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  لتدفقات النقديةالموحدة لالمرحلية القائمة 
 (مراجعة) 2017 يونيو 30المنتهية في للفترة 

 أشهر المنتهية الستةترة لف
 ويوني 30في 

  

2016 2017   
  اتإيضاح دينار بحريني دينار بحريني

 األنشطة التشغيلية   
 ربح المجموعة للفترة   1.468.394 1.315.152

    
 تعديالت للبنود التالية:   

 صافي –االستثمار  دخل  (610.705) (465.164)

 استهالك  527.154 489.307

 تكاليف التمويل  100.354 124.738

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   81.527 86.483

 الزميلةمن نتائج الشركة  المجموعةحصة  6 (32.600) 59.816

 اضمحالل استثمارات متاحة للبيع 7 54.646 173.312

 مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم  58.946 24.168

 مخصص اضمحالل الذمم التجارية المدينة  8.680 54.064

 ومعدات عقارات وآالت مكسب من استبعاد  (240) (13.767)
––––––––––– –––––––––––   

 الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل   1.656.156 1.848.109

    
 تغيرات في رأس المال العامل:   

 مخزون  775.473 (1.480.166)

 رىتجارية مدينة وذمم أخذمم   (793.220) (711.421)

 تجارية دائنة وذمم أخرىذمم   (804.844) 148.865
––––––––––– –––––––––––   

 التشغيلالمستخدم في( )ناتج من  نقد  833.565 (194.613)

 تكاليف التمويل المدفوعة  (97.983) (119.946)

 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين   (58.345) (14.065)
––––––––––– –––––––––––   

 األنشطة التشغيلية)المستخدمة في( من التدفقات النقدية صافي   677.237 (328.624)
––––––––––– –––––––––––   

 االستثماريةاألنشطة    
 شراء عقارات وآالت ومعدات  (1.027.614) (411.853)

 ومعدات عقارات وآالت استبعادمن  تمتحصال  2.800 14.016

 شراء استثمارات متاحة للبيع 7 (14.039) (200.000)

 استثمارات متاحة للبيع استبعادمن  تمتحصال  234.527 -

 أرباح أسهم مستلمة    476.284 465.164

 أرباح أسهم مستلمة من شركة زميلة  6 - 222.971
––––––––––– –––––––––––   

 نشطة االستثماريةاأل( من المستخدمة في)التدفقات النقدية صافي   (328.042) 90.298
––––––––––– –––––––––––   

 األنشطة التمويلية   
 أرباح أسهم مدفوعة  (1.174.319) (1.102.507)

 قروض االستيرادتغيرات في صافي   681.080 1.302.249
 سداد قروض ألجل  (215.919) (438.722)
 سداد قروض من حقوق غير مسيطرة   - (130.000)
 رباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة أ  - (80.581)
 شراء أسهم خزانة   - (42.533)

––––––––––– –––––––––––   

 األنشطة التمويلية المستخدمة فيالتدفقات النقدية صافي   (709.158) (492.094)

––––––––––– –––––––––––   

 النقد وما في حكمهفي صافي النقص   (359.963) (730.420)
 صافي  -العمالت األجنبية  تعديالت تحويل  28.984 (30.407)    
 يناير 1النقد وما في حكمه في   (154.344) (485.396)    

––––––––––– –––––––––––   

 )أ(يونيو  30 النقد وما في حكمه في  (485.323) (1.246.223)
════════════ ════════════   
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 )تتمة( قات النقديةلتدفالقائمة المرحلية الموحدة ل
 (مراجعة) 2017 يونيو 30المنتهية في للفترة 

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

 أشهر المنتهية الستةقترة ل
 يونيو 30في 

  

2016 2017   

   دينار بحريني دينار بحريني
    

 رصدة لدى بنوك ونقدأ  818.049 549.359

(1.795.582) (1.303.372) 
 على المكشوف من البنك سحوبات  

––––––––––––– ––––––––––––

– 
  

(1.246.223) (485.323)   
══════════════

═ 
═════════════

══   
 غير نقدية: معامالت 

 

 

: 2016دينار بحريني ) 135.274بالفترة السابقة والبالغة أرباح األسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة  استبعادتم  (1)
 ير في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى أعاله.من التغ ار بحريني(دين 133.004
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  حقوق الملكية لتغيرات في الموحدة لالمرحلية القائمة 
  (مراجعة) 2017 يونيو 30المنتهية في للفترة 

  ترافكوالعائد إلى حاملي أسهم  
    االحتياطيات     

 
 رأس 
 المال

 أسهم 
 خزانة

إصدار  عالوة
 سهمأ

 احتياطي

 قانوني
 احتياطي

 عام

تغيرات 
متراكمة في 

 العادلة ةالقيم

 أرباح 
 -مبقاة 

 قابلة للتوزيع

 - أرباح مبقاة
غير قابلة 
 للتوزيع

 توزيعات

 مقترحة
 مجموع 

 االحتياطات

 مجموع 
حاملي أسهم 

 ترافكو
 حقوق

 غير مسيطرة
 مجموع 

 حقوق الملكية 

 
 دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني
 دينار
 رينيبح

 دينار 
 بحريني

 دينار 
 بحريني

 دينار
 بحريني

 دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني
  دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني 
 دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني
              

 25.908.020 2.002.258 23.905.762 13.285.763 1.359.594 201.811 2.038.307 4.988.510 1.265.000 3.432.541 3.386.502 (834.008) 8.067.505  2017يناير  1الرصيد في 

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

 1.468.394 328.918 1.139.476 1.139.476 - - 1.139.476 - - - - - - الربح للفترة 

 1.224.698 14.202 1.210.496 1.210.496 - - - 1.210.496 - - - - - دخل شامل آخر للفترة 

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

 2.693.092 343.120 2.349.972 2.349.972 - - 1.139.476 1.210.496 - - - - - لدخل الشامل للفترةمجموع ا

 (1.309.594) - (1.309.594) (1.309.594) (1.309.594) - - - - - - - - (13 أرباح أسهم )إيضاح

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

 27.291.518 2.345.378 24.946.140 14.326.141 - 201.811 3.177.783 6.199.006 1.315.000 3.432.541 3.386.502 (834.008) 8.067.505 2017يونيو  30الرصيد في 

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

 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 

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

 1.315.152 330.378 984.774 984.774 - - 984.774 - - - - - - الربح للفترة 

 (289.285) (14.899) (274.386) (274.386) - - - (274.386) - - - - - للفترة  دخل شامل آخرخسارة( )

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

مجموع )الخسارة( الدخل الشامل 
 1.025.867 315.479 710.388 710.388 - - 984.774 (274.386) - - - - - للفترة

 (42.533) - (42.533) - - - - - - - - (42.533) - شراء أسهم خزانة 
 

لحقوق غير   أرباح أسهم مدفوعة 
 مسيطرة

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

 (1.235.510) - (1.235.510) (1.235.510) (1.235.510) - - - - - - - - (13 أرباح أسهم )إيضاح

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

 25.250.243 1.810.846 23.439.397 12.819.398 - 141.074 2.880.622 5.275.638 1.265.000 3.257.064 3.386.502 (834.008) 8.067.505 2016 يونيو 30الرصيد في 

 ══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 (مراجعة) 2017 يونيو 30في 

 

 

 معلومات عن الشركة  1
 

متداولة علناً في بورصة  وأسهمهاهي شركة مساهمة عامة مجموعة ترافكو ش.م.ب. )"الشركة" أو "ترافكو" أو "الشركة األم"( 
ً للمرسوم ي مملكة الـفالشركة تأسست وقد  البحرين الشركة إن كما . 1977الصادر في نوفمبر  10رقم األميري بحرين وفقا
 ً ً لقانون الشركات التجارية البحرينيمسجلة أيضا عنوان . إن 8500وتعمل تحت سجل تجاري رقم ، في مملكة البحرين وفقا

الشركة األساسية هي المتاجرة في طة نشمملكة البحرين. أالمنامة، ، 20202المكتب الرئيسي للشركة مسجل تحت صندوق بريد 
 المواد الغذائية المختلفة. 

 
 الزميلة التالية:و التابعة هاشركاتتتكون المجموعة من الشركة و

 

   نسبة الملكية  

 األنشطة 
 الرئيسية

 نهاية 
 السنة

ديسمبر  31
2016 
 )مدققة(

 يونيو 30
2017 

 )مراجعة(
 بلد 

 االســمالعالقة / التأسيس
 التابعــةشركات ال     

ياه متعبئة وتسويق و إنتاج
 الشرب والمرطبات.

 مملكة %100 %100 ديسمبر 31
 البحرين

شركة البحرين لتعبئة المياه 
 .ش.و.شوالمرطبات 

      
التجارة في جميع أنواع 

 توالخضراوا الفواكه
 الطازجة.

 مملكة %100 %100 ديسمبر 31
 البحرين

 ةشركة البحرين للفواكه الطازج
 ش.ش.و.

      
المواد الغذائية التجارة في 
 .والمرطبات

 مملكة %100 %100 ديسمبر 31
 البحرين

 أسواق مترو ش.ش.و.

      
تقديم خدمات التخزين 
 وخدمات النقل واإلمداد.

 مملكة %100 %100 ديسمبر 31
 البحرين

 اللوجستية ش.ش.و. وشركة ترافك

      
 الحليب موينوت إنتاج

واآليسكريم ر عصائالو
 وصلصة الطماطم.

 مملكة %51 %51 سبتمبر 30
 البحرين

  شركة أوال لأللبان ذ.م.م.

      
تسويق وتموين الحليب 

عصائر والمنتجات الو
 .المرتبطة بها

 دولة  *%50 *%50 سبتمبر 30
 الكويت

 البحرينية لأللبانالشركة الكويتية 
 م.م..ذ

 الزميلةالشركات      
 لمواشيا تصدير وبيع

 .واللحوم الطازجة
 مملكة %36.26 %36.26 ديسمبر 31

 البحرين
 شركة البحرين للمواشي

  ش.م.ب. )مقفلة(
      

 دولة  %50 %50 ديسمبر 31 .التصفية قيد
 قطر

الشركة القطرية البحرينية لتجارة 
 األغذية ذ.م.م.

 
 مملوكة من قبل شركة أوال لأللبان ذ.م.م.* الملكية الفعلية. 

 
 بشكل أساسي أنشطتها في مملكة البحرين وبشكل جزئي في دولتي الكويت وقطر. المجموعةتمارس 

 
أغسطس  7على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  المختصرة بناءً الموحدة المرحلية لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية 

2017. 
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 صرةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المخت
 )مراجعة( 2017يونيو  30في 

 
 

 الهامة السياسات المحاسبية 2
 

 أسس اإلعداد
وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة  2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في المختصرة الموحدة أعدت القوائم المالية المرحلية 

 ".لتقارير المالية المرحليةبا" الخاص 34الدولي رقم 
 

موحدة المختصرة على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية الموحدة وائم المالية المرحلية ال تشتمل الق
للسنة السنوية للمجموعة الموحدة ن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ويجب أكاملة وفقاً 
 30المنتهية في فترة الستة أشهر  . باإلضافة إلى ذلك، إنه ليس من الضروري أن تكون نتائج2016ديسمبر  31في المنتهية 
 .2017ديسمبر  31تنتهي في سمؤشراً للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي  2017يونيو 

 
في إعداد  التي تم إتباعهامطابقة لتلك  في إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة هيت المحاسبية المتبعة إن السياسا

، باستثناء المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة 2016 ديسمبر 31للسنة المنتهية في للمجموعة السنوية الموحدة المالية  القوائم
 .2017يناير  1التي أدخلت على المعايير والتفسيرات النافذة اعتباراً من 

 
 المتعلق بقائمة التدفقات النقدية 7 معيار المحاسبة الدولي رقم

اإلفصاح التمهيدي لمجلس التدفقات النقدية هي جزء من المتعلق بقائمة  7الدولي رقم  التي أدخلت على معيار المحاسبةالتعديالت 
رات في تقييم التغيقوائم المالية الموحدة من مستخدمي الالتي تمكن فصاحات اإلتقديم من المنشأة تطلب معايير المحاسبة الدولي، وي

عند التطبيق غير النقدية. وعن التدفقات النقدية تجة التغيرات النامتضمنة كال ً من ، ليةنشطة التمويتجة من األااللتزامات النا
فصاحات إالمجموعة تقديم ال يتطلب من لفترات السابقة. عن امعلومات المقارنة المنشأت تقديم طلب من تللتعديل، ال يالمبدئي 

ها ستقوم باإلفصاح عن معلومات إضافية على قوائمها المالية ، ولكنالمختصرة الموحدةالمرحلية المالية قوائمها فية في إضا
 .2017ديسمبر  31الموحدة السنوية للسنة التي ستنتهي في 

 
تفسيرات ليس لها أي تأثير الومعايير العلى من المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي أدخلت التعديالت األخرى الناتجة 

 على السياسات المحاسبية أو المركز المالي الموحد أو األداء المالي الموحد للمجموعة. 

 

 معايير وتفسيرات صادرة ولكنها غير إلزامية بعد  3

 
المختصرة وهي مدرجة  المرحلية الموحدة الماليةالقوائم حتى تاريخ إصدار فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد 

بتاريخ قابلة للتطبيق ها ستكون بشكل معقول أنالمجموعة بتوقع تلمعايير والتفسيرات الصادرة، والتي لهذه القائمة هي إن . أدناه
 . إلزاميةهذه المعايير عندما تصبح تنوي المجموعة تطبيق . مستقبلي

 
 باألدوات الماليةالمتعلق  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

المتعلق  9، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي الصيغة النهائية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2014في يوليو 
المتعلق باألدوات  39باألدوات المالية والذي يعكس جميع مراحل مشروع األدوات المالية ويحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 

. يقدم المعيار متطلبات جديدة 9ة: اإلثبات والقياس وجميع اإلصدارات السابقة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المالي
هو إلزامي للفترات السنوية  9للتصنيف والقياس واالضمحالل ومحاسبة التحوط. إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

، مع السماح بالتطبيق المبكر. يتطلب تطبيقه بأثر رجعي، ولكن معلومات المقارنة غير إلزامية. 2018اير ين 1المبتدئة في أو بعد 
( إذا كان تاريخ 2013و 2010و 2009) 9يسمح بالتطبيق المبكر لإلصدارات السابقة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .2015فبراير  1التطبيق المبدئي قبل 
 
، ولكن للمجموعةسيكون له تأثير على تصنيف وقياس الموجودات المالية  9يق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم إن تطب 

لمعيار الدولي إلعداد التقارير اتقيّم المجموعة حالياً تأثير تطبيق  .للمجموعةليس له تأثير على تصنيف وقياس المطلوبات المالية 
 بيق المعيار الجديد بالتاريخ اإللزامي المطلوب.وتخطط تط 9المالية رقم 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2017يونيو  30في 

 
 

 )تتمة(معايير وتفسيرات صادرة ولكنها غير إلزامية بعد  3

 
 مبرمة مع عمالء المتعلق بإيرادات من عقود 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

من خمس خطوات جديدة والذي ويحدد المعيار نموذج  2014في مايو  15تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
المعيار الدولي إلعداد التقارير بموجب يتم إثبات اإليرادات سيتم تطبيقه على اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء. 

بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المؤسسة إستحقاقه نظير نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء. تقدم المبادئ في  15ة رقم المالي
 نهجاً أكثر تنظيماً لقياس وإثبات اإليرادات. 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 
محل جميع متطلبات إثبات اإليرادات الحالية بموجب المعايير ينطبق معيار اإليرادات الجديد على جميع المؤسسات وسيحل 

 2018يناير  1الدولية إلعداد التقارير المالية. سيتطلب تطبيقه إما بأثر رجعي كلي أو معدل للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد 
ً تأثير المعيار الدولي إلعداد ال وتخطط تطبيق المعيار  15تقارير المالية رقم مع السماح بالتطبيق المبكر. تقيّم المجموعة حاليا

 الجديد بالتاريخ اإللزامي المطلوب.
 

 المتعلق بعقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
علق المت 17 معيار المحاسبة الدولي رقمويحل محل  2016في يناير  16تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

تفسير المتعلق بتحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد اإليجار، و 4التقارير المالية الدولية رقم  اتبعقود اإليجار، لجنة تفسير
التقارير  اتلجنة تفسيرتفسير المتعلق بحوافز عقود التأجير التشغيلية، و 15رقم السابقة التقارير المالية الدولية  اتلجنة تفسير

يحدد المعيار المتعلق بتقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد التأجير.  27رقم السابقة الدولية المالية 
يتطلب من المبادئ الخاصة باإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح لعقود اإليجار و 16الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

بطريقة مشابهة لمحاسبة عقود  قائمة المركز الماليمنفرد مدرج في  بموجب نموذجالمستأجرين احتساب كافة عقود اإليجار 

عقود  -ويتضمن المعيار على إعفائين إثبات خاصين بالمستأجرين . 17اإليجار التمويلية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
يجار قصيرة األجل )أي عقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة )مثل الحواسيب الشخصية( وعقود إ ذاتاإليجار من الموجودات 

)أي بإثبات االلتزام لعمل مدفوعات التأجير المستأجر  سيقومبدء عقد اإليجار،  عند شهراً أو أقل(. 12 ةفترة عقد إيجار لمد
استخدام ي ف( والموجود الذي يمثل الحق في استخدام الموجودات المعنية خالل فترة عقد اإليجار )أي الحق التأجير اتالتزام

حق استخدام  استهالكاإليجار وحساب  اتعلى التزام الفوائد مصروفاتثبات إيتطلب من المستأجرين بشكل منفصل سالموجود(. 
  .الموجود

 

ير في تغال وأاإليجار،  فترة عقدعند وقوع أحداث معينة )مثل، تغيير  لتزام التأجيراقياس  إعادةالمستأجرين كما يتطلب من 
 بشكل عامالمستأجر  سيقوميجار المستقبلية الناتجة عن التغير في مؤشر أو معدل استخدامها لتحديد تلك المدفوعات(. اإل مدفوعات

  .الموجود استخدامحق في كتعديل  اإليجارلتزام اإعادة قياس  بإثبات مبلغ
 

 عملية االحتساب المحددةعن  وهريتتغير بشكل جلم  16 إلعداد التقارير رقم المعيار الدولي بموجبالمؤجر عملية احتساب 

تصنيف كما هو المبدأ  نفسعقود اإليجار باستخدام  كافةتصنيف في ن سيستمر المؤجرو. 17 رقمبموجب معيار المحاسبة الدولي 

  .يةمويلالتعقود اإليجار و ةليالتشغي عقود اإليجاروالتمييز بين نوعين من عقود اإليجار:  17في معيار المحاسبة الدولي رقم  مثبت

 

عن معيار  أكثر شموليةمن المستأجرين والمؤجرين تقديم إفصاحات  16 كما يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

  .17المحاسبة الدولي رقم 

 
مع السماح . 2019يناير  1لمبتدئة في أو بعد إلزامي للفترات السنوية اهو  16إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

. يمكن للمستأجر اختيار تطبيق 15إلعداد التقارير المالية رقم  الدولير، ولكن ليس قبل تطبيق المنشأة المعيار بالتطبيق المبك
ً تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المعيار باستخدام إما نهج بأثر رجعي كلي أو نهج بأثر رجعي معدل. تقيّ  م المجموعة حاليا

 .وتخطط تطبيق المعيار الجديد بالتاريخ اإللزامي المطلوب 16لية رقم الما

 
تفسيرات ليس لها أي تأثير والمعايير العلى من المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي أدخلت التعديالت األخرى الناتجة 

 للمجموعة. على السياسات المحاسبية أو المركز المالي الموحد أو األداء المالي الموحد 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 (مراجعة) 2017 يونيو 30في 

 
 موسمية النتائج 4
 

دينار بحريني  610.705والبالغ  2017يوينو  30يعتبر دخل االستثمار والدخل التشغيلي اآلخر لفترة الستة أشهر المنتهية في 
دينار بحريني( على التوالي ذو طبيعة  86.063: 2016دينار بحريني ) 43.372بلغ وقدره دينار بحريني( وم 465.164: 2016)

 موسمية. 
 

 لسهماربح  5
 

لى المتوسط المرجح العائد إلى حاملي األسهم العادية لترافكو ع للفترةربح اللسهم في األرباح بقسمة األساسي لنصيب الساب تحإيتم 
، كما خزانة بإستثناء متوسط عدد األسهم العادية المشتراه من قبل الشركة والمحتفظ بها كأسهم فترة،الالقائمة خالل العادية لعدد األسهم 

 يلي:
 لفترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو )مراجعة( 30 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو )مراجعة( 30 
 

2016 2017 2016 2017  

984.774 1.139.476 293.162 364.381 

 ربح الفترة العائد إلى حاملي أسهم ترافكو 
 دينار بحريني -

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

77.188.745 77.034.935 77.158.135 77.034.935 
المتوسط المرجح لعدد األسهم، بعد حسم أسهم 

 الخزانة 
═════════ ═════════ ════════ ═════════  

13 15 4 5 
اسي والمخفض للسهم في األرباح النصيب األس

 )فلس(
═════════ ═════════ ════════ ═════════  

 

 إن النصيب األساسي والمخفض للسهم الواحد هو بنفس القيمة حيث لم تقم الشركة بإصدار أية أدوات قد يكون لها تأثير مخفض.
 

 زميلة استثمار في شركة 6
 

ي شركة البحرين للمواشي ش.م.ب. )مقفلة(، وهي شركة مسجلة في مملكة البحرين ف %36.26تمتلك المجموعة حصة ملكية بنسبة 
 وتعمل في تجارة المواشي واألنشطة األخرى ذات الصلة في مملكة البحرين.

 

 فيما يلي تغيرات القيم العادلة لالستثمار في الشركة الزميلة: 
 ديسمبر 31

2016 
 )مدققة(

 دينار بحريني

 يونيو  30
2017 
 ة()مراجع

 دينار بحريني

 

   
 في بداية الفترة / السنة 1.980.860 2.361.453

 خالل الفترة / السنةحصة الشركة في نتائج الشركة الزميلة  32.600 (131.736)
 خالل الفترة / السنةتغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع للشركة الزميلة  (4.649) (25.886)
 خالل الفترة / السنةأرياح أسهم مستلمة  - (222.971)

───────── ─────────  
 في نهاية الفترة / السنة 2.008.811 1.980.860

═════════ ═════════  
 

 .2017يونيو  30تم تسجيل نتائج الشركة الزميلة بناًء على حسابات اإلدارة المعتمدة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 .2016ديسمبر  31و 2017يونيو  30الزميلة أية التزامات محتملة أو إرتباطات رأسمالية جوهرية كما في  ال توجد لدى الشركة
 

 متاحة للبيع استثمارات 7
 ديسمبر 31

2016 
 )مدققة(

 دينار بحريني

 يونيو 30
2017 

 )مراجعة(
  دينار بحريني

   
 أسهم حقوق الملكية المسعرة استثمارات 6.533.729 6.656.575
 استثمارات غير المسعرة 4.010.503 2.828.124

───────── ─────────  
9.484.699 10.544.232  

═════════ ═════════  
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2017يونيو  30في 

 
 

 )تتمة( متاحة للبيع استثمارات 7

 

 المتاحة للبيع: لة لالستثماراتالقيم العادفيما يلي التغيرات في 

 ديسمبر 31
2016 
 )مدققة(

 دينار بحريني

 يونيو  30
2017 

 )مراجعة(
 دينار بحريني

 

   

 في بداية الفترة / السنة 9.484.699 9.855.448

 شراء استثمارات 14.039 659.357

 استبعاد استثمارات  (199.986) (680.764)

 لقيم العادلة تغيرات في ا 1.300.126 (137.405)

 اضمحالل في القيمة  (54.646) (211.937)
───────── ─────────  
 في نهاية الفترة / السنة 10.544.232 9.484.699
═════════ ═════════  

 مسعرة  استثمارات
 ي السوق النشطة.أسهم حقوق الملكية المسعرة بالرجوع إلى أسعار العروض المعلنة ف الستثماراتيتم تحديد القيم العادلة 

 
 غير مسعرة استثمارات

أو  يةاالستثمارغير المسعرة بإستخدام أسعار العطاءات المقدمة من قبل مدراء الصناديق  لالستثماراتتم تقدير القيم العادلة 
األخرى بإستخدام تقنيات التقييم أو  الحالية ألداة أخرى مشابهة لهاالعادلة القيمة أحدث معامالت السوق دون شروط تفضيلية أو 

ً م. المناسبة ن هذه الصناديق تدرج توفرة يمكن مالحظتها، وبالتالي فإبالنسبة لصناديق العقارات، ال توجد أسعار سوقية حاليا
  .بعد حسم مخصص افضمحالل، إن وجد بسعر التكلفة

 

 ألدوات الماليةا 8
 

 :2016ديسمبر  31و 2017يونيو  30المحتفظ بها من قبل المجموعة كما في فيما يلي أدناه نظرة عامة عن األدوات المالية 
 

 المجموع 
 إستثمارات

 متاحة للبيع 
 قروض 

 الموجودات المالية   وذمم مدينة 
 )مراجعة( 2017يونيو  30في   دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

     

 ع استثمارات متاحة للبي  - 10.544.232 10.544.232

 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى    9.373.598 - 9.373.598

 أرصدة لدى بنوك ونقد   818.049 - 818.049
──────── ─────── ────────   
20.735.789 10.544.232 10.191.647   
════════ ═══════ ════════   

 

 المجموع 
 إستثمارات
 متاحة للبيع 

 قروض 
  وذمم مدينة 

 

 )مدققة( 2016ديسمبر  31في   دينار بحريني دينار بحريني نيدينار بحري
     

 ستثمارات متاحة للبيع ا  - 9.484.699 9.484.699

 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى    8.588.941 - 8.588.941

 أرصدة لدى بنوك ونقد  958.362 - 958.362
─────── ─────── ────────   
19.032.002 9.484.699 9.547.303   
════════ ═══════ ════════   

 



 ش.م.ب.  ترافكو مجموعة

13 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2017يونيو  30في 

 
 )تتمة( ألدوات الماليةا 8

 ديسمبر 31
2016 

 يونيو 30
2017  

  )مراجعة( )مدققة(
  دينار بحريني دينار بحريني

 لفة المطفأةالمطلوبات المالية المدرجة بالتك  
 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى  5.260.173 5.927.371 

 قروض استيراد  3.750.924 3.069.844

 سحوبات على المكشوف من البنك 1.303.372 1.112.706

 قرض من حقوق غير مسيطرة  497.000 497.000

 قروض ألجل  400.533 616.452
──────── ────────  
11.223.373 11.212.002  
════════ ════════  

 العادلة القيمة قياس 9
 

السوق  مشاركيبين  ةمعاملة منظملتحويل مطلوب في  يتم دفعه الذي أوموجود لبيع سيتم استالمه الذي هي السعر القيمة العادلة 
 تاريخ القياس.  في
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 
 ناًء على الطرق والفرضيات التالية:يتم تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية ب

 

ك وجزء معين من الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى د والسحوبات على المكشوف من البناألرصدة لدى البنوك ونق (أ
اقات إلستحقلكبير  إلى حد  ويعود ذلك وجزء معين من الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى تقارب قيمها المدرجة 

 ؛جل لتلك األدواتالقصيرة األ
 

من قبل المجموعة بناًء على معايير مثل وقروض االستيراد ض من حقوق غير مسيطرة يتم تقييم القروض ألجل وقر (ب
، 2016ديسمبر  31و 2017يونيو  30كما في  جة بشكل جوهري عن قيمها العادلةال تختلف القيم المدرلفائدة. أسعار ا

 و
 

في األسواق النشطة أو في حالة  المعلنةالمتاحة للبيع المسعرة من أسعار السوق  تثماراتلالسالعادلة  القيمةتم اشتقاق  ج(
أو أحدث معامالت بإستخدام أسعار العطاءات المقدمة من قبل مدراء الصناديق المتاحة للبيع غير المسعرة،  االستثمارات

 .المناسبةاألخرى بإستخدام تقنيات التقييم أو  ة لهاالحالية ألداة أخرى مشابهالعادلة القيمة السوق دون شروط تفضيلية أو 
 

 31و 2017يونيو  30عن قيمها المدرجة كما في  ال تختلف بشكل جوهريإن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 
 .2016ديسمبر 

 

 مالية الغير القيم العادلة للموجودات والمطلوبات 
 31و 2017يونيو  30العادلة كما في  القيمةبيتم إعادة قياسها وبات غير مالية التي ال تمتلك المجموعة أي موجودات أو مطل

 .2016ديسمبر 
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 الموحدةتقاس أو يتم اإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية المرحلية يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي 

بناًء على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ، الهرمي للقيمة العادلة ن التسلسلضم المختصرة
 ككل:

 

 ؛المماثلة أو المطلوبات المماثلة األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات - 1المستوى  -

القيمة العادلة قياس مدخالتها ذات التأثير الجوهري على مستوى ل أدنىوالتي يمكن مالحظة تقنيات التقييم  - 2المستوى  -
 ؛ وبصورة مباشرة أو غير مباشرةما أالمسجلة 

القيمة قياس مدخالتها ذات التأثير الجوهري على أدنى مستوى ليمكن مالحظة ي ال والتتقنيات التقييم  - 3المستوى  -
 العادلة. 

 

ما إذا  المجموعةحدد تعلى أساس متكرر، المرحلية الموحدة المختصرة المالية  القوائمفي المثبتة والمطلوبات بالنسبة للموجودات 
أدنى مستوى إلى  )استناداً  -تصنيفها بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم حدثت تحويالت فيما كانت قد 

 .إعداد كل تقرير مالينهاية فترة  ( فيككل العادلةلمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2017يونيو  30في 

 
 

 )تتمة(العادلة  القيمة قياس 9
 

 العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة: القيميوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس 
 

    العادلة باستخدام القيمقياس 

 المجموع 

ذات  مدخالت
تأثير جوهري ال 
يمكن مالحظتها 

 3المستوى 

ذات  مدخالت
تأثير جوهري 

يمكن مالحظتها 
 2المستوى 

 سعار مسعرة فيأ
 أسواق نشطة

   1المستوى 
 (مراجعة) 2017يونيو  30  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

 العادلة القيمالموجودات المقاسة ب     
 مسعرة -ستثمارات متاحة للبيع ا  6.533.729 - - 6.533.729

 غير مسعرة -ستثمارات متاحة للبيع ا - - 3.694.405 3.694.405 
─────────

─── 

─────────

─── 

─────────

─── 

─────────

─── 

  
10.228.134 3.694.405 - 6.533.729   
══════════════

══ 
══════════════

══ 
══════════════

══ 
══════════════

══   

 قياس القيم العادلة باستخدام 
  

 المجموع 

ذات  مدخالت
تأثير جوهري ال 
يمكن مالحظتها 

 3المستوى 

ذات  مدخالت
تأثير جوهري 

يمكن مالحظتها 
 2المستوى 

أسعار مسعرة في 
 أسواق نشطة

   1المستوى 
 )مدققة( 2016ديسمبر  31  رينيدينار بح دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

 العادلة القيمالموجودات المقاسة ب     
 مسعرة -ستثمارات متاحة للبيع ا  6.656.575 - - 6.656.575

 غير مسعرة -ستثمارات متاحة للبيع ا  - - 2.513.433 2.513.433 
─────────────

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

9.170.008 2.513.433 - 6.656.575   
══════════════

══ 
══════════════

══ 
══════════════

══ 
══════════════

══   
 

قيم سوقيه حقوق الملكية غير المسعرة المدرجة بالتكلفة المطفأة حيث ال توجد أسهم بعض استثمارات كما يوجد لدى المجموعة 
 .يمكن مالحظتها بسهوله لتحديد القيمة العادلةمتاحة 

 

 العادلة: القيمةالمطلوبات المقاسة ب
 .2016ديسمبر  31و 2017يونيو  30العادلة كما في  القيمال توجد مطلوبات مقاسة ب

 

، لم تكن هناك تحويالت بين 2016ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2017يونيو  30أشهرة المنتهية في  خالل فترة الستة
 لقياسات القيم العادلة. 3العادلة، ولم تكن هناك تحويالت إلى أو من المستوى لقياسات القيم  2والمستوى  1المستوى 

 

بإستخدام أسعار العطاءات المقدمة من قبل مدراء الصندوق بإستخدام معامالت  3تم تقييم سندات أسهم حقوق الملكية للمستوى 
 المناسبة. األخرى بإستخدام تقنيات التقييم أو  االحالية ألداة أخرى مشابهة لهالعادلة  ةالقيمالسوق دون شروط تفضيلية أو 

 

 : 3فيما يلي التغيرات في القيم العادلة للموجودات المالية المصنفة كفئة مستوى 

 ديسمبر 31
2016 

 يونيو 30
2017  

  )مراجعة( )مدققة(
  دينار بحريني دينار بحريني

   

 في بداية الفترة / السنة 2.513.433 2.773.667

 تغيرات في القيمة العادلة 1.180.972 (260.234)
─────── ───────  
 في نهاية الفترة / السنة 3.694.405 2.513.433
═══════ ═══════  
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2017يونيو  30في 

 
 أس المالر 10

ديسمبر  31
2016 

 يونيو 30
2017  

  )مراجعة( (مدققة)

  دينار بحريني دينار بحريني

 لمصرح به:ا  

10.000.000 10.000.000 
سمية إسهم بقيمة  ]100.000.000(: مدققة) 2016 ديسمبر 31[ 100.000.000

 سهمدينار بحريني لل 0.100قدرها 
════════ ════════  

 :والمدفوع بالكاملوالمكتتب  الصادر  

8.067.505 8.067.505 
 سهم بقيمة  ]80.675.052)مدققة(:  2016ديسمبر  31[ 80.675.052
 دينار بحريني للسهم 0.100أسمية قدرها 

════════ ════════  
 فيما يلي توزيع رأس المال: أ(
 

 )مدققة( 2016ديسمبر  31  )مراجعة( 2017يونيو  30 
 

 الفئات
 عدد

 األسهم
عدد 

 المساهمين

من نسبة 
مجموع 
 األسهم 

 القائمة %
 ددع
 األسهم 

عدد 
 المساهمين

نسبة من 
مجموع 
األسهم 

 القائمة %
       

 52 3.020 41.911.553 50 3.001 40.284.309 %1أقل من 
 38 15 30.329.853 40 14 31.957.097 %5وأقل من  %1من 
 10 1 8.433.646 10 1 8.433.646 %20وأقل من  %10من 

 ───────── ────── ─────── ───────── ────── ────── 
 80.675.052 3.016 100 80.675.052 3.036 100 
 ═════════ ══════ ═══════ ═════════ ══════ ══════ 
 

وعدد األسهم  من رأس المال الصادر للشركة %5 بأكثر من المساهم الرئيسي، الذي يحتفظة سم وجنسيافيما يلي  (ب
 : المحتفظ بها من قبله

 

 عدد األسهم  الجنسية االسم
 عدد األسهم 

 الملكية  %
    

 10 8.433.646 بحريني عبدالحميد زينل محمد زينل
 

 أسهم خزانة 11
 

 31[دينار بحريني  834.008سهم وبإجمالي  ]3.640.117)مدققة(:  2016ديسمبر  31[ 3.640.117خزانة الم ـسهأتمثل 

 رأس المال الصادرمن  ]%4.51)مدققة(:  2016ديسمبر  31[ %4.51التي تمثل  (،834.008)مدققة(:  2016ديسمبر 
 من قبل الشركة.، المحتفظ به والمكتتب والمدفوع بالكامل

 

 أسهم إصدارعالوة  12
 

 وهي غير متاحة للتوزيع. 2008سهم الصادرة في سنة األ حقوقو 2000في سنة نتجت عالوة إصدار األسهم من إصدار أسهم 
 نص عليها قانون الشركات التجارية البحريني.يفي الحاالت التي  ولكن يمكن استخدامها

 

 أرباح األسهم 13
 

نهائية  نقدية أرباح أسهم توزيع، تم إعالن 2017مارس  26بتاريخ  عقدللمساهمين الذي  الجمعية العمومية السنويفي اجتماع 
 30) 2016ديسمبر  31نتهية في دينار بحريني للسنة الم 1.309.594وبإجمالي سهم للفلس  17باستثناء أسهم الخزانة، بواقع 

 أرباح أسهمودفع ، تم إعالن 2016مارس  27بتاريخ  مومية السنوي للمساهمين الذي عقد: في اجتماع الجمعية الع2016يونيو 
ديسمبر  31دينار بحريني للسنة المنتهية في  1.235.510وبإجمالي سهم للفلس  16باستثناء أسهم الخزانة، بواقع نهائية  نقدية

خرى في القائمة المرحلية الموحدة األذمم الدائنة والتجارية الذمم ال. تم تضمين أرباح األسهم المستحقة الدفع ضمن (2015
 .2016ديسمبر  31و 2017يونيو  30للمركز المالي كما في 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2017يونيو  30في 

 
 

 ت والتزامات محتملةارتباطا 14
 

 دينار بحريني[. 88.646)مدققة(:  2016ديسمبر  31دينار بحريني ] 85.020بلغت النفقات الرأسمالية المستقبلية للمجموعة 
 

العطاءات والمبالغ المدفوعة مقدماً وضمانات األداء الصادرة من قبل البنوك نيابةً عن المجموعة ضمن أعمالها االعتيادية، بلغت 
 دينار بحريني[.  489.477)مدققة(:  2016ديسمبر  31دينار بحريني ] 439.477ئمة كما في نهاية الفترة والقا

 

 قطاعات األعمال 15
 

 قطاعات أعمال وهي كالتالي:  ستةإلى وحدات أعمال على أساس منتجاتها وخدماتها ولديها غراض اإلدارة، تم تقسيم المجموعة أل
 

 استيراد وتوزيع المواد الغذائية. بالجملة  –استيراد المواد الغذائية 
  

 من خالل محالت السوبر ماركت.استيراد وتوزيع المواد الغذائية  بالتجزئة  –استيراد المواد الغذائية 
  

في شركات  االستثماراألوراق المالية المسعرة وغير المسعرة )متضمنة  يف االستثمار استثمارات
 زميلة(.

  
 المياه. وتعبئةواآليسكريم عصائر الونيع وتوزيع منتجات األلبان إنتاج األلبان وتص ن والمرطباتمنتجات األلبا

 والمواد الغذائية األخرى.
  

 استيراد وتوزيع الفواكه والخضراوات والمواد الغذائية األخرى. الفواكه والخضراوات
  

 .مدادتقديم خدمات التخزين والنقل واإل التخزين والنقل واإلمداد
  

 

 المبينة أعاله.لتشكل القطاعات التشغيلية القطاعات التشغيلية يتم تجميع أية من لم 
 

المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم  تالقرارا إتخاذتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج عمليات وحدات أعمالها بصورة منفصلة لغرض 
موضح في الجدول هو حيث تختلف من نواحي معينة، كما رة التشغيلية األداء. يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسا

 . القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرةفي  بطريقة مختلفة عن الربح أو الخسارة التشغيلية اأدناه، إذ تم قياسه
 

 أطراف أخرى. أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية هي دون شروط تفضيلية بطريقة مشابهة للمعامالت مع
 

العمالء الخارجيين المفصح مبيعات يتم تحديد القطاعات الجغرافية للمجموعة حسب موقع موجودات المجموعة. يتم اإلفصاح عن 
 .لعمالئهاالموقع الجغرافي عنها في القطاعات الجغرافية بناءاً على 

 

قطاع وتتكون أساساً من عقارات وآالت ومعدات الل الموجودات التشغيلية المستخدمة من قبجميع موجودات القطاع على  تتضمن
إلى قطاعات  أغلبية الموجودات مباشرةً بينما يمكن إن تنسب بنوك ونقد. ية مدينة وذمم أخرى وأرصدة لدى ومخزون وذمم تجار

ر على أسس فردية، تم تخصيص المبالغ المدرجة لبعض الموجودات المستخدمة بصورة مشتركة من قبل قطاعين أو أكث لعمااأل
 معقولة. 

 

تتضمن مطلوبات القطاع على جميع المطلوبات التشغيلية وتتكون أساساً من قروض ألجل وقروض إلسترداد وذمم تجارية دائنة 
فردية، تم  لعمااألإلى قطاعات  أغلبية الموجودات مباشرةً وذمم أخرى وسحويات على المكشوف من البنك. بينما يمكن إن تنسب 

 المستخدمة بصورة مشتركة من قبل قطاعين أو أكثر على أسس معقولة.  المطلوباتالمدرجة لبعض  تخصيص المبالغ
 

يتم استبعاد اإليرادات والمعامالت والموجودات والمطلوبات الناتجة فيما بين القطاعات عند التوحيد وتدرج في خانة التعديل 
 واالستبعادات.

 

 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  دينار بحريني 1.429.383يت دات من العمليات في دولة الكوبلغت اإليرا
 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في دينار بحريني  133.052وبلغت الخسارة ] دينار بحريني 1.287.707: 2016)
القطاع الجغرافي الرئيسي في مملكة  هي ناتجة من للفترةإن اإليرادات واألرباح المتبقية [ دينار بحريني 154.266: 2016)

 البحرين.
 

)مدققة(:  2016ديسمبر  31]دينار بحريني  1.188.891إجمالي الموجودات في دولة الكويت بلغ ، 2017يونيو  30في 
 930.051)مدققة(:  2016ديسمبر  31دينار بحريني ] 1.105.749ت وبلغ إجمالي المطلوبا[ دينار بحريني 1.013.193

جميع الموجودات والمطلوبات المتبقية ناتجة من القطاع الجغرافي الرئيسي في مملكة البحرين.[. رينيدينار بح
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 (مراجعة) 2017 يونيو 30في 
 
 

 )تتمة(قطاعات األعمال  15
 

 (مراجعة) يونيو 30المنتهية في  أشهرللثالثة 
 

 :  2016 يونيو 30و 2017 يونيو 30أشهر المنتهيتين في  الثالثةنتائج القطاع التشغيلي لفترتي ن التالي تفاصيل ع يعرض الجدول
 

  مواد غذائية مستوردة 
 

 بالجملة
 

 بالتجزئة
 

 استثمارات
 منتجات األلبان 

 والمرطبات
 الفواكه 

 والخضروات
 التخزين 

 والنقل واإلمداد
 تعديالت 

 واستبعادات
 

 وعالمجم

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

                 

 10.581.810 10.316.446 - - - - 917.062 924.392 4.377.930 4.487.825 - - 711.368 662.211 4.575.450 4.242.018 أطراف أخرى  -مبيعات

                 
  فيما بين  -مبيعات

 - - (377.706) (400.030) - - 8.825 9.588 13.027 14.777 - - - - 355.854 375.665 القطاعات
 ────────

─── 

────────

─── 
────────

─── 

────────

─── 
────────

─── 

────────

─── 
────────

─ 

──────── ─────────

── 

────────── ─────────

── 

──────── ────────

─── 

────────

─── 
─────────

── 

─────────

 10.581.810 10.316.446 (377.706) (400.030) - - 925.887 933.980 4.390.957 4.502.602 - - 711.368 662.211 4.931.304 4.617.683 مجموع المبيعات  ─

)بإستثناء  المبيعاتتكلفة 

 (8.065.691) (7.803.969) 377.706 400.030 - - (784.114) (795.406) (2.847.055) (2.884.050) - - (626.561) (583.313) (4.185.667) (3.941.230) االستهالك( 

 ────────

─── 

────────

─── 
────────

─── 

────────

─── 
────────

─-── 

────────

─-── 

────────

─── 
─────────

── 
─────────

── 

───────── ─────────

── 

──────── ────────

─── 

────────

─── 
─────────

── 

─────────

 2.516.119 2.512.477 - - - - 141.773 138.574 1.543.902 1.618.552 - - 84.807 78.898 745.637 676.453 إجمالي الربح ─

 188.306 167.474 (41.256) (62.307) 213.132 209.522 - - - - - - - - 16.430 20.259 دخل التخزين

 27.795 16.381 (52.421) (49.664) (3.608) 4.680 530 2.277 32.599 11.675 - - 38.685 10.921 12.010 36.492 دخل تشغيلي آخر

مصروفات )بإستثناء 

 (1.817.072) (1.867.607) 48.279 73.058 (70.890) (63.797) (138.848) (145.792) (939.244) (987.619) - - (74.383) (73.190) (641.986) (670.267) االستهالك(

 (248.538) (279.013) (4.126) (4.126) (65.490) (67.935) (17.686) (21.694) (129.095) (153.318) - - (4.052) (4.487) (28.089) (27.453) االستهالك 

 
────────

─── 

────────

─── 
────────

─── 

────────

─── 
────────

─── 

────────

─── 
────────

─ 

───────── ─────────

── 

───────── ─────────

── 

───────── ────────

─── 
────────

─── 
─────────

── 
─────────

الربح )الخسارة( من  ─

 666.610 549.712 (49.524) (43.039) 73.144 82.470 (14.231) (26.635) 508.162 489.290 - - 45.057 12.142 104.002 35.484 العمليات

صافي  -دخل االستثمار

)متضمنة حصة 

نتائج المجموعة من 

 (10.975) 90.359 (291.409) (298.792) - - - - - - 280.434 389.151 - - - - الشركات الزميلة(

 (63.753) (53.188) 41.144 38.913 (31.065) (28.649) (13.828) (14.374) (31.521) (18.797) - - (1.260) (1.174) (27.223) (29.107) تكاليف التمويل 

صرف  (خسائرمكاسب )

 3.306 1.390 - - - - - - 3.306 1.390 - - - - - - صافي -العمالت 

اضمحالل استثمارات 

 (87.514) (27.022) - - - - - - - - (87.514) (27.022) - - - - متاحة للبيع

 ────────

─── 

────────

─── 
────────

─ 

────────

─ 
────────

─ 
────────

─ 

────────

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

─ 

────────

─ 
──────── ──────── 

 507.674 561.251 (299.789) (302.918) 42.079 53.821 (28.059) (41.009) 479.947 471.883 192.920 362.129 43.797 10.968 76.779 6.377 الربح )الخسارة( للفترة

 ═══════

══ 

═══════

══ 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2017يونيو  30في 
 
 

 )تتمة(قطاعات األعمال  15
 

 (مراجعة) يونيو 30المنتهية في  أشهر للستة
 

 :  2016 يونيو 30و 2017 يونيو 30أشهر المنتهيتين في  تةالسنتائج القطاع التشغيلي لفترتي يعرض الجدول التالي تفاصيل عن 
 

  مواد غذائية مستوردة 
 

 بالجملة
 

 بالتجزئة
 

 استثمارات
 منتجات األلبان 

 والمرطبات
 الفواكه 

 والخضروات
 التخزين 

 والنقل واإلمداد
 تعديالت 

 واستبعادات
 

 المجموع

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

                 

 20.967.958 20.101.515 - - - - 1.965.779 1.843.382 8.144.251 8.247.418 - - 1.430.490 1.335.130 9.427.438 8.675.585 أطراف أخرى  -مبيعات

                 
  فيما بين  -مبيعات

 - - (783.850) (816.216) - - 31.985 49.466 25.337 25.933 - - - - 726.528 740.817 القطاعات
 ────────

─── 

────────

─── 
────────

─── 

────────

─── 
────────

─── 

────────

─── 
────────

─ 

───────── ─────────

── 

──────────

─ 
─────────

── 

──────────

─ 
────────

─── 

─────────

── 
─────────

── 

─────────

 20.967.958 20.101.515 (783.850) (816.216) - - 1.997.764 1.892.848 8.169.588 8.273.351 - - 1.430490 1.335.130 10.153.966 9.416.402 مجموع المبيعات  ──

)بإستثناء  المبيعاتتكلفة 

 (16.180.623) (15.358.151) 783.850 816.216 - - (1.720.574) (1.591.071) (5.400.339) (5.373.656) - - (1.250.479) (1.178.391) (8.593.081) (8.031.249) االستهالك(

 ────────

─── 

────────

─── 
────────

─── 

────────

─── 
────────

─-── 

────────

─-── 

────────

─── 
─────────

── 
─────────

── 

──────────

─ 
─────────

── 

──────────

─ 
────────

─── 

─────────

── 
─────────

── 

─────────

 4.787.335 4.743.364 - - - - 277.190 301.777 2.769.249 2.899.695 - - 180.011 156.739 1.560.885 1.385.153 إجمالي الربح ──

 331.695 303.317 (72.321) (111.129) 375.907 382.618 - - - - - - - - 28.109 31.828 دخل التخزين

 86.063 43.372 (106.813) (99.734) 11.149 9.776 940 2.815 51.266 35.674 - - 47.704 22.465 81.817 72.376 دخل تشغيلي آخر

مصروفات أخرى 

 (3.515.705) (3.582.636) 91.144 132.630 (126.204) (121.387) (277.307) (286.719) (1.780.593) (1.844.831) - - (151.035) (146.897) (1.271.710) (1.315.432) )بإستثناء االستهالك(

 (489.309) (527.154) (8.256) (8.256) (130.720) (135.106) (35.611) (43.349) (252.952) (285.792) - - (7.838) (8.767) (53.932) (45.884) االستهالك 

 
────────

─── 

────────

─── 
────────

─── 

────────

─── 
────────

─── 

────────

─── 
────────

─ 

───────── ─────────

── 

──────────

─ 
─────────

── 

──────────

─ 
────────

─── 
─────────

── 
─────────

── 
─────────

الربح )الخسارة( من  ──

 1.200.079 980.263 (96.246) (86.489) 130.132 135.901 (34.788) (25.476) 786.970 804.746 - - 68.842 23.540 345.169 128.041 العمليات

صافي  -دخل االستثمار

)متضمنة حصة 

نتائج المجموعة من 

 405.348 643.305 (439.423) (481.423) - - - - - - 844.771 1.124.728 - - - - (الشركات الزميلة

 (124.738) (100.354) 83.736 78.233 (62.585) (57.698) (29.000) (27.967) (63.104) (40.016) - - (2.596) (2.511) (51.189) (50.395) تكاليف التمويل 

صرف مكاسب  (خسائر) 

 7.775 (174) - - - - - - 7.775 (174) - - - - - - )صافي( العمالت 

اضمحالل استثمارات 

 (173.312) (54.646) - - - - - - - - (173.312) (54.646) - - - - متاحة للبيع

 ────────

─── 

────────

─── 
────────

─ 

────────

─ 
────────

─ 
────────

─ 
────────

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

─ 

───────── ───────── ───────── 

 1.315.152 1.468.394 (451.933) (489.679) 67.547 78.203 (63.788) (53.443) 731.641 764.556 671.459 1.070.082 66.246 21.029 293.980 77.646 الربح )الخسارة( للفترة

 ═══════

══ 

═══════

══ 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 411.853 1.027.614 - - 52.695 31.661 2.679 11.125 254.588 406.134 - - 7.725 9.105 94.166 569.589 نفقات رأسمالية 

 ═══════

══ 

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

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

 

 :  2016ديسمبر  31و 2017 يونيو 30في  القطاع كمايعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات 
 

  مواد غذائية مستوردة 
 

 بالجملة
 

 بالتجزئة
 

 استثمارات
 منتجات األلبان 

 والمرطبات
 الفواكه 

 خضرواتوال
 التخزين 

 والنقل واإلمداد
 تعديالت 

 واستبعادات
 

 المجموع

 يونيو 30 
 2017 

 ديسمبر 31
2016 

 يونيو 30
 2017 

 ديسمبر 31
2016 

 يونيو 30
 2017 

 ديسمبر 31
2016 

 يونيو 30
 2017 

 ديسمبر 31
2016 

 يونيو 30
 2017 

 ديسمبر 31
2016 

 يونيو 30
 2017 

 ديسمبر 31
2016 

 يونيو 30
 2017 

 ديسمبر 31
2016 

 يونيو 30
 2017 

 ديسمبر 31
2016 

 )مدققة( )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( 

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني ر بحرينيدينا دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

                 

 38.347.758 39.743.067 (8.553.097) (8.840.034) 4.085.561 3.943.188 2.309.924 2.093.611 9.688.773 9.929.113 15.516.207 17.099.896 923.559 932.360 14.376.831 14.584.933 الموجودات

 ═══════

══ 
════════ ═══════

══ 
═══════

══ 
═══════

══ 
═══════

══ 
═══════

══ 
═══════

══ 
════════

═ 
════════ ════════ ═══════ ════════

═ 
═══════ ════════

═ 
═══════ 

 المطلوبات
7.090.891 6.350.704 636.109 648.334 - - 4.602.023 5.155.223 1.510.894 1.665.508 2.903.216 3.123.791 (4.291.584) (4.503.822) 12.451.549 12.439.738 

 ═══════

══ 
════════ ═══════

══ 
═══════

══ 
═══════

══ 
═══════

══ 
═══════

══ 
═══════

══ 
════════

═ 
════════ ════════ ═══════ ════════

═ 
═══════ ════════

═ 
═══════

══ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 (مراجعة) 2017 يونيو 30في 

 

 عالقةالمعامالت مع أطراف ذات  16
 

ارة الرئيسيين وموظفي اإلد مشتركين أعضاء مجلس إدارةشركات ذات والرئيسيين مساهمين العالقة الشركات الزميلة والتمثل األطراف ذات 
طراف. يتم الموافقة على سياسات التسعير وشروط الدفع األمن قبل هذه المتأثرة مشتركة أو أو سيطرة سيطرة ل تخضعوشركات  للمجموعة

 .المجموعةالمتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة 
 

 يونيو 30أشهر المنتهيتين في  الستةوحدة للدخل خالل فترتي مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في القائمة المرحلية الم تفيما يلي المعامال
واألرصدة مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي كما في  على التوالي 2016 يونيو 30و 2017

 :2016 ديسمبر  31 و 2017 يونيو 30
 أشهر المنتهية في الستةلفترة 

 (اجعةمر) 2017 يونيو 30 
 

مصروفات 
 أخرى 

 دخل 
 آخر

 شراء بضائع
 مبيعات وخدمات

 

  بحريني دينار دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
     
 شركات زميلة - 12.575 32.603 -

 أعضاء مجلس اإلدارة المشتركين 234.886 482.113 264.916 221.008
──────

─ 

────── ─────── ───────  
221.008 297.519 494.688 234.886  
══════

═ 

══════ ═══════ ═══════  
 

 أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 (مراجعة) 2016 يونيو 30 

 

مصروفات 
 أخرى 

 دخل 
 آخر

 شراء بضائع
 مبيعات وخدمات 

 

  بحريني دينار دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
     
 شركات زميلة - 34.672 12.304 -

 أعضاء مجلس اإلدارة المشتركين 192.007 374.310 295.790 170.084
──────

─ 

────── ─────── ───────  
170.084 308.094 408.982 192.007  
══════

═ 

═══════ ═══════ ═══════  
 

 

 2016ديسمبر  31في 
 )مدققة(

 2017 يونيو 30في  
 (مراجعة)

 

 مبالغ مستحقة
 ألطراف

 ذات عالقة

 حقةمبالغ مست
 من أطراف
  ذات عالقة

 مبالغ مستحقة
 ألطراف

 ذات عالقة

 مبالغ مستحقة
 من أطراف
 ذات عالقة

 

  بحريني دينار دينار بحريني  دينار بحريني دينار بحريني
      

 شركات زميلة 14.570 149  9.123 6.445
 أعضاء مجلس اإلدارة المشتركين 125.824 308.623  139.862 226.251
────── ──────

19.818─ 
 ─────── ───────  

232.696 148.985  308.772 140.394  
═══════ ══════

═ 

 ═══════ ═══════  

 معامالت مع األطراف ذات العالقة البنود وشروط 
في نهاية الفترة  إن األرصدة القائمةاألطراف ذات العالقة يتم إجراءها على أساس أسعار السوق العادية. والمبيعات إلى المشتريات من 

 .ويتم تسويتها على أساس نقدي الناتجة ضمن األعمال اإلعتيادية هي بدون فائدة وغير مضمونة
 

المستحقة من قبل مبالغ على التسجل المجموعة أي اضمحالل ، لم 2016 يونيو 30و 2017 يونيو 30في المنتهيتين أشهر  الستةلفترتي 
 أطراف ذات عالقة.
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 قوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول ال
 (مراجعة) 2017 يونيو 30في 

 
 )تتمه( عالقةالمعامالت مع أطراف ذات  15

 

 اإلدارة الرئيسيين موظفيمكافآت 
 :ينأشهر المنتهي الستة فترتيمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين خالل فيما يلي 

 

 ةأشهر المنتهي لفترة الستة
 (مراجعة) يونيو 30 في 

 

2016 
 دينار بحريني

2017 
 دينار بحريني

 

   
  مكافآت قصيرة األجل 196.086 193.656

 للموظفيننهاية الخدمة مكافآت  4.385 4.215
─────── ───────  
197.871 200.471  

═══════ ═══════  
 

 :2016ديسمبر  31و 2017يونيو  30كما في أعضاء مجلس اإلدارة إجمالي حصة الملكية المحتفظ بها من قبل تفاصيل فيما يلي 
 

   عدد األسهم المحتفظ بها 
 ديسمبر 31

2016 
 )مدققة(

 يونيو 30
2017 

 االسم  العالقة )مراجعة(
    

 إبراهيم محمد علي زينل( السيد 1) رئيس مجلس اإلدارة 1.888.137 1.888.137

 ( السيد يوسف صالح عبدهللا الصالح2) دارةنائب رئيس مجلس اإل 542.227 542.227

591.545 591.545 
عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة 

 التنفيذية
 ( السيد خالد عبدالرحمن خليل المؤيد3)

1.583.161 1.583.161 
عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة 

 التنفيذية
 ( الدكتور عصام عبدهللا يوسف فخرو4)

 سيد إبراهيم صالح الدين أحمد إبراهيم( ال5) عضو 311.115 311.115

 ( السيد سامي محمد يوسف جالل6) عضو 203.901 203.901

 ( السيد جهاد يوسف عبد هللا أمين7) عضو 450.000 450.000

 ( السيد عبدالرضا محمد رضا الديلمي8) عضو 270.184 270.184

 يم ( السيد علي يوسف عبدالرحمن عبدالرح9) عضو 149.660 376.069

 ( السيد فؤاد إبراهيم خليل كانو10) عضو 174.757 174.757
 

   نسبة الملكية %
 ديسمبر 31

2016 
 )مدققة(

 يونيو 30
2017 

 االسم  العالقة )مراجعة(
    

 إبراهيم محمد علي زينل( السيد 1) رئيس مجلس اإلدارة 2.34 2.34

 الح عبدهللا الصالح( السيد يوسف ص2) نائب رئيس مجلس اإلدارة 0.67 0.67

0.73 0.73 
عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة 

 التنفيذية
 ( السيد خالد عبدالرحمن خليل المؤيد3)

1.96 1.96 
عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة 

 التنفيذية
 ( الدكتور عصام عبدهللا يوسف فخرو4)

 ( السيد إبراهيم صالح الدين أحمد إبراهيم5) عضو 0.39 0.39

 ( السيد سامي محمد يوسف جالل6) عضو 0.25 0.25

 ( السيد جهاد يوسف عبد هللا أمين7) عضو 0.56 0.56

 ( السيد عبدالرضا محمد رضا الديلمي8) عضو 0.33 0.33

 ( السيد علي يوسف عبدالرحمن عبدالرحيم 9) عضو 0.19 0.47

 ( السيد فؤاد إبراهيم خليل كانو10) عضو 0.22 0.22
 


