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  لتدفقات النقديةالموحدة لالمرحلية القائمة 
 (مراجعة) 2016مارس  31المنتهية في للفترة 

 ترة الثالثة أشهر المنتهيةلف
 مارس 31في 

  

2015 2016   
  اتإيضاح دينار بحريني دينار بحريني

 األنشطة التشغيلية   
 ربح المجموعة للفترة   807.478 639.299

    
 تعديالت للبنود التالية:   

 االستثمار )صافي( دخل  (465.164) (408.206)

 استهالك  240.776 261.518

 تكاليف التمويل  60.985 74.801

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   51.789 43.419

 الزميلةمن نتائج الشركة  المجموعةحصة  5 48.841 (96.527)

 اضمحالل استثمارات متاحة للبيع 6 85.798 31.366

 مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم  1.827 1.908

 مخصص اضمحالل الذمم التجارية المدينة  10.262 4.873

 ومعدات عقارات وآالت مكسب من استبعاد  (4.599) (6.174)
––––––––––– –––––––––––   

 التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل الربح   837.993 546.277

    
 تغيرات في رأس المال العامل:   

 مخزون  (827.129) 904.154

 تجارية مدينة وذمم أخرىذمم   (673.561) (401.170)

 تجارية دائنة وذمم أخرىذمم   298.193 316.391
––––––––––– –––––––––––   

 التشغيلناتج من مستخدم في( )ال نقد  (364.504) 1.365.652

 تكاليف التمويل المدفوعة  (59.495) (77.064)    

 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين   (7.327) (30.531)
––––––––––– –––––––––––   

 من األنشطة التشغيلية)المستخدمة في( ناتجة  التدفقات النقديةصافي   (431.326) 1.258.057
––––––––––– –––––––––––   

 االستثماريةاألنشطة    

 شراء عقارات وآالت ومعدات  (196.854) (85.807)

 ومعدات عقارات وآالت استبعادمن  تمتحصال  4.599 16.436

 شراء استثمارات متاحة للبيع 6 - (21.378)

 استثمارات متاحة للبيع استبعادمن  تمتحصال  - 19.879

 ح أسهم مستلمة  أربا  115.734 56.328

 زميلةة أرباح أسهم مستلمة من شرك 5 - 184.477
––––––––––– –––––––––––   

 األنشطة االستثماريةمن )المستخدمة في( ناتجة التدفقات النقدية صافي   (76.521) 169.935
––––––––––– –––––––––––   

 األنشطة التمويلية   
 قروض االستيرادفي تغيرات صافي   1.295.128 (872.711)

 سداد قروض ألجل  (221.397) (165.979)

 أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة   (80.581) -

 أرباح أسهم مدفوعة  (31.679) (7.425)
––––––––––– –––––––––––   

 األنشطة التمويلية)المستخدمة في( من التدفقات النقدية صافي   961.471 (1.046.115)

––––––––––– –––––––––––   

 النقد وما في حكمهفي الزيادة صافي   453.624 381.877
    
 )صافي( العمالت األجنبية  تعديالت تحويل  15.090 (18.210)
    
 يناير 1النقد وما في حكمه في   (485.396) (1.186.091)

––––––––––– –––––––––––   

 (أمارس ) 31 في النقد وما في حكمه  (16.682) (822.424)
════════════ ════════════   
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 )تتمة( لتدفقات النقديةالقائمة المرحلية الموحدة ل
 (مراجعة) 2016مارس  31المنتهية في للفترة 

 

 يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي: ( أ)

 قترة الثالثة أشهر المنتهيةل
 مارس 31في 

  

2015 2016   

   دينار بحريني دينار بحريني
    

 رصدة لدى بنوك ونقدأ  1.294.800 908.312

(1.730.736) (1.311.482) 
 

 سحوبات على المكشوف من البنك 
–––––––––––– ––––––––––––   

(822.424) (16.682)   
════════════ ═════════════

══   
 غير نقدية: معامالت 

: 2015دينار بحريني ) 1.203.831الفترة السابقة والبالغة ب تم خصم أرباح األسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة (1)

 من التغيير في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى أعاله. دينار بحريني( 1.164.673

 

من التغير في دينار بحريني(  186.885 :2015)دينار بحريني  349.430 البالغةمستحقة القبض وأسهم تم خصم أرباح  (2)

 والذمم األخرى أعاله.  المدينة الذمم التجارية
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 الحقوق لتغيرات في الموحدة لالمرحلية القائمة 
 (مراجعة) 2016مارس  31المنتهية في للفترة 

 
  العائد إلى حاملي أسهم الشركة األم

    االحتياطيات     

 
 رأس 
 المال

 أسهم 
 خزانة

إصدار  عالوة
 أسهم

 احتياطي

 قانوني
 احتياطي

 عام

تغيرات 
راكمة في مت

 العادلة ةالقيم
 -أرباح مبقاة 
 قابلة للتوزيع

 - أرباح مبقاة
غير قابلة 
 للتوزيع

 توزيعات

 مقترحة
 مجموع 

 االحتياطات

 مجموع 
حاملي أسهم 

 ترافكو
 حقوق

 غير مسيطرة
 مجموع 
 الحقوق

 
 دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني
 دينار 

 بحريني
 دينار 

 بحريني
 دينار

 بحريني
 ناردي

 بحريني
 دينار

 بحريني
  دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني 
 دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني
              

 25.583.000 1.575.948 24.007.052 13.344.520 1.285.510 141.074 1.895.848 5.550.024 1.215.000 3.257.064 3.386.502 (791.475) 8.067.505  2016يناير  1الرصيد في 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ────── ──────── 

 807.478 115.866 691.612 691.612 - - 691.612 - - - - - - الربح للفترة 

 486.158 7.394 (493.552) (493.552) - - - (493.552) - - - - - دخل )خسارة( شاملة أخرى للفترة 

 ────── ────── ────── ─────── ─────── ────── ─────── ────── ────── ────── ─────── ────── ──────── 

مجموع )الخسارة( الدخل الشامل 
 321.320 123.260 198.060 198.060 - - 691.612 (493.552) - - - - - للفترة

 

لحقوق غير   أرباح أسهم مدفوعة 
 مسيطرة

 
- - - - - - - - - - - (80.581) (80.581) 

 أرباح أسهم مدفوعة 
 (1.235.510) - (1.235.510) (1.235.510) (1.235.510) - - - - - - - - (12 )إيضاح

 - - - - (50.000) - - - 50.000 - - - - محول إلى االحتياطي العام
 ────── ────── ────── ─────── ─────── ────── ─────── ────── ──────── ──────── ─────── ────── ──────── 

 24.588.229 1.618.627 22.969.602 12.307.070 - 141.074 2.587.460 5.056.472 1.265.000 3.257.064 3.386.502 (791.475) 8.067.505 2016مارس  31الرصيد في 

 ══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 24.619.917 1.218.360 23.401.557 12.512.371 1.222.097 116.884 1.661.336 5.263.404 1.165.000 3.083.650 3.386.502 (564.821) 8.067.505  2015يناير  1الرصيد في 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ────── ──────── 

 639.299 (3.633) 642.932 642.932 - - 642.932 - - - - - - للفترة )الخسارة( الربح 

 243.646 (8.923) 252.569 252.569 - - - 252.569 - - - - - للفترة شاملة أخرى  (خسارةدخل )
 ────── ────── ────── ─────── ─────── ────── ─────── ────── ────── ────── ─────── ────── ──────── 

 ةمجموع الدخل )الخسارة( الشامل
 882.945 (12.556) 895.501 895.501 - - 642.932 252.569 - - - - - للفترة

 أرباح أسهم مدفوعة 
 (1.172.097) - (1.172.097) (1.172.097) (1.172.097) - - - - - - - - (12 )إيضاح

 - - - - (50.000) - - - 50.000 - - - - ي العاممحول إلى االحتياط
 ────── ────── ────── ─────── ─────── ────── ─────── ────── ──────── ──────── ─────── ────── ──────── 

 24.330.765 1.205.804 23.124.961 12.235.775 - 116.884 2.304.268 5.515.973 1.215.000 3.083.650 3.386.502 (564.821) 8.067.505 2015مارس  31الرصيد في 

 ══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 

 


