognition of profit on long term contracts is
based on the stage of completion of work completed.
Forecast profit or loss on contracts is a key matter
for our audit because of the judgment involved in
preparing suitable estimates of the forecast costs and
revenue on contacts. An error in the contract forecast
could results in a material variance in the amount of
profit or loss recognized to date and therefore also in
the current period.
The forecast profits on contracts include key judgments
over the expected recovery of costs arising from
variations and claims. The inclusion of these amounts
in the contract forecast where they are not recoverable
could result in a material error in the level of profit or
loss recognized by the Group.

•

We read all key contracts and discussed each with management to obtain full
understanding of the specific terms and risk, which informed our consideration
of whether revenue was appropriately recognised;

•

We evaluated and tested the operating effectiveness of internal controls over
the accuracy and timing of revenue recognized in the financial statements,
including controls over detailed contract reviews performed by management
that included estimating total cost, stage of completion of contracts, profit
margin and evaluating contract profitability.

•

We challenged the financial assessment of the contract progress and
percentage complete through discussion with commercial management and
comparing the outcome of our discussion with the underlying records;

•

We evaluated a sample of forecast costs to complete for reasonableness by
assessing the basis of their calculation based on the monthly contract review
summary prepared by project managers and considered the performance of
those contracts and costs post- year end;

•

We assessed the accuracy of management forecasting by comparing the
historical financial performance of ongoing and completed contracts with
original budgets and forecast margins for those contracts.

•

We evaluated significant exposure to contract variations, claims and liquidated
damages for late delivery of work by assessing management estimates
included in the monthly contract review summary, which tracks the nature,
quantum and status of such exposures. We also assessed other underlying
records, if any, such as legal and third party expert reports commissioned by
the Group over contentious positions;

•

Assessing the adequacy of the Group’s disclosures in relation to contract
accounting and revenue recognition by reference to the requirements of
relevant accounting standards
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The recoverability of trade receivables and adequacy of bad debt provision
(Refer to accounting policies in note 3t and 4b and disclosure in note 9 of the consolidated financial statements.)
Description

How the scope of our audit addressed the matter

Trade receivables make up 41.6 % of the Group’s
total assets (by value).

•

We tested the design and operating effectiveness of the
Group’s relevant credit control and collection procedures;

Significant judgment is required by the Group in
assessing the adequacy of the trade receivables
provision through considering the expected
recoverability of the year end trade receivables.

•

We challenged the Group’s assumptions in calculating the
the bad debt provision. This includes assessing the aging
of trade receivables in comparison to previous years and
testing the integrity of aging.

•

We checked the recoverability of outstanding trade
receivables through the examination of subsequent cash
receipts.

•

We also considered the adequacy of the Group’s disclosures
about the degree of estimation involved in arriving at
the provision.

Other information
The board of directors is responsible for the other information. The other information comprises the annual report but does not include the
consolidated financial statements and our auditors’ report thereon. Prior to the date of this auditors’ report, we obtained the Board of Directors’
report which forms part of the annual report, and the remaining sections of the annual report are expected to be made available to us after
that date.
Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of
assurance conclusion thereon. In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial
statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed
on the other information that we have obtained prior to the date of this auditors’ report, we conclude that there is a material misstatement of
this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of the board of directors for the consolidated financial statements
The board of directors is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with
IFRS, and for such internal control as the board of directors determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements, the board of directors is responsible for assessing the Group’s ability to continue as a
going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the board
of directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditors’ responsibilities for the audit of the consolidated financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors’ report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of
assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected
to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.
We also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and
perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may
involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made
by the board of directors.
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• Conclude on the appropriateness of the board of directors’ use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence
obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors’ report to the
related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions
are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors’ report. However, future events or conditions may cause the Group
to cease to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether
the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with the board of directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit
findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide the board of directors with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence,
and communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where
applicable, related safeguards.
From the matters communicated with the board of directors, we determine those matters that were of most significance in the audit of the
consolidated financial statements for the year ended 31 December 2017 and are therefore the key audit matters. We describe these matters
in our auditors’ report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we
determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be
expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other regulatory requirements
As required by the Bahrain Commercial Companies Law, we report that:
a) the Company has maintained proper accounting records and the financial statements are in agreement therewith;
b) the financial information contained in the directors’ report is consistent with the consolidated financial statements;
c) we are not aware of any violations during the year of the Bahrain Commercial Companies Law, or the terms of the Company’s memorandum
and articles of association that would have had a material adverse effect on the business of the Company or on its financial position; and
d) satisfactory explanations and information have been provided to us by management in response to all our requests.
The engagement partner on the audit resulting in this independent auditors’ report is Jalil AlAali

KPMG Fakhro
Partner registration number 100
25 February 2018
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Consolidated Statement of Financial Position
As at 31 December 2017

Bahraini Dinars ‘000
Note

ASSETS
Property, plant and equipment
Held to maturity investments
Investment in associates
Interests in joint ventures
Total non-current assets
Inventories
Assets held for sale
Trade and other receivables
Due from contract customers
Due from related parties
Deposits with banks
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
EQUITY
Share capital
Treasury shares
Statutory reserve
Retained earnings
Donations and charity reserve
Equity attributable to equity holders of the parent
Non-controlling interest
Total equity
Liabilities
Bank loans
Employee benefits
Total non-current liabilities
Trade and other payables
Due to contract customers
Employee benefits
Due to related parties
Bills payable
Bank loans
Bank overdrafts
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

2017

2016

27,687
291
269
724
28,971
14,706
2,348
65,689
28,476
5,834
609
11,332
128,994
157,965

22,744
295
349
476
23,864
7,261
2,348
57,045
7,591
7,579
6,137
16,936
104,897
128,761

20
20
21

22,000
)1,597(
8,341
31,495
23
60,262
2,722
62,984

22,000
)1,597(
7,988
29,408
35
57,834
2,296
60,130

12
13

822
7,071
7,893
58,031
995
3,265
8,028
2,475
1,079
13,215
87,088
94,981
157,965

489
5,957
6,446
40,549
5,162
2,920
6,810
1,469
862
4,413
62,185
68,631
128,761

5

6
8
7
9
10
22
11

14
15
13
22
12
11

The consolidated financial statements which consist of pages 34 to 60 were approved by the Board of Directors on 25 February 2018 and
signed on its behalf by:

Sameer Abdulla Nass
Chairman

Sami Abdulla Nass
Deputy Chairman & Managing Director
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Consolidated Statement of Profit or Loss and other
Comprehensive Income
For the year ended 31 December 2017

Bahraini Dinars ‘000
Note

Revenue

16

2017

2016

173,404

135,818

Cost of sales

(156,079)

(121,087)

Gross profit

17,325

14,731

Other income

17

Gain on disposal of investment property
General and administrative expenses

18

Finance income

498

780

-

637

(14,799)

(12,740)

105

178

(485)

(266)

1,821

238

Profit for the year

4,465

3,558

Total comprehensive income for the year

4,465

3,558

Equity holders of the parent

3,525

3,044

Finance cost
Share of profit from joint ventures, net

6

Other comprehensive income

-

Profit and total comprehensive income for the year attributable to:
Non-controlling interest
Earnings per share

Basic and diluted earnings per share (Fils)

19

Sameer Abdulla Nass
Chairman

940

514

4,465

3,558

16.39

14.15

Sami Abdulla Nass
Deputy Chairman & Managing Director

The notes on pages 38 to 60 are an integral part of these consolidated financial statements
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Consolidated Statement of Changes in Equity
For the year ended 31 December 2017

Bahraini Dinars ‘000
Attributable to equity holders of the parent
2017

At 1 January 2017

Share
Capital

Treasury Statutory
shares
reserve

Donations
& charity
reserve

35

57,834

2,296

60,130

Total
Equity

7,988

-

-

-

3,525

-

3,525

940

4,465

-

-

353

(353)

-

-

-

-

dividend (5 %)

-

-

-

(1,075)

-

(1,075)

(514)

(1,589)

Donations and charity reserve

-

-

-

(10)

10

-

-

-

Transfer to statutory reserve for 2017

29,408

Noncontrolling
Total
interest

)1,597(

Profit and total comprehensive
income for the year

22,000

Retained
earnings

2016 Appropriations:

Utilization of donation and charity reserve
At 31 December 2017

-

-

-

-

(22)

(22)

-

(22)

22,000

)1,597(

8,341

31,495

23

60,262

2,722

62,984

Noncontrolling
Total
interest

Total
Equity

Attributable to equity holders of the parent
2016

Share
capital

Treasury
shares

Statutory
reserve

Retained
earnings

Donations
& charity
reserve

At 1 January 2016

7,684

27,753

31

55,871

2,121

57,992

22,000

)1,597(

Profit and total comprehensive income for
the year

-

-

-

3,044

-

3,044

514

3,558

Transfer to statutory reserve for 2016

-

-

304

(304)

-

-

-

-

-

-

-

(1,075)

-

(1,075)

(339)

(1,414)

2015 Appropriations:
Final dividend (15%)
Donations and charity reserve

-

-

-

(10)

10

-

-

-

Utilization of donation and charity reserve

-

-

-

-

(6)

(6)

-

(6)

22,000

)1,597(

7,988

29,408

35

57,834

2,296

60,130

At 31 December 2016

The notes on pages 38 to 60 are an integral part of these consolidated financial statements.
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Consolidated Statement of Cash Flows
For the year ended 31 December 2017

Bahraini Dinars ‘000
Note
Cash flows from operating activities
Profit for the year

Adjustments for:

2017

2016

4,465

3,558
4,274

Depreciation

5

5,149

Impairment of trade receivables (net)

9

2,017

971

Impairment of due from customers

10

85

659

4

5

17

(122)

(219)

-

(637)

6

(1,821)

(238)

80

(92)

1,114

680

Amortization of held to maturity investment
Gain on disposal of property, plant and equipment
Gain on disposal of investment property
Share of profit from joint ventures, net
Share of loss / (profit) from associate
Employee benefits
Changes in:
Inventories

(7,445)

(1,406)

Trade and other receivables

(10,661)

(13,359)

Due from contract customers

(20,970)

1,600

1,745

(4,198)

Trade and other payables

17,514

11,024

Due to contract customers

(4,167)

3,078

Due from related parties

Employee benefits

345

607

Due to related parties

1,218

2,156

Bills payable

1,006

(374)

(10,444)

8,089

(10,207)

(9,403)

-

(300)

237

446

-

1,100

1,573

338

Net cash (used in) / from operating activities
Cash flows from investing activities

Purchase of property, plant and equipment

5

Purchase of held to maturity investment
Proceeds on sale of property, plant and equipment
Proceeds from sale of investment property
Interests in joint ventures

6

Investment in associates
Deposits with banks
Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activities
Proceeds from bank loans

-

50

5,528

562

(2,869)

(7,207)

1,928

1,744

Repayment of bank loans

(1,378)

(2,279)

Dividends paid to equity shareholders of the parent

(1,107)

(1,073)

(514)

(339)

Dividends paid to non-controlling shareholders
Donations paid
Net cash used in financing activities

Net decrease in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at 1 January

11

Cash and cash equivalents at 31 December

The notes on pages 38 to 60 are an integral part of these consolidated financial statements
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(6)

(1,093)

(1,953)

(14,406)

(1,071)

12,523

13,594

(1,883)

12,523
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Notes to the Consolidated Financial Statements
For the year ended 31 December 2017

1.

REPORTING ENTITY

Nass Corporation B.S.C. (the “Company”) is a public shareholding Company incorporated and registered in Bahrain on 9 March 2006 under
commercial registration number 60037and was listed on the Bahrain Bourse on 22 November 2005.
The Company and its subsidiaries (the “Group”) are mainly engaged in civil engineering, mechanical and electrical contracting, manufacture
and supply of manpower to related contracting activities. It is also involved in the sale of ready mixed concrete, ice blocks, spare parts,
foodstuff, and general trading and undertakes contracts relating to precast concrete and water supply.
The consolidated financial statements for the year ended 31 December 2017 comprise the results of the Company and its subsidiaries and
the Group’s interest in associates and joint ventures. Unless otherwise stated, the subsidiaries, joint ventures and associates as listed below
have share capital consisting solely of ordinary shares, which are held directly by the Group and the proportion of ownership interests held
equals to the voting rights held by Group.
The Group’s material subsidiaries, interest in joint ventures and associates are as below:

Subsidiaries

Name of the entity

Country of
incorporation

Proportion of ownership and
voting power held by the
Group

Principal activities

Nass Contracting Co. W.L.L.

Bahrain

100 %

Civil engineering

Nass Mechanical Contracting Company W.L.L.

Bahrain

100 %

Mechanical fabrication and
maintenance

Nass Electrical Contracting Co. W.L.L.

Bahrain

100 %

Electrical contracting

Delmon Readymix Concrete and Products Company
W.L.L.
Bahrain

80 %

Ready mixed concrete

Delmon Precast Company W.L.L.

80 %

Precast concrete

Bahrain

Joint ventures
Name of the entity

Nass Contrack Joint Venture

Country of
incorporation

Bahrain

Proportion of ownership
and voting power held
by the Group

50 %

Principal activities

General contracting

Nass Murray Roberts Joint Venture

Bahrain

50 %

General contracting

Nass Burhan Joint Venture

Bahrain

50 %

General contracting

Nass Bramco Joint Venture

Bahrain

50 %

General contracting

Nass Emco Joint Venture

Bahrain

50 %

General contracting

Nass Contrack Watts Joint Venture

Bahrain

50 %

General contracting

Breamer Nass W.L.L.

Bahrain

50 %

General contracting

Name of the entity

Country of
incorporation

Proportion of
ownership and voting
power held by the Group

Dona Marine Co. W.L.L.

Bahrain

33.33 %

Associates

The subsidiaries, associates and joint venture have the same financial year end as the Company.
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Notes to the Consolidated Financial Statements
For the year ended 31 December 2017

2.

BASIS OF PREPARATION

a) Statement of compliance
The consolidated financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards and the requirements
of Bahrain Commercial Company Law 2001 (as amended).
b) Basis of measurement
The consolidated financial statements have been drawn up from the accounting records of the Group under the historical cost convention.
c) New standards, amendments and interpretations effective from 1 January 2017
The following standards, amendments and interpretations, which became effective as of 1 January 2017, are relevant to the Group:
(i)

Disclosure Initiative (amendments to IAS 7)

The amendments require disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities,
including both changes arising from cash flow and non-cash changes.
The amendments are effective for annual periods beginning on or after 1 January 2017 on prospective basis.
The new disclosure requirements have been included in these financial statements in note 29, where the Group has presented a reconciliation
between the opening and closing balances for liabilities with changes arising from financing activities.
(ii)

Annual Improvements to IFRSs 2012–2014 Cycle – various standards.

The annual improvements to IFRSs to 2014-2016 cycles include certain amendments to various IFRSs. earlier application is permitted (along
with the special transitional requirement in each case), in which case the related consequential amendments to other IFRSs would also apply.
The following are the key amendments in brief:
• IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities – The disclosure requirements for interests in other entities also apply to interests that are
classified as held for sale or distribution. Effective retrospectively for annual periods beginning on or after 1 January 2017.
• IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures – A venture capital organisation, or other qualifying entity, may elect to measure its
investments in an associate or joint venture at fair value through profit or loss. This election can be made on an investment-by-investment
basis.
A non-investment entity investor may elect to retain the fair value accounting applied by an investment entity associate or investment entity joint
venture to its subsidiaries. This election can be made separately for each investment entity associate or joint venture. Effective retrospectively
for annual periods beginning on or after 1 January 2018; early application is permitted.
The adoption of these amendments had no significant impact on the consolidated financial statements.
d) New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective
A number of new standards and amendments to standards are effective for annual periods beginning after 1 January 2017 and earlier
application is permitted; however; the Group has not early applied the following new or amended standards in preparing these consolidated
financial statements.
The following standards are expected to have a material impact on the Group’s consolidated financial statements in the period of initial
application.
(i)

IFRS 9 Financial Instruments

In July 2014, the International Accounting Standards Board issued the final version of IFRS 9 Financial Instruments. IFRS 9 is effective for
annual periods beginning on or after 1 January 2018, with early adoption permitted.
IFRS 9 will replace IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement and introduces new requirements for the classification and
measurement of financial assets and financial liabilities, a new model based on expected credit losses for recognising loan loss provisions
and provides for simplified hedge accounting by aligning hedge accounting more closely with an entity’s risk management methodology.
The Group will adopt IFRS 9 on 1 January 2018 and will not restate the comparative information.
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Notes to the Consolidated Financial Statements
For the year ended 31 December 2017

2.

BASIS OF PREPARATION (continued)

d) New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective (continued)
The Group estimates the IFRS 9 transition amount will reduce shareholders’ equity by approximately BD 2 Mn as at 1 January 2018. The
estimated impact relates primarily to the increase in the allowance for credit losses arising from trade receivables under the new impairment
requirements. The Group continues to revise, refine and validate the impairment model and related process controls which may change the
actual impact on adoption.
(ii)

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

IFRS 15 establishes a comprehensive framework for determining whether, how much and when revenue is recognized. It replaces existing
revenue recognition guidance, including IAS 18 Revenue, IAS 11 Construction Contracts and IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes.
IFRS 15 is effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2018, with early adoption permitted.
The Group plans to adopt IFRS 15 using the cumulative effect method, with the effect of initially applying this standard recognised at the
date of initial application (i.e. 1 January 2018). As a result, the Group will not apply the requirements of IFRS 15 to the comparative period
presented.
The Group estimates the IFRS 15 transition amount will increase shareholders’ equity by BD 200 thousand as at 1 January 2018. The actual
impact of adopting IFRS 15 on 1 January 2018 may change because:
•

IFRS 15 will require the Group to revise its accounting process and internal controls and these changes are yet to complete;

•
the new accounting policies, assumptions, judgements and estimation techniques employed are subject to change until the Group
presents its first financial statements that include the date of initial application.
(iii) IFRS 16 Leases
IFRS 16 introduces a single, on-balance lease sheet accounting model for lessees. A lessee recognises a right-of-use asset representing its
right to use the underlying asset and a lease liability representing its obligation to make lease payments. There are optional exemptions for
short-term leases and leases of low value items. Lessor accounting remains similar to the current standard- i.e. lessors continue to classify
leases as finance or operating leases.
IFRS 16 replaces existing leases guidance including IAS 17 Leases, IFRIC 4 determining whether an arrangement contains a lease, SIC-15
Operating Leases-Incentives and SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease
The standard is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2019. Early adoption is permitted for entities that apply IFRS 15
Revenue from Contracts with Customers at or before the date of initial application of IFRS 16.
The Group is still assessing the impact on its consolidated financial statements from adoption of this standard.
(iv) Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture (Amendments to IFRS 10 and IAS 28).
The IASB has made limited scope amendments to IFRS 10 Consolidated financial statements and IAS 28 Investments in associates and joint
ventures.
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Notes to the Consolidated Financial Statements
For the year ended 31 December 2017

2.

BASIS OF PREPARATION (continued)

d) New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective (continued)
The amendments clarify the accounting treatment for sales or contribution of assets between an investor and its associates or joint ventures.
They confirm that the accounting treatment depends on whether the non-monetary assets sold or contributed to an associate or joint venture
constitute a ‘business’ (as defined in IFRS 3 Business Combinations).
Where the non-monetary assets constitute a business, the investor will recognise the full gain or loss on the sale or contribution of assets.
If the assets do not meet the definition of a business, the gain or loss is recognised by the investor only to the extent of the other investor’s
interest in the associate or joint venture.
The effective date for these changes has now been postponed until the completion of a broader review – which the IASB hopes will result in
the simplification of accounting for such transactions and of other aspects of accounting for associates and joint ventures. However, early
adoption continues to be permitted.
The Group does not expect to have a significant impact on its consolidated financial statements.
(v) Long term interests in associates and joint ventures
An amendment to IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures will affect companies that finance such entities with preference shares
or with loans for which repayment is not expected in the foreseeable future (referred to as long-term interests or ‘LTI’). The amendment, which
addresses equity-accounted loss absorption by LTI, involves the dual application of IAS 28 and IFRS 9 Financial Instruments.
The amendment and accompanying example state that LTI are in the scope of both IFRS 9 and IAS 28 and explain the annual sequence in
which both standards are to be applied.
In effect, this is a three-step annual process:
•
•
•

Apply IFRS 9 independently
True up past allocations
Book current year equity share

The amendment applies for annual periods beginning on or after 1 January 2019. Early adoption is permitted. There are transitional reliefs.
The Group does not expect to have a significant impact on its consolidated financial statements.
e) Early adoption of standards
The Group did not early adopt new or amended standards/interpretations in 2017.

3.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting polices applied in the preparation of these consolidated financial statements are set out below. These accounting
policies have been consistently applied by the Group one consistent with the one applied in prior years.
a) Basis of consolidation
(i) Subsidiaries
Subsidiaries are entities controlled by the Group. The Group ‘controls’ an investee if it is exposed to, or has rights to, variable returns from
its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. The financial statements of
subsidiaries are included in the consolidated financial statements from the date that control commences until the date that control effectively
ceases.
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3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
(ii) Transactions and non-controlling interest
Interests in the equity of subsidiaries not attributable to the parent are reported in consolidated equity as non-controlling interest. Noncontrolling interests are recognised initially at their share of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities recognised in
the purchase accounting, excluding goodwill. Profits or losses attributable to non-controlling interests are reported in the consolidated
comprehensive income as profit or loss attributable to non-controlling interests.
The Group applies a policy of treating transactions with non-controlling interests as transactions with equity owners of the Group. For
purchases from non-controlling interests, the difference between any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value
of net assets of the subsidiary is recorded in equity.
(iii) Interests in equity-accounted investees
Associates are those enterprises in which the Group holds, between 20% and 50% of the voting power and exercises significant influence,
but not control, over the financial and operating policies. A joint venture is an arrangement in which the Group has joint control, whereby the
Group has rights to the net assets of the arrangement rather than rights to its assets and obligations for its liabilities.
The Group reports its interest in associates and joint ventures using the equity method. The investments are initially recognised at cost which
includes transaction costs, and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor’s share of the profit or loss of the
investee after the date of acquisition. Distributions received from an investee reduce the carrying amount of the investment.
When the Group’s share of losses exceeds its interest in an associate or a joint venture, the Group’s carrying amount is reduced to nil and
recognition of further losses is discontinued except to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made
payments on behalf of the associate or the joint venture.
(iv) Transactions eliminated on consolidation
Intra-group balances and transactions, and any unrealised gains arising from intra-group transactions with subsidiaries are eliminated in
preparing the consolidated financial statements. Intra-group gains on transactions between the Group and its equity accounted associates
and joint ventures are eliminated to the extent of the Group’s interest in the investees. Unrealised losses are also eliminated in the same way
as unrealised gains, but only to the extent that there is no evidence of impairment.
b) Financial assets and liabilities
Financial assets of the Group comprise cash and cash equivalents, term deposits with banks, trade and other receivables, due from related
parties and held to maturity investments. Financial liabilities of the Group comprise Bank loans, trade and other payables, due to related
parties, bills payable and bank overdraft.
(i) Classification
The Group allocates financial assets as loans and receivables and held to maturity. All of the financial liabilities of the Group are classified at
amortised cost. Management determines the classification of its financial instruments at initial recognition.
(ii) Recognition and de-recognition
All financial assets and liabilities are recognised on the trade date when the entity becomes a party to the contracted provisions of the
instrument.
The Group derecognises a financial asset when the rights to receive cash flows from the financial assets have expired or where the Group
has transferred substantially all risk and rewards of ownership. The Group writes off certain financial assets when they are determined
uncollectible. The Group derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged, cancelled or expire.
(iii) Measurement
A financial asset is initially measured at its fair value plus, for assets not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly
attributable to the acquisition of the financial asset. A financial liability is initially recognised at its fair value minus transaction cost incurred.
Financial assets and liabilities are subsequently carried at amortised cost using the effective interest method.
The amortised cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus
principal repayments, plus or minus the cumulative amortisation using the effective interest method of any difference between the initial
amount recognised and the maturity amount, minus any reduction for impairment.
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3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
b) Financial assets and liabilities (continued)
(iv) Impairment
The group assess at the end of each reporting period whether there is objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is
impaired. A financial assets or a group of financial assets is impaired as a result of one or more events that occurred after the initial recognition
of the assets (a ”loss event”) and the loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset that can
be reliably estimated.
For financial assets at amortised cost, the amount of loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and present value
of the estimated cash flow (excluding future credit losses) discounted at the financial assets, original effective interest rate. If, in a subsequent
period the amount of the impairment loses decreases and the decrease can be related objectively to on event occurring after the impairment
was recognised, the reversal of the previously recognised impairment loss is recognised in profit or loss.
c) Foreign currency transactions
(i) Functional and presentation currency
Items included in the consolidated financial statements of the Group are measured using the currency of the primary economic environment
in which the entity operates (the “functional” currency). The consolidated financial statements are presented in Bahraini Dinars, which is the
Group’s functional and presentation currency, and are presented in thousands, except specifically stated otherwise.
(ii) Transactions and balances
Transactions in foreign currencies are translated to Bahraini dinars, which is the Group’s measurement currency, at the foreign exchange rates
ruling at the dates of the transactions. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the statement of financial position
date are translated into Bahraini dinars at the foreign exchange rate ruling at that date. All foreign exchange differences arising on conversion
and translation are recognised in profit or loss.
(iii) Group companies
The Group does not have any significant investment in foreign operations. Majority of the Group entities functional currencies are BHD and
USD, and hence, the translation of financial statements of the group entities do not result in significant exchange differences.
d) Property, plant & equipment
(i) Owned assets
Property, plant and equipment which include capital work-in-progress are stated at cost less accumulated depreciation and impairment
losses, if any. Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of self-constructed assets includes
the cost of materials and direct labour, the costs of dismantling and removing the items and restoring the site on which they are located,
capitalised borrowing costs, and any other costs directly attributable to bringing the assets to a working condition for their intended use.
The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at each statement of financial position date. An asset
is written down immediately to its recoverable amount if its carrying amount is greater than its estimated recoverable amount. Capital work-inprogress relating to property, plant and equipment is stated at cost less impairment losses, if any.
Any gain or loss on disposal of an item of property, plant and equipment is recognised in profit or loss.
(ii) Subsequent measurement
Expenditure incurred to replace a component of an item of property, plant and equipment that is accounted for separately, is capitalised.
Other subsequent expenditure is capitalised only when it increases the future economic benefits embodied in the item of property, plant and
equipment. All other expenditure is recognised in profit or loss as an expense as incurred. The capital work-in-progress is transferred to
respective block of property, plant and equipment once it is ready to use.
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3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
(iii) Depreciation
Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of items of property, plant and equipment. No
depreciation is charged on freehold land. The estimated useful lives are as follows:
Property, plant & equipment class

Estimated useful life in years

Buildings

3 – 15

Improvements on leasehold land

3 – 15

Plant, machinery and motor vehicles

3 – 15

Vessels and barges

10 – 15

Office equipment, furniture and fixtures

1 – 5

e) Assets held for sale
Assets held for sale is stated at the lower of cost and net realisable value.
f) Held to maturity investments
These are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities which the Group has the positive intent and
ability to hold them to maturity. These are initially recognised at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective
interest method.
g) Impairment of non-financial assets
The carrying amounts of the Group’s non-financial assets, other than inventories, are reviewed at each reporting date to determine whether
there is any indication of impairment. If any such indication exists, then the asset’s recoverable amount is estimated.
The recoverable amount of an asset or cash-generating unit is the greater of its value in use and its fair value less costs to sell. In assessing
value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a discount rate that reflects current market
assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. For the purpose of impairment testing, assets are grouped together
into the smallest group of assets that generates cash inflows from continuing use that are largely independent of the cash inflows of other
assets or groups of assets (the “cash-generating unit”).
An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its estimated recoverable amount.
Impairment losses are recognised in profit or loss. Impairment losses of other assets are recognised in prior periods and assessed at each
reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change
in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount
does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been
recognised.
h) Inventories
Inventories are measured at the lower of cost and net realisable value. The cost of food inventory is determined on the FIFO basis. The cost
of all other inventory is determined on a weighted average basis according to the nature of specific business segments. The cost includes
expenditure incurred in acquiring the inventories and bringing them to their existing location and condition. Net realisable value is the
estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated selling expenses.
i) Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprises cash and bank balances and short-term bank deposits with original maturities of three months or less
when acquired which are subject to insignificant risk of changes in fair value. For the purpose of the consolidated statement of cash flows,
cash and cash equivalents are presented net of bank overdrafts.
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3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
j) Due from and to customers
Due from contract customers represents the gross unbilled amount expected to be collected from customers for contract work performed
till date. It is measured at cost plus profit recognised till date less progress billings and recognised losses when incurred.
Due to contract customers represents the excess of progress billings over the revenue recognised (costs plus attributable profits) for the
contract work performed till date.
Cost includes all expenditure related directly to specific projects and an allocation of fixed and variable overheads incurred in the Group’s
contract activity based on normal operating capacity.
k) Provisions
A provision is recognised in the statement of financial position when the Group has a legal or constructive obligation as a result of a past event
that can be measured reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation.
l) Operating leases
Payments made under operating leases are recognised in profit or loss on a straight line basis over the term of the lease.
m) Employee benefits
(i) Bahraini employees
Pensions and other social benefits for Bahraini employees are covered by the Social Insurance Organisation scheme to which employees and
employers contribute monthly on a fixed-percentage-of-salaries basis. The Group’s contribution to this scheme, which represents a defined
contribution scheme under IAS 19 - Employee Benefits, is expensed as incurred.
(ii) Expatriate employees
Expatriate employees are entitled to leaving indemnities payable under the Bahraini Labour Law for the Private Sector effective in 2012,
based on length of service and final remuneration. Provision is made for amounts payable under the local labour law based on the employees
accumulated periods of service since the previous settlement dates and latest entitlements to salaries and allowances at the statement of
financial position date.
n) Revenue recognition
(i) Contract revenue and expense
Contract revenue and expense are recognised in profit or loss in proportion to the stage of completion of the contract as soon as the outcome
of the contract can be measured reliably. Contract revenue includes the initial amount agreed in a contract plus any variations in contract work
and claims to the extent that it is probable that they can be measured reliably and will be accepted by the customer.
The stage of completion is assessed by reference to the proportion of contract costs incurred for the work performed at the balance sheet
date relative to the estimated total contract costs, completion of a physical proportion of the contract work and surveys of work performed
depending on the nature of the contract. When the outcome of a construction contract cannot be estimated reliably, contract revenue is
recognised only to the extent of contract costs incurred that are likely to be recoverable. An expected loss on a contract is recognised
immediately in profit or loss.
(ii) Sale of goods
Sales represent the invoiced value of goods supplied and services performed during the year measured at the fair value of consideration
received or receivable. The revenue is recognised when the significant risk and rewards of ownership have been transferred to the buyer and
the recovery of the consideration is probable, usually when the goods are delivered and accepted by the customer.
(iii) Hire income
Hire income represents the value of scaffolding and equipment hire charges and related services provided and are recognised as when the
services are rendered.
When the Group acts in the capacity of an agent rather than as the principal in the transaction, the revenue recognised is the net amount of
commission earned by the Group.
o) Finance income and expense
Finance income and expense is recognised using the effective interest method.
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Bahraini Dinars ‘000
3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
p) Treasury shares
Where the Company purchases its own equity share capital, the consideration paid, including any attributable transaction costs, are deducted
from total equity and recorded as treasury shares until they are cancelled. Where such shares are subsequently sold or reissued, any gain
or loss is included in equity.
q) Statutory reserve
In accordance with the parent company’s Articles of Association and in compliance with the Bahrain Commercial Companies Law 2001, a
minimum of 10 % of the profit is appropriated to a statutory reserve, until it reaches 50 % of the paid-up share capital. This reserve is not
normally distributable, except in the circumstances stipulated in the Bahrain Commercial Companies Law 2001.
r) Earnings per share
Basic EPS is calculated by dividing the profit or loss attributable to shareholders of the Company by the weighted average number of shares
outstanding during the year excluding the average number of ordinary shares purchased by the Company and held as treasury shares.
s) Segment reporting
An operating segment is a component of the Group that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses,
whose operating results are regularly reviewed by the Group’s ‘chief operating decision maker’ (Board of Directors) to make decisions about
resource allocation to each segment and assess its performance and for which discrete financial information is available. An operating
segment is divided into business segments. For management purposes the Group is organised into two major business segments.
t) Trade receivables
Trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less
provision for impairment.
u) Trade payables
Trade and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest
method.

4.

CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS IN APPLYING ACCOUNTING POLICIES

The Group makes accounting estimates and judgements that affect the reported amount of assets and liabilities within the next financial year.
Estimates and judgments are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future
events that are believed to be reasonable under the circumstances.
a)

Estimating contract revenue and costs on a project

The Group recognises profits on long term contracts based on percentage of completion method determined by reference to the proportion
of contract costs incurred till date relative to the estimated total contract costs to be incurred on the project. The total costs to be incurred
on the project are estimated by the project management. Judgement is involved in preparing suitable estimates of the forecast costs and
revenue on contracts.
b) Impairment of receivables
An impairment allowance for receivables is made when there is objective evidence that the Group will not be able to collect all amounts due
according to the original terms of receivables. Significant financial difficulties of the debtor, probability that the debtor will enter bankruptcy or
financial reorganisation, and default or delinquency in payments are considered indicators that the trade receivable is impaired. Judgement
is involved in estimating recoverable amount based on past experience and estimated cash flows.
c) Impairment of inventories
Inventories are held at the lower of cost and net realisable value. When inventories become old or obsolete, an estimate is made of their net
realisable value and the difference between the carrying amount and the realisable value is provided for. Judgement is involved in assessing
the adequacy of the provision for obsolete stock.
d) Impairment of property, plant and equipment
The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at each statement of financial position date. An asset
is written down immediately to its recoverable amount if its carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.
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5.

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

Cost
At 1 January 2017
Additions
Transfer from capital work in progress
Disposals
At 31 December 2017
Depreciation

At 1 January 2017
Charge for the year
Disposals

Improvements
on leasehold land

Plant,
machinery,
vehicles,
vessels &
barges

Office
equipment,
furniture &
fixtures

12,433

4,290

51,553

1,291

236

69,803

178

31

9,500

36

462

10,207

Land &
buildings

Capital
work in
progress

Total

-

26

386

6

)418(

)27(

-

)1,211(

)46(

-

)1,284(

-

12,584

4,347

60,228

1,287

280

78,726

3,095

2,395

40,357

1,212

-

47,059

509

481

4,100

59

-

5,149

)27(

-

)1,096(

)46(

-

)1,169(

At 31 December 2017

3,577

2,876

43,361

1,225

-

51,039

At 31 December 2017

9,007

1,471

16,867

62

280

27,687

Land &
buildings

Improvements
on leasehold
land

,Plant
machinery,
,vehicles
vessels &
barges

Office
equipment,
furniture &
fixtures

Capital
work in
progress

2016
Total

At 1 January 2016

9,060

3,951

46,719

1,229

181

61,140

Additions

9,403

Net book value

Cost

3,373

343

5,554

66

67

Transfer from capital work in progress

-

12

-

-

)12(

-

Disposals

-

)16(

)720(

)4(

-

)740(

12,433

4,290

51,553

1,291

236

69,803

2,592

2,008

37,543

1,155

-

43,298

503

403

3,307

61

-

4,274

-

)16(

)493(

)4(

-

)513(

3,095

2,395

40,357

1,212

-

47,059

9,338

1,895

11,196

79

236

22,744

At 31 December 2016
Depreciation
At 1 January 2016
Charge for the year
Disposals
At 31 December 2016
Net book value
At 31 December 2016

The depreciation charge has been allocated to cost of sales / contract costs - BD 4,511 (2016: BD 3,705) and general administrative
expenses– BD 638 (2016: BD 569).
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5.

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Properties of the Group
No

Average
age of the
property

Net
book
value

20 -28 years

328

1

Building No. 910, East Al Ekar

Address

Description

Existing use

Type and Tenure

2

Plot No. 7019248 & 7019250
Salmabad

Land

Business

Freehold

3

Building No. 1295, Road 239
Salmabad 702

Building

Business

Leasehold

19 years

22

4

Plot No. 4 (01-00-9078)
Hidd Industrial Area

Office/Workshop/Stores
Building

Business

Leasehold for 10 years
renewable

11 years

566

5

Plot No. 07019247
Salmabad

Land

Business

Freehold

3 year

1,753

Office/ Factory/Garage/
Stores Building

Business

Leasehold renewable
on an annual basis

10 - 20 years

7

6

Plot No. 1359, Ras Zuwaid

Land and Building

Business

Freehold

5 year

621

7

Plot no. 12001760, Ras Zuwaid

Land and Building

Business

Freehold

5 year

2,727

8

Plot No. 12010988, Lhassay

Land and Building

Business

Freehold

1 year

969

9

Plot No. 12010989, Lhassay

Land

Business

Freehold

1 year

1,326

10

Plot No. 12009273, Lhassay

Land

Business

Freehold

1 year

1,084

6.

INTERESTS IN JOINT VENTURES

The Group is presently engaged as a joint venture partner in the following joint ventures:
Undistributed capital and profits
Joint Venture

Subsidiary involved

Nass Bramco Joint Venture

at the end of the year

2016

Interest %

2017

Nass Contracting Company W.L.L.

50

-

18

Nass Burhan Joint Venture

Nass Contracting Company W.L.L.

50

4

154

Nass Contrack Watts Joint Venture

Nass Contracting Company W.L.L.

50

302

39

Total

724

476

Nass Contrack Joint Venture

Nass Contracting Company W.L.L.

50

418

265

All the joint ventures except Braemar Nass W.L.L. are unincorporated entities.
The following table summarizes the financial information of material joint ventures as included in its own financial statements, adjusted for fair
value adjustments at acquisition and difference in accounting policies. The table also reconciles the summarized financial information to the
carrying amount of the Group’s interest in joint ventures.

Joint Venture (JV)

2017
Immaterial joint ventures
Material joint venture
Total

Joint Venture (JV)
2016
Immaterial joint ventures
Material joint venture
Total

Non-current
assets

Cash and cash
equivalents

Other current
assets

Other current
liabilities

185
185

1,261
2,084
3,345

187
3,517
3,704

1,448
4,339
5,787

Group’s share of
net assets (50%)

Net Assets Carrying amount of
(100%)
interest in JV
1,447
1,447

724
724

Non-current
assets

Cash and cash
equivalents

Other current
assets

Other current
liabilities

Net Assets
(100%)

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

197
197

626
752
1,378

960
3,020
3,980

1,550
3,054
4,604

36
915
951

18
458
476
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6. INTERESTS IN JOINT VENTURES (continued)

Joint Venture (JV)
2017

Revenue

Immaterial joint ventures

Depreciation
and
amortisation

Interest
income

Profit
(loss) from
continuing
operations

Total
comprehensive
income (loss)

Group’s share of
comprehensive
income (loss)
(50%)

Dividend
received by
the Group

1,212

-

-

133

133

67

-

Material joint venture

10,310

76

-

3,509

3,509

1,754

862

Total

11,522

76

-

3,642

3,642

1,821

862

2016
Immaterial joint ventures

-

-

-

-

-

-

-

Material joint venture

3,367

28

-

476

476

238

301

Total

3,367

28

-

476

476

238

301

The movement in the joint venture interest is as follows:
2017

2016

476

576

(Repayment) / net cash settlement during the year

)711(

)37(

Share of profit for the year

1,821

238

Distribution of profits during the year

)862(

)301(

724

476

At 1 January

7. ASSET HELD FOR SALE
The Group received 7 residential villas valued at BD 2,748 from a customer in lieu of a receivable, of which 1 villa was sold during the year
2016 and the balance 6 villas valued at BD 2,348 was recognised as assets held for sale. The assets were recognised at the fair value on
the date of transfer as determined by an independent third party valuer having relevant experience of similar properties in the same location.

8. INVENTORIES
2017

Raw materials
Machineries, spares, fuels and lubricants
Goods in transit
Food products
Finished goods
Impairment allowance for slow moving and obsolete inventories

Movements on impairment allowance for slow moving and obsolete inventories
At 1 January

2016

10,986

3,669

3,132

2,760

28

253

2,055

1,649

826

351

17,027

8,682

(2,321)

(1,421)

14,706

7,261

2017

1,421

2016
1,248

Charge for the year

936

233

Write-back during the year

(36)

(60)

2,321

1,421

At 31 December
In 2017, inventories of BD 936 (2016: BD 233) were recognised in cost of sales.
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9.

TRADE AND OTHER RECEIVABLES

2017

2016

Trade receivables

46,744

47,523

Retentions receivable

15,793

9,627

7,709

3,407

Prepaid expenses

863

375

Other receivables

691

348

Staff receivables

120

110

Advances to suppliers and sub-contractors

Allowance for impairment losses

Movements on allowance for impairment losses

71,920

61,390

(6,231)

(4,345)

65,689

57,045

2017

2016

At 1 January

4,345

3,671

Charge for the year (note 18)

2,018

971

Write-off during the year

(132)

(297)

At 31 December

6,231

4,345

Information about the Group’s exposure to credit risk, and impairment losses for trade and other receivables, excluding construction contracts
in progress, is included in note 24.

10. DUE FROM CONTRACT CUSTOMERS
Cost incurred plus attributable profits on contracts-in-progress
Progress billings made towards contracts-in-progress
Allowance for impairment losses

11. CASH AND CASH EQUIVALENTS

2017

43,833

)201,129(

)35,583(

29,220

8,250

(744)

)659(

28,476

7,591

2017

Cash and bank balances

10,167

Short-term bank deposits
Cash and cash equivalents in statement of financial position
Bank overdrafts

Cash and cash equivalents in statement of cash flows

2016

230,349

2016
13,820

1,165

3,116

11,332

16,936

)13,215(

)4,413(

(1,883)

12,523

12. BANK LOANS
Current
Non-current

2017

2016

1,079

862

822

489

1,901

1,351

2017

2016

Movement during the year as follows:
At 1 January

1,351

1,886

Loans received during the year

1,928

1,744

(1,378)

)2,279(

1,901

1,351

Loans repaid during the year
At 31 December
The effective interest rate on loans and borrowings was 3.88% - 5.00% p.a. (2016: 3.71 % - 4.60 % p.a.).
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13. EMPLOYEE BENEFITS
2017

At 1 January

8,877

Charge for the year

2016
7,590

4,203

7,165

)2,744(

)5,878(

10,336

8,877

Current liabilities

3,265

2,920

Non-current liabilities

7,071

5,957

10,336

8,877

Paid during the year
Analysed as

14. TRADE AND OTHER PAYABLES
2017

2016

Trade accounts payable

17,427

15,329

Accrued expenses

17,680

10,670

1,587

1,619

Unclaimed dividends
Advances against contracts

14,737

8,927

Retentions payable

3,090

2,046

Other payables

3,510

1,958

58,031

40,549

Information about the Group’s exposure to currency and liquidity risks is included in note 24.

15. DUE TO CONTRACT CUSTOMERS
2017

Progress billings received and receivable
Costs incurred plus recognised profits on contracts-in-progress

2016

37,713

128,709

)36,718(

)123,547(

995

5,162

16. REVENUE
2017

Contract income
Sales of goods
Hire income

2016

128,301

94,556

36,337

30,044

8,766

11,218

173,404

135,818

2017

2016

17. OTHER INCOME
Gain on disposal of property, plant and equipment
Write-back of provision for inventory
Miscellaneous income
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18. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
2017

2016

Salaries of administration staff

7,153

6,597

Management consultancy fees

1,560

1,560

Impairment losses on trade receivables and due from customers

2,103

1,630

Depreciation

638

569

Commission

330

450

Vehicle expenses

463

372

Rent, electricity and water

433

434

Communication

237

246

Directors' remuneration and sitting fees

295

295

Staff recruitment and training

279

96

Reversal of excess provision

-

)260(

Other expenses

1,308

751

14,799

12,740

19. EARNINGS PER SHARE
Basic earnings per share is calculated by dividing the profit attributable to equity shareholders of the Company by the weighted average
number of ordinary shares outstanding during the year excluding the average number of ordinary shares purchased by the Company and
held as treasury shares, as follows:
2017

Profit attributable to equity holders of the parent
Weighted average number of shares at 31 December (000’s)
Basic earnings per share

3,525

215,077

16.39 fils

2016
3,044
215,077
14.15 fils

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

20. SHARE CAPITAL
a)	
b)	

Authorised share capital

500,000,000 (2016: 500,000,000) shares of 100 fils each
Issued and fully paid

220,000,000 (2016: 220,000,000) shares of 100 fils each

Treasury shares: 4,923,160 (2016: 4,923,160)

2017

2016

50,000

50,000

22,000

(1,597)

22,000
(1,597)

Holders of ordinary shares are entitled to dividends from time to time and are entitled to one vote per share at general meetings of the
Company. All rights attached to the Group’s shares held by the Company are suspended until those shares are re-issued.
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20. SHARE CAPITAL (continued)
c)	Dividends
Dividend for the year ended 31 December 2017 of BD 5 fils per share, amounting to BD 1,075 is being proposed by the Board of Directors for
the approval at the Shareholders Annual General Meeting on 28 March 2018.These financial statements do not reflect this dividend payable.
No interim dividend was paid during the year (2016: Nil).
2016

2017

Proposed dividend

1,075

Donations and charity reserve

1,075

30

10

1,105

1,085

The major shareholders are:
Name of Shareholder

1. Mr. Sameer Abdulla Nass*

Number
of shares held

Percentage of
ownership

Nationality

18,810,000

8.55

Bahraini

18,810,000

2. Mr. Sami Abdulla Nass*

8.55

Bahraini

3. Mr. Adel Abdulla Nass*

18,810,000

8.55

Bahraini

4. Mr. Ghazi Abdulla Nass*

18,810,000

8.55

Bahraini

5. Mr. Fawzi Abdulla Nass*

18,810,000

8.55

Bahraini

6. Abdul Rahman Saleh Al Rajhi and Partners Company Limited

16,603,776

7.55

Kingdom of Saudi Arabia

110,653,776

50.30

Total
* The shares held by Directors are in their individual capacity.
The distribution schedule of shareholders as at end of the year is as follows:
Categories
Less than 1 %

Number of

Number of shares

2017

69,984,428

2016

2017

Percentage of

Shareholders

2016

70,316,138

8,001

8,113

total outstanding shares
2017

31.81

2016

31.96

1 % up to less than 5 %**

39,361,796

39,030,086

10

10

17.89

17.74

5 % up to less than 10 %

110,653,776

110,653,776

6

6

50.30

50.30

10 % up to less than 20 %
Total

-

-

-

-

-

-

220,000,000

220,000,000

8,017

8,129

100.00

100.00

** Includes 4,923,160 (2016: 4,923,160) treasury shares.

21. STATUTORY RESERVE
In accordance with the Company’s Articles of Association and in compliance with the Bahrain Commercial Companies Law 2001, a minimum
of 10 % of the net profit is appropriated to a statutory reserve, until such reserve reaches 50 % of the paid-up share capital. This reserve is
not normally distributable, except in the circumstances stipulated in the Bahrain Commercial Companies Law 2001.
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22. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES
Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the other party
in making financial and operating decisions. Transactions with related parties are conducted in the normal course of business.
Related party
A.A. Nass & Sons and its

Sales / Revenues

2017

2016

Purchases and
operating expenses
2017

2016

Amounts due from

Amounts due to

2017

2016

2017

2016

related companies

6,770

11,333

12,930

10,890

4,831

6,962

7,586

5,748

Joint ventures

1,168

892

-

-

1,003

617

442

1,062

Total

7,938

12,225

12,930

10,890

5,834

7,579

8,028

6,810

During the year, the parent company has provided guarantees of BD 100,357 (2016: BD 89,590) to various banks for banking facilities or other
financial accommodation to its subsidiaries.
Technical and managerial consultancy fee paid to A.A. Nass & Sons Co. WLL by the Group amounts to BD 1,560 (2016: BD 1,560)
Key management personnel are those persons having authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the
Group. The key management personnel comprise members of the Board of Directors, the Divisional Managers, the General Managers and
their compensation is as follows:
2017

Short-term benefits

1,321

Post-employment benefits

2016
1,328

89

81

1,410

1,409

The short-term compensation includes provision for directors’ fees of BD 92 (2016: BD 92) charged to profit or loss subject to approval by the
shareholders at the Annual General Meeting and board committee attendance fees of BD 203 (2016: BD 203).

23. ACCOUNTING CLASSIFICATION AND FAIR VALUES
i) Fair value measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants
at the measurement date in the principal, or in its absence, the most advantageous market to which the Group has access at that date. The
fair value of a liability reflects its non-performance risk.
When available, the Group measures the fair value of an instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market
is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on
an ongoing basis.
Fair value hierarchy
The Group measures fair values using the following fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the
measurements:
• Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets and liabilities.
• Level 2
Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
This category includes instruments valued using: quoted market prices in active markets for similar instruments; quoted prices for identical
or similar instruments in markets that are considered less than active; or other valuation techniques in which all significant inputs are directly
or indirectly observable from market data.
• Level 3
Inputs that are unobservable. This category includes all instruments for which the valuation technique includes inputs not based on observable
data and the unobservable inputs have a significant effect on the instrument’s valuation. This category includes instruments that are valued
based on quoted prices for similar instruments for which significant unobservable adjustments or assumptions are required to reflect
differences between the instruments.
None of the Group’s financial assets and liabilities is measured at fair value. The fair value of the Group’s material financial assets and liabilities
approximate the carrying amount due to this short term nature.
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23. ACCOUNTING CLASSIFICATION AND FAIR VALUES (continued)
i) Fair value measurement (continued)
ii) Classification of financial assets and financial liabilities, together with the carrying amounts as disclosed in the statement of financial position.
2017

Trade and other receivables

Due from related parties

Loans and

receivables

amortised cost

Total carrying value

5,834

-

5,834

609

-

609

11,116

-

11,116

64,826

Term deposits with banks
Cash and cash equivalents

Others at

64,826

-

1,901

-

82,385

Trade and other payables

-

40,351

40,351

Due to related parties

-

8,028

8,028

Bank loans

82,385

-

1,901

Bills payable

-

2,475

2,475

Bank overdrafts

-

13,215

13,215

-

65,970

65,970

2016
Trade and other receivables
Due from related parties
Term deposits with banks
Cash and cash equivalents

Loans and

Others

receivables

at amortised cost

Total carrying value

56,670

-

56,670

7,579

-

7,579

6,137

-

6,137

16,778

-

16,778
87,164

87,164

-

Bank loans

-

1,351

1,351

Trade and other payables

-

29,879

29,879

Due to related parties

-

6,810

6,810

Bills payable

-

1,469

1,469

Bank overdrafts

-

4,413

4,413

-

43,922

43,922

24. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
a)	Overview
Financial instruments include financial assets and financial liabilities. Financial assets of the Group include cash and cash equivalents,
term deposits with banks, trade receivables, due from related parties, due from contract customers and certain other current assets.
Financial liabilities of the Group include trade payables, due to contract customers, due to related parties, bills payable, loans and
borrowings, bank overdrafts and certain other current liabilities.
The Group has exposure to the following risks from its use of financial instruments:
•
•
•

credit risk
liquidity risk
market risk

This note presents information about the Group’s exposure to each of the above risks, the Group’s objectives, policies and processes for
measuring and managing risk, and the Group’s management of capital. Further quantitative disclosures are included throughout these
consolidated financial statements.
The Board of Directors has overall responsibility for the establishment and oversight of the Group’s risk management framework.
The Group Audit Committee oversees how management monitors compliance with the Group’s risk management policies and procedures and
reviews the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Group. The Group Audit Committee is assisted
in its oversight role by Internal Audit.
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24. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
b) Credit risk
Credit risk is the risk of financial loss to the Group if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual
obligations, and arises principally from the Group’s receivables from customers, related parties, term deposits with banks and cash and
cash equivalents.
(i) Exposure to credit risk
The carrying amount of financial assets represents the maximum credit exposure. The maximum exposure to credit risk at the reporting date
was:
2016

2017

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

64,826

56,670

5,834

7,579

609

6,137

11,116

16,778

82,385

87,164

(ii) Trade and other receivables
The Group’s exposure to credit risk is influenced mainly by the individual characteristics of each customer. The Group operates mainly in the
Kingdom of Bahrain.
Purchase limits are established for each customer by every division or subsidiary, which represents the maximum open amount and these
limits are reviewed periodically. Customers that fail to meet the Group’s benchmark creditworthiness may transact with the Group only on a
prepayment basis. In monitoring customer credit risk, customers are grouped according to their credit characteristics, including whether they
are an individual or legal entity, geographic location, industry, aging profile, maturity and existence of previous financial difficulties. The Group
makes an assessment of creditworthiness of the joint venture partner and the client before entering into an agreement.
The credit period established by the Group for all its receivables is 90 days after which the dues are classified as past due. All dues outstanding
in excess of one year are assessed for impairment and the estimated unrecoverable amount is considered impaired and provided for.
(iii) Due from related parties
Due from related parties pertains to the receivable from the holding company and related parties of the Group. Transactions with related parties
are conducted in the normal course of business, at rates agreed on an arms’ length basis. The credit risk on these is perceived to be minimal
by the Group.
(iv) Credit risk by segment
The maximum exposure to credit risk for trade receivables and other receivables and related party dues at the reporting date by segment is:

Trade and other receivables
Due from related parties
Term deposits in banks
Cash and cash equivalents

Construction and
allied activities
61,757
5,156

2017

2016
Trading
activities

Construction and
allied activities

Trading
activities

3,069

53,878

2,792

678

6,528

1,052

609

-

5,837

300

9,936

1,180

14,325

2,452

77,458

4,927

80,568

6,596
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24. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
b) Credit risk (continued)
(v) Impairment losses
The aging of trade and other receivables at the reporting date was:

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

Gross

53,673

2017

2016
Gross

Impairment

4,749

Impairment

-

46,330

-

-

2,982

-

1,703

-

1,458

-

More than 180 days

10,932

(6,231)

10,245

(4,345)

At 31 December

71,057

(6,231)

61,015

(4,345)

Based on past experience, the Group believes that no impairment allowance is necessary in respect of receivables not past due. Management
believes that the unimpaired amounts that are past due are still collectible in full, based on historical payment behaviour, trading history,
extensive analysis of customers credit risk, and other guarantees provided against outstanding receivables. The movements in impairment
allowances are detailed in note 9.
(vi) Cash and cash equivalents and term deposits with banks
Group’s credit risk on these is limited as these are placed with banks in Bahrain having good credit ratings.
(vii) Concentration risk
Concentration risk arises when a number of counterparties are engaged in similar economic activities or activities in the same geographic
region or have similar economic features that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes
in economic, political or other conditions. The Group seeks to manage its concentration risk by establishing geographic and industry wise
concentration limits.
c) Liquidity risk
Liquidity risk, associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset, is the risk that the Group will
encounter difficulties in meeting its financial obligations. The Group’s approach to managing liquidity is to ensure, as far as possible, that it
will always have sufficient liquidity to meet its liabilities when due, under both normal and stressed conditions, without incurring unacceptable
losses or risking damage to the Group’s reputation. Liquidity risk may result from an inability to sell a financial asset quickly at close to its fair
value. The following are the contractual maturities of financial liabilities:
2017

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

Carrying
amount

Contractual
cash flows

6 months
or less

6 - 12
months

1-2
years

40,351

40,351

32,687

4,574

3,090

8,028

8,028

3,211

4,817

1,901

2,031

725

386

548
-

2-5
years
372
-

2,475

2,516

2,516

-

-

-

13,215

13,578

13,578

-

-

-

65,970

66,504

52,717

9,037

9,037

9,037

-

-

-

549

549

549

-

-

-
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24. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
c) Liquidity risk (continued)

2016

Carrying
amount

Contractual
cash flows

6 months
or less

6 - 12
months

1-2
years

2-5
years

1,351

1,449

467

219

406

357

Bank Loans

29,879

29,879

22,726

2,944

3,925

284

Due to related parties

Trade and other payables

6,810

6,810

6,810

-

-

-

Bills payable

1,469

1,473

1,473

-

-

-

Bank overdraft

4,413

4,512

4,512

-

-

-

43,922

44,123

35,988

3,163

4,331

641

Commitments and contingencies
- Letter of credit

3,633

3,633

3,633

-

-

-

- Commitments

2,998

2,998

1,702

-

853

443

d) Market risk
Market risk is the risk that changes in market prices, such as interest rates, foreign exchange rates, and equity prices will affect the Group’s
income or the value of its holdings of financial instruments. The objective of market risk management is to manage and control market risk
exposures within acceptable parameters, while optimising the return on risk.
(i) Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that the Group’s earnings will be affected as a result of fluctuations in the value of financial instruments due to
changes in market interest rates. The Group’s interest rate risk is limited to its interest bearing short-term deposits, loans and borrowings, and
bank overdrafts.
At the reporting date the interest rate profile of the Group’s interest-bearing financial instruments was:
Fixed rate instruments

Term deposits with maturity of more than 3 months
Term deposits with maturity of 3 months or less

Variable rate instruments
Loans and borrowings
Bank overdraft

2017

2016

609

6,137

1,165

3,116

1,774

9,253

1,901

1,351

13,215

4,413

15,116

5,764

The effective interest on these financial instruments is as follows:
2017 Effective
interest rate % p.a.

2016 Effective
interest rate % p.a.

2.28-2.50

1.80-1.95

Term deposits with maturity of 3 months or less

2.44-2.86

1.70-2.75

Loans and borrowings

3.88-5.00

3.71-4.60

Bank overdraft

2.98-4.73

2.82-4.78

Financial instruments

Term deposits with maturity of more than 3 months

An increase/ (decrease) of 100 basis points in interest rates at the reporting date would have increased (decreased) profit or loss by BD (133)
(2016: BD 35).
Changes in market interest rates are not expected to have a significant impact on the carrying value of these financial instruments.
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24. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
d) Market risk (continued)
(ii) Foreign exchange risk
Foreign exchange risk is the risk that the Group’s earning will be affected as a result of fluctuations in currency exchange rates. The Group
has exposure to foreign exchange risk on its purchases invoiced in foreign currency. The Group’s exposure to significant foreign currency
risk at the reporting date was only to EURO total exposure as at 31 December 2017 was Euro 1,058 thousand (2016: Euro 844 thousand).
The Group does not perceive that fluctuations in foreign exchange rates will have any significant impact on the income or equity because the
exposure to currencies other than US $ are not significant.
(iii) Equity price risk
The Group is not exposed to any equity price risk as it does not have any investments in equity securities.
e) Operational risk
Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a wide variety of causes associated with the Group’s processes, personnel,
technology and infrastructure, and from external factors other than credit, market and liquidity risks such as those arising from legal and
regulatory requirements and generally accepted standards of corporate behaviour. Operational risks arise from all of the Group’s operations.
The Group manages operational risk through appropriate monitoring controls, instituting segregation of duties and internal checks and
balances, including internal audit and compliance.
f) Capital management
The Board’s policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence and to sustain future
development of the Group. The Board of Directors monitors both the demographic spread of shareholders, as well as the return on capital,
which the Group defines as total shareholders’ equity excluding non-controlling interest, and the level of dividends to shareholders.
From time to time the Group purchases its own shares on the market; the timing of these purchases depends on market prices. Buy and sell
decisions are made on a specific transaction basis by the Board.
The Group has complied with local statutory capital requirements. The Group has also complied with covenants related to its bank borrowings.
The Group does not have any other externally imposed capital requirements. There were no changes in the Group’s approach to capital
management during the year.

25. SEGMENT ANALYSIS
The Group is organised into two operating divisions - Construction and Allied Activities and Trading Activities.
The construction and allied activities are Civil engineering works, Mechanical fabrication and Maintenance contracts, Scaffolding and
formwork, Readymix concrete, Precast, Floor and roof slabs, Electrical and instrumentation contracting.
The trading activities are Supply of washed sand, Sweet water, Import and wholesaler of frozen foods, agents for equipment and material
manufacturers.
Construction and
Allied Activities

Revenue

External sales
Inter-segment sales
Total revenue

Segment result
Share of profit / (loss) from joint
ventures
Other gains and losses
Unallocated corporate expenses

2017

2016

160,817
19,749
180,566

2,801

Eliminations

2017

2016

124,367

12,587

11,451

13,851

4,571

3,364

)24,320(

)17,215(

138,218

17,158

14,815

)24,320(

)17,215(

2,354

1,821

238

555

1,497

-

Trading Activities

-

1,682

1,691

2017
-

)125(

2016
-

)94(

Consolidated

2017

2016

173,404

135,818

173,404
4,358

135,818
3,951

-

-

-

-

1,821

238

48

98

-

-

603

1,595

-

-

-

-

)2,317(

)2,226(

4,465

3,558

Profit for the year
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25. SEGMENT ANALYSIS (continued)
Construction and Allied Activities
Other Information
Depreciation

Capital expenditure

Trading Activities

2017

2016

2017

2016

2017

4,716

3,963

433

311

5,149

Consolidated
2016

4,274

9,067

9,131

1,140

272

10,207

9,403

147,784

118,178

10,181

10,583

157,965

128,761

Total liabilities

91,113

65,466

3,868

3,165

94,981

68,631

Total net assets

56,671

52,712

6,313

7,418

62,984

60,130

Total assets

26. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

2016

2017

Guarantees
Letters of credit

59,188

45,987

549

2,998

3,633

9,037

Capital commitments

The banks have provided guarantees (performance, retention, financial and others related to contracting activities) amounting to BD 59,188
(2016: BD 45,987) for the various divisions and subsidiaries of the parent company.

27. OPERATING LEASE RENTALS

2016

2017

Minimum lease payment recognised as an expense during the year

3,999

2,232

Future minimum lease payments:
-

not later than one year

3,557

2,206

-

later than one year and not later than five years

1,100

317

-

later than five years

Aggregate rental lease expenditure contracted at statement of financial position date

1,085

152

5,742

2,675

The operating lease is cancellable / renewable by mutual consent of the lessee and the lessor.

28. COMPARATIVES
The comparative figures have been regrouped, where necessary, in order to conform to the current year’s presentation. Such regrouping did
not affect the previously reported profit and total comprehensive income for the year or total equity.

29. RECONCILIATION OF MOVEMENTS OF LIABILITIES TO CASH FLOWS ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES
Liabilities

Balance at 1 January 2017

Changes from financing cash flows
Borrowings (net)

Equity

Bank loans
1,351

Share
capital
22,000

Treasury
shares
)1,597(

Retained
earnings
29,408

Other
reserves
8,023

Noncontrolling
interest

Total

2,296

61,481

550

-

-

-

-

-

550

Dividend paid

-

-

-

)1,107(

-

)514(

)1,621(

Donation paid

-

-

-

-

)22(

-

)22(
)1,193(

Total changes from
financing cash flows
Equity-related changes
Balance at 31 December 2017

550

-

-

)1,107(

)22(

)514(

-

-

-

3,194

363

940

4,497

1,901

22,000

)1,597(

31,495

8,364

2,722

64,885
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صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد
آل خليفة

صاحـب الجاللة
الملك حمد بن عيسى
آل خليفة

صاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان
آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء لمملكة البحرين

ملك مملكة البحرين

رئيس الوزراء الموقر
لمملكة البحرين

2

شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة

المكتب الرئيسي

:

البنوك

:

بنك اتش اس بي سي الشرق األوسط
ستاندرد تشارترد بنك
بي إن بي باريبا
بنك البحرين والكويت
البنك األهلي المتحد
بنك البحرين اإلسالمي
بي إم آي بنك
ستيت بنك أوف انديا
البنك العربي

سكرتير الشركة

:

سريناث برابو

مدققو الحسابات

:

كي بي ام جي فخرو

بناية رقم  ،٤٥٣طريق  ،٤٣٠٨مجمع ٣٤٣
منطقة ميناء سلمان الصناعية
ص.ب  ،٦٦٩المنامة ،مملكة البحرين
هـاتــف+973 ١٧ ٧٢٥ ٥٢٢ :
فاكس+973 ١٧ ٧٢٨ ١٨٤ :
www.nasscorporation.com

المحتويات
5

نبذة عن الشركة ،رؤيتنا ،رسالتنا ،قيّمنا

٧

النتائج المالية

9

النتائج التشغيلية

١٠

أعضاء مجلس اإلدارة

١٢

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

١٤

استعراض األعمال

 26الـفــريـق اإلداري
 27تـقــريـر مجلس اإلدارة
 29التواجد الجغرافي
30

البيـانات الماليـة الموحـدة ٢٠١٧

4

شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة التقرير الـسنوي ٢٠١٧

هندسة المستقبل
إلقليمنا وشعبه

ناس المؤسسة “شركة مساهمة عامة بحرينية” مدرجة في بورصة البحرين عام  2005م برأس مال مدفوع قدره 20
مليون دينار بحريني ،وبرأسمال حالي قدره  22مليون دينار بحريني.
تعد ناس المؤسسة من أبرز الشركات الرائدة في مجال تزويد الحلول اإلنشائية المتكاملة .ويعمل فيها حاليا
حوالي  5000عامل .وقد بلغ مجموع إيرادها السنوي اكثر من  100مليون دينار بحريني من خالل عملياتها المنتشرة
في كل من البحرين والمملكة العربية السعودية وقطر وأبوظبي والكويت .وقد اكتسبت ناس المؤسسة مكانة
فريدة باعتبارها مصدرًا واحدًا يتم من خالل تقديم العديد من الخدمات والحلول المتكاملة بسهولة ويسر ،من
ذلك القيام بتنفيذ اإلنشاءات الكاملة والجاهزة لإلستخدام ،من أجل تحقيق الرضا الكامل لدى العمالء.

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

ق ّيمنا

• األمانة

• النزاهة

• التفوق والتم ّيز
• الشفافية

• التوجه نحو الزبائن

رسالتنا
إننا في ناس المؤسسة ملتزمون بإضافة القيمة الحقيقية
لعمالئنا والمستفيدين من خدماتنا .وفي هذا اإلطار فقد
حرصنا على التطوير الشخصي والمهني لموظفينا من
خالل التدريب والتطوير وبناء عالقات راسخة وذات منفعة
متبادلة مع شركائنا ومجهزينا .ونبذل أقصى جهودنا
لالستمرار في تجاوز توقعات زبائننا من خالل تقديم
المنتجات الراقية والخدمات المتم ّيزة ،في نفس الوقت الذي
ننطلق فيه وبعزم تام في دعم نمو وتطور قطاع اإلنشاءات
في المنطقة واضعين نصب أعيننا المسئولية االجتماعية
التي سوف تظل دائم ًا في قائمة أولوياتنا في كل ما نقوم
به وننجزه دون أن ننسى التزامنا الحقيقي بتعزيز رفاهية
وازدهار المجتمع الذي نعمل فيه.
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النتائج
المالية
إجمالي األصول

اإليرادات

،404

 173مليون دينار بحريني

،

،٩٦٥

 ١٥٧مليون دينار بحريني

،

 135 818 :2016مليون دينار بحريني

 128 761 :2016مليون دينار بحريني

األرباح قبل تكاليف التمويل واالستهالك

مجموع األسهم

،٠٩٩

 ١٠مليون دينار بحريني

،

 8 098 :2016مليون دينار بحريني
صافي الربح

،

 ٣ ٥٢٥مليون دينار بحريني
 3 044 :2016مليون دينار بحريني

،

االعتمادات
توزيعات األرباح المقترحة

،٠٧٥

 ١مليون دينار بحريني

،

 1 075 :2016مليون دينار بحريني

شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة التقرير الـسنوي ٢٠١٧

،٩٨٤

 ٦٢مليون دينار بحريني

،

 60 130 :2016مليون دينار بحريني

8
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النتائج
التشغيلية
رفعت شركة ناس للمقاوالت سجل إيراداتها خالل العام ،لتصل إلى  ،٪50وأرباح
مسجلة بنسبة  .٪132وتعزى هذه األرباح إلى حصول الشركة على بعض أهم
مشاريع البنية التحتية الرئيسية في مملكة البحرين.
من بين أهم المشاريع التي تنفذها شركة ناس للخدمات الصناعية ،هي
تصنيع وتزويد  426هيكل فائق الجودة لمشروع خط الصهر السادس في ألبا
التابع لشركتي البا و .Bechtel

كان عام  2017عامً ا ناجحً ا لشركة ناس لألسفلت ،من حيث اإلنتاج واألداء .فقد
حطمت الشركة الرقم القياسي لحجم مبيعات األسفلت والخرسانة خالل السنة
بما يبلغ  322ألف طن.
يتمثل الهدف االستراتيجي لشركة ناس سكافورم في االستفادة من الفرص
القادمة ،مدعوم ُا بقسم العزل الجديد ،الذي شيد مؤخرًا في مملكة البحرين.
يعد مشروع مد الكابالت الكهربائية ذات ضغط  400كيلو فولت ،والذي تنفذه
شركة ناس للمقاوالت الكهربائية ،أول مشروع من نوعه في البحرين بالنسبة
لحجم الكابل.

دشنت شركة دلمون للخرسانة الجاهزة مصنعها الثالث في شمال البا .ويتكون
المصنع الجديد من منشئتين لإلنتاج يبلغ مجموع إنتاجهما  160متر مكعب من
الخرسانة في الساعة.
قامت شركة دلمون للخرسانة المسبوكة بتشكيل شراكة مع شركة ناس
للمقاوالت ،إلنتاج هياكل خرسانة عالية الجودة لمشروع خط الصهر السادس
التابع لشركة البا.
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أعضاء
مجلس اإلدارة

سمير عبداهلل ناس
رئيس مجلس اإلدارة

سامي عبداهلل ناس

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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عادل عبداهلل ناس

غازي عبداهلل ناس

فوزي عبداهلل ناس

بشار سمير ناس

عضو تنفيذي

عضو تنفيذي

هيمانت جوشي
عضو تنفيذي

جمال الهزيم

عضو غير تنفيذي

عضو تنفيذي

عضو تنفيذي

د .مصطفى السيد
عضو غير تنفيذي

هشام الساعي
عضو غير تنفيذي
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

تواصل "ناس" في نموها لتبقى راسخة
تجاه التزامها بإضافة كل ما هو قيّم في
المجتمع ،ليس فقط لعمالئها ،بل لجميع
شركائها ،ومؤسسيها ،والمجتمع الذي
تعمل فيه.
سمير عبداهلل ناس
رئيس مجلس اإلدارة
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شهد عام  2017تقلبًا ،سواءً في االقتصاد
البحريني أو اقتصاد شركة ناس المؤسسة
على وجه الخصوص .شهدنا ،على مدار العام،
نمو وازدهار لشركات وأقسام داخل "ناس"
وفي الوقت نفسه ،هبوط لشركات واقسام
أخرى ،وما هو إال حالة طبيعية في مجال عملنا.
صيف  2017كان له آثار طيبة بالنسبة لنا ،اقسام
وشركات كثيرة شهدت احداثًا مهمة ،منها،
إعالن شركة ناس للمقاوالت عن نجاح وضع
حجر األساس في مشروع تطوير خط الصهر
السادس لمشروع البا باإلضافة الي البدء
المبكر ألعمال اإلنشاءات في موقع المشروع.
ويعد مشروع توسعة الخط السادس واحدًا من
أكبر المشاريع في العالم ،ونحن جد فخورون
بأننا جزء منه.
كما وافتتحت شركة دلمون للخرسانة الجاهزة
مصنعها الثالث إلنتاج الخرسانة الجاهزة
شمال البا في المحافظة الجنوبية ،وذلك
لتلبية الطلب المتزايد على الخرسانة في تلك
المحافظة .المصنع الجديد سيزيد من اإلنتاج
العام للخرسانة أربعة أضعاف ،كما وإنه شيد
في مكان مثالي لدعم شركة ناس للمقاوالت
في مشروع خط الصهر السادس في البا ،ومن
ثم ،مشروع توسعة مصفاة بابكو ،وهو مشروع
تابع لشركة نفط البحرين ،ضمن خطة التوسعة
الكاملة لمصفاة بابكو.
وحصلت شركة ناس للمقاوالت الكهربائية على
مشروع مد الكابالت الكهربائية ذات ضغط 400
كيلو فولت .ويعد هذا المشروع ،أول مشروع
من نوعه في البحرين بالنسبة لحجم الكابل.
وتمتد هذه الكابالت مسافة  63كلم والتي تبدأ
من محطة الرفاع الفرعية إلى محطة أم الحصم
كمرحلة أولى ،ومن أم الحصم إلى الحد (وحدة
التغذية  )1كمرحلة ثانية في نفس المشروع.
من بين أهم المشاريع التي تنفذها شركة ناس
للخدمات الصناعية ،هي تصنيع  426هيكل
فائق الجودة لمشروع خط الصهر السادس
التابع لشركة ألبا وتحت اشراف شركة .Bechtel
وإنني فخور ،وبشكل خاص ،بانتهاء وتسليم
مشروع مجمع األفنيوز البحرين ،هذا اإلنجاز،
أصبح من أبرز معالم واجهة المنامة البحرية.
وبهذا ،حصل هذا الصرح الحضاري التاريخي
على ختم "ناس" للمشاريع التي نفخر بها.
ويعتبر مجمع األفنيوز البحرين وجهة للتسوق
والترفيه والتي توفر ثقافة "الكورنيش" التي
يتوق لها المواطن البحريني ،هذا باإلضافة إلى
رفع عدد الزوار اإلقليميين والدوليين للبحرين،
مما يساهم في نهوض اقتصادها.

وعلى صعيد آخر ،تمكنت ناس المؤسسة
في الربع األخير من عام  ،2017بتوقيع مذكرة
تفاهم ،بينها وبين شركة المتحدة لتجريف
الرمال البحرية ،حيث وبموجب هذه االتفاقية،
ستستحوذ شركة ناس المؤسسة على ٪60
من اجمالي حصص شركة المتحدة لتجريف
الرمال البحرية ،وحقوق التشغيل .األمر الذي
سيحل معضلة النقص الدائم للرمال في قطاع
المقاوالت.
أما على الصعيد االقتصادي ،فإن عام  2017وقف
على الحياد الرمادي ،فمن جهة سعدنا باالرتفاع
الكبير في أنشطة البناء ووعود الحكومة
بإنفاق المزيد على مشاريع البنية التحتية ،ومن
جهة أخرى واجهنا الزيادة الهائلة في الرسوم
على األنشطة التجارية وضريبة القيمة المضافة
المتوقع تطبيقها منتصف عام .2018
ومن أهم إنجازات ناس المؤسسة ،هو رفع
مستويات الصحة والسالمة المهنية .فقد
قامت المؤسسة بعقد اجتماع استراتيجي
لبحث سبل ترسيخ السالمة المهنية لدى
موظفي المؤسسة .وقد ترأس االجتماع
الدكتور مصطفى السيد .وقد تم تشكيل
لجنــة "السالمــة المهنيـــة في المؤسسة"
والتي ستقـوم بدراســة تطـويـر نظـم السـالمة
الحالية وتشكيل نظام سلوكي يمكن اتباعه
على مستوى الشركـة ككـل إلحـراز نتائج
سريعة ومرضية .وسيتم العمل على بلوغ
الهدف لجميع اقسام ناس المؤسسة ،وهو
محاولة كل قسم الحصول على شهادات
( OHSAS18000/18001 )ISO45001في
مده اقصاها األول من شهر أبريل  2018لنظم
السالمة المهنية.
وفي ظل الصعاب التي واجهتها شركة
ناس المؤسسة في عام  ،2017استطاعت أن
تسجل معدالت ارباح مرتفعة .ويعزو هذا
لعوامل عديدة منها :المرونة االستراتيجية
التي تسمح لشركة ناس المؤسسة بالتأقلم
مع ظروف السوق المتغيرة ،إمكانية تقديم
حلول متكاملة لعمالئنا ،وجود شبكة قوية
من الشراكات االستراتيجية ،على الصعيدين
اإلقليمي والدولي ،واألهم من ذلك ،نعمة اهلل
علينا بوجود فريق متخصص من المهنيين
الذين يبذلون قصارى جهودهم لرفعة هذه
المؤسسة.
يحثا العام  2018على التفاؤل ،فمع كل هذه
األحداث والمجريات ،تواصل "ناس" في نموها
لتبقى راسخة تجاه التزامها بإضافة كل ما هو
قيّم في المجتمع.
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تفخر شركة ناس المؤسسة ،بأن تكون جزءً ا
من المبادرات الوطنية ،التي يتم توجيهها
تحت القيادة الحكيمة في البالد ،وتظل داعمًا
قويًا لنمو االقتصاد ،وعضو نشطًا في الترويج
المستمر لمملكة البحرين ،بوابة التجارة في
الخليج.
وبالنيابة عن جميع المساهمين الكرام
ومجلس اإلدارة ،أود أن أعرب عن خالص سعادتي
وتقديري للقيادة الحاكمة الرشيدة لمملكة
البحرين ،ولجميع وزارات ومؤسسات الدولة
ومصرف البحرين المركزي ،وبورصة البحرين
على دعمهم ومؤازرتهم المستمرة .كما
انتهز هذه الفرصة لكي أتقدم بشكر خاص،
إلى إدارة وموظفي شركة ناس المؤسسة
على إخالصهم وتفانيهم ووالئهم ودعمهم
المستمر للسادة المساهمين لنصبح مؤسسة
أقوى وأفضل يومًا بعد يوم.
تواصل "ناس" في نموها لتبقى راسخة تجاه
التزامها بإضافة كل ما هو قيّم في المجتمع،
ليس فقط لعمالئها ،بل لجميع شركائها،
ومؤسسيها ،والمجتمع الذي تعمل فيه.

سمير عبداهلل ناس
رئيس مجلس اإلدارة
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استعراض األعمال
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ناس المؤسسة
تتألف من ستة أقسام وخمسة فروع
(ثالثة مملوكة بالكامل واثنين مملوكتان جزئيا)

أفضل شركات الحلول اإلنشائية اآلن تحت سقف واحد
لتسليم المنشآت الجاهزة الكاملة وتزويد العمالء بمصدر
واحد مناسب لمختلف اإلنشاءات.

أضواء على أقسام
شركة ناس للخدمات الصناعية
تعتبر شركة ناس للخدمات الصناعية إحدى
أهم شركات المقاوالت الهندسية والهيكلية
في المنطقة ،وذلك من خالل اعتمادها
على الشراكات في المجاالت التكنولوجية
والهندسية االستراتيجية .ويتمحور نشاط
الشركة على مشاريع الصيانة الختامية لمرحلة
التوقف عن العمل في محطات الطاقة والغاز،
ومشاريع الهندسة والمشتريات والبناء
لمشاريع الحزم الكاملة واإلنشاءات العامة،
ومشاريع بناء المصانع والمحطات ،وتصنيع
المعدات الهندسية الثقيلة ،والعزل الحراري،
ومشاريع الطالء الصناعي في مملكة البحرين
ودول مجلس التعاون الخليجي.
في عام  ،2017وعلى الرغم من ظروف السوق
الصعبة ،تمكنت الشركة من الحصول على
عدد ال بأس به من المشاريع في البحرين.
تقوم الشركة بتنفيذ أعمال هندسية،
واستيرادية وإنشائية من الباطن ،لشركة
ناس للمقاوالت ،وذلك لمشروع محطة نقل
المياه التابع لهيئة الكهرباء والماء؛ ومنها خط
محطة المياه المركزية ومحطات المياه الفرعية
 المرحلة الثانية  -في منطقتي البسيتينوالجفير.
من بين أهم المشاريع التي تنفذها الشركة،
هي تصنيع  426هيكل فائق الجودة لمشروع
خط الصهر السادس في ألبا .وهو مشروع
تابع لشركة ألبا وتحت اشراف شركة Bechtel
العالمية ،ما يعتبر أحد اهم اإلنجازات للعام .2017
ركزت الشركة خالل العام  2017على إقامة شراكات
استراتيجية وتوسعة نطاقها الجغرافي .ومع
حصولها على العديد من المشاريع الجديدة في
القطاع الصناعي ،عملت شركة ناس للخدمات
الصناعية بجهد للحصول على شهادات التأهيل
من جميع عمالئها األساسيين مثل شركة
أرامكو ،وشركة  ،SWCCوشركة مرافق ،وشركة
أدنوك وغيرها.
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كما قامت الشركة بتطوير قسم الصحة
والسالمة والبيئة ،وذلك بتوظيف عدد من
ضباط السالمة المؤهلين بحيث يكون لكل
مشروع موظفي السالمة الالزمين لإلشراف على
العمال ومواقع العمل .وقد اعتمدت الشركة
على سياسة البحرنة كمحفز ودافع للنجاح.
ومن ضمن خطة اإلصالحات التي اعتمدتها
الشركة في  ،2017هي االستثمار في تطوير
األعمال ،للسماح للشركة بالحصول على
استراتيجية أكثر تركيزًا لعام .2018
ولزيادة اإلنتاجية وتقليل المصروفات في
الشركة ،تبنت اإلدارة استراتيجيات جديدة
لتدعم مسيرتها نحو هيكلة الشركة لتصبح
أقوى وأفضل .وقد ساعدت هذه االستراتيجيات
الجديدة على تبسيط عدد من اإلجراءات
الداخلية الهامة ،وإزالة كافة المعوقات والموانع
التي تحد من قدرة الشركة على أن تكون أكثر
فاعلية واستجابة.
تهدف شركة ناس للخدمات الصناعية إلى
تنفيذ العديد من التغييرات لزيادة اإلنتاجية
ورفع جودة الخدمات المقدمة لعمالئها من خالل
االستثمار بعناية في المعدات الجديدة من خالل
برنامج تمكين ،وتوظيف القوى العاملة الماهرة
وفقً ا للمتطلبات.
وقد تم التخطيط إلقامة شراكات استراتيجية
مع الشركات المرخص لها من أجل تعزيز
قدرتها في تصنيع أنظمة المزالق ،ونظام
تثبيت المزالق ،ووحدة استخالص مادة الكبريت.
مع وجود قوة عاملة قوية وماهرة ،فإن اإلدارة
واثقة من أن الشركة في وضع جيد ،ويمكنها
من االستمرار في مسار نموها اإليجابي بإضافة
المزيد من المشاريع الرائدة إلى ملفها في
البحرين والمملكة العربية السعودية.
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استعراض
األعمال (تتمة)
شركة ناس التجاري
بدأت شركة ناس التجاري عملياتها كقسم
تجاري يدعم النشاطات التجارية لشركة ناس
المؤسسة في أوائل الستينيات من القرن
الماضي ،ثم تحولت إلى شركة مستقلة بذاتها
في العام  .1986وخالل العقدين الماضيين،
تصدرت الشركة لتصبح رائدة في مجالها.
وتمثل الشركة العديد من العالمات التجارية
العالمية ،وتوفر خدمات البيع ،والتوزيع،
والتأجير ،وقطع الغيار ،وخدمات ما بعد البيع.
يرتبط اسم شركة ناس التجاري بالعديد
من المصانع الرائدة المصنعة ألهم المعدات
التجارية ،لذا فمن البديهي أن تستثمر
الشركة في أنظمة الجودة ،لتوفير الرضا التام
لجميع زبائنها ،وذلك من خالل جعل خدماتها،
ومنتجاتها متاحة دائمًا.
ونظرًا ألهمية أنظمة الجودة وإدارة األعمال،
تسعى الشركة إلى إقامة شراكات مع المصانع
والشركات التي تقدم معدات بجودة عالمية
تتناسب مع تلك التي توفرها الشركة.
في العام  ،2017سجلت الشركة تحسن كبير
في األداء ،حيث قفز أداء الشركة بنسبة 35
ال نموًا في اإليرادات وصل إلى ،٪48
 .٪مسج ً
و  ٪54في معدل النمو للعام الجاري ،ومتوسط
نمو بلغ  ٪18في نسبة العمالء؛ وهذا النمو لم
يكن ليتحقق لوال االرتفاع الصحي لحالة السوق

العامة ،بغض النظر عن بعض مشاكل التدفق
النقدي الطفيفة التي واجهتها الشركة.
حققت شركة ناس التجاري ،والتي تقدم الحلول
التجارية المتكاملة ،مبيعات كبيرة في عام 2017
شملت عدة منتجات ،منها :ضواغط الهواء من
 ،Kaeserمنتجات اللحام والقطع من شركة
 ، ESABأغطية فتحات المجاري من  EJو RSI
ومعدات التأجير األخرى.
تواصل شركة ناس التجاري العمل على تحقيق
رسالتها ،وهي إضافة عمالء جدد ومنتجات ذات
جودة عالية إلى سيرتها الذاتية سنويًا ،لتلبية
متطلبات السوق المتزايدة.
ومن أهم المنتجات التي ضمتها الشركة
لقائمة المنتجات التي تقدمها في العام :2017
• منتجات األمن والسالمة من  Joggerو

يتضمن :تطوير مركز خدمة جديد ،ومكتب
مبيعات ،وورشة عمل ،ومركز صيانة ،وتطوير
المنشأة الجديدة.
من ناحية أخرى ،سيتضمن تطوير البرنامج:
ترقية جميع األنظمة إلى نظام اإلدارة المتكاملة
 ،IMSوالذي سيعمل على مصادقة نظم إدارة
األعمال ،وأنظمة  OSHAsواألنشطة البيئية،
هذا باإلضافة إلى تطوير نظام البرمجيات
لورشة العمل الحالية ومكاتب المبيعات.
وكجزء من خطة التطوير الشاملة ،سيخضع
موظفو شركة ناس التجاري لدورات تدريب
داخلية وخارجية ،بدءً من يناير  ،2018من أجل
تحقيق الرؤية الشاملة لشركة ناس المؤسسة،
وهي حصول جميع شركاتها وأقسامها على
شهادة (OHSAS18000/18001 )ISO45001
بحلول  1أبريل.2018 ،

Arm Strong

• منتجات البناء من شركة Belly
• الرافعات من شركة Zoomlion

• ضواغط الهواء والمكانس وأنابيب الغاز من
شركة AIRPIPE
وكجزء من خطتها العامة للتطور ،تعمل
شركة ناس التجاري على إعادة تطوير بنيتها
التحتية وبرامجها في العام  .2018هذا التطوير

٪35

هي نسبة الزيادة في أداء الشركة في ،2017
حيث وصل نمو اإليرادات إلى  ،٪48و  ٪54في
معدل النمو للعام الجاري ،ومتوسط نمو بلغ
 ٪18في نسبة العمالء.
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شركة ناس سكافورم للمقاوالت
تعتبر شركة ناس سكافورم واحدة من الشركات الرائدة في مجال
مقاوالت السقاالت وشباك الخرسانة في منطقة الخليج .كما وتعتبر
من الشركات المختصة في قطاع الطاقة والبتروكيماويات ،حيث إنها
نجحت في تنفيذ مشاريع عديدة محليًا وإقليميًا.
استفادت شركة ناس سكافورم خالل العام  ،2017من النمو المستمر
ملحوظا في اإليرادات ،والذي
ً
في سوق البناء البحريني ،محققة نموً ا
أدى لمضاعفة القوى العاملة .كما أن استمرار نمو حجم المشاريع في
دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الربع الثالث والرابع من عام ،2017
انعكست بشكل إيجابي على النتائج .حيث أظهرت نمو أعلى خالل
الخمس سنوات المنصرمة .كما وبينت النتائج تراجع العمليات في
المملكة العربية السعودية بين الربع األول والثالث من العام ،2017
لكنها بدأت بالتعافي خالل الربع الرابع من نفس العام.
حصلت شركة ناس سكافورم على مشاريع كبرى في البحرين
وفي المنطقة خالل العام ،أبرزها وأكثرها تعقيدًا هو مشروع مطار
أبوظبي الدولي والذي شيد بهياكل وسقاالت معلقة وموزعة على
مساحة إجمالية قدرها  65ألف متر مربع .وبالرغم من حصول الشركة
على جميع المؤهالت التي تؤهلها للعمل على مشاريع لقطاعات
الغاز والبتروكيماويات والكهرباء الرئيسية في البحرين واإلمارات
العربية المتحدة ،تعمل اآلن وبشكل صارم على الحصول على
تأهيل للعمل كمقاول معتمد مع شركة أرامكو في المملكة العربية
السعودية.
نظرة على بعض المشاريع الكبرى التي عملت عليها الشركة في
العام :2017
البحرين  -أعمال إنشاءات لشركة  Coke Siloوذلك لمشروع توسعة
خط الصهر السادس في ألبا ،أعمال صيانة لشركة جيبك ،أعمال
إنشاء وصيانة لمشروع محطة الحد الكهربائية ،وأعمال إنشاء
محطات المياه في العديد من مناطق مملكة البحرين التابعة لهيئة
الكهرباء والماء.
المملكة العربية السعودية  -أعمال إنشاءات لشركة  Sinopecوذلك
لمشاريع محطة الفاضلي إلنتاج للكهرباء والبخار وسابك ،أعمال
إنشاءات لشركة  GAMAوذلك لمشروع محطة توليد الكهرباء
الثانية عشر بالرياض التابع لشركة ضرماء للكهرباء ،ومشروع
منطقة الهفوف التابع لشركة سيبكو للبيئة.
أبوظبي  -أعمال إنشاءات لشركة  Cloisallوذلك لمشروع مطار
أبوظبي الدولي ،أعمال صيانة لشركة  Lamprellوذلك لمشاريع
مواقع الحفر في الشارقة والمنطقة الحرة في مدينة الحمرية ،أعمال
إنشاءات لشركة  ISCCOوذلك لمشروع بناء صهاريج تابعة لشركة
تكرير.
من أجل التغلب على مشكلة تدني مستوى الجودة لدى العديد
من المقاولين في المنطقة ،تسعى ناس سكافورم دائمً ا إلى
ضمان حصول جميع زبائنها على أعلى مستويات الكفاءة الدولية
في الجودة والسالمة أثناء عملها على المشاريع .استطاعت الشركة
تنمية قسم الصحة والسالمة والبيئة بشكل كبير على مدى
السنوات الخمس الماضية ،حتى أصبحت اآلن مركز تدريب IOSH
معتمد في مملكة البحرين .وعمد المعهد على تدريب واعتماد أكثر
من  50موظفً ا من جميع أقسام الشركة .كما ويعمد المعهد على
تدريب واعتماد شهادة  CISRSلمسؤولي أقسام الصحة والسالمة
المهنية داخل وخارج الشركة .ومن ضمن خطة التطوير التي
تعتمدها الشركة ،توسعة قسم التصميم باستحضار أحدث برامج
وأجهزة التصميم.
وتماشيًا مع رؤية شركة ناس المؤسسة ،وهي حصول جميع الشركات
واألقسام على شهادة (OHSAS18000/18001 )ISO45001
بحلول  1أبريل 2018؛ قامت شركة ناس سكافورم بتوثيق عملياتها
التجارية في المملكة العربية السعودية والبحرين وأبو ظبي وذلك
بحصولها على شهادات  ISO 14001و .ISO 18001
ويظهر عام  2018نموًا واعدًا ،ال سيما في قطاعي النفط والغاز.
ويتمثل الهدف االستراتيجي لشركة ناس سكافورم في االستفادة
من الفرص القادمة ،ومع إطالق قسم العزل في مملكة البحرين،
ستكون الشركة قادرة على توفير خدمات السقاالت والعزل على حد
سواء ،لمشاريع بارزة مثل مشروع خط توسعة خط الصهر السادس
في ألبا ،ومحطة توليد الكهرباء في الجد ،وغيرها.

شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة التقرير الـسنوي ٢٠١٧

18

استعراض
األعمال (تتمة)

مصنع ناس لمعالجة الرمل
تأسس مصنع ناس لمعالجة الرمل في عام  1977لتوريد الرمل المغسول
لقطاع اإلنشاءات في البحرين .ويعتبر مصنع ناس لمعالجة الرمل في الوقت
الحالي من أكبر مزودي الرمل المغسول في البحرين ويتمتع بطاقة إنتاجية
تفـوق ألفـيـن طن يوميًا.
وفي عام  ،2017استحوذ مصنع ناس لمعالجة الرمل على كافة أصول شركة
دريم لغسل الرمال .ويهدف هذا االستحواذ إلى زيادة إنتاج الرمل المغسول
سنويًا ،مما سيساعد على توفير الكمية المطلوبة من الرمال المغسولة إلى
جميع شركات "ناس" األخرى مثل شركة دلمون للخرسانة الجاهزة .كما أنها
ستلبي الطلب المتزايد على الرمال في األسواق المحلية واإلقليمية.

مصنع ناس للثلج
يمتلك مصنع ناس للثلج والماء المقطر ويقوم بتشغيل مصنعًا لتحلية
المياه بالتناضح العكسي ينتج أكثر من  200.000جالون من المياه المحالة في
اليوم إلى جانب مصنعين ينتجان أكثر من  85طنًا من الثلج يوميًا .وتعتبر
الشركة من الموردين الرواد بمملكة البحرين للمياه المحالة ومكعبات الثلج
للمؤسسات الصناعية والفنادق والمطاعم والبرادات ومحالت السوبرماركت
وقطاع اإلنشاءات.
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شهد العام إدراج خط إنتاج جديد للمواد الغذائية
منTegal؛ وهي منتجات الدواجن الخالية من
الهرمونات ،والتي ستجذب في المقام األول،
الزبائن الذين يحبذون المنتجات العضوية.

شركة ناس لألغذية
تأسست شركة ناس لألغذية في عام  ،1982كشركة تجارية
مستقلة تابعة لناس المجموعة .وتعمل الشركة كمستورد
وتاجر تجزئة ومورد ألسواق البيع بالتجزئة ومورد لألطعمة
ذات العالمة التجارية ،ومتعهد لألطعمة المجمدة والجافة
على حد السواء .وتقدم الشركة مجموعة واسعة من
المنتجات ،بما في ذلك :لحوم البقر المجمدة والمبردة،
ولحوم الضأن ،والدواجن ،واألسماك ،واألرز ،والزيت ،ومنتجات
األلبان ،والتوابل ،والبقوليات ،والعدس التي يتم استيرادها
من الواليات المتحدة ونيوزيلندا وأوروبا والبرازيل وأستراليا
وسنغافورة وباكستان والهند.

تهدف الشركة إلى الحصول على شهادة ISO22000:2005
وذلك توافقـًا مع رؤيـة شـركـة ناس المؤسسة ،والتي
تهدف إلى حصول جميع أقسام الشركة على شهادة
( OHSAS18000/18001 )ISO45001بحلول أبريل.2018 ،
كما وتطمح شركة ناس لألغذية إلى تحقيق مزيد من النمو
في قطاع التجزئة في عام  ،2018حيث يتم اآلن إجراء محادثات
الحصول على حقوق التوزيع الحصرية لمنتجات شركة
 Soignon؛ الشركة الرائدة في تصنيع أجبان حليب الماعز
الفرنسية في سوق البحرين.

وتعد مسألة الحصول على موارد غذائية موثوقة وبأسعار
مستقرة ،أحد أهم التحديات التي تواجهها شركة ناس
لألغذية ،كما أن الهبوط الحاد في قطاع الضيافة خالل عام
 2017أدى إلى انخفاض النمو في قطاع "الخدمات الغذائية".
كل تلك األسباب أدت إلى الحرص التام عند استيراد المواد
الغذائية ،وذلك للحد من ظاهرة هدر الطعام.
وتعد الزيادة في تكلفة المنتجات الغذائية ،استقطاعًا من
هامش الربح للعديد من المواد الغذائية األساسية ،مثل األرز
والزيت واللحوم المجمدة ومنتجات اللحوم .وعلى الرغم من
أن هناك زيادة في المبيعات ،إال أن العديد من التحديات التي
يواجهها قطاع "الخدمات الغذائية" أدت إلى تقليص صافي
الربح ،مقارنة بالعام السابق.
أما على الجانب اإليجابي ،شهد العام إدراج خط إنتاج جديد
للمواد الغذائية من Tegal؛ وهي منتجات الدواجن الخالية
من الهرمونات ،والتي ستجذب في المقام األول ،الزبائن
الذين يحبذون المنتجات العضوية.
ويبقى التفاؤل أحد سيمات شركة ناس لألغذية لهذا العام،
وسيظل التركز على التحسين هو الحافز ،وذلك من خالل
توفير منتجات أكبر وأكثر تنوعًا ،لجذب قاعدة أكبر من
الزبائن.
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شركة ناس لألسفلت
بدأت شركة ناس لألسفلت عملياتها في عام  ،2001وعملت
منذ ذلك الحين على بناء سمعة طيبة في مجال سفلتت
الطرق بجودة عالية وابتكار رفيع .وتعمل الشركة على
العديد من المشاريع ،بدءً من مواقف السيارات ومالعب
التنس والطرق السكنية إلى الطرق السريعة الرئيسية
والمطارات والبنية التحتية .وقد طورت الشركة قدرة
مبتكرة لعملية بناء الطرق واالعمال التابعة لها.
كان عام  2017عامً ا ناجحً ا لشركة ناس لألسفلت ،من حيث
اإلنتاج واألداء .فقد حطمت الشركة الرقم القياسي لحجم
مبيعات األسفلت والخرسانة خالل السنة بما يبلغ  322ألف
طن.
شهد العام حصول الشركة على مشاريع كبرى ،منها،
مشروع انشاء مواقف السيارات لمشروع توسعة مطار
البحرين الدولي ،سفلتت الطرق الجانبية في مشروع مجمع
األفنيوز البحرين ،وأعمال األسفلت لقاعدة عيسى الجوية،
وأعمال األسفلت في مشروع الدور ،ومشروع طرق السالمة
لشركة  Bechtelالتابع لمشروع خط الصهر السادس في
ألبا.
وباعتبارها شركة رائدة في المملكة في مجال البحث
والتطوير وتطبيق تكنولوجيات بناء الطرق الصديقة
للبيئة ،فإن مصنع إعادة التدوير التابع لشركة ناس
لألسفلت يزودها بمزيد من الدعم ،حيث يعمل المصنع
على إعادة تدوير حوالي  40ألف طن من مخلفات البناء.

واستلمت شركة ناس لألسفلت أسطولها الجديد في عام
 ،2017والذي يتضمن مركبة متنقلة للتكسير ونظام فحص
المواد ،و  5حفارات و  5رافعات و  30شاحنة .ومع حصول
الشركة على العديد من عقود العمل الجديدة ،بدأت
بتطبيق نظام مبتكر وجديد لتطوير إدارة التوريد ،وتقوية
األسطول وتطوير عملية إعادة التدوير ،لمستقبل أكثر
إشراقًا.
ويبدو عام  2018مشرق ُا بالنسبة لشركة ناس لألسفلت ،فقد
حصلت الشركة على عقود عمل جديدة منذ بداية العام
الجديد والتي شملت؛ وزارة األشغال ،وقاعدة عيسى الجوية،
ودرة البحرين ،قوة دفاع البحرين ،والديوان الملكي ،وشركة
العرين لالستثمار ،وشركة  ،Bechtelوسيباركو البحرين.
كما تهدف الشركة إلى إعادة تعريف نفسها كمقاول
لتنفيذ أعمال المطارات ،من خالل إضافة المزيد من مشاريع
المطارات إلى سجل اعمالها .كما وستركز على التدريب
والتطوير ،وتطوير اإلدارة المالية كجزء من برنامج الشركة
للتقدم.
تهدف الشركة إلى رفع شهادة  ،ISOللعمل بما
يتماشى مع رؤيـة شـركـة ناس المؤسسـة ،والتي تدفـع
بجميع أقسـام وشركات ناس للحصول على شهادة
( OHSAS18000/18001 )ISO45001بحلول أبريل .2018
ويُعد مشروع تطوير مطار البحرين الدولي ،ومشروع
تطوير ديار المحرق محور اهتمام شركة ناس لألسفلت،
حيث تعكف الشركة على محاولة النجاح في اسناد هذين
المشروعين اليها خالل عام .2018
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الشركات التابعة
الشركات الثالث التابعة المملوكة بالكامل
لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة هي:
 .1شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م.
 .2شركة ناس للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م.
 .3شركة ناس للمقاوالت الميكانيكية ذ.م.م.

شركة ناس للمقاوالت
أنجزت شركة ناس للمقاوالت عدة مشاريع وطنية
لكل من القطاعين ،العام والخاص .وتشمل
أنشطة شركة ناس للمقاوالت :األعمال الهندسية
والمدنية للمباني التجارية والسكنية ،إنشاء
المصانع ،وخطوط الصرف الصحي ،ومخططات
الصرف الصحي ،وخطوط األنابيب ،وأعمال ردم
األراضي البحرية ،والتي تشمل :بناء األساسات،
والموانئ ،والتجريف .وتحتفظ الشركة بسجل
حافل من المشاريع الرائدة ،بما فيها :محطات
توليد الطاقة الكهربائية ،مصانع البتروكيماويات،
مصانع الصلب ،مصانع األسمنت ،مركز البحرين
التجاري العالمي وغيرها.
وبالرغم من بعض التحديات التي واجهتها شركة
ناس للمقاوالت ،مثل :تأخر بعض المشاريع الكبرى
والتي أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل لبعض
المشاريع في البحرين واإلمارات العربية المتحدة،
فقد حافظت ناس للمقاوالت على سجل إيراداتها
خالل العام ،والتي وصلت إلى  ،٪50وأرباح مسجلة
بنسبة  .٪132وتعزى هذه األرباح إلى حصول
الشركة على بعض أهم مشاريع البنية التحتية
الرئيسية في مملكة البحرين.
وقد شهد عام  2017تسليم أحد أهم مشاريع
البحرين التجارية في مجال البيع بالتجزئة والترفيه؛
وهو مجمع األفنيوز البحرين في أكتوبر.2017 ،
كما أحرزت شركة ناس للمقاوالت تقدمًا ملحوظًا
في األعمال المدنية الرئيسية لمشروع خط
الصهر السادس في ألبا في عام  .2017ويعتبر
هذا المشروع أحد أكبر المشاريع في العالم ،ومن
المتوقع أن يبدأ اإلنتاج في أوائل عام  2019والذي
سيرفع من إنتاج األلمنيوم سنويًا في مملكة
البحرين مقدار  514ألف طن متري ،عند التشغيل
الكامل.
ومن أبرز معالم عام  :2017زيادة نسبة العمل على
مواقع مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل:
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مساكن مراسي البحرين ،وقبو المجمع التجاري
التابع لنفس المشروع ،مشاريع بناء خزانات المياه
التابعة لهيئة الكهرباء والماء ،وأعمال البناء على
شارع الشيخ جابر األحمد الصباح (تقاطعات ألبا-
النويدرات).
وحظيت شركة ناس للمقاوالت  -أبوظبي على
العديد من المشاريع الحيوية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة والتي شملت :أعمال البناء
والتطوير في مصفاة الطويلة لأللومينا؛ وهي
مشروع تطويري من شركة اإلمارات العالمية
لأللمنيوم.
ومن أولويات اإلدارة في شركة ناس للمقاوالت،
رفع مستوى األمن والسالمة على مواقع العمل،
مما أدى إلى مضاعفة إجمالي ساعات العمل إلى
 19.6مليون ساعة ،مقارنة بـ  10.2مليون ساعة عمل
سابقة .كما خفضت سياسات السالمة الجديدة
نسبة الحوادث على مواقع العمل بنسبة .٪75
وتماشيًا مع فلسفة االبتكار والرؤية الواضحة،
تهدف الشركة إلى الحصول على شهادة
( OHSAS18000/18001 )ISO45001في عام
.2018
وتبدو خطط االستثمار في فنادق الخمس نجوم
ال
خالل السنوات القادمة في مملكة البحرين ،دلي ً
على تزايد مشاريع التطوير العقاري ،مما يدر
بالمنفعة على الشركة .كما وتعمل شركة ناس
للمقاوالت على الحصول على عقد العمل على
أحد أهم وأكبر مشروع تطويري في البحرين،
وهو توسعة مصفاة ألبا في منطقة سترة ،وهو
مشروع تابع لشركة نفط البحرين (بابكو) ضمن
مشروع التحديث الشامل للمصفاة.
وتشمل شركة ناس للمقاوالت على ثالثة أقسام:
• شركة ناس لألسفلت
• شركة ناس للمساحات الخضراء
• شركة ناس للسباكة
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استعراض
األعمال (تتمة)

شركة ناس للمساحات الخضراء
منذ انشائها في عام  ،1996تقدم شركة ناس للمساحات الخضراء
أعلى مستوى من الخدمات في مجال مقاوالت المساحات الخضراء،
والصيانة والبستنة .مع ما يقرب من عقدين من الخبرة ،عملت
الشركة على العديد من المشاريع المتنوعة والتي تشمل؛
الفلل الخاصة وتخضير الشوارع الرئيسية ،ولهذا تعتبر شركة
ناس للمساحات الخضراء الشركة المفضلة للعديد من العمالء
المميزين.
عام  2017كان عامً ا ناجحً ا للغاية بالنسبة للشركة ،حيث حققت
ارتفاع ملحوظ في اإليرادات بلغ  ٪24ويعزى هذا األداء بشكل
ملحوظ إلى تخفيض النفقات اإلدارية ورفع مستوى الكفاءة على
مواقع المشاريع.
وواصلت الشركة االستفادة من قاعدة عمالءها المميزين في العام
 ،2017حيث حصلت على عقود صيانة جديدة لمشاريع بارزة ،أهمها؛
فندق الفور سيزونز ،ومركز التجارة العالمي ،ومجمع األفنيوز
البحرين ،وفندق الشيراتون ،وديار المحرق ،وحلبة البحرين الدولية.
خالل الفترة المشمولة في التقرير ،نجحت شركة ناس للمساحات
الخضراء في تنفيذ مشاريع كبرى في وقت قياسي .وتضمنت هذه
المشاريع؛ أعمال تنسيق المساحات الخضراء على تقاطع مدينة
حمد وممشى خليج البحرين وممشى .Sixth Walk

وبسبب حصول الشركة على عدد من المشاريع الكبيرة خالل
النصف الثاني من عام  ،2017فإن الفرصة سانحة لمزيد من النمو
في عام  2018حيث ستقوم شركة ناس للمساحات الخضراء بتنفيذ
أعمال التخضير في قسم األغذية والمشروبات في خليج البحرين،
وفندق كراون بالزا ،ومصنع  ،AMAS STPوأعمال التخضير
والبستنة في محمية الحنينية.
تعمل شركة ناس للمساحات الخضراء على تطوير مهارات
موظفيها .فباإلضافة إلى التدريب المنتظم في مواقع العمل،
تهدف الشركة إلى تدريب قواها العاملة لتخريج اختصاصيين
وفنيين في مجال البستنة والتخضير.
ومن أجل الحفاظ على جودة النباتات واألشجار المزروعة ،سوف
تستثمر شركة ناس للمساحات الخضراء في انشاء وتطوير
حضانة الشتالت الزراعية خالل عام  .2018وستقوم الشركة ببناء
هذه الحضانة إلنتاج ما ال يقل عن  ٪ 40من متطلبات الشركة.
وتأكيدًا على الرؤية الشاملة لشركة ناس للمقاوالت ،والتي تقدم
األفضل دائمًا ،تسعى شركة ناس للمساحات الخضراء ،وهي فرع
من فروع الشركة ،للحصول على شهادة  ISO 45001خالل عام
.2018
كما وتطمح الشركة في الحصول على عقود مشاريع جديدة في
العام  ،2018مثل مشروع تنسيق الحدائق والتخضير في مشروع
العرين ،والجامعة األمريكية ،وأعمال تخضير مفرق ألبا النويدرات
الجديد.
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شركة ناس للمقاوالت الكهربائية
تمتلك شركة ناس للمقاوالت الكهربائية رخصة من الفئة  1والمسجلة لدى
هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين .وتعتبر الشركة من الشركات
الرائدة في مجال تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل العديد من األعمال
الكهربائية والميكانيكية مع التركيز بشكل أساسي على قطاعات
البنية التحتية والبناء.
وتعتبر شركة ناس للمقاوالت الكهربائية واحدة من شركات المقاوالت
الكهربائية القلة في مملكة البحرين المتخصصة في مد وتوزيع الكابالت
الكهربائية ذات ضغط  66كيلو فولت و 400كيلو فولت ،باإلضافة إلى مد
وتوزيع كابالت LVو HVوهذا ما جعل عام  ،2017مليئًا بالتحديات واإلنجازات
للشركة.

وبشكل عام ،حققت الشركة نموًا ملحوظًا في منتصف عام  ،2017ومن
المتوقع أن تحقق نموًا أعلى بحلول عام  ،2018حيث من المتوقع أن يستقر
سعر النحاس ،وذلك بسبب توافره في األسواق وزيادة فترة الدفع عند
توقيع عقود االستيراد.
وفي عام  ،2017عملت شركة ناس للمقاوالت الكهربائية على تحقيق
رؤية ناس المؤسسة ،والتي تنص على حصول جميع األقسام والشركات
على شهادة ( OHSAS18000/18001 )ISO45001بحلول أبريل
 ،2018حيث حصلت الشركة على شهادة  ISO 9001-2015وشهادة
.OHSAS 18001/2007
أما بالنسبة للمشاريع الكبيرة التي عملت عليها الشركة في عام 2017
هي :اإلشارات الضوئية على شارع الشيخ جابر األحمد الصباح ،أعمال
كهربائية لحظيرة الطائرات في قاعدة عيسى الجوية ،أعمال تطويرية
للمخازن في ميناء البحرين الدولي ،تطوير مرافق إصالح السفن ،تركيب

ويعد مشروع مد الكابالت الكهربائية ذات ضغط  400كيلو فولت ،والذي
تنفذه شركة ناس للمقاوالت الكهربائية لصالح هيئة الكهرباء والماء ،أول
مشروع من نوعه في البحرين بالنسبة لحجم الكابل .وتمتد هذه الكابالت
مسافة  63كلم والتي تبدأ من محطة الرفاع الفرعية إلى محطة أم الحصم
كمرحلة أولى ،ومن أم الحصم إلى الحد (وحدة التغذية  )1كمرحلة ثانية
في نفس المشروع.
وبالرغم من أن تذبذب سعر النحاس ،وهو العنصر األساسي المستخدم
في تصنيع هذا النوع من الكابالت ،والذي يحول دون الحصول على المزيد
من نوعية هذه المشاريع رفيعة المستوى ،فإن العمل ما زال قائمًا على
هذا المشروع ومتوقع تسليمه قريبًا.

إشارات الطوارئ الضوئية لقاعدة عيسى الجوية ،وأعمال البنية التحتية
لمشروع مراسي البحرين.
ومن المشاريع التي تعمل عليها شركة ناس للمقاوالت الكهربائية حاليًا
هي :أعمال تأريض لمشروع  ،GAMAتوريد وتركيب األعمال الكهربائية
لخط الصهر السادس في ألبا ،والعديد من األعمال الكهربائية األخرى
للمشاريع الصناعية في البحرين.
وقد نما فريق عمل شركة ناس للمقاوالت الكهربائية في عام ،2017
وقد حصل الفريق على تدريب خاص من إيطاليا عن كيفية مد وتركيب
الكابالت ذات ضغط  400كيلو فولت.
وتركز شركة ناس للمقاوالت الكهربائية في عام  2018على مشاريع تطوير
البنية التحتية مثل مشروع ديار المحرق ومراسي البحرين.
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استعراض
األعمال (تتمة)
شركة دلمون للخرسانة الجاهزة
ومنتجاتها المحدودة:
تأسست شركة دلمون للخرسانة الجاهزة
ومنتجاتها المحدودة عام  ،1973على يد الوجيه
المرحوم بإذن اهلل تعالى ،عبد اهلل أحمد ناس،
كأول شركة منتجة للخرسانة الجاهزة في
البحرين .لعبت شركة دلمون للخرسنة الجاهزة
دورًا مهمًا في بناء مملكة البحرين الحديثة،
نظرًا لكونها الشركة الرائدة في محال انتاج
الخرسانة .تمتلك شركة دلمون للخرسانة
الجاهزة عشرة مصانع إنتاج ،بقدرة إنتاجية
مجمعة ،تزيد عن  860متر مكعب من الخرسانة
في الساعة.
في عام  ،2017استفادت شركة دلمون للخرسانة
الجاهزة من مكانتها الرائدة في السوق
البحريني ،محققة نموً ا قويًا في حجم المبيعات،
مما أدى إلى زيادة في اإليرادات والربحية.
بدأت العمل في مشروع خط الصهر السادس
التابع لشركة البا في نهاية الربع األول من العام،
مع تزايد وتيرة الطلب على الخرسانة بشكل
كبير خالل أشهر الصيف .باإلضافة لمشروع

البا ،عملت الشركة على مجموعة من المشاريع
المتنوعة األخرى ،ومنها :مشاريع اإلسكان
والبنية التحتية والمستشفيات والعقارات
التجارية والصناعية.
في  17مايو 2017 ،استحوذت شركة دلمون
للخرسانة الجاهزة على جميع أصول شركة
دريم للخرسانة الجاهزة .تأسست شركة دريم
للخرسانة الجاهزة في أواخر عام  ،2008لكنها لم
تتمكن من الحصول على حصة أكبر من سوق
البحرين.
وتشمل األصول التي تم االستحواذ عليها :ثالث
مضخات خرسانة متنقلة ،و 10خالطات ،ومحطة
خلط ،إلى جانب مصانع الثلج ومولدات المصانع
وسوف يتم دمج األصول مع أسطول الشركة
الحالي بعد أن يتم إصالحها وإعادة طالءها
بألوان عالمة دلمون التجارية.
لقد تمت هذه الصفقة في الوقت المناسب
لشركة دلمون ،هذا االستحواذ يعني المزيد من
النمو والذي من شأنه أن يساعد الشركة على
تلبية احتياجات سوق الخرسانة المتوقع زيادتها
في عام .2018

وفي يوليو  18يوليو ،2017 ،دشنت شركة دلمون
للخرسانة الجاهزة مصنعها الثالث في شمال
البا لتقوم بتلبية الطلب المتزايد على الخرسانة
لمشاريع تنمية البنية التحتية في المحافظة
الجنوبية.
ويتكون المصنع الجديد من منشئتين لإلنتاج
يبلغ مجموع إنتاجهما  160متر مكعب من
الخرسانة في الساعة.
كما وإنه شيد المصنع في مكان مثالي لدعم
شركة ناس للمقاوالت في مشروع خط الصهر
السادس في البا ،ومن ثم ،مشروع توسعة
مصفاة بابكو ،وهو مشروع تابع لشركة نفط
البحرين ،ضمن خطة التوسعة الكاملة لمصفاة
بابكو.
ومن المتوقع أن يشهد عام  2018المزيد من
النمو للشركة ،مع وجود مشاريع جديدة تم
االتفاق عليها مؤخراُ ،والتركيز على االستدامة،
وضمان الرضا التام لجميع الزبائن.

المملوكة جزئيًا
الشركتان المملوكتان جزئيًا لشركة ناس
المؤسسة ش.م.ب .عامة هما:
• شركة دلمون للخرسانة الجاهزة
ومنتجات المحدودة ذ.م.م.
• شركة دلمون للخرسانة المسبوكة
ذ.م.م:
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شركة دلمون للخرسانة
المسبوكة:
تأسست في عام  ،1985كشركة مستقلة،
ضمن شركات ناس .ومنذ تأسيس شركة
دلمون للخرسانة المسبوكة ،أصبحت
من المُ نتجين الرئيسيين للمُ نتجات
عالية الجودة المُ صنعة حسب الطلب
للتطبيقات الخاصة بالهندسة المدنية،
واإلنشاءات .وتشتمل المجاالت الواسعة
لمُ نتجات الشركة على :األلواح المعمارية
ألعمال الديكور المصنوعة من الخرسانة
المسبوكة والخرسانة المُ سلحة باأللياف
الزجاجية ،ومُ نتجات الخرسانة المُ سلحة
ذات االستخدامات الثقيلة ،والوحدات
المُ زدوجة الثقيلة عالية اإلجهاد ،وكمرات
الجسور ،والبالطات المفرقة ،وأنابيب
الخرسانة المُ سلحة ،والحوائط مسبقة
الصب ،وصهاريج تصريف القمامة ،وألواح
ّ
الصب ،وفتحات
ّ
التكسيبة مُ سبقة
الصحي ،أساسات القواعد
الصرف ّ
صهاريج ّ
وغيرها من المُ نتجات المُ ختلفة كحافات
الترصيف.
ّ
وبالطات

في عام  ،2017استفادت شركة دلمون
للخرسانة الجاهزة من مكانتها الرائدة
في السوق البحريني ،محققة نموً ا قويًا
في حجم المبيعات ،مما أدى إلى زيادة في
اإليرادات والربحية.
وفي أبريل ،2017 ،قامت شركة دلمون
للخرسانة المصبوبة بتشكيل شراكة
مع شركة ناس للمقاوالت ،إلنتاج هياكل
خرسانة عالية الجودة لمشروع خط الصهر
السادس التابع لشركة البا .وتم إنشاء
مصنع خرسانة مسبوكة بسرعة ،على أرض
مجاورة لمشروع البا ،مع إنتاج أول هياكل
خرسانة مسبوكة في الشهر التالي .ويتم
صب أكثر من  4100وحدة خرسانة يوميًا،
بعضها يزن أكثر من  50طنًا .يعتبر هذا
المشروع من أنجح مشاريع الشركة ،حتى
مع برنامج إنتاج ضيق للغاية.
وشملت األعمال التي قامت بها الشركة
في عام  :2017توفير ألواح خرسانة بطول
 400مليمتر لمبنى الصالة الرئيسية في
مشروع توسعة مطار البحرين الدولي،
إنتاج  17كيلومتر من القنوات الخرسانية
مسبقة الصب لمشروع مد الكابالت
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ذات ضغط  400كيلو فولت ،وأعمال صب
الهياكل الضخمة لمشروع خط الصهر
السادس من البا و .Bechtel
وتركز شركة دلمون للخرسانة المسبوكة
على عملية إصالح شاملة لمرافق اإلنتاج
الحالية في سلماباد .ومع تغيير معظم
الهياكل الخرسانية مسبقًا في العام
 ،2017تتوقع الشركة انجاز العمل خالل
االثني عشر شهرًا القادمة ،األمر الذي
سيضمن زيادة في اإلنتاجية وتعزيز األداء،
مما سيضع الشركة في مكانة أفضل
للسنوات القادمة.
ومع وجود العديد من المشاريع الجديدة
لعام  ،2018ومع بدء اإلنتاج في المصنع
الجديد في النصف األول من العام ،تبقى
أهداف الشركة ،بأن تكون الشركة األفضل
في مجال صناعة الخرسانة المسبوكة،
والمورد المفضل ،واألكثر سالمة لجميع
زبائنها ،نصب عينيها.
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الـفــريـق اإلداري
يوسف أحمد عيسى ناس

نيجيل هيكتور

جيان فرانكو ستيفانوني

مدير عام الشئون اإلدارية والموارد البشرية
ناس المؤسسة ش.م.ب عامة
مصنع ناس للثلج
ومصنع ناس للرمال

مدير العقود
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م.

المدير العام
شركة ناس للخدمات الصناعية /شركة ناس
للمقاوالت الميكانيكية

مدير عام Central Garage -

جيرارد هوتون

ديفيد أنطوني
مدير عام
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م.

أيان إدوارد بويز
المدير التجاري
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م.

جمال محمد ناس
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م.

جون موترام
مدير عام
شركة دلمون للخرسانة الجاهزة ومنتجاتها
المحدودة ذ.م.م.
وشركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م.

جتندر سينغ جيل
مدير عام
شركة ناس للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م.

كوشي بي ماثيو
مدير عام
شركة ناس لألغذية

شون وينستون هيكنسون
المدير اإلقليمي العام
شركة ناس سكافورم

مدير عام
شركة ناس لألسفلت

أحمد صابر
مدير
شركة ناس التجاري

ديفيد مكاي
مدير عام
ناس للخدمات اللوجستية والمشتريات

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

رامش بانيغراهي
مدير التدقيق واالمتثال
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة

أفيناش هجبند
مدير التدقيق القانوني
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة

الطيب ابراهيم عثمان حضرة
مدير الشئون القانونية
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة
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تـقــريـر
مجلس اإلدارة
المساهمين الكرام،،،
إلى جميع ُ

توحيد الحسابات

بالنيابة عن مجلس إدارة شركة ناس المؤسسة شركة ُمساهمة عامة بحرينية،
ُيسعدني أن أقدم التقرير السنوي الثاني عشر والبيانات المالية السنوية
المنتهية في
المدققة لشركة ناس المؤسسة (ش.م.ب) عامة ،للسنة المالية ُ
ُ
الموحدة لشركة
 31ديسمبر ٢٠١٧م ،ويتضمن التقرير السنوي البيانات المالية ُ
ناس المؤسسة (ش.م.ب) عامة والشركات التابعة لها «المجموعة».

لقد طبقت شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة ،جميع المعايير والتفسيرات
المحاسبة الدولية ولجنة
الجديدة
والمعدلة الصادرة من مجلس معايير ُ
ُ
المحاسبة
معايير
لمجلس
التابعة
الدولية
المالية
التقارير
معايير
تفاسير
ُ
بمعامالتها اعتبارًا من السنوات المالية التي تبدأ في
الدولية ،التي تتعلق ُ
 1يناير 2017م.

المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٧م.
وفيما يلي ملخص ألداء المجموعة للسنة المالية ُ
بآالف الدنانير البحرينية

التفاصيل المالية

٢٠١٧

٢٠١٦

اإليرادات

173,404

135,818

األرباح قبل تكاليف التمويل واإلستهالك

10,099

8,098

صافي الربح

3,525

3,044

إجمالي األصول

157,965

128,761

المساهمين
إجمالي حقوق ُ

62,984

60,130

التخصيصات
محول إلى اإلحتياطي القانوني

353

304

أرباح نقدية ُمقترحة

1,075

1,075

إحتياطي تبرعات واألعمال الخيرية

30
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توزيع األرباح النقدية
المتبعة لسنوات ،هو حرصها ببذل كل جهودها
من ق ّيم الشركة ُ
المساهمين ،واإللتزام بتحقيق إضافة ق ّيمة إلستثماراتهم ،و ُيسرنا
لدعم ُ
المنتهية في
إبالغكم بأن مجلس إدارة الشركة قد أوصى للسنة المالية ُ
 31ديسمبر ٢٠١٧م ،توزيع أرباح نقدية بواقع خمسة ( )5فلس لكل سهم،
بقيمة  100فلس وذلك على األسهم التي يبلغ عددها  215.076.840سهم من
المصدرة والبالغ عددها  220.000.000سهم ،حيث تمتلك الشركة
إجمالي األسهم ُ
 4.923.160أسهم خزينة .وبعد ُموافقة الجمعية العامة سيتم توزيع حصص
المساهمين في
المقيدة أسمائهم في سجل ُ
المساهمين ُ
األرباح على جميع ُ
تاريخ الجمعية العامة في  ٢٨مارس ٢٠١٨م.

استمر انخفاض أسعار النفط في اإلضرار بالنمو االقتصادي بين دول مجلس
التعاون الخليجي المنتجة للنفط خالل عام 2017م.
وقد أثر هذا معدل ارتفاع اإلنفاق الحكومي في انخفاض أو تأخير اإلعالن عن
المشاريع الجديدة .تواجه صناعة البناء والتشييد ظروف عصيبة بسبب بيئة
السوق الحالية والتوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة .ويسبب
ارتفاع أسعار المناقصات ،وتكلفة التشغيل ،وسحب الدعم على الوقود،
والطاقة ،وزيادة تكاليف التمويل ،ضغط كبير على األرباح.
لقد أدت جميع المالبسات والظروف المذكورة أعاله إلى خلق حالة من الضغط
على نسبة األرباح في المشاريع ،وهو ما يتضح من النمو الهامشي في األرباح
التشغيلية على الرغم من النمو في معدل أرباح المجموعة خالل عام 2017م.
ويعتبر العام 2017م هو الذكرى الثالثة عشر لبدء عمليات شركة ناس
المؤسسة ،والتي حققت فيه إجمالي قيمة تداول بلغ  173،404مليون دينار
بحريني ( 135،818مليون دينار بحريني لعام  ،)2016وفيه ،حققت أرباحًا مسجلة،
قبل الفوائد واإلهالك بقيمة  10،099مليون دينار بحريني ( 8،098مليون دينار
بحريني لعام ٢٠١٦م) وصافي ربح قدره  3،525مليون دينار بحريني (3،044
مليون دينار بحريني لعام ٢٠١٦م).
ومن المتوقع ان تنخفض معوقات النمو لعام 2017م الناتجة عن ارتفاع إنتاج
النفط وانخفاض أسعاره خالل عام 2018م .ويتضح التزام دول مجلس التعاون
الخليجي بتنويع مصادر دخلها من خالل فرض ضريبة القيمة المضافة ،والتي
من المتوقع أن ترفع اإليرادات غير نفطية وتسرع من وتيرة التنمية االقتصادية.
أما بالنسبة لقطاع البناء والتشييد ،فسبب ازدهاره ،هو الدعم المقدم من
مشاريع كبيرة مثل :مشروع خط الصهر السادس من البا ،ومشروع توسع
مصفى بابكو ،ومشروع مراسي البحرين ،ومشروع توسعة مطار البحرين،
وتلك المشاريع المدعومة من صندوق تنمية المشاريع الصناعية – المارشال-
لدول مجلس التعاون الخليجي ،والتي من المتوقع أن تدوم لما وراء ٢٠١٨م.
وقد تم إرساء العديد من عقود تلك المشاريع للمجموعة ،مما يدل على صحة
الوضع العملي لها .كما وتعمل المجموعة على الحصول على المزيد من
المشاريع المذكورة أعاله خالل العام الجاري.
وعالوة على ذلك ،فإن مجلس إدارة الشركة مدرك بمسؤولياته التخاذ
الخطوات الالزمة لترشيد هيكل النفقات وتوفير كافة السبل التي تضمن
المناقصات وبناء
المحافظة على قدرة الشركة التنافسية في عملية ُ
ُ
ُمتطلبات األعمال ،ولقد أوفت المجموعة بالتزاماتها بما ُيرضي ُعمالئها ،وهي
واثقة من القيام بإنجاز المشاريع القادمة بطريقة ُمجدية.
وضع دفتر الطلبيات
توجد طلبات أعمال قائمة لدى شركات /أقسام المجموعة (بإستثناء القسم
التجاري) بما مجموعه  ١٢٩،٩٨مليون دينار بحريني ،كما في بداية ٢٠١٨م،
المشتركة  ٤،٠٦مليون دينار بحريني.
باإلضافة إلى ذلك بلغت قيمة المشاريع ُ
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تـقــريـر
مجلس اإلدارة (تتمة)
المشاريع المشتركة

شكر وتقدير

إن مجموعة ناس حاليًا تعتبر شريكة في المشاريع المشتركة التالية:

المساهمين ومجلس اإلدارة أنتهزُ هذه الفرصة ألعبر عن
بالنيابة عن جميع ُ
وتقديرنا لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
خالص ُشكرنا
ّ
المفدى ولصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن
البحرين
مملكة
خليفة ملك
ُ
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ،وصاحب السمو األمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد األمين والقائد العام لقوة دفاع البحرين ،ولجميع وزارات
الدولة ومؤسساتها وخاصة وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين لدعمهم المتواصل.
ّ

الشريك في
المشاريع المشتركة

قيمة
العقد

المشروع

كونتراك الدولية

حظيرة طائرات بأنسجة مقاومة
للتوتر لقاعدة الشيخ عيسى الجوية،
خدمات الشحن والدعم....الخ.

11,٥٧٨

كونتراك واتس

إصالح جدار الرصيف البحري للقاعدة
األمريكية لدعم النشاط البحري،
البحرين

6,524

حوكمة الشركات
تلتزم بخطة حوكمة الشركات ،وقد حققت تقدمًا ُمرضيًا في
إن المجموعة
ُ
هذا الشأن ،كما تم اإللتزام باإلرشادات التي حددتها المؤسسات الرقابية
بما يضمن تطبيق قواعد حوكمة الشركات وتفعيلها في أسرع وقت
ُممكن ،وسوف يتم تقديم تقريرًا ُمفص ً
ال ضمن الوثائق التى سيتم تقديمها
المقرر إنعقاده في
للمساهمين في اإلجتماع السنوي للجمعية العامة ُ
ُ
 ٢٨مارس ٢٠١٨م لتوضيح مدى التقدم في اإللتزام بقواعد حوكمة الشركات
المتوقعة في هذا الصدد.
والتواريخ ُ
ُ
تعمل بفعالية في جوانب ُمختلفة من األداء الوظيفي
إن لجنة التدقيق
للمجموعة ،وتجتمع لجنة التدقيق بشكل ُمنتظم من أجل تعزيز نُظم
المعلومات اإلدارية ونُظم الرقابة الداخلية ،كما تُشارك بفعالية في إصدار
للمكافآت
المتعلقة بسياسات المجموعة .وللمجموعة لجنة ُ
التوجيهات ُ
المستقلين «غير تنفذيين».
ُم ّ
كونة من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة ُ

المصارف والمؤسسات المالية وموردينا
ُقدر الدعم الذي قدمته لنا
ّ
كما ن ّ
ومدققي حساباتنا لعام ٢٠١٧م السادة/كي بي إم جي
وشركاؤنا في العمل ُ
والمدققون الداخليون السادة/بي دي أو.
فخرو ُ

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

سمير عبداهلل ناس
رئيس مجلس اإلدارة

لقد تم إسناد ُمهمة التحقيق الداخلي إلى ُمدققين خارجيين من ذوي الخبرة
بشكل خاص على إدارة
رضي مع التركيز
ويتم تنفيذها بشكل ُم
واإلختصاص
ُ
ٍ
ٍ
المتعلقة بحوكمة الشركات يقوم ضابط اإللتزام بالمجموعة
المخاطر واألمور ُ
المتعلقة باإللتزام بقواعد حوكمة الشركات وفقًا
بمتابعة األمور اليومية ُ
لمتطلبات المؤسسات الرقابية ويمتثل بفعالية لإلرشادات الرقابية ويقوم
ُ
بتطبيقها.
مدققو الحسابات
يقترح مجلس اإلدارة إعادة تعيين السادة /كي .بي .إم .جي فخرو كمدققي
ُ
لحسابات المجموعة للسنة المالية ٢٠١٨م.
العالقة بين اإلدارة والموظفين

سامي عبداهلل ناس
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

التاريخ ٢٥ :فبراير ٢٠١٨م.

تتسم العالقة بين اإلدارة والموظفين بالطابع الودي على الدوام إذ تؤمن
ُ
ُعد عام ً
ال رئيسيًا ومحوريًا في نجاحها وهي
المجموعة بحق بأن القوى العاملة ت ُ
تُعتبر ثروة زاخرة وق ّيمة ُمضافة للمجموعة لذا وبالنيابة عن مجلس إدارة
المجموعة أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الموظفين بالمجموعة
والمتفانية في سبيل
المخلصة ُ
من كافة المستويات الوظيفية لمساهمتهم ُ
إزدهار المجموعة.
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التواجد
الجغرافي
تركز شركة ناس المؤسسة وبشكل مستمر على تنمية أعمالها في دول
مجلس التعاون الخليجي .وتعمل جاهد ًة على بناء شراكات قوية لتحافظ على
مكانتها الرائدة في القطاع الصناعي.

 مملكة البحرين
 اإلمارات العربية المتحدة
 المملكة العربية السعودية

شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة التقرير الـسنوي ٢٠١٧

30

البيانات
المالية الموحدة
٢٠١٧

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

المحتويات

31
34
35
36
37
38

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين
بيان المركز المالي الموحد
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
بيان التدفقات النقدية الموحد
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة
المنامة ،مملكة البحرين

كي بي ام جي فخرو
الطابق  ،١٢برج فخرو
ص.ب ،710 :المنامة
مملكة البحرين

س.ت6220 :
هاتف+973 17 224 807 :
فاكس+973 17 227 443 :
البريد اإللكترونيkpmgbh@kpmg.com.bh :

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الرأي
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة («الشركة») والشركات التابعة لها («المجموعة») والتي تتكون من بيان
المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر  ،2017والبيانات الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،والتغيرات في حقوق الملكية ،والتدفقات النقدية
للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،واإليضاحات التي تتكون من ملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات اإليضاحية األخرى.
برأينا ،أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصـورة عادلة ،من جميع الجوانب الجوهرية ،المـركز المالي الموحد للمجموعة كما في  31ديسمبر  ،2017وأداءها
المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،وذلك وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
أساس الرأي
لقد تم تدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية .إن مسئولياتنا وفق هذه المعايير مشروحة بمزيد من التفصيل في قسم «مسئوليات المدققين عن تدقيق
البيانات المالية الموحدة» من تقريرنا هذا .نحن مستقلون عن المجموعة وفقًا لمدونة قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين التابعة لمجلس معايير
السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين ،وقد استوفينا مسئولياتنا األخالقية األخرى طبقًا للمدونة المذكورة .إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها
كافية ومالئمة لتوفير أساس للرأي الذي توصلنا إليه.
أمور التدقيق الرئيسية
أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي تعتبر ،وفق تقديرنا المهني ،األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 .2017تم اعتبار هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل ،وفي صياغة رأينا المهني بشأنها ،ونحن ال نُبدي رأيًا منفص ً
ال بشأن هذه األمور.

محاسبة العقود واحتساب اإليرادات
(راجع السياسات المحاسبية في ( 3ن) و( 4أ) واإلفصاح في إيضاح  16في البيانات المالية الموحدة)
كيف تم تناول هذا األمر في التدقيق

الوصف
بناء على نسبة
يتم احتساب الربح على العقود طويلة األجل
ً
اإلنجاز.
إن تقدير األرباح أو الخسائر للعقود أحد األمور الرئيسية لتدقيقنا،
بسبب االقرارات التقديرية المستخدمة في إعداد التقديرات
المناسبة للتكاليف واإليرادات للعقود .إن أي خطأ في تقديرات
العقود قد يؤدي إلى فروقات جوهرية في الربح أو الخسارة
المحتسب حتى تاريخه وبالتالي ربح أو خسارة في الفترة الحالية.

شملت إجراءات التدقيق على إيرادات العقود ما يلي:
•لقد قمنا بقراءة ،ومناقشة جميع العقود الرئيسية مع اإلدارة للوصول لفهم كامل
لجميع الشروط والمخاطر ،والتي تم أخذها في عين االعتبار إذا ما تم احتساب
اإليرادات بصورة مناسبة.
•تقييم واختبار كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية ذات العالقة المعنية بدقة وتوقيت
احتساب اإليرادات في البيانات المالية ،بما في ذلك ضوابط المراجعات التفصيلية
للعقود من قبل اإلدارة ،والتي تشمل تقدير التكلفة اإلجمالية ،ومراحل إنجاز
العقود ،وهامش الربح ،وتقييم ربحية العقد.

األرباح المقدرة للعقود تشمل قرارات تقديرية للتكاليف المتوقع
استرجاعها والناتجة من التغييرات والمطالبات .إن إدراج هذه
المبالغ في تقديرات العقود مع عدم قابلية استردادها ،قد
يؤدي إلى خطأ جوهري في الربح أو الخسارة المحتسب من قبل
المجموعة.

•اختبار التقييم المالي لمراحل وإنجاز العقود من خالل مناقشة اإلدارة ومقارنة نتائج
هذه النقاشات مع السجالت ذات العالقة؛
•قمنا بتقييم معقولية عينة من التكاليف التقديرية لإلنجاز من خالل تقييم
بناء على ملخص مراجعة العقود الشهري المعد من قبل مديري
أساس حسابها
ً
المشاريع مع األخذ في االعتبار أداء تلك العقود والتكاليف الالحقة لنهاية السنة؛
•تقييم دقة تقديرات اإلدارة من خالل مقارنة األداء المالي التاريخي للعقود الجارية
والمنجزة مع التقديرات األصلية للتكاليف لهامش الربح لهذه العقود؛
•تقييم التعرضات الجوهرية للتغييرات والمطالبات ،وتعويضات األضرار عن تأخر
إنجاز العقود من خالل تقييم تقديرات اإلدارة المتضمنة في تقرير التقييم الشهري
للعقود ،والذي يتابع فيه طبيعة وكمية ووضع هذه التعرضات؛ كما قمنا بتقييم
السجالت اآلخرى (إن وجدت) ،مثل التقارير القانونية والتقارير التي يقدمها طرف
ثالث بتكليف من المجموعة بشأن الحاالت المثيرة للخالف؛
•تقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة المتعلقة بمحاسبة العقود واحتساب
اإليرادات ،وذلك بالرجوع لمتطلبات المعايير المحاسبية ذات العالقة.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين (يتبع)
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة
المنامة ،مملكة البحرين

قابلية استرداد الذمم التجارية المدينة ومدى كفاية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
(راجع السياسات المحاسبية في إيضاح (3ش) و(4ب) واإلفصاح في إيضاح  9في البيانات المالية الموحدة)
الوصف
تمثل الذمم التجارية المدينة نسبة  %41.6من إجمالي موجودات
المجموعة (من حيث القيمة).
يتطلب تقييم مالئمة مخصص الذمم التجارية المدينة قرارات
تقديرية جوهرية من قبل المجموعة وذلك من خالل تقدير قابلية
تحصيل الذمم التجارية المدينة كما في نهاية السنة.

كيف تم تناول هذا األمر في التدقيق
•فحص تصميم وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة المعنية بمراقبة
االئتمان والتحصيل؛
•اختبار فرضيات المجموعة الحتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
يشمل ذلك على تقييم أعمار الذمم التجارية المدينة مقارنة بالسنوات السابقة،
واختبار مصداقية أعمار الذمم المدينة؛
•فحص قابلية استرداد الذمم التجارية المدينة المستحقة ،وذلك من خالل فحص
المبالغ النقدية المحصلة الحقًا؛
•كما قمنا بتقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة حول التقديرات المستخدمة
الحتساب المخصص.

المعلومات األخرى
مجلس اإلدارة مسئول عن المعلومات األخرى .تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي ،ولكنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة
وتقريرنا حولها .وقد حصلنا قبل تاريخ هذا التقرير على تقرير مجلس اإلدارة والتي تمثل جزءًا من التقرير السنوي ،ومن المتوقع توفير األقسام المتبقية من
التقرير السنوي لنا بعد ذلك التاريخ.
إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى ،وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ،تكمن مسئوليتنا في قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله ،وعند القيام بذلك نأخذ بعين االعتبار ما إذا
كانت المعلومات األخرى تحوي تضارب مهم مع البيانات المالية الموحدة ،أو مع معرفتنا التي حصلنا عليها من خالل أعمال التدقيق ،أو يبدو أنها تحتوي على
معلومات جوهرية خاطئة.
بناء على العمل الذي قمنا به على المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير ،أنها تحتوي على معلومات جوهرية خاطئة،
وإذا ما استنتجنا،
ً
فإنه يتوجب علينا اإلفصاح عن ذلك .ولم نالحظ ما يتوجب اإلفصاح عنه في هذا الشأن.
مسئولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن مجلس اإلدارة مسئول عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،وعن نظام الرقابة الداخلي
الذي يراه مجلس اإلدارة ضروريًا إلعداد البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة ،سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.
وعند إعداد البيانات المالية الموحدة؛ مجلس اإلدارة مسئول عن تقييم قدرة المجموعة على العمل كمنشأة مستمرة ،واإلفصاح ،كلما كان مناسبًا ،عن األمور
المتعلقة بفرضية االستمرارية ،واستخدامها كأساس محاسبي إال إذا كان مجلس اإلدارة ينوي تصفية المجموعة أو إيقاف أعمالها ،أو ليس لديه بديل واقعي
إال القيام بذلك.
مسئولية المدققين عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
سواء كانت ناتجة عن احتيال أو
تتلخص أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول من خلو البيانات المالية الموحدة ككل من أية معلومات جوهرية خاطئة،
ً
خطأ ،وإصدار تقرير المدققين الذي يتضمن رأينا .يعتبر التأكيد المعقول مستوى عال من التأكيد ،ولكنه ليس ضمانًا بأن التدقيق الذي يتم وفقًا لمعايير
التدقيق الدولية سيكشف دائمًا عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها .يمكن أن تنجم المعلومات الخاطئة من االحتيال أو الخطأ ،وتعتبر جوهرية
إذا كان من المتوقع أن تؤثر ،بصورة فردية أو مجتمعة ،على القرارات االقتصادية المأخوذة اعتمادًا على هذه البيانات المالية الموحدة.
كجزء من أعمال التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية ،إننا نمارس التقديرات المهنية ونحافظ على منهج الشك المهني في جميع مراحل التدقيق .كما
نقوم باآلتي:
•تحديد وتقييم مخاطر المعلومات الجوهرية الخاطئة في البيانات المالية الموحدة ،سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ ،وتصميم والقيام بإجراءات
التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساسًا لرأينا .إن مخاطر عدم اكتشاف معلومات جوهرية
خاطئة ناتجة عن االحتيال أعلى من عدم اكتشاف معلومات جوهرية خاطئة ناتجة عن الخطأ ،كون االحتيال قد ينطوي على التواطؤ ،أو التزوير ،أو الحذف
المتعمد ،أو التحريف ،أو تجاوز نظم الرقابة الداخلية.
•الحصول على فهم لنظم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الظروف القائمة ،وليس لغرض إبداء
الرأي حول مدى فاعلية نظم الرقابة الداخلية للمجموعة.
•تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ،ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قام بها مجلس اإلدارة.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين (يتبع)
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•الوصول إلى استنتاج حول مدى مالئمة استخدام مجلس اإلدارة األساس المحاسبي لفرضية االستمرارية ،واستنادًا إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول
عليها ،ما إذا كان هناك غموض مهم متعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة المجموعة على العمل كمنشأة مستمرة .وإذا
توصلنا لمثل هذا االستنتاج ،فإنه يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا هذا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في البيانات المالية الموحدة ،أو إذا كانت هذه
اإلفصاحات غير كافية ،يتوجب علينا تعديل رأينا المهني .تستند استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ هذا التقرير .ومن
الممكن لألحداث أو الظروف المستقبلية أن تدفع المجموعة للتوقف عن العمل كمنشأة مستمرة.
تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية الموحدة ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث
األساسية بطريقة تحقق عرضًا عادالً.
إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يخص ،من بين أمور أخرى ،نطاق التدقيق وتوقيت أعماله المخطط لها ،والنقاط المهمة التي برزت اثناء أعمال التدقيق بما
في ذلك أوجه القصور الهامة ،إن وجدت ،في نظم الرقابة الداخلية.
كما نقدم لمجلس اإلدارة بيانًا يفيد امتثالنا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة باالستقاللية ،ونطلعه على جميع العالقات واألمور األخرى ،إن وجدت ،التي يعتقد
بشكل معقول بأنها قد تؤثر على استقالليتنا واإلجراءات الوقائية ذات الصلة.
من بين األمور التي يتم إبالغها لمجلس اإلدارة ،نقوم بتحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية كما في  31ديسمبر 2017
وهي أمور التدقيق الرئيسية .كما أننا نقوم بشرح هذه األمور في تقرير المدققين ،مالم تحظر القوانين أو األنظمة اإلفصاح العلني عن هذه األمور ،أو عندما
نحدد ،في حاالت نادرة جدًا ،أنه ال ينبغي اإلفصاح عن أمر معين في تقريرنا ألن اآلثار السلبية لذلك من المتوقع بشكل معقول أن تفوق منافع المصلحة العامة.
تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى
وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني نفيد بما يلي:
أ)

إن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وان البيانات المالية الموحدة تتفق معها؛

ب) إن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع البيانات المالية الموحدة؛
ج) أنه لم يرد إلى علمنا وقوع أي مخالفات خالل السنة لقانون الشركات التجارية البحريني ،أو لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة ،يمكن أن يكون لها
أثر سلبي جوهري على أعمال الشركة أو مركزها المالي؛
د) وقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات والمعلومات التي طلبناها ألغراض التدقيق.
الشريك المسئول عن مهمة التدقيق الناتج عنها هذا التقرير للمدققين المستقلين هو السيد جليل العالي.

كي بي ام جي فخرو
رقم ترخيص الشريك 100
 25فبراير 2018
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بيان المركز المالي الموحد
كما في في  31ديسمبر 2017

بآالف الدنانير البحرينية

الموجودات
العقارات والمنشآت والمعدات
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
استثمارات في شركات زميلة
الحصص في المشاريع المشتركة
مجموع الموجودات غير المتداولة
المخزون
موجودات محتفظ بها للبيع
ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى
مبالغ مستحقة من العمالء
مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة
ودائع لدى البنوك
النقد وما في حكمه
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية
رأس المال
أسهم الخزينة
احتياطي قانوني
أرباح مستبقاة
احتياطي تبرعات وأعمال خيرية
حقوق الملكية المنسوبة لحاملي أسهم الشركة األم
حصة غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية
المطلوبات
قروض بنكية
منافع الموظفين
مجموع المطلوبات غير المتداولة
ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى
مبالغ مستحقة للعمالء
منافع الموظفين
مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة
سندات مالية مستحقة
قروض بنكية
سحب على المكشوف
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

إيضاح

2017

2016

5

27.687
291
269
724
28.971
14.706
2.348
65.689
28.476
5.834
609
11.332
128.994
157.965

22.744
295
349
476
23.864
7.261
2.348
57.045
7.591
7.579
6.137
16.936
104.897
128.761

20
20
21

22.000
()1.597
8.341
31.495
23
60.262
٢٫٧٢٢
62.984

22.000
()1.597
7.988
29.408
35
57.834
2.296
60.130

12
13

822
7.071
7.893
58.031
995
3.265
8.028
2.475
1.079
13.215
87.088
94.981
157.965

489
5.957
6.446
40.549
5.162
2.920
6.810
1.469
862
4.413
62.185
68.631
128.761

6
8
7
9
10
٢٢
11

14
15
13
22
12
١١

اعتمدت البيانات المالية الموحدة والتي تشمل الصفحات من  ٣٤إلى  ٦٠من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  25فبراير  2018ووقعها بالنيابة عن المجلس:

سمير عبداهلل ناس

سامي عبداهلل ناس

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

اإليرادات
تكلفة المبيعات
إجمالي الربح
إيرادات أخرى
أرباح من بيع استثمارات عقارية
المصروفات العمومية واإلدارية
إيرادات التمويل
تكاليف التمويل
حصة المجموعة من أرباح المشاريع المشتركة ،صافي
ربح السنة
الدخل الشامل االخر للسنة
مجموع الدخل الشامل للسنة
مجموع الدخل الشامل للسنة المنسوب إلى:
مساهمي الشركة األم
حصة غير مسيطرة

بآالف الدنانير البحرينية

إيضاح
16

2017
173.404
()156.079
17.325

2016
135.818
()121.087
14.731

17

498
()14.799
105
()485
1.821
4.465
4.465

780
637
()12.740
178
()266
238
3.558
3.558

3.525
940
4.465

3.044
514
3.558

18

6

العائد على السهم
العائد األساسي والمخفض للسهم (فلس)

16.39

19

14.15

سمير عبداهلل ناس

سامي عبداهلل ناس

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

اإليضاحات المرفقة من الصفحات  ٣٨إلى  ٦٠تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

بآالف الدنانير البحرينية

منسوب إلى حاملي أسهم الشركة األم
2017
في  1يناير 2017
الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة
المحول لالحتياطي القانوني لسنة 2017
تخصيصات لسنة 2016
أرباح أسهم ()%5
احتياطي تبرعات وأعمال خيرية
تبرعات وأعمال خيرية مدفوعة
في  31ديسمبر 2017

رأس
المال
22.000
-

أسهم
الخزينة
()1.597
-

احتياطي
قانوني
7.988
353

أرباح
مستبقاة
29.408
3.525
()353

22.000

()1.597

8.341

()1.075
()10
31.495

مجموع
حصة
احتياطي تبرعات
المجموع غير مسيطرة حقوق الملكية
و أعمال خيرية
60.130
2.296 57.834
35
4.465
940
3.525
()514
2.722

()1.589
()22
62.984

10
()22
23

()1.075
()22
60.262

أسهم
الخزينة
()1.597
-

احتياطي
قانوني
7.684
304

أرباح
مستبقاة
27.753
3.044
()304

احتياطي تبرعات
و أعمال خيرية
31
-

مجموع
حصة
المجموع غير مسيطرة حقوق الملكية
57.992
2.121 55.871
3.558
514
3.044
-

()1.597

7.988

()1.075
()10
29.408

10
()6
35

منسوب إلى حاملي أسهم الشركة األم
رأس
المال
2016
22.000
في  1يناير 2016
الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة
المحول لالحتياطي القانوني لسنة - 2016
تخصيصات لسنة 2015
أرباح أسهم نهائية ()%5
احتياطي تبرعات وأعمال خيرية
تبرعات وأعمال خيرية مدفوعة
22.000
في  31ديسمبر 2016

اإليضاحات المرفقة من الصفحات  ٣٨إلى  ٦٠تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة التقرير الـسنوي ٢٠١٧

()1.075
()6
57.834

()339
2.296

()1.414
()6
60.130
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

بآالف الدنانير البحرينية

إيضاح
التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
ربح السنة
تسويات:
اإلستهالك
إنخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة ،صافي
إنخفاض قيمة مبالغ مستحقة من العمالء
إطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
أرباح من بيع عقارات ومنشآت ومعدات
أرباح من بيع استثمارات عقارية
الحصة من أرباح المشاريع المشتركة ،صافي
الحصة من خسارة ( /أرباح) شركة زميلة
منافع الموظفين
التغيرات في:
المخزون
ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى
مبالغ مستحقة من العمالء
مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة
ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى
مبالغ مستحقة للعمالء
منافع الموظفين
مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة
سندات مالية مستحقة
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)  /من أنشطة العمليات
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
شراء عقارات ومنشآت ومعدات
شراء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
مقبوضات من بيع عقارات ومنشآت ومعدات
مقبوضات من بيع استثمارات عقارية
حصص المشاريع المشتركة
إستثمار في شركة زميلة
ودائع لدى البنوك
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
مقبوضات من قروض بنكية
سداد قروض بنكية
أرباح أسهم مدفوعة لمساهمي الشركة األم
أرباح أسهم مدفوعة لمساهمي الحصة غير المسيطرة
تبرعات خيرية مدفوعة
التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
صافي النقص في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في  1يناير
النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

5
9
10
17
6

5

6

11

اإليضاحات المرفقة من الصفحات  ٣٨إلى  ٦٠تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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2017

2016

4.465

3.558

5.149
2.017
85
4
()122
()1.821
80
1.114

4.274
971
659
5
()219
()637
()238
()92
680

()7.445
()10.661
()20.970
1.745
17.514
()4.167
345
1.218
1.006
()10.444

()1.406
()13.359
1.600
()4.198
11.024
3.078
607
2.156
()374
8.089

()10.207
237
1.573
5.528
()2.869

()9.403
()300
446
1.100
338
50
562
()7.207

1.928
()1.378
()1.107
()514
()22
()1.093
()14.406
12.523
()1.883

1.744
()2.279
()1.073
()339
()6
()1.953
()1.071
13.594
12.523
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

بآالف الدنانير البحرينية

1 .1الشركة
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة«( .الشركة») هي شركة مساهمة عامة تأسست وسجلت في البحرين بتاريخ  ٩مارس  ٢٠٠٦تحت سجل تجاري رقم  60037وتم
إدراجها في بورصة البحرين بتاريخ  22نوفمبر .2005
تتركز أنشطة الشركة وشركاتها التابعة («المجموعة») في الهندسة المدنية والمقاوالت الميكانيكية والكهربائية ،وصناعة واستقدام القوى العاملة
لألنشطة المتعلقة بالمقاوالت .كما انها تعمل في بيع الخرسانة الجاهزة ،قوالب الثلج ،قطع الغيار ،المواد الغذائية والتجارة العامة باإلضافة إلى إبرام عقود
تتعلق بالخرسانة المسبوكة وتزويد المياه.
تشتمل البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017على نتائج الشركة والشركات التابعة لها وحصة المجموعة في الشركات الزميلة
والمشاريع المشتركة .ما لم ينص خالف ذلك ،يتكون رأس المال للشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة المبينة أدناه على أسهم عادية
فقط والتي تملكها المجموعة بشكل مباشر كما أن نسبة حصص الملكية تساوي حقوق التصويت المملوكة من قبل المجموعة.
الشركات التابعة الرئيسية والحصص في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة للمجموعة هي كالتالي:
الشركات التابعة
الشركة
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م

بلد التأسيس
البحرين

نسبة الحصة المملوكة
وقوة حصة التصويت
لدى المجموعة
%100

شركة ناس للمقاوالت الميكانيكية ذ.م.م
شركة ناس للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م
شركة دلمون للخرسانة الجاهزة ومنتجاتها ذ.م.م
شركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م

البحرين
البحرين
البحرين
البحرين

%100
%100
%80
%80

النشاط األساسي
الهندسة المدنية
التصنيع الميكانيكي
والصيانة
المقاوالت الكهربائية
الخرسانة الجاهزة
الخرسانة المسبوكة

المشاريع المشتركة

الشركة

بلد التأسيس

نسبة الحصة المملوكة
وقوة حصة التصويت
لدى المجموعة

األنشطة األساسية

مشروع ناس كونتراك المشترك

البحرين

%50

عقود عامة

مشروع ناس موراي روبرتس المشترك

البحرين

%50

عقود عامة

مشروع ناس برهان المشترك

البحرين

%50

عقود عامة

مشروع ناس برامكو المشترك

البحرين

%50

عقود عامة

مشروع ناس إمكو المشترك

البحرين

%50

عقود عامة

مشروع ناس كونتراك واتس المشترك
بريمر ناس ذ.م.م

البحرين
البحرين

%50
%50

عقود عامة
عقود عامة

الشركات الزميلة
الشركة

بلد التأسيس

نسبة الحصة المملوكة
وقوة حصة التصويت
لدى المجموعة

شركة دونا مرين ذ.م.م

البحرين

%33.33

الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة لها نفس السنة المالية للمجموعة.

شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة التقرير الـسنوي ٢٠١٧

األنشطة األساسية
نقل المواد الضخمة عن
طريق السفن البحرية
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

بآالف الدنانير البحرينية

2 .2أسس اإلعداد
أ) بيان االلتزام
أعدت البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني لسنة .2001
ب) أسس القياس
تم إعداد البيانات المالية الموحدة من السجالت المحاسبية للمجموعة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية.
ج) المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة السارية المفعول ابتداء من  1يناير 2017
المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية أصبحت سارية المفعول في  1يناير  2017ذات عالقة بأنشطة بالمجموعة:
 )1مبادرة اإلفصاح (تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ())7
تتطلب التعديالت اإلفصاحات التي ّ
تمكن مستخدمي البيانات المالية (الموحدة) من تقييم التغييرات في المطلوبات الناتجة من األنشطة التمويلية ،بما في
ذلك التغييرات الناتجة من التدفقات النقدية والتغيرات غير النقدية.
التعديالت سارية المفعول بأثر مستقبلي للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يناير .2017
تم تضمين متطلبات اإلفصاح الجديدة في البيانات المالية في إيضاح  ،29حيث قامت الشركة بعرض تسوية بين الرصيد االفتتاحي والرصيد الختامي
للمطلوبات مع التغيرات الناتجة من األنشطة التمويلية.
 )2التعديالت السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية دورة  – 2014-2012معايير متعددة
التعديالت السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للسنوات لدورة  2016-2014تشمل عدد من التعديالت لمختلف المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية .مع السماح بالتطبيق المبكر (جنبًا إلى جنب مع المتطلب االنتقالي الخاص لكل حالة) ،وفي هذه الحالة سيتم تطبيق التعديالت الالحقة للمعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى.
فيما يلي التعديالت الرئيسية باختصار:
•المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( – )12اإلفصاح عن المصالح في المنشآت األخرى
تطبق متطلبات اإلفصاح عن المصالح في الشركات األخرى أيضًا على المصالح المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع أو التوزيع .يطبق هذا المعيار بأثر رجعي
للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يناير .2017
•معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )28االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
مؤسسات رأس المال المخاطر ،أو أي مؤسسة أخرى مماثلة ،قد تختار أن تقيس استثماراتها في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة .يمكن تطبيق هذا الخيار لكل استثمار على حده.
قد يختار مستثمر في مؤسسة ،غير استثمارية ،البقاء على تطبيق القيمة العادلة من قبل الشركة الزميلة للشركة االستثمارية ،أو المشروع المشترك أو
الشركات التابعة للشركة االستثمارية .يمكن تطبيق هذا الخيار بصورة منفصلة لكل شركة زميلة أو مشروع مشترك للشركة االستثمارية على حده .يطبق
هذا المعيار بأثر رجعي للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يناير  ،2018مع السماح بالتطبيق المبكر.
لم يكن لتطبيق هذا المعيار أعاله أي أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة.
د) المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد
يوجد العديد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات السارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ بعد  1يناير  ،2017مع السماح بالتطبيق
المبكر .مع ذلك ،لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي من المعايير الجديدة أو المعدلة التالية في إعداد البيانات المالية الموحدة.
يتوقع أن يكون لتطبيق المعايير التالية أثرًا جوهريًا على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق المبدئي.
أ) المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )9األدوات المالية
قام مجلس معايير المحاسبة الدولي في يوليو  2014بإصدار النسخة النهائية من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )9األدوات المالية.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يناير  ،2018مع السماح بالتطبيق المبكر .سوف تقوم
المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9من  1يناير .2018

شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .عامة التقرير الـسنوي ٢٠١٧
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بآالف الدنانير البحرينية

 .2أسس اإلعداد (يتبع)
د) المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد (يتبع)
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9سيحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39األدوات المالية :االحتساب والقياس ،ويقدم متطلبات جديدة
لتصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية ،ونموذج جديد مبني على الخسائر االئتمانية المتوقعة الحتساب مخصصات خسائر القروض ،ويقدم محاسبة
مبسطة من خالل ربط محاسبة التحوط بصورة أكبر مع منهجية الشركة إلدارة المخاطر.
تحوط
ّ
ستقوم المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9في  1يناير  ،2018ولن تقوم بتعديل فترات المقارنة.
تقدر المجموعة أن المبلغ االنتقالي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9سيخفّ ض حقوق المساهمين بحوالي  2مليون دينار بحريني تقريبًا كما في
 1يناير  .2018ويرتبط التأثير المقدر أساسًا بزيادة مخصص خسائر اإلئتمان وفقًا للمتطلبات الجديدة النخفاض القيمة .وتواصل المجموعة مراجعة وتنقيح
والتحقق من صحة نماذج انخفاض القيمة والضوابط المتعلقة بالعملية ،والتي قد تغير التأثير الفعلي عند التطبيق.
 )2المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( – )15إيراد العقود مع العمالء
يؤسس المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )15إطارًا شام ً
ال لتحديد طبيعة ،وكمية وتوقيت احتساب اإليرادات .ويحل محل اإلرشادات احتساب اإليرادات
الحالية ،بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )18اإليرادات ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( - )11عقود اإلنشاء ،وتفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية رقم ( - )13برامج والء العمالء.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )15ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يناير  ،2018مع السماح بالتطبيق المبكر.
تخطط المجموعة لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )15على البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة األثر المتراكم ،مع احتساب أثر
التطبيق المبدئي للمعيار بتاريخ التطبيق المبدئي (أي  1يناير  .)2018نتيجة لذلك ،لن تقوم المجموعة بتطبيق متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم ( )15على فترة المقارنة المعروضة.
تقدر المجموعة أن المبلغ االنتقالي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية سيزيد من حقوق المساهمين بمبلغ  200ألف دينار بحريني كما في  1يناير  .2018األثر
الفعلي لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )15قد يتغير لألسباب التالية:
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )15سيتطلب تعديل العمليات المحاسبية وأنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة ،وهذه التغييرات ال تزال غير مكتملة.
السياسات المحاسبية ،والفرضيات ،والتقديرات ،واألحكام ،وتقنيات التقييم المستخدمة خاضعة للتغيير ،إلى ان تقوم المجموعة بعرض بياناتها المالية األولى
والتي تشمل التاريخ المبدئي للتطبيق.
 )3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )16اإليجارات
يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16للمستأجرين نموذج واحد لمعالجة اإليجارات بالميزانية العمومية .يحتسب المستأجر حق االنتفاع من األصل
والذي يمثل حقه لالنتفاع باألصل المعني ،ومطلوبات اإليجار التي تمثل التزامه بسداد دفعات اإليجارات .هناك اعفاءات اختيارية لعقود االيجار قصيرة األجل
واإليجار ذو القيمة المنخفضة .تبقى المعالجة المحاسبية للمؤجر مماثلة للمعيار الحالي ،أي يستمر المؤجر بتصنيف عقود اإليجار كإيجارات تشغيلية أو تمويلية.
يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16توجيهات اإليجارات الحالية والتي تشمل على ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم ( – )17اإليجارات ،وتفسير
لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ( – )4تحديد ما إذا كانت الترتيبات تحتوي على صيغة إيجار ،وتفسير لجنة التفسيرات القائمة رقم ( - )15اإليجارات
التشغيلية – الحوافز ،وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم ( – )27تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن الصفة القانونية لعقود اإليجار.
المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يناير  .2019التطبيق المبكر مسموح للشركات التي ستطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم ( - )15إيراد العقود مع العمالء كما في أو قبل تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)16
ال زالت المجموعة تقيم االثر الناتج من تطبيق هذا المعيار على بياناتها المالية الموحدة.
 ) 4بيع أو المساهمة بموجودات بين المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع المشترك (تعديالت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة
الدولي رقم ())28
قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بتغييرات محدودة النطاق على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )10البيانات المالية الموحدة ،ومعيار المحاسبة
الدولي رقم ( – )28االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
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بآالف الدنانير البحرينية

 .2أسس اإلعداد (يتبع)
د) المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد (يتبع)
توضح التعديالت المعالجة المحاسبية لعمليات بيع أو المساهمة بالموجودات بين الشركة المستثمرة والشركة الزميلة أو المشروع المشترك .وتؤكد أن
المعالجة المحاسبية تعتمد على ما إذا كان األصل غير النقدي المباع أو المشارك به في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك يمثل «عم ً
ال تجاريًا» (كما هو مع ّرف
في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( – )3توحيد األعمال).
إذا كانت الموجودات غير النقدية تمثل عم ً
ال تجاريًا ،سيقوم المستثمر باحتساب الربح أو الخسارة من البيع أو المشاركة بالموجود بشكل كلي .إذا لم ينطبق
تعريف العمل التجاري على الموجودات ،سيقوم المستثمر باحتساب الربح أو الخسارة فقط إلى حد استثمار المستثمر اآلخر في الشركة الزميلة أو المشروع
المشترك.
تم تأجيل تاريخ سريان هذه التعديالت إلى حين االنتهاء من مراجعة أشمل ،والتي يأمل مجلس معايير المحاسبة الدولي أن ينتج عنها تسهيل المعالجة
المحاسبية لهذه المعامالت ،وجوانب أخرى تتعلق بالمعالجة المحاسبية للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة .بالرغم من ذلك ،ال يزال التطبيق المبكر
مسموحًا.
ال تتوقع المجموعة أن يكون هناك أي أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة.
 )5حصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
إن التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )28االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة سيؤثر على الشركات التي تمول مثل هذه
المنشآت باستخدام أسهم األفضلية أو باستخدام القروض التي ال يتوقع ان يتم تسديدها في المستقبل المنظور (يشار إليها بحصص طويلة األجل) .هذا
التعديل الذي يعالج استيعاب الخسارة المحتسب بط ريقة حقوق الملكية من قبل حصص طويلة األجل ،التطبيق يكون مزدوجًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم
( )28والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( -)9األدوات المالية.
التعديل والمثال المرفق يوضحان أن حصص طويلة األجل هي من ضمن نطاق كل من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)9والمعيار المحاسبة الدولي
رقم ( ،)28ويشرح التسلسل السنوي الذي يجب تطبيق المعياران على أساسه.
عمليًا ،هي عملية سنوية في ثالث خطوات:
•تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9بشكل مستقل
•التخصيصات السابقة الصحيحة
•تسجيل حصة حقوق ملكية للسنة الحالية
المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يناير  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر .توجد إعفاءات انتقالية.
ال تتوقع المجموعة أن يكون هناك أي أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة.
هـ) التطبيق المبكر للمعايير
لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر للمعايير والتفسيرات الجديدة أو المعدلة خالل .2017

3 .3السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة والتي تم تطبيقها من قبل المجموعة على نحو ثابت كما كانت
مطبقة في السنوات السابقة.
) أأساس توحيد البيانات المالية
 )1الشركات التابعة
الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة .تسيطر المجموعة على المنشأة عندما تتعرض ،أو لديها الحق في العوائد المتغيرة من
مشاركتها مع المنشأة ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها عليها .يتم تضمين البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات
المالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى فقدان السيطرة.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
 )2المعامالت والحصة غير المسيطرة
يتم عرض الحصة في حقوق ملكية الشركات التابعة الغير منسوبة للشركة األم في بيان حقوق الملكية الموحد كحصة غير مسيطرة .يتم احتساب الحصة
غير المسيطرة مبدئيًا بحسب حصتها من الموجودات القابلة للتحديد ،والمطلوبات المحتملة المحتسبة في محاسبة الشراء ،وال يشمل الشهرة .تدرج األرباح
والخسائر المنسوبة للحصة غير المسيطرة في بيان الدخل الشامل الموحد كأرباح أو خسائر منسوبة للحصة غير المسيطرة.
إن سياسة المجموعة في التعامل مع الحصة غير المسيطرة هي احتسابها كمعامالت مع حقوق مساهمي المجموعة .بالنسبة لشراء حصة غير مسيطرة،
يتم تسجيل الفرق بين المبلغ المدفوع والحصة المشتراة من القيمة الدفترية لصافي الموجودات للشركة التابعة في حقوق الملكية.
 )3الحصص في الشركات المستثمر فيها المحتسبة بطريقة حقوق الملكية
الشركة الزميلة هي الشركة التي تمتلكها المجموعة بنسبة ما بين  %20و  %50من حق التصويت أو تتمتع بتأثير جوهري ،دون السيطرة ،على السياسات
المالية والتشغيلية .المشروع المشترك هو ترتيب تكون المجموعة فيه تحت سيطرة مشتركة ،وتملك الحق في صافي موجودات الترتيب بدالً من الحق في
موجوداته ومطلوباته.
تقوم المجموعة بإحتساب حصتها في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بطريقة حقوق الملكية .يتم احتساب االستثمار مبدئيًا بسعر التكلفة ويتم
زيادة أوخفض القيمة الدفترية حسب الحصة من ربح أو خسارة الشركة المستثمر فيها بعد تاريخ الشراء .التوزيعات المستلمة من الشركة المستثمر فيها
تخفض القيمة الدفترية لالستثمار.
عندما تتجاوز حصة المجموعة من الخسائر حصتها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ،تخفض القيمة الدفترية لحصة المجموعة إلى الصفر ويتم
التوقف عن احتساب أي خسائر إضافية إال إذا كان هناك التزام على المجموعة أو إذا تم دفع مبالغ بالنيابة عن الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
 )4معامالت تم استبعادها عند توحيد البيانات المالية
يتم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة وأي أرباح غير محققة والناتجة عن عمليات مع شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة .يتم أيضًا استبعاد
األرباح الناتجة من المعامالت بين المجموعة مع الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية إلى نسبة حصة المجموعة في
الشركات المستثمر فيها .كما يتم أيضًا استبعاد الخسائر غير المحققة بالطريقة نفسها ،ولكن فقط للحد الذي ال يكون هناك دالئل انخفاض في القيمة.
) بالموجودات والمطلوبات المالية
تتكون الموجودات المالية للمجموعة من النقد وما في حكمه ،ودائع ألجل لدى البنوك ،ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى ،مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة
واستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق .تتكون المطلوبات المالية من قروض بنكية ،ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى ،مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة،
سندات مالية مستحقة وسحب على المكشوف.
 )1التصنيف
تصنف المجموعة الموجودات المالية كقروض وذمم مدينة ومحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق .تصنف جميع المطلوبات المالية للمجموعة بالتكلفة المطفأة.
تحدد اإلدارة تصنيف أدواتها المالية عند االحتساب المبدئي.
 )2االحتساب وإلغاء االحتساب
يتم احتساب جميع الموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ المتاجرة التي تصبح فيه الشركة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة.
تقوم المجموعة بإلغاء احتساب الموجودات المالية عندما ينتهي حق استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تقوم المجموعة بنقل جميع
مخاطر وعوائد الملكية بشكل جوهري .تقوم المجموعة بشطب بعض الموجودات المالية عندما يتم تحديدها بأنها غير قابلة للتحصيل .تقوم المجموعة
بإلغاء احتساب المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها.
 )3القياس
يتم قياس الموجودات المالية مبدئيًا بقيمتها العادلة باإلضافة ،للموجودات الغير المحتسبة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،لتكلفة المعاملة
المرتبطة مباشرة بعملية االستحواذ .يتم قياس المطلوبات المالية مبدئيًا بقيمتها العادلة مطروحًا منها تكلفة المعاملة المتكبدة.
يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات المالية الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
إن التكلفة المطفأة لألصل أو اإللتزام المالي هي المبلغ الذي يتم من خالله قياس الموجودات أو المطلوبات المالية في االحتساب المبدئي ،مطروحًا منه المبالغ
المدفوعة ،مضافًا إليه أو مطروحًا منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بين المبلغ المحتسب مبدئيًا ومبلغ االستحقاق،
مطروحًا منه مبلغ االنخفاض في القيمة.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
ب) الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)
 )4انخفاض القيمة
تقوم المجموعة بعمل تقييم في نهاية كل فترة مالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة األصل المالي أو مجموعة من الموجودات.
تنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية نتيجة لحدث أو أكثر بعد االحتساب المبدئي للموجودات («حدث خسارة») وكان لهذا الحدث (أو
األحداث) تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية والتي يمكن تقديرها بشكل موثوق.
بالنسبة للموجودات المالية بالتكلفة المطفأة ،يتم قياس مبلغ الخسارة بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة (باستثناء
خسائر االئتمان المستقبلية) المخصومة بمعدل الفائدة األصلي الفعلي للموجودات المالية .إذا انخفض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة وكان االنخفاض
يرتبط موضوعيًا بحصول حدث ما بعد احتساب االنخفاض في القيمة ،فإنه يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المحتسبة سابقًا من خالل الربح أو الخسارة.
) جمعامالت بالعملة األجنبية
 )1عملة التعامل والعرض
يتم قياس بنود البيانات المالية الموحدة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المجموعة «عملة التعامل» .يتم إعداد البيانات المالية
الموحدة بالدينار البحريني وهي العملة المستعملة من قبل المجموعة في معامالتها والعملة المستخدمة في إعداد البيانات المالية .تم التقريب إلى «األلف»
ماعدا الحاالت المشار إليها.
 )2المعامالت واألرصدة
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الدينار البحريني الذي يعتبر عملة القياس للمجموعة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت.
تم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية بسعر الصرف السائد في تاريخ بيان المركز المالي .تدرج جميع فروقات التحويل في
الربح أو الخسارة.
 )3شركات المجموعة
ال يوجد لدى المجموعة أي استثمارات جوهرية في العمليات الخارجية .ان العمالت األخرى المستعملة من قبل شركات المجموعة في معامالتها إما الدينار
البحريني أو الدوالر األمريكي ،وعليه لم تنتج أية فروقات جوهرية من تحويل البيانات المالية لشركات المجموعة.
) دالعقارات والمنشآت والمعدات
 )1الموجودات المملوكة
تظهر العقارات والمنشآت والمعدات والتي تشمل أعمال رأسمالية قيد اإلنشاء بالتكلفة مطروحًا منها متجمع االستهالك وخسائر إنخفاض القيمة ،ان وجدت.
تشمل التكلفة المصروفات المنسوبة بشكل مباشر لألصل المشترى .تشمل تكلفة الموجودات المبنية من قبل المجموعة تكلفة المواد والعمل المباشر
وتكاليف تفكيك وإزالة العناصر وإعادة تهيئة الموقع التي توجد فيه الموجودات ورسملة تكاليف التمويل والتكاليف األخرى المنسوبة بشكل مباشر والتي
تجعل الموجودات في حالة جاهزة للعمل واإلستخدام المنشود.
وتعدل كلما لزم ذلك ،في تاريخ كل بيان مركز مالي .يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات
ويتم مراجعة قيم الموجودات المتبقية والعمراإلنتاجي،
ّ
إلى قيمتها القابلة لإلسترداد إذا كانت القيمة الدفترية للموجودات أكبر من قيمتها المقدرة القابلة لإلسترداد .أما األعمال الرأسمالية قيد اإلنشاء المتعلقة
بالعقارات والمنشآت والمعدات ،فيتم إظهارها بالتكلفة مطروح منها خسائر اإلنخفاض في القيمة ،إن وجدت.
تحتسب أية أرباح أو خسائر من استبعاد العقارات والمنشآت والمعدات ضمن الربح أو الخسارة.
 )2القياس الالحق
تتم رسملة المصروفات المتعلقة باستبدال أحد مكونات العقارات والمنشآت والمعدات والتي تم تصنيفها على حده .تتم رسملة المصروفات الالحقة األخرى
فقط عندما تؤدي هذه المصروفات إلى زيادة في القيمة االقتصادية المستقبلية للعقارات والمنشآت والمعدات .تسجل جميع المصروفات األخرى في الربح
أو الخسارة عند تكبدها .يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد اإلنشاء للتصنيف المناسب في العقارات والمنشآت والمعدات حالما تكون جاهزة لإلستخدام.
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بآالف الدنانير البحرينية

 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
 )3اإلستهالك
يتم إحتساب اإلستهالك في الربح أو الخسارة وفقًا لطريقة القسط الثابت على العمر اإلنتاجي للعقارات والمنشآت والمعدات .ال يتم إحتساب إستهالك على
األراضي المملوكة .األعمار اإلنتاجية المتوقعة كمايلي:
العمر اإلنتاجي المتوقع بالسنوات
 15 – 3سنة
 15 – 3سنة
 15 – 3سنة
 15 – 10سنة
 5 – 1سنوات

تصنيف العقارات والمنشآت والمعدات
المباني
تحسينات على أراضي مستأجرة
المنشآت واآلالت والسيارات
السفن والمراكب
معدات مكتبية وأثاث وتركيبات
	)ـهموجودات محتفظ بها للبيع
تحتسب الموجودات المحتفظ بها للبيع بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق ،أيهما أقل.
) واستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

تشمل موجودات مالية غير-مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتواريخ استحقاق ثابتة والتي لدى المجموعة النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ
االستحقاق .تحتسب هذه الموجودات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
) زانخفاض قيمة الموجودات غير المالية
يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات المجموعة غير المالية ،فيما عدا المخزون ،لتحديد دالئل إنخفاض في القيمة في تاريخ كل بيان مركز مالي .إذا وجد مثل
هذا الدليل يتم تقدير القيمة المتوقع إستردادها لهذه الموجودات.
القيمة القابلة لالسترداد للموجودات أو الوحدة المولدة للنقد هي القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة مطروحًا منها تكلفة البيع ،أيهما أكبر .عند تقييم
القيمة المستخدمة ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة
الزمنية للنقد وأخطار تلك الموجودات .لغرض تحديد اإلنخفاض في القيمة ،يتم تجميع الموجودات معًا ضمن أصغر مجموعة من الموجودات التي تولد
التدفقات النقدية من االستخدام المستمر ،والتي تعتبر مستقلة بصورة كبيرة عن التدفقات النقدية من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى («الوحدة
المولدة للنقد»).
تحتسب خسائر انخفاض القيمة إذا كانت القيمة الدفترية للموجودات أو الوحدة المولدة للنقد تفوق القيمة القابلة لالسترداد .يتم إحتساب خسائر انخفاض
القيمة في الربح أو الخسارة .تحتسب خسائر االنخفاض في القيمة للموجودات األخرى في الفترات السابقة ،ويتم تقييمها في تاريخ كل بيان مركز مالي لتحديد
وجود دالئل انخفاض الخسارة أو عدم وجودها .يتم عكس الخسارة إذا كان هناك أي تغيير في طريقة التقدير المسخدمة لتحديد القيمة القابلة لإلسترداد.
يتم عكس الخسارة فقط للحد الذي تكون فيه القيمة الدفترية للموجودات ال تفوق القيمة الدفترية التي سوف تحدد ،صافي من االستهالك أو اإلطفاء ،لو لم
يتم احتساب خسائر االنخفاض في القيمة.
) حالمخزون
يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل .يتم احتساب تكلفة مخزون األغذية على أساس الداخل أوال الخارج أوالً ،بينما يتم
احتساب تكلفة المخزون اآلخر على أساس المتوسط الموزون اعتمادا على طبيعة العمل المحدد لكل القطاع .تتضمن التكلفة جميع المصروفات التي تنفق
على المخزون في الظروف العادية حتى وصوله إلى موقعه وحالته الحاليين .صافي القيمة الممكن تحقيقها هي عبارة عن سعر البيع المتوقع في ظروف
العمل االعتيادية ناقصًا مصروفات البيع المقدرة.
) طالنقد وما في حكمه
يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق وأرصدة البنوك والودائع قصيرة األجل التي تستحق خالل  3أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع ،والتي ال تكون
معرضة ألخطار التغير في القيمة العادلة بصورة جوهرية .لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد ،يتم عرض النقد وما في حكمه صافي من السحوبات
على المكشوف.
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بآالف الدنانير البحرينية

 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
) يمبالغ مستحقة من  /إلى العمالء
تمثل المبالغ المستحقة من العمالء إجمالي المبالغ غير المفوترة على األعمال المنجزة حتى نهاية الفترة والمتوقع تحصيلها ،و تقاس بالتكلفة زائدًا الربح
المحتسب حتى نهاية الفترة ،مطروحًا منها فواتير إنجاز العمل المرحلية المستلمة و الخسائر المتكبدة.
تمثل المبالغ المستحقة إلى العمالء الزيادة في فواتير األعمال المنجزة على اإليرادات المحتسبة (التكاليف مضاف إليها األرباح المنسوبة) على األعمال المنجزة
حتى نهاية الفترة.
تشمل التكلفة جميع المصروفات المتعلقة بمشاريع محددة وتوزيع المصروفات الثابتة أو المتغيرة والمتكبدة في أنشطة عقود المجموعة وفقًا لطاقة العمل
اإلعتيادي.
ك) المخصصات
يتم احتساب مخصص في بيان المركز المالي عندما يكون على المجموعة التزام قانوني أو إعتباري نتيجة لحدث سابق ،ويمكن قياسه بطريقة موثوقة ،مع
احتمال استخدام منافع اقتصادية لسداد هذا االلتزام.
ل) اإليجارات التشغيلية
تحتسب المدفوعات المتعلقة باإليجارات التشغيلية في الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدة عقد اإليجار.
م) منافع الموظفين
 )1الموظفون البحرينيون
توفر الهيئة العامة للتأمين االجتماعي غطاءًا تأمينيًا للموظفين البحرينيين وذلك نظير اشتراك شهري يتحمله كل من أصحاب األعمال والموظفين ويحتسب
على أساس نسبة مئوية ثابتة من الراتب .مساهمة المجموعة في هذا البرنامج والذي يمثل برنامج مساهمات محددة حسب معيار المحاسبة الدولي رقم
( – )19منافع الموظفين ،يتم تسجيلها كمصروفات عند تكبدها.
 )2الموظفون األجانب
يستحق الموظفون األجانب الذين يعملون بعقود عمل محددة مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل البحريني للقطاع األهلي لسنة  2012تحتسب على
أساس مدة الخدمة وآخر راتب شهري .يتم عمل مخصص لهذا االلتزام وفقا لقانون العمل البحريني بناء على متراكم فترات خدمة الموظفين منذ تاريخ
التسوية السابقة وآخر استحقاقات الرواتب والعالوات بتاريخ بيان المركز المالي.
ن) احتساب اإليرادات
 )1إيرادات ومصروفات العقود
تحتسب إيرادات ومصروفات العقود في الربح أو الخسارة حسب نسبة إنجاز العقد متى ما كان باإلمكان قياس نتيجة العقد بصورة موثوقة .يشمل إيراد العقد
المبلغ األساسي المتفق عليه مضافًا إليه أي تغييرات في أعمال العقد والمطالبات إذا كانت محتملة ويمكن قياسها بطريقة موثوقة ومقبولة من العميل.
ويتم قياس مرحلة اإلنجاز بالرجوع إلى نسبة تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخ بيان المركز المالي إلى إجمالي تكاليف العقد المقدرة ،الجزء المنجز فعليًا
من العقد وعمليات مسح األعمال المنجزة إعتمادًا على طبيعة العقد .إذا لم يكن باإلمكان قياس نتيجة عقد اإلنشاء ،يتم احتساب إيرادات العقد فقط بنسبة
تكاليف العقد المتكبدة التي يكون من المحتمل استردادها .تحتسب أي خسارة متوقعة من العقد مباشرة في الربح أو الخسارة.
 )2مبيعات البضائع
تمثل المبيعات قيمة الفواتير الصادرة عن البضائع المسلمة والخدمات المقدمة خالل السنة والمقاسة بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المدين .يحتسب
اإليراد عند االنتقال الجوهري لمخاطر ومنافع الملكية للمشتري ويكون استرداد المبلغ محتم ً
ال غالبًا عند تسليم البضاعة وقبولها من قبل الزبون.
 )3إيراد التأجير
إيراد التأجير يمثل قيمة تأجير السقاالت والمعدات والخدمات المقدمة ذات الصلة ،وتحتسب عند تقديم الخدمات.
عندما تقوم المجموعة بصفتها وكيل أعمال وليس كطرف رئيسي في المعاملة ،يتم احتساب اإليراد صافي من عمولة المجموعة.
س) إيراد وتكلفة التمويل
يحتسب إيراد وتكلفة التمويل بطريقة معدل الفائدة الفعلي.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
ع) أسهم الخزينة
عندما تشتري المجموعة أسهم رأس مالها ،يطرح المبلغ المدفوع شام ً
ال أي تكاليف تتعلق بالمعاملة من إجمالي حقوق الملكية وتسجل كأسهم خزينة إلى
أن يتم إلغاءها .عند بيع السهم أو إعادة إصداره الحقًا ،فإن أي أرباح أو خسائر تتضمن في حقوق الملكية.
ف) االحتياطي القانوني
حسب متطلبات نظام الشركة األساسي وقانون الشركات التجارية البحريني لسنة  ،2001فانه يجب تخصيص  %10من صافي الربح لالحتياطي القانوني ويتم
إيقاف التخصيص حتى يصل إلى  %50من رأس المال المدفوع .هذا اإلحتياطي ال يتم توزيعه عاد ًة على المساهمين إال في حاالت معينة حددها قانون الشركات
التجارية البحريني لسنة .2001
ص) العائد على السهم
يحتسب العائد على السهم األساسي عن طريق قسمة الربح أو الخسارة المنسوبة لمساهمي الشركة على المعدل الموزون لألسهم القائمة خالل السنة بعد
طرح متوسط عدد أسهم الخزينة المشتراة والمحتفظ بها من قبل الشركة.
ق) تقارير القطاع
إن القطاع التشغيلي هو جزء من المجموعة الذي يزاول نشاطاته التجارية ويحقق إيرادات ويتكبد مصروفات ويتم مراجعة نشاطاته بشكل دوري من قبل
صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة (مجلس اإلدارة) ،التخاذ القرارات بشأن الموارد التي يجب تخصيصها للقطاع ،ولتقييم أداءه والذي يتوفر له معلومات
مالية منفصلة .تقسم القطاعات التشغيلية إلى قطاعات تجارية .تقوم المجموعة بتنظيم أعمالها كقطاعين رئيسيين وذلك ألسباب إدارية.
ر) الذمم المدينة
يتم تسجيل الذمم التجارية المدينة مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم احتسابها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي مطروحا منها
مخصص انخفاض القيمة.
ش) الذمم الدائنة
يتم احتساب الذمم الدائنة مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

4 .4التقديرات المحاسبية واألحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية
تقوم المجموعة بعمل تقديرات محاسبية وأحكام تؤ ّثر على المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات للسنة المالية المقبلة .إن هذه التقديرات واألحكام يتم
تقييمها بشكل مستمر على أساس التجربة التاريخية وعوامل أخرى ،منها تو ّقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها كانت معقولة في ظروف معينة.
) أتقدير إيرادات وتكاليف العقود المقدرة على المشروع
بناء على نسبة اإلنجاز من خالل الرجوع إلى نسبة تكاليف العقد المتكبدة حتى نهاية الفترة
تقوم المجموعة باحتساب اإليرادات على المشاريع طويلة األجل
ً
مع إجمالي التكاليف المقدرة التي سيتم تكبدها على المشروع .تقوم إدارة المشروع بتقدير التكاليف التي سيتم تكبدها على المشروع .يتضمن إعداد
التقديرات المناسبة لتكاليف واإليرادات المتوقعة على عمل أحكام تقديرية.
) بانخفاض قيمة الذمم المدينة
بأن المجموعة لن تكون قادرة على تحصيل ّ
كل المبالغ المستحقة
يتم عمل مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي ّ
طبقا للشروط األصلية للذمم المدينة .تعتبر الصعوبات المالية للمدين ،واحتمال إفالسه أو إعادة الهيكلة المالية ،وعدم أو تأخر الدفع مؤشرات على هبوط
في قيمة الذمم التجارية المدينة .يتضمن تقدير المبلغ القابل لالسترداد على أساس الخبرة السابقة والتدفقات النقدية المقدرة على عمل أحكام تقديرية.
) جانخفاض قيمة المخزون
يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل .عندما يصبح المخزون قديما أو تالفًا ،يتم تقدير القيمة الممكن تحقيقها ويتم عمل
مخصص بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الممكن تحقيقها .يتضمن تقييم مالءمة مخصص المخزون التالف على عمل أحكام تقديرية.
) دانخفاض قيمة العقارات والمنشآت والمعدات
تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات والعمر اإلنتاجي لها ،وتعدل كلما لزم ذلك ،في تاريخ كل بيان مركز مالي .يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات
إلى قيمتها القابلة لإلسترداد فورًا عندما تكون القيمة الدفترية للموجودات أكبر من قيمتها المقدرة القابلة لإلسترداد.
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5 .5العقارات والمنشآت المعدات

األراضي
والمباني

تحسينات
على
أراضي
مستأجرة

منشآت،
آالت،
سيارات،
سفن
ومراكب

معدات
مكتبية،
أثاث
وتركيبات

أعمال
رأسمالية
قيد
اإلنشاء

المجموع

12.433
178
()27
12.584

4.290
31
26
4.347

51.553
9.500
386
()1.211
60.228

1.291
36
6
()46
1.287

236
462
()418
280

69.803
10.207
()1.284
78.726

3.095
509
()27
3.577

2.395
481
2.876

40.357
4.100
()1.096
43.361

1.212
59
()46
1.225

-

47.059
5.149
()1.169
51.039

9.007

1.471

١٦٫٨٦٧

62

280

27.687

األراضي
والمباني

تحسينات على
أراضي
مستأجرة

منشآت ،آالت،
سيارات،
سفن
ومراكب

معدات مكتبية،
أثاث
وتركيبات

أعمال
رأسمالية
قيد
اإلنشاء

المجموع

9.060
3.373
12.433

3.951
343
12
()16
4.290

46.719
5.554
()720
51.553

1.229
66
()4
1.291

181
67
()12
236

61.140
9.403
()740
69.803

2.592
503
3.095

2.008
403
()16
2.395

37.543
3.307
()493
40.357

1.155
61
()4
1.212

-

43.298
4.274
()513
47.059

9.338

1.895

11.196

79

236

22.744

التكلفة
في  1يناير 2017
اضافات
المحول من أعمال رأسمالية قيد اإلنشاء
استبعادات
في  31ديسمبر 2017
اإلستهالك
في  1يناير 2017
استهالك السنة
إستبعادات
في  31ديسمبر 2017
صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2017

التكلفة
في  1يناير 2016
اضافات
المحول من أعمال رأسمالية قيد اإلنشاء
استبعادات
في  31ديسمبر 2016
اإلستهالك
في  1يناير 2016
استهالك السنة
إستبعادات
في  31ديسمبر 2016
صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2016

تم توزيع االستهالك على تكلفة المبيعات /تكاليف العقود بمبلغ  4.511دينار بحريني ( 3.705 :2016دينار بحريني) والمصروفات العمومية واإلدارية بمبلغ  638دينار
بحريني ( 569 :2016دينار بحريني).
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 .5العقارات والمنشآت المعدات (يتبع)
عقارات المجموعة

الرقم

العنوان

1

مبنى رقم  ، 910العكر الشرقي
قطعة أرض رقم  ،7019248و 7019250
سلماباد
مبنى رقم  ،1295طريق ،239
سلماباد 702
قطعة أرض رقم )01 -00-9078( 4
منطقة الحد الصناعية
قطعة أرض رقم 07019247
سلماباد
قطعة أرض رقم  ،1359رأس زويد
قطعة أرض رقم  ، 12001760رأس زويد
قطعة أرض رقم  ، 12010988لحسي
قطعة أرض رقم  ، 12010989لحسي
قطعة أرض رقم  ، 12009273لحسي

2
3
4
5
6
7
8
9
10

االستخدام
الحالي

النوع ومدة الخدمة
مستأجر ،وقابل
للتجديد سنويًا

معدل عمر
العقار

صافي
القيمة
الدفترية

 20 – 10سنة

7

 28 – 20سنة

328

 19سنة

22
566
1.753
621
2.727
969
1.326
1.084

الوصف
مكتب/مصنع /مرآب/
مبنى مخازن

تجاري

أرض

تجاري

ملكية مطلقة

مبنى
مكتب  /ورش  /مبنى
مخازن

تجاري
تجاري

مستأجر
مستأجر لعشر سنوات
قابلة للتجديد

 11سنوات

أرض
مبنى و أرض
مبنى و أرض
مبنى و أرض
أرض
أرض

تجاري
تجاري
تجاري
تجاري
تجاري
تجاري

ملكية مطلقة
ملكية مطلقة
ملكية مطلقة
ملكية مطلقة
ملكية مطلقة
ملكية مطلقة

 3سنوات
 5سنوات
 5سنوات
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة

6 .6الحصص في المشاريع المشتركة
تعمل المجموعة حاليا كشريك في المشاريع المشتركة التالية:

الشركة التابعة ذات العالقة
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م

المشروع المشترك
مشروع ناس كونتراك المشترك
مشروع ناس برامكو المشترك
مشروع ناس برهان المشترك
مشروع ناس كونتراك واتس المشترك

رأس المال واألرباح غير الموزعة
في نهاية السنة
2016
2017
265
418
18
154
4
39
302
476
724

الحصة %
50
50
50
50
المجموع

جميع المشاريع المشتركة ما عدا بريمر ناس ذ.م.م ال تعتبر شركات مسجلة.
يلخص الجدول التالي المعلومات المالية للمشاريع المشتركة الجوهرية كما هي مبينة في بياناتها المالية معدلة بتسويات القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ
وفروقات السياسات المحاسبية .كما يطابق الجدول ملخص المعلومات المالية مع القيمة الدفترية لحصة المجموعة في المشاريع المشتركة.

المشروع المشترك
2017
المشاريع المشتركة غير الجوهرية
المشاريع المشتركة الجوهرية
المجموع

الموجودات
غير المتداولة

النقد وما
في حكمه

الموجودات
المتداولة األخرى

المطلوبات
المتداولة األخرى

صافي
الموجودات
()%100

حصة المجموعة من
صافي الموجودات
()%50
القيمة الدفترية
للحصة في المشروع
المشترك

185
185

1.261
2.084
3.345

187
3.517
3.704

1.448
4.339
5.787

1.447
1.447

724
724

2016
المشاريع المشتركة غير الجوهرية
المشاريع المشتركة الجوهرية
المجموع

197
197

626
752
1.378

960
3.020
3.980

1.550
3.054
4.604

36
915
951

18
458
476
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 .6الحصص في المشاريع المشتركة (يتبع)

المشروع المشترك
2017
المشاريع المشتركة غير الجوهرية
المشاريع المشتركة الجوهرية
المجموع

اإليرادات

االستهالك
واإلطفاء

إيراد
الفوائد

األرباح (الخسائر)
من العمليات
المستمرة

مجموع
الدخل
الشامل
(الخسارة)

حصة
المجموعة من
مجموع الدخل
الشامل
(الخسارة)
()%50

أرباح األسهم
المستلمة من
قبل المجموعة

1.212
10.310
11.522

76
76

-

133
3.509
3.642

133
3.509
3.642

67
1.754
1.821

862
862

2016
المشاريع المشتركة غير الجوهرية
المشاريع المشتركة الجوهرية
المجموع

3.367
3.367

28
28

-

476
476

476
476

301
301

238
238

الحركة في حصص المشاريع المشتركة كالتالي:
2017
476
()711
1.821
()862
724

في  1يناير
(سداد)  /صافي التسوية النقدية خالل السنة
الحصة في األرباح للسنة
توزيع أرباح خالل السنة

2016
576
()37
238
()301
476

7 .7موجودات محتفظ بها للبيع
استلمت المجموعة سبع فلل سكنية بقيمة  2.748دينار بحريني من العميل بدال من الذمم المدينة ،بيع منها فيال واحدة خالل سنة  ،2016وتم احتساب الست
فلل المتبقية كموجودات محتفظ بها للبيع بقيمة  2.348دينار بحريني .تم احتساب الموجودات بالقيمة العادلة في تاريخ التحويل من قبل مقيم طرف ثالث
مستقل ذو خبرة مماثلة في نفس العقارات والموقع.

8 .8المخزون
2017
10.986
3.132
28
2.055
826
17.027
()2.321
14.706
2017
1.421
936
()36
2.321

مواد خام
آالت ،قطع غيار ،زيوت وشحوم
بضائع في الطريق
مواد غذائية
بضائع منجزة
مخصص المخزون التالف وبطيء الحركة
الحركة في مخصص المخزون التالف وبطيء الحركة
في  1يناير
مخصص السنة
المسترجع خالل السنة
في  31ديسمبر

خالل  ،2017تم احتساب مبلغ وقدره  936دينار بحريني ( 233 :2016دينار بحريني) من المخزون كمصروفات ضمن تكلفة المبيعات.
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9 .9ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى
ذمم مدينة
مبالغ مدينة محجوزة
مبالغ مدفوعة مقدما إلى الموردين والمقاولين الفرعيين
مصروفات مدفوعة مقدمًا
ذمم مدينة أخرى
ذمم مدينة من الموظفين
مخصص انخفاض القيمة

2017
46.744
15.793
7.709
863
691
120
71.920
()6.231
65.689

2016
47.523
9.627
3.407
375
348
110
61.390
()4.345
57.045

الحركة في مخصص انخفاض القيمة
2017
4.345
2.018
()132
6.231

في  1يناير
مخصص السنة ،صافي (إيضاح )18
المشطوب خالل السنة
في  31ديسمبر

2016
3.671
971
()297
4.345

تم تضمين معلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان وخسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية والذمم المدينة األخرى باستثناء عقود قيد اإلنشاء،
متضمنة في إيضاح (.)24

1010مبالغ مستحقة من العمالء
تكاليف متكبدة زائدًا أرباح محتسبة لعقود قيد اإلنشاء
فواتير انجاز العمل لعقود قيد اإلنشاء
مخصص انخفاض القيمة

2017
230.349
()201.129
29.220
()744
28.476

2016
43.833
()35.583
8.250
()659
7.591

1111النقد وما في حكمه
2017
10.167
1.165
11.332
()13.215
()1.883

النقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع بنكية قصيرة األجل
النقد وما في حكمه في بيان المركز المالي
سحوب على المكشوف
النقد وما في حكمه في بيان التدفقات النقدية

2016
13.820
3.116
16.936
()4.413
12.523

1212قروض بنكية
2017
1.079
822
1.901

المتداولة
غير المتداولة

2016
862
489
1.351

الحركة في خالل السنة كالتالي:
2017
1.351
1.928
()1.378
1.901

في  1يناير
قروض بنكية مستلمة
قروض مسددة خالل السنة
في  31ديسمبر
معدل الفائدة الفعلي على القروض والسلفيات كان  %5.00 - %3.88سنويًا ( %4.60 - %3.71 :2016سنويًا).
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1313منافع الموظفين
في  1يناير
مخصص السنة
مدفوع خالل السنة
في  31ديسمبر
مقسمة إلى:
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة

2017
8.877
4.203
()2.744
10.336

2016
7.590
7.165
()5.878
8.877

3.265
7.071
١٠.336

2.920
5.957
8.877

1414ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى
2017
17.427
17.680
1.587
14.737
3.090
3.510
58.031

ذمم تجارية دائنة
مصروفات مستحقة
أرباح أسهم غير مطالب بها
مبالغ مستلمة مقدمًا من العمالء
مبالغ محجوزة دائنة
ذمم دائنة أخرى

2016
15.329
10.670
1.619
8.927
2.046
1.958
40.549

يحتوي إيضاح  24على معلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر صرف العمالت األجنبية والسيولة.

1515مبالغ مستحقة للعمالء
فواتير انجاز العمل مستلمة ومستحقة
تكاليف متكبدة زائدا أرباح محتسبة لعقود قيد اإلنشاء

2017
37.713
()36.718
995

2016
128.709
()123.547
5.162

1616اإليرادات
2017
128.301
36.337
8.766
173.404

إيرادات العقود
مبيعات البضائع
إيراد التأجير

2016
94.556
30.044
11.218
135.818

1717إيرادات أخرى
2017
122
36
٣٤٠
498

أرباح من بيع عقارات ومنشآت معدات
استرجاع مخصص انخفاض قيمة المخزون
إيرادات متفرقة
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1818المصروفات العمومية واإلدارية
رواتب موظفي اإلدارة
أتعاب استشارات إدارية
مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة ومبالغ مستحقة من العمالء
استهالك
عموالت
مصروفات السيارات
إيجار وكهرباء وماء
اتصاالت
مكافأة وأتعاب حضور أعضاء مجلس اإلدارة
توظيف وتدريب الموظفين
عكس مخصصات زائدة
مصروفات أخرى

2017
7.153
1.560
2.103
638
330
463
433
237
295
279
1.308
14.799

2016
6.597
1.560
1.630
569
450
372
434
246
295
96
()260
751
12.740

1919العائد األساسي على السهم
يحسب العائد األساسي لكل سهم بقسمة ربح السنة المنسوب إلى مساهمي الشركة على المتوسط الموزون لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة
بعد طرح متوسط عدد األسهم المشتراة كأسهم خزينة والمحتفظ بها من قبل الشركة على النحو التالي:

ربح السنة المنسوب إلى حاملي أسهم الشركة األم
المتوسط الموزون لعدد األسهم في  31ديسمبر (باآلالف)
العائد األساسي لكل سهم

2017
3.525
215.077
 16.39فلس

2016
3.044
215.077
 14.15فلس

لم يتم عرض العائد المخفض على السهم وذلك لعدم إمتالك الشركة ألي أدوات مالية قابلة للتحويل ألسهم قد تؤدي إلى تخفيض العائد على السهم.

2020رأس المال
2017
) أرأس المال المصرح به
 500.000.000سهم ( 500.000.000 :2016سهم ) بقيمة  100فلس للسهم
) بالصادر والمدفوع بالكامل
 220.000.000سهم ( 220.000.000 :2016سهم) بقيمة  100فلس للسهم
أسهم الخزينة)4.923.160 :2016( 4.923.160 :

2016

50.000

50.000

22.000
()1.597

22.000
()1.597

حاملي األسهم العادية لهم الحق في استالم األرباح من وقت آلخر ويحق لهم بصوت واحد مقابل كل سهم في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة .يتم
تعليق جميع الحقوق المرتبطة بأسهم الشركة التي تحتفظ بها المجموعة حتى يتم إعادة إصدار هذه األسهم.
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 .٢٠رأس المال (يتبع)
) جأرباح األسهم
اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح أسهم نهائية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017بواقع  5فلسًا للسهم الواحد ،ما مجموعه  1.075دينار بحريني ،وسيتم
تقديم االقتراح للموافقة في اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد بتاريخ  28مارس  .2017إن هذه البيانات المالية الموحدة ال تعكس أرباح األسهم المستحقة
هذه .لم يتم دفع أي أرباح أسهم مرحلية خالل السنة ( :2016ال شيء).
2017
1.075
30
1.105

أرباح أسهم مقترحة
احتياطي تبرعات وأعمال خيرية

2016
1.075
10
1.085

المساهمون الرئيسيون هم:
عدد األسهم
المملوكة
18.810.000
18.810.000
18.810.000
18.810.000
18.810.000
16.603.776
110.653.776

اسم المساهم
 .1السيد سمير عبداهلل ناس*
 .2السيد سامي عبداهلل ناس*
 .3السيد عادل عبداهلل ناس*
 .4السيد غازي عبداهلل ناس*
 .5السيد فوزي عبداهلل ناس*
 .6شركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة
المجموع

نسبة الملكية
%8.55
%8.55
%8.55
%8.55
%8.55
%7.55
%50.30

الجنسية
بحريني
بحريني
بحريني
بحريني
بحريني
المملكة العربية السعودية

* أسهم محتفظ بها بأسم أعضاء مجلس اإلدارة بصفة شخصية.

الجدول التالي يوضح توزيع األسهم كما في نهاية السنة:

التصنيف
اقل من %1
 %1إلى أقل من **%5
 %5إلى أقل من %10
 %10إلى أقل من %20
المجموع

عدد األسهم
2016
2017
70.316.138
69.984.428
39.030.086
39.361.796
110.653.776
110.653.776
220.000.000
220.000.000

عدد المساهمين
2016
2017
8.113
8.001
10
10
6
6
8.129
8.017

النسبة من مجموع
األسهم القائمة
2016
2017
31.96
31.81
17.74
17.89
50.30
50.30
100.00
100.00

** يشمل  )٤٫٩٢٣٫١٦٠ :٢٠١٦( ٤٫٩٢٣٫١٦٠أسهم خزينة.

2121االحتياطي القانوني
بموجب النظام األساسي للمجموعة وقانون الشركات التجارية البحريني لسنة  2001يجب على كل الشركات المسجلة في مملكة البحرين تحويل  %10من صافي
األرباح السنوية إلى االحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا االستقطاع عندما يبلغ هذا االحتياطي  %50من رأسمال الشركة الصادر .إن هذا االحتياطي غير قابل
للتوزيع إال في الحاالت التي حددها قانون الشركات التجارية البحريني لسنة .2001
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2222معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي العالقة
يتم إعتبار األطراف كأطراف ذوي عالقة عندما يكون ألحد األطراف قدرة السيطرة على الطرف اآلخر أو يكون له نفوذ يؤثر على السياسات المالية والتشغيلية
للطرف اآلخر .تتم المعامالت مع األطراف ذوي العالقة في ظروف العمل االعتيادية.

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

المبيعات  /االيرادات
2016
2017

6.770
1.168
7.938

11.333
892
12.225

المشتريات والمصروفات
التشغيلية
2016
2017

12.930
12.930

10.890
10.890

مبالغ مستحقة من
2016
2017

4.831
1.003
5.834

6.962
617
7.579

مبالغ مستحقة إلى
2016
2017

5.748
1.062
6.810

7.586
442
8.028

خالل السنة ،قدمت الشركة األم ضمانات بمبلغ  100.357دينار بحريني ( 89.590 :2016دينار بحريني) الى بنوك متعددة للحصول على تسهيالت بنكية أو تسهيالت
مالية أخرى للشركات التابعة.
بلغت رسوم االستشارات الفنية واإلدارية المدفوعة إلى شركة عبداهلل أحمد ناس وأوالده ذ.م.م من المجموعة  1.560دينار بحريني ( 1.560 :2016دينار بحريني).
فريق اإلدارة العليا هم األشخاص أصحاب السلطة والمسؤولية للتخطيط وتوجيه نشاطات المجموعة وإدارة أنشطة المجموعة .يشمل فريق اإلدارة العليا
أعضاء مجلس اإلدارة ،مدراء االدارات ،والمدراء العامون ومكافأتهم كالتالي:
2017
1.321
89
1.410

منافع قصيرة األجل
منافع نهاية الخدمة

2016
1.328
81
1.409

التعويضات قصيرة األجل تشمل مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  92دينار بحريني ( 92 :2016دينار بحريني) والتي احتسبت ضمن الربح أو الخسارة
والخاضعة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية ،وأتعاب حضور لجان مجلس اإلدارة بمبلغ  203دينار بحريني ( 203 :2016دينار بحريني ).

2323التصنيفات المحاسبية والقيمة العادلة
) أقياس القيمة العادلة
«القيمة العادلة» هي المبلغ المستلم من بيع أحد الموجودات أو المدفوع لتحويل أحد المطلوبات في عملية منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ
القياس ،وفي حالة غياب السوق األساسي ،يتم احتسابها في السوق األكثر فائدة الذي يمكن للمجموعة الوصول إليه في ذلك التاريخ .القيمة العادلة
للمطلوبات تعكس مخاطر عدم أدائها.
حسب توفر المعلومات ،تقيس المجموعة القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق نشط لتلك األداة .يعتبر السوق نشطا عندما تكون
المعامالت للموجودات أو المطلوبات تجري بوتيرة كافية وحجم مناسب لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر.
تراتبية القيمة العادلة
تقيس المجموعة القيم العادلة باستخدام تراتبية القيمة العادلة التالية ،والتي تعكس أهمية المدخالت المستخدمة في القيام بهذه القياسات:
•المستوى1
أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مالية مماثلة.
•المستوى2
مدخالت قابلة للرصد ،مباشرة (أي السعر) أو غير مباشرة (أي مشتقة من األسعار) .هذه الفئة تشمل أدوات مقيمة باستخدام :أسعار السوق المدرجة في أسواق
نشطة ألدوات مالية مماثلة ،وأسعار مدرجة ألدوات مالية مماثلة أو مشابهة في أسواق تعتبر أقل من نشطة ،أو طرق تقييم أخرى حيث تكون جميع المدخالت
الهامة قابلة للرصد مباشرة أو غير مباشرة من معلومات السوق.
•المستوى3
مدخالت غير قابلة للرصد .تشمل هذه الفئة جميع األدوات التي تشمل تقنيات تقييم مبنية على مدخالت غير قابلة للرصد ،حيث يكون للمدخالت الغير قابلة
للرصد تأثير جوهري على تقييم األدوات المالية .تشمل هذه الفئة أدوات مالية مقيمة على أساس األسعار المدرجة ألدوات مشابهة  ،بحيث تتطلب تعديالت
جوهرية غير قابلة للرصد ،أو افتراضات ،لتعكس الفروقات بين األدوات المالية.
ال يتم قياس أي من موجودات ومطلوبات المجموعة بالقيمة العادلة .القيمة العادلة للموجودات ومطلوبات المجموعة تقارب القيمة الدفترية.
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 .23التصنيفات المحاسبية والقيمة العادلة (يتبع)
) أقياس القيمة العادلة (تتمة)
ب) يوضح الجدول أدناه تصنيف كل نوع من الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها الدفترية كما هي مبينة في بيان المركز المالي:
2017
ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى
مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة
ودائع ألجل لدى البنوك
النقد وما في حكمه
قروض بنكية
ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى
مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة
سندات مالية مستحقة
سحب على المكشوف

2016
ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى
مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة
ودائع ألجل لدى البنوك
النقد وما في حكمه
قروض بنكية
ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى
مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة
سندات مالية مستحقة
سحب على المكشوف

القروض والذمم
المدينة
64.826
5.834
609
11.116
82.385
-

أخرى بالقيمة
المطفأة
1.901
40.351
8.028
2.475
13.215
65.970

مجموع
الدفترية
64.826
5.834
609
11.116
82.385
1.901
40.351
8.028
2.475
13.215
65.970

القروض والذمم
المدينة
56.670
7.579
6.137
16.778
87.164
-

أخرى بالقيمة
المطفأة
1.351
29.879
6.810
1.469
4.413
43.922

مجموع القيمة
الدفترية
56.670
7.579
6.137
16.778
87.164
1.351
29.879
6.810
1.469
4.413
43.922

2424إدارة المخاطر المالية
أ) نظرة عامة
تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية .تتكون الموجودات المالية للمجموعة من النقد وما في حكمه ،وودائع ألجل لدى البنوك،
والذمم التجارية المدينة ،ومبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة ،ومبالغ مستحقة من العمالء وبعض الموجودات المتداولة األخرى .المطلوبات المالية للمجموعة
تتكون من الذمم التجارية الدائنة ،ومبالغ مستحقة للعمالء ،ومبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة ،وسندات مالية مستحقة ،وقروض وسلفيات ،وسحب على
المكشوف ومطلوبات متداولة أخرى.
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية جراء استخدام األدوات المالية :
•مخاطر االئتمان
•مخاطر السيولة
•مخاطر السوق
يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعاله ،وأهداف المجموعة والسياسات وإجراءات قياس وإدارة الخطر وإدارة رأس
مال المجموعة .وكما يعرض هذا اإليضاح أيضًا بعض اإلفصاحات الكمية باإلضافة إلى اإلفصاحات األخرى بالبيانات المالية الموحدة.
مجلس اإلدارة مسؤول بشكل عام بتأسيس ومراقبة هيكل إدارة المخاطر للمجموعة.
تتولى لجنة التدقيق للمجموعة مراقبة كيفية التزام اإلدارة بإجراءات إدارة المخاطر للمجموعة ومراجعة مدى مالئمة ممارسات إدارة المخاطر مع حجم المخاطر
التي تواجهها المجموعة .يقوم قسم التدقيق الداخلي بمساعدة لجنة التدقيق في أداء مهمتها الرقابية.
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 .٢٤إدارة المخاطر المالية (يتبع)
) بمخاطر االئتمان
هي المخاطر الناتجة عن فشل أحد األطراف بالوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها مما يؤدي إلى تعرض المجموعة لخسائر مالية وتتعرض المجموعة لهذه
المخاطر أساسًا على الذمم المدينة من العمالء ،واألطراف ذوي العالقة ،وودائع ألجل لدى البنوك وعلى النقد وما في حكمه.
 )1التعرض لمخاطر االئتمان
القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى لتعرض مخاطر االئتمان .التعرض األقصى لمخاطر االئتمان كما في تاريخ بيان المركز المالي كاآلتي :
2017
64.826
5.834
609
11.116
82.385

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

2016
56.670
7.579
6.137
16.778
87.164

 )2ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى
يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان أساسًا بالخصائص الفردية لكل عميل .تزاول المجموعة نشاطها بشكل أساسي في مملكة البحرين.
يقوم كل قسم أو شركة تابعة بتعيين حدود الشراء لكل عميل ،والتي تمثل أقصى مبلغ مفتوح ،و يتم مراجعة هذه الحدود دوريًا .يمكن للعمالء الذين ال
ينطبق عليهم معيار الجدارة االئتمانية للمجموعة أن يتعاملوا مع المجموعة على أساس الدفع المسبق .عند مراقبة مخاطر ائتمان العمالء ،يتم تصنيفهم
حسب خصائصهم االئتمانية ،بما في ذلك إذا كانوا أفرادًا أو أشخاصًا اعتباريين ،والموقع الجغرافي ،والصناعة ،وأعمار الذمم ،واالستحقاق ووجود مصاعب مالية
سابقة .تقوم المجموعة بتقييم الجدارة اإلئتمانية للشريك في المشاريع المشتركة والعميل قبل الدخول في أية اتفاقية.
المدة االئتمانية المحددة من قبل المجموعة لكل الذمم المدينة هي  90يومًا و بعد ذلك تصنف كمتأخرات .تقيم جميع المتأخرات التي تزيد على سنة لتحديد
ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة وتعتبر القيمة المقدرة الغير قابلة لالسترداد منخفضة القيمة ويتم عمل مخصص لها.
 )3مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة
تتعلق المبالغ المستحقة من أطراف ذوي عالقة بالذمم المدينة من الشركة القابضة واألطراف ذوي العالقة بالمجموعة .تتم المعامالت مع األطراف ذوي العالقة
بناء على شروط تجارية .تعتبر المجموعة مخاطر االئتمان على هذه المبالغ محدودة.
في ظروف العمل االعتيادية و
ً
 )4مخاطر االئتمان حسب القطاع
الحد األقصى لمخاطر االئتمان على الذمم التجارية المدينة ،والذمم المدينة األخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذوي عالقة بتاريخ بيان المركز المالي حسب
القطاع هو كالتالي:
2017

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

أنشطة إنشائية
وأنشطة داعمة
61.757
5.156
609
9.936
77.458

أنشطة تجارية
3.069
678
1.180
4.927
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2016
أنشطة إنشائية
وأنشطة داعمة
53.878
6.528
5.837
14.325
80.568

أنشطة تجارية
2.792
1.052
300
2.452
6.596
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 .٢٤إدارة المخاطر المالية (يتبع)
ب) مخاطر االئتمان (يتبع)
 )5خسائر انخفاض القيمة
أعمار الذمم التجارية والذمم المدينة األخرى بتاريخ بيان المركز المالي كما يلي:

إجمالي
53.673
4.749
1.703
10.932
71.057

غير متأخرة وغير منخفضة القيمة
متأخرة صفر 90-يومًا
متأخرة  180-91يومًا
أكثر من  180يومًا
كما في  31ديسمبر

2017
انخفاض القيمة إجمالي
46.330
2.982
1.458
10.245
()6.231
61.015
()6.231

2016
انخفاض القيمة
()4.345
()4.345

بناء على التجربة السابقة .تعتقد اإلدارة أن المبالغ المتأخرة
ال تعتقد المجموعة أن هناك ضرورة لعمل مخصص انخفاض في قيمة الذمم المدينة غير المتأخرة
ً
وغير المنخفضة القيمة قابلة للتحصيل بشكل إجمالي ،وذلك بناءًا على سلوك الدفع التاريخي ،والمعاملة التاريخية ،والتحليل المكثف لمخاطر ائتمان العمالء،
والضمانات األخرى على الذمم المدينة المستحقة .الحركة في مخصصات انخفاض القيمة مشروحة في إيضاح رقم .10
 )6النقد وما في حكمه وودائع ألجل لدى البنوك
مخاطر المجموعة االئتمانية على النقد وما في حكمه وودائع ألجل لدى البنوك محدودة حيث يتم إيداع النقد في بنوك تتمتع بتصنيف ائتماني جيد في
البحرين.
 )7مخاطر التمركز
تنتج مخاطر التمركز عندما يعمل عدة أطراف من أنشطة اقتصادية مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو خصائص اقتصادية مشابهة قد تتأثر
بدرجة مشابهة على مقدرتهم لسداد التزاماتهم نتيجة لتغيرات في المناخ االقتصادي ،أو السياسي أو ظروف أخرى .تسعى المجموعة إلدارة مخاطر التمركز
بوضع ومراقبة حدود للتمركز الجغرافي والصناعي.
) جمخاطر السيولة
مخاطر السيولة ،هي المخاطر المرتبطة بالمطلوبات المالية التي يتم تسديدها بواسطة النقد أو الموجودات المالية األخرى ،وهي مخاطر عدم قدرة المجموعة
على الوفاء بالتزاماتها المالية .يهدف أسلوب المجموعة إلدارة مخاطر السيولة وهو التأكد من توافر السيولة في كل األحوال لسداد التزاماتها عند حلول
أجلها سواء في الظروف االعتيادية أو الصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو خسائر تضر بسمعة المجموعة .مخاطر السيولة يمكن أن تنتج من عدم قدرة
المجموعة من بيع الموجودات المالية بسرعة وبسعر قريب من القيمة العادلة.
اآلتي هو االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:

2017
قروض بنكية
ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى
مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة
سندات مالية مستحقة
سحوبات على المكشوف
التزامات وارتباطات محتملة
خطاب اعتماد
-التزامات

القيمة
الدفترية
1.901
40.351
8.028
2.475
13.215
65.970

التدفقات
النقدية
التعاقدية
2.031
40.351
8.028
2.516
13.578
66.504

 6أشهر
أو أقل
725
32.687
3.211
2.516
13.578
52.717

12 - 6
أشهر
386
4.574
4.817
9.777

2-1
سنة
548
3.090
3.638

5-2
سنة
372
372

9.037
549

9.037
549

9.037
549

-

-

-
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 .٢٤إدارة المخاطر المالية (يتبع)
ج) مخاطر السيولة (يتبع)
2016
قروض بنكية
ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى
مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة
سندات مالية مستحقة
سحوبات على المكشوف
التزامات وارتباطات محتملة
خطاب اعتماد
-التزامات

القيمة
الدفترية
1.351
29.879
6.810
1.469
4.413
43.922
3.633
2.998

التدفقات
النقدية
التعاقدية
1.449
29.879
6.810
1.473
4.512
44.123
3.633
2.998

 6أشهر
أو أقل
467
22.726
6.810
1.473
4.512
35.988
3.633
1.702

2-1
سنة
406
3.925
4.331

12 - 6
أشهر
219
2.944
3.163

853

-

5-2
سنة
357
284
641
443

) دمخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تغير أسعار السوق مثل معدل الفائدة وسعر صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم التي تؤثر على دخل المجموعة أو على أدواتها
مجزعلى المخاطر.
المالية .الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة وسيطرة تعرضات مخاطر السوق في حدود األطر المقبولة مع تحقيق عائد
ٍ
 )1مخاطر معدل الفائدة
مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تأثر أرباح المجموعة نتيجة لتذبذب قيمة األدوات المالية بسبب تغير معدل الفائدة في السوق .تنحصر مخاطر معدل الفائدة
في السوق في الودائع القصيرة األجل ذات الفائدة ،والقروض والسلفيات والسحب على المكشوف.
اللمحة المختصرة لمعدالت الفائدة لألدوات المالية ذات الفائدة للمجموعة كما في تاريخ بيان المركز المالي هي كالتالي:
2017
أدوات ذات معدل ثاتب
ودائع ألجل لفترة استحقاق أكثر من  3أشهر
ودائع ألجل لفترة استحقاق  3أشهر أو أقل

609
1.165
1.774

أدوات ذات معدل متغير
قروض وسلفيات
سحب على المكشوف

1.901
13.215
15.116

2016
6.137
3.116
9.253
1.351
4.413
5.764

معدل الفائدة الفعلي على هذه األدوات المالية كما يلي:
2017
معدل الفائدة
الفعلي السنوي
%
2.50-2.28
2.86-2.44
5.00-3.88
4.73-2.98

األدوات المالية
ودائع ألجل لفترة استحقاق أكثر من  3أشهر
ودائع ألجل لفترة استحقاق  3أشهر أو أقل
قروض وسلفيات
سحب على المكشوف

2016
معدل الفائدة
الفعلي السنوي
%
1.95-1.80
2.75-1.70
4.60-3.71
4.78-2.82

إن الزيادة ( /النقصان) بمعدل  100نقطة أساسية في معدالت الفائدة في تاريخ المركز المالي سوف يزيد ( /يخفض) الربح أو الخسارة بمبلغ  133دينار بحريني
( 35 :2016دينار بحريني).
ال يتوقع أن يكون للتغيرات في معدل فائدة السوق أثر جوهري على القيمة الدفترية لهذه األدوات المالية.
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 .٢٤إدارة المخاطر المالية (يتبع)
د) مخاطر السوق (يتبع)
 )2مخاطر صرف العمالت األجنبية
مخاطر صرف العمالت األجنبية هي مخاطر تأثر أرباح المجموعة نتيجة للتغيرات في سعر صرف العمالت األجنبية .تتعرض المجموعة لمخاطر صرف العمالت
األجنبية على مشترياتها بالعملة األجنبية .ان المخاطر الجوهرية لصرف العمالت األجنبية التي تتعرض لها المجموعة في تاريخ بيان المركز المالي كانت متعلقة
باليورو فقط كما في تاريخ  31ديسمبر  2017كان  1.058ألف يورو ( 844 :2016ألف يورو).
ال تعتقد المجموعة أن التغيرات في صرف العمالت األجنبية سوف يكون له أثر جوهري على اإليرادات أو حقوق الملكية ألن التعرض للعمالت األخرى غير الدوالر
األمريكي غير جوهري.
 )3مخاطر أسعار حقوق الملكية
ال تتعرض المجموعة ألي خطر في أسعار حقوق الملكية كونها ال تملك استثمارات فيها.
هـ) مخاطر التشغيل
إن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسائر المباشرة و غير المباشرة الناتجة عن أسباب متعددة متعلقة بعمليات المجموعة ،الموظفين ،التقنيات والبنية
التحتية والعوامل الخارجية األخرى عدا مخاطر اإلئتمان ،السوق والسيولة مثل تلك المخاطر الناتجة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير العامة
المقبولة في سلوكيات الشركات .إن مخاطر التشغيل تنتج من جميع عمليات التشغيل للمجموعة .وتدير المجموعة مخاطر التشغيل عن طريق اتباع أنظمة
رقابة داخلية مناسبة والتأكد من فصل المهام والمراجعة الداخلية والمطابقة بما فيها التدقيق الداخلي ورقابة االلتزام.
و) إدارة رأس المال
سياسة مجلس اإلدارة هي المحافظة على قاعدة رأس مال قوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والبقاء على التطورات المستقبلية
للمجموعة .يراقب أعضاء مجلس اإلدارة التوزيع الديموغرافي للمساهمين والعائد على رأس المال والتي تعرفه المجموعة بمجموع حقوق المساهمين مع
استثناء الحصة غير المسيطرة ومستوى ربحية األسهم للمساهمين.
تقوم المجموعة من وقت آلخر بشراء أسهمها في السوق .يعتمد توقيت عمليات الشراء هذه على أسعار السوق .يتخذ مجلس اإلدارة قرارات الشراء والبيع
بناء على أساس المعاملة المحددة.
ً
المجموعة متوافقة مع متطلبات رأس المال المحلية .المجموعة متوافقة مع بنود القروض البنكية .ولم يكن هناك أيضًا أي متطلبات رأسمالية مفروضة خارجيًا
على المجموعة .لم يكن هناك أي تغييرات في نهج المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة.

2525التحليل اإلقطاعي
تنقسم المجموعة إلى قسمين تشغيليين  -اإلنشاءات واألنشطة الداعمة ،وأنشطة تجارية.
اإلنشاءات واألنشطة
الداعمة:
أنشطة تجارية:

أعمال هندسة مدنية ،عقود أعمال ميكانيكية وصيانة ،وسقاالت وهياكل ،والخرسانة الجاهزة ،والخرسانة المسبوكة ،وألواح
األرضيات والسقوف ،والعقود الكهربائية واألجهزة.
تزويد الرمل المغسول ،والماء العذب ،وإستيراد وبيع المواد الغذائية المجمدة بالجملة ،ووكالء مصنعي المعدات والمواد الخام.
االنشاءات واألنشطة
الداعمة

اإليرادات
المبيعات الخارجية
المبيعات بين القطاعات
مجموع اإليرادات
نتائج القطاعات
الحصة في الربح من المشاريع المشتركة
أرباح وخسائر أخرى
مصروفات إدارية غير مقسمة
ربح السنة

األنشطة التجارية

المجموع

استبعادات

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

160.817
19.749
180.566
2.801
1.821
555
-

124.367
13.851
138.218
2.354
238
1.497
-

12.587
4.571
17.158
1.682
48
-

11.451
3.364
14.815
1.691
98
-

()24.320
()24.320
()125
-

()17.215
()17.215
()94
-

173.404
173.404
4.358
1.821
603
()2.317
4.465

135.818
135.818
3.951
238
1.595
()2.226
3.558
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 .٢٥التحليل اإلقطاعي (يتبع)
االنشاءات واألنشطة
الداعمة
معلومات أخرى
االستهالك
مصروفات رأسمالية
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات
مجموع صافي الموجودات

المجموع

األنشطة التجارية

2017

2016

2017

2016

2017

2016

4.716
9.067
147.784
91.113
56.671

3.963
9.131
118.178
65.466
52.712

433
1.140
10.181
3.868
6.313

311
272
10.583
3.165
7.418

5.149
10.207
157.965
94.981
62.984

4.274
9.403
128.761
68.631
60.130

2626االلتزامات والمطلوبات المحتملة
2017
59.188
9.037
549

ضمانات
خطابات االعتماد
التزامات رأسمالية

2016
45.987
3.633
2.998

قدمت البنوك ضمانات (أداء ،احتفاظ ،مالية وأخرى متعلقة بأنشطة المقاوالت) بقيمة  59.188دينار بحريني ( 45.987 :2016دينار بحريني) ألقسام الشركة األم
والشركات التابعة لها.

2727عقود إيجارات تشغيلية
الحد األدنى من دفعات اإليجار المحتسبة كمصروف خالل السنة
الحد األدنى من دفعات اإليجار المستقبلية:
 أقل من سنة واحدة أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات أكثر من خمس سنواتمجموع نفقات اإليجار المتعاقد عليها بتاريخ بيان المركز المالي

2017
3.999

2016
2.232

3.557
1.100
1.085
5.742

2.206
317
152
2.675

اإليجارات التشغيلية قابلة لإللغاء  /التجديد بالتوافق المتبادل بين المؤجر والمستأجر.

2828أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة ،كلما دعت الحاجة لذلك إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية .إن إعادة التبويب هذه لم تؤثر على الربح ومجموع
الدخل الشامل أو مجموع حقوق الملكية المعلنة سابقًا.

2929تسوية الحركة في المطلوبات مع التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
المطلوبات
قروض
بنكية
1.351

رأس
المال
22.000

حقوق الملكية
أرباح
أسهم
مستبقاة
الخزينة
29.408
()1.597

حصة غير
إحتياطيات مسيطرة
أخرى
2.296
8.023

المجموع

الرصيد كما في  1يناير 2017
التغيرات من التدفقات النقدية ألنشطة التمويل
القروض (صافي)
أرباح أسهم مدفوعة
تبرعات خيرية مدفوعة
مجموع التغيرات من التدفقات النقدية ألنشطة التمويل

550
550

-

-

()1.107
()1.107

()22
()22

()514
()514

550
()1.621
()22
()1.193

التغيرات المتعلقة بحقوق الملكية
الرصيد كما في  31ديسمبر 2017

1.901

22.000

()1.597

3.194
31.495

363
8.364

940
2.722

4.497
64.885
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