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  لتدفقات النقديةالموحدة لالمرحلية القائمة 
 (مراجعة) 2018مارس  31المنتهية في للفترة 

 أشهر المنتهية الثالثةترة لف
 مارس 31في 

  

2017 2018   
  إيضاح دينار بحريني دينار بحريني

    )معاد عرضها(
 األنشطة التشغيلية   

 ربح المجموعة للفترة   1.027.738 908.518
    

 تعديالت للبنود التالية:   

 صافي –االستثمار  دخل  (492.781) (572.223)

 استهالك  248.971 256.396

 تكاليف التمويل  43.527 47.166

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   52.129 52.325

 الزميلةمن نتائج الشركة  المجموعةحصة  7 59.817 19.277

 مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم  3.572 4.929

 مخصص اضمحالل الذمم التجارية المدينةاسترجاع   (2.573) (19.633)

 ومعدات عقارات وآالت مكسب من استبعاد  - (281)

 المتاجرة غير محتفظ بها لغرض اضمحالل استثمارات   - 27.624
––––––––––– –––––––––––   

 الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل   940.400 724.098

    
 تغيرات في رأس المال العامل:   

 مخزون  (407.950) (322.543)

 حق استرجاع الموجودات   5.292 2.182

 تجارية مدينة وذمم أخرىذمم   (909.611) (743.817)

 تجارية دائنة وذمم أخرىذمم   (685.677) 302.269

 عقد ومطلوبات مستردة   11.279 17.298
––––––––––– ––––––––––––   

 التشغيلالمستخدم في  نقدال  (1.046.267) (20.513)

 تكاليف التمويل المدفوعة  (43.527) (44.795)

 أعضاء مجلس اإلدارة  مكافآت  (107.625) -

 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين   (80.225) (10.991)
––––––––––– ––––––––––––   

 األنشطة التشغيليةالنقد المستخدم في صافي   (1.277.644) (76.299)
––––––––––– –––––––––––   

 االستثماريةاألنشطة    

 شراء عقارات وآالت ومعدات  (183.554) (731.482)

 ومعدات عقارات وآالت استبعادمن  تمتحصال  - 285

 محتفظ بها لغرض غير المتاجرة شراء استثمارات  8 (184.156) (14.039)

 محتفظ بها لغرض غير المتاجرة استبعادمن  تمتحصال  - 119.670

 أرباح أسهم مستلمة    295.018 29.191
––––––––––– –––––––––––   

 األنشطة االستثماريةالنقد المستخدم في صافي   (72.692) (596.375)
––––––––––– –––––––––––   

 األنشطة التمويلية   
 أرباح أسهم مدفوعة  (8.713) (25.058)

 قروض االستيرادتغيرات في صافي   211.056 1.064.295

 سداد قروض ألجل  (208.339) (118.390)

 سداد قروض من حقوق غير مسيطرة   (248.500) -

 أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة   (161.160) -
––––––––––– –––––––––––   

 األنشطة التمويليةالنقد )المستخدم في( من صافي   (415.656) 920.847
––––––––––– –––––––––––   

 النقد وما في حكمهفي الزيادة صافي )النقص(   (1.765.992) 248.173
    

 صافي -العمالت األجنبية  تعديالت تحويل  (53.936) 11.172
 يناير 1النقد وما في حكمه في   2.414.692 (154.344)    

––––––––––– –––––––––––   

 )أ(مارس  31 النقد وما في حكمه في  594.764 105.001
════════════ ════════════   
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 )تتمة( لتدفقات النقديةالقائمة المرحلية الموحدة ل
 (مراجعة) 2018مارس  31المنتهية في للفترة 

 
 :المبالغ التاليةيشتمل النقد وما في حكمه على  (أ)

 أشهر المنتهية الثالثةرة فتل
 مارس 31في 

 

 

2017 2018   

   دينار بحريني دينار بحريني
    

 رصدة لدى بنوك ونقدأ  1.589.812 759.434

(654.433) (995.048) 
 

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

105.001 594.764   
══════════ ═════════   

 غير نقدية: معامالت 
 

 

: 2017دينار بحريني ) 1.223.846بالغة بالفترة السابقة والأرباح األسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة  استبعادتم  (1)

 ير في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى أعاله.من التغ دينار بحريني( 1.284.536

 

من التغير في دينار بحريني(  438.936 :2017)دينار بحريني  197.763 البالغةمستحقة القبض وأسهم تم استبعاد أرباح  (2)

 ألخرى أعاله. والذمم ا المدينةالذمم التجارية 
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  حقوق الملكية لتغيرات في الموحدة لالمرحلية القائمة 
  (مراجعة) 2018مارس  31المنتهية في للفترة 

 

 

  العائد إلى حاملي أسهم ترافكو  

 اإلحتياطيات   

 
 رأس 
 المال

 أسهم 
 خزانة

 عالوة
 إصدار أسهم 

 إحتياطي

 قانوني
 إحتياطي

 عام

تغيرات 
متراكمة في 

 ادلةالقيم الع
 -أرباح مبقاة
 قابلة للتوزيع

 -أرباح مبقاة
غير قابلة 
 للتوزيع

 توزيعات

 مقترحة
 مجموع 

 اإلحتياطيات
مجموع حاملي 

 أسهم ترافكو
 حقوق

 غير مسيطرة
 مجموع 
 الملكية حقوق

 دينار 
 بحريني

 دينار
 بحريني

 دينار
 بحريني

 دينار 
 بحريني

 دينار 
 بحريني

 دينار
 بحريني

 دينار

 بحريني
 ردينا

 بحريني
  دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني 
 دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني

              

 27.725.935 2.708.756 25.017.179 14.397.180 1.282.559 272.949 2.184.791 5.740.819 1.315.000 3.601.062 3.386.502 (834.008) 8.067.505 2018 يناير 1الرصيد في 
يق المعيار الدولي إلعداد التقارير تأثير تطب

المعيار الدولي إلعداد التقارير و 9المالية رقم 
 (77.383) (3.549) (73.834) (73.834) - - (73.834) - - - - - - (2)إيضاح  15المالية رقم 

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

 27.648.552 2.705.207 24.943.345 14.323.346 1.282.559 272.949 2.110.957 5.740.819 1.315.000 3.601.062 3.386.502 (834.008) 8.067.505 ()معاد عرضه 2018 يناير 1الرصيد في 

              
 1.027.738 161.212 866.526 866.526 - - 866.526 - - - - - - الربح للفترة  

 (136.852) (26.429) (110.423) (110.423) - - - (110.423) - - - - - خسارة شاملة أخرى للفترة 

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

 890.886 134.783 756.103 756.103 - - 866.526 (110.423) - - - - -  للفترة مجموع )الخسارة( الدخل الشامل
              

 (161.160) (161.160) - - - - - - - - - - - أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة 

 (1.232.559) - (1.232.559) (1.232.559) (1.232.559) - - - - - - - - (14أرباح أسهم )إيضاح 

 - - - - (50.000) - - - 50.000 - - - - القانوني حتياطياإلمحول إلى 

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

 27.145.719 2.678.830 24.466.889 13.846.890 - 272.949 2.977.483 5.630.396 1.365.000 3.601.062 3.386.502 (834.008) 8.067.505 2018ماؤس  31الرصيد في 

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

              

 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 )المسجل مسبقاً( 2017 يناير 1الرصيد في 
تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير 

 (11.085) (3.903) (7.182) (7.182) - - (7.182) - - - - - - 15المالية رقم 

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

 25.896.935 1.998.355 23.898.580 13.278.581 1.359.594 201.811 2.031.125 4.988.510 1.265.000 3.432.541 3.386.502 (834.008) 8.067.505 )معاد عرضه ( 2017 يناير 1الرصيد في 
              

 908.518 132.299 776.219 776.219 - - 776.219 - - - - - - الربح للفترة  

 1.160.796 5.474 1.155.322 1.155.322 - - - 1.155.322 - - - - - خل شامل آخر للفترة د

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

 2.069.314 137.773 1.931.541 1.931.541 - - 776.219 1.155.322 - - - - -  للفترة مجموع الدخل الشامل

 (1.309.594) - (1.309.594) (1.309.594) (1.309.594) - - - - - - - - (14أرباح أسهم )إيضاح 

 - - - - (50.000) - - - 50.000 - - - - القانوني حتياطياإلمحول إلى 

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

 26.656.655 2.136.128 24.520.527 13.900.528 - 201.811 2.807.344 6.143.832 1.315.000 3.432.541 3.386.502 (834.008) 8.067.505 )معاد عرضه( 2017ماؤس  31الرصيد في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2018مارس  31كما في 

 
 الهامة السياسات المحاسبية 2
 

 أسس اإلعداد
وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة  2018مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  المختصرةالموحدة أعدت القوائم المالية المرحلية 

 ".لتقارير المالية المرحليةبا" الخاص 34الدولي رقم 
 

كاملة موحدة المختصرة على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية الموحدة ال تشتمل القوائم المالية المرحلية 

للسنة المنتهية السنوية للمجموعة الموحدة ن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية عايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ويجب أللموفقاً 

مارس  31المنتهية في أشهر  الثالثةفترة  . باإلضافة إلى ذلك، إنه ليس من الضروري أن تكون نتائج2017ديسمبر  31في 

 .2018ديسمبر  31تنتهي في سكن توقعها للسنة المالية التي مؤشراً للنتائج التي يم 2018
 

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

ثناء المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة ، باست2017 ديسمبر 31للسنة المنتهية في الموحدة للمجموعة المالية السنوية  القوائم

تم  م المجموعة بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديل. لم تق2018يناير  1التي أدخلت على المعايير والتفسيرات النافذة اعتباراً من 

 إن طبيعة وتأثير كل معيار أو تعديل جديد هي موضحة أدناه:. في وقت مبكرإصداره ولكنه غير بعد 
 

 المتعلق بإيرادات من عقود مبرمة مع عمالء 15قامت المجموعة بتطبيق ألول مرة، المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 المتعلق باألدوات المالية. 9والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 عقود مبرمة مع عمالءالمتعلق بإيرادات من  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ومعيار المحاسبة  بعقود اإلنشاءالمتعلق  11محل معيار المحاسبة الدولي رقم  15يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ء، والتفسيرات ذات الصلة وينطبق على جميع اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالباإليرادات  المتعلق 18الدولي رقم 

ما لم تكن تلك العقود تقع ضمن نطاق المعايير األخرى. يحدد المعيار الجديد نموذج من خمس خطوات الحتساب اإليرادات الناتجة 

، يتم إثبات اإليراد بمبلغ يعكس المقابل الذي 15من العقود المبرمة مع العمالء. بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 ة استحقاقه نظير نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء.تتوقع المنشأ
 

يتطلب المعيار من المنشآت ممارسة االجتهادات، باألخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق كل خطوة 

فية للحصول على العقد من خطوات النموذج على العقود المبرمة مع عمالئهم. كما يحدد المعيار المحاسبة عن التكاليف اإلضا

بإستخدام نهج  15قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  والتكاليف المرتبطة مباشرةً بالوفاء بالعقد.

 بأثر رجعي كامل. 
 

اه سياسات إثبات اإليرادات تنتج إيرادات المجموعة من العقود المبرمة مع العمالء من بيع البضائع وتقديم الخدمات. فيما يلي أدن

 المحددة فيما يتعلق بتلك العقود المبرمة مع العمالء.
 

 بيع البضائع ( 1
تتضمن عقود المجموعة المبرمة مع العمالء لبيع البضائع بشكل عام على التزام أداء واحد. لقد استنتجت المجموعة بأنه ينبغي 

الذي يتم فيه تحويل السيطرة على الموجود إلى العميل. لذلك، فأن تطبيق  إثبات اإليرادات الناتجة من بيع البضائع في الوقت

 ليس له أي تأثير على توقيت إثبات اإليرادات.  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 المقابل المتغير 

ب المعيار الدولي إلعداد التقارير . بموجالعرضورسوم  كميةال حق االسترجاع وتخفيضاتتقدم بعض عقود بيع البضائع للعمالء 

إلى المقابل المتغير. يتم تقدير المقابل المتغير عند  العرضحقوق االسترجاع وتخفيضات الكمية ورسوم ، تؤدي 15المالية رقم 

لى زيادة مبلغ بداية العقد ويقيد إلى أن يتم بعد ذلك حل حاله عدم التيقن المرتبطة به. يؤدي تطبيق القيد على المقابل المتغيرة إ

 اإليراد الذي سيتم تأجيله.
 

  االسترجاعحقوق أ( 
عندما يمنح العقد للعميل حق استرجاع البضائع خالل فترة زمنية محددة، تقوم المجموعة في السابق بتقدير االسترجاعات المتوقعة 

بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير  بإستخدام نهج متوسط المبلغ المرحج حسب االحتمالية المماثل لطريقة القيمة المتوقعة

قائمة في االسترجاعات المتوقعة مبلغ ، يتم تأجيل وإثبات 15. قبل تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15المالية رقم 

. يتم تضمين القيمة المدرجة لمركز المالي ضمن الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى مع إجراء تعديل مقابل "لتكلفة المبيعات"ا

 المبدئية للبضائع المتوقع استرجاعها ضمن "المخزون".
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2018مارس  31كما في 

 

 

 )تتمة(الهامة  السياسات المحاسبية 2

 

 )تتمة( رادات من عقود مبرمة مع عمالءالمتعلق بإي 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 )تتمة( االسترجاعحقوق أ( 

العقد يسمح للعميل ، يكون المقابل المستلم من العميل متغيراً نظراً ألن 15بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

بشكل تتنبأ ن هذه الطريقة ألاسترجاعها ي سيتم تستخدم المجموعة طريقه القيمة المتوقعة لتقدير البضائع التالمنتجات. باسترجاع 

المالية الدولي إلعداد التقارير ر ايالواردة في المعتطبق المجموعة المتطلبات المجموعة. مبلغ المقابل المتغير الذي تستحقه أفضل 

المسترد موعة بعرض المطلوب تقوم المجدراجه في سعر المعاملة. إالذي يمكن المتعلقة بقيد التقديرات للمقابل المتغير  15رقم 

التجارية المدينة والذمم والذمم  "والذمم األخرى الدائنةالذمم التجارية "العميل ضمن استرداد المنتجات من حق الموجود بو

" و"حق استرجاع الموجودات" ويتم تعديل صافي التأثير في المستردة المجموعة مبالغ "المطلوباتحدد تالتوالي.  على، "األخرى

 رباح المبقاة في القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتغيرات في حقوق الملكية. األ

 

مما ناتج عنه إثبات "حق استرجاع الموجودات"  2017ديسمبر  31كما في تم إعادة عرض القائمة الموحدة للمركز المالي 

القائمة بحريني على التوالي. كما تم إعادة عرض  دينار 43.054دينار بحريني و 32.976البالغة  "المستردة والمطلوباتد العقو"

مما ناتج عنه انخفاض في "اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة  2017مارس  31الموحدة للدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 .دينار بحريني على التوالي 29.581دينار بحريني و 39.291البالغة ع العمالء" و"تكاليف اإليرادات" م

 

  الكميةتخفيضات ب( ال
ن تتجاوز كميه أبمجرد المشتراة من قبل العميل المنتجات  علىرجعي لبعض عمالئها  كمية بأثرالتقدم المجموعة التخفيضات 

 .يتم مقاصة التخفيضات مقابل المبالغ المستحقة الدفع من قبل العميلفي العقد. الحد األقصى المحدد ة خالل الفترة ات المشترالمنتجا

 

لتقدير المقابل . يرالمتغالمقابل إلى التخفيضات الكمية بأثر رجعي ، تؤدي 15بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

و"طريقة القيمة . للعقود ذات الحدود القصوى منفردة الكميه "طريقة المبلغ األكثر احتماالً "طبقت المجموعة ، الذي يستحقه المتغير

مبلغ المقابل المتغير بشكل أفضل تتوقع التي المختارة الطريقة لعقود ذات الحدود القصوى ألكثر من كمية واحدة. إن المتوقعة" ل

 ً بقيد المتعلقة ومن ثم قامت المجموعة بتطبيق المتطلبات الواردة في العقد. من الحدود القصوى للكمية بعدد  مدفوعة أساسا

د" ت المجموعة بإثبات "مطلوبات العق، قام15رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية عند تطبيق. للمقابل المتغيرالتقديرات 

وتعديل  "الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى"واستبعاد مخصص التخفيضات المثبت ضمن المستقبلية المتوقعة للتخفيضات 

 األرباح المبقاة ألي فروق.

 

مطلوبات العقد" البالغة مما ناتج عنه إثبات " 2017يسمبر د 31كز المالي كما في تم إعادة عرض القائمة الموحدة للمر

. كما تم إعادة دينار بحريني 124.081البالغة  دينار بحريني وانخفاض في "الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى" 124.081

من اإليرادات الناتجة "مما ناتج عنه انخفاض في  2017مارس  31عرض القائمة الموحدة للدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 دينار بحريني. 108.571البالغة  "مصروفات البيع والتوزيع"و "العقود المبرمة مع العمالء

 

 عرض رسوم الج( 
قة المبالغ المستحالعرض من رسوم يتم مقاصة لعرض منتجاتها. والستئجار رفوف تقوم المجموعة بتقديم رسوم العرض لعمالئها 

 .العميلالدفع من 

 

تقوم المجموعة بتطبيقها والتي  يرالمتغالمقابل إلى  العرضرسوم تؤدي ، 15بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .من خالل تخفيض اإليرادات

 

مما ناتج عنه رسوم العرض فيما يتعلق ب 2017مارس  31تم إعادة عرض القائمة الموحدة للدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 دينار بحريني. 25.494البالغة  "مصروفات البيع والتوزيع"و "اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء"انخفاض في 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2018مارس  31كما في 

 
 ()تتمةالهامة  السياسات المحاسبية 2
 

 )تتمة( المتعلق بإيرادات من عقود مبرمة مع عمالء 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 تقديم الخدمات (2)

إعداد نتائج المعاملة بواقعية، بالرجوع إلى مرحلة إتمام المعاملة بتاريخ  ريتم إثبات اإليراد من تقديم الخدمات عندما يمكن تقدي

 .التقارير المالية
 

المجموعة بأن اإليرادات الناتجة من تقديم الخدمات سيستمر  تاستنتج، 15موجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ب

 إثباتها مع مرور الوقت بإستخدام نماذج المدخالت ذات الصلة.
 

 المتعلق باألدوات المالية 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
باألدوات المتعلق  39محل معيار المحاسبة الدولي رقم  المتعلق باألدوات المالية 9لدولي إلعداد التقارير المالية رقم يحل المعيار ا

، يجمع المعيار بين جميع الجوانب الثالث لمحاسبة 2018يناير  1للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  المالية: اإلثبات والقياس

 القياس واإلضمحالل ومحاسبة التحوط.األدوات المالية: التصنيف و
 

 .9لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم األدوات المالية للمجموعة من تطبيق ااضمحالل يوجد تأثير على تصنيف وقياس و

  تأثير على المجموعة.ا أي أن ال تدخل المجموعة في عقود المشتقات فأن محاسبة التحوط ليس له بما
 

 ألدوات المالية تصينف وقياس ا
، 2018يناير  1بأثر رجعي، بتاريخ التطبيق المبدئي في  9قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

على إعادة تصنيف استثمارات  9أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم فقد  دون إعادة عرض أرقام المقارنة.

في أدوات أسهم حقوق الملكية من استثمارات متاحة للبيع إلى استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  المجموعة

 اآلخر.
 

بأن يتم تصنيف جميع الموجودات المالية وقياسها الحقاً إما بالتكلفة المطفأة أو  9يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

تمثل لألدوات المالية التعاقدية  إذا كانت التدفقات النقدية ماودلة على أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات؛ القيمة العا

 فقط المدفوعات على المبلغ األصلي أو الفائدة على المبلغ األصلي القائم.
 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة كمدرجة بالقيمة العادلة من الدخل أسهم حقوق الملكية في  هاوعة بتصنيف استثماراتقامت المجم

بأن ذلك يقدم عرضاً ، حيث يعتقد مجلس اإلدارة 9الشامل اآلخر عند اإلثبات المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 ً التغيرات في القيمة العادلة مباشرةً في القائمة راتيجية الطويلة والمتوسطة األجل، مما يعكس لالستثمارات االستأكثر وضوحا

 المرحلية الموحدة للدخل.  
 

( لتصنيف استثماراتها في أدوات ةة على حداإجراء اختيار ال رجعه فيه )على أساس كل أديمكن للمجموعة عند اإلثبات المبدئي، 

لم يتم االحتفاظ باستثمارات أسهم حقوق الملكية لغرض القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل إذا أسهم حقوق الملكية كمدرجة ب

 المتاجرة.
 

 :في الحاالت التاليةيتم االحتفاظ بالموجودات أو المطلوبات المالية لغرض المتاجرة 
 

ً أساسأو تكبدها اقتناؤها يتم إذا  )أ(   ؛القريباألجل ها في ؤلغرض بيعها أو إعادة شرا ا

ً لية المحددة التي يتم إدارتها معمحفظة األدوات الماتشكل جزءاً من ، اإلثبات المبدئيعند  )ب(   دليل علىبشأنها والتي يوجد  ا

 ؛ أولمدى القصيراألرباح على ااً لتحقيق نمط فعلي مؤخروجد 

 وفعالة(. مصنفةداة تحوط أو أ ةمالي اتد ضمانو)باستثناء المشتقات التي هي عقبأنها مشتقات مالية  )ج( 
 

يتم مبدئياً قياس االستثمارات في أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة مضافاً 

ً قياسها بالقيمة العادلة مع إثبات المكاسب والخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة في  إليها تكاليف المعاملة. ويتم الحقا

الدخل الشامل اآلخر و"التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة". سوف لن يتم إعادة تصنيف المكسب أو الخسارة المتراكمة في 

 عند استبعاد استثمارات أسهم حقوق الملكية. القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للدخل 
 

رات أسهم حقوق الملكية المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة في القائمة المرحلية الموحدة يتم إثبات أرباح األسهم الناتجة من استثما

 عندما يوجد لدى المجموعة الحق الستالم أرباح األسهم، ما لم تسترد أرباح األسهم بوضوح جزءاً من تكلفة االستثمار. للدخل 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2018مارس  31 كما في

 

 

 )تتمة(الهامة  السياسات المحاسبية 2

 

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

 )تتمة(تصينف وقياس األدوات المالية 

 

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
ً إثبات جمي ً لمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليتم مبدئيا ً قياسها ع الموجودات المالية األخرى وفقا في ية ويتم الحقا

 على النحو الموضح أدناه:باالعتماد على تصنيف الموجودات المالية العادلة مجملها إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة 

 

 :عند استيفاء كل من الشرطيين التاليينفة المطفأة" فقط يتم تصنيف الموجودات المالية "كمدرجة بالتكل
 

تحصيل التدفقات االحتفاظ بالموجودات من أجل األعمال الذي يهدف إلى نموذج بالموجودات المالية ضمن يتم االحتفاظ  -

 النقدية التعاقدية؛ و
 

مدفوعات على المبلغ األصلي تعد فقط  في تواريخ محددة تدفقات نقدية والتيالمالية لألداة ينتج عن الشروط التعاقدية  -

 والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

 

ً قياس الموجودات  تنسب مباشرةً يها تكاليف المعامالت التي إلبالقيمة العادلة مضافا المالية التي تستوفي هذه المعايير يتم مبدئيا

ً . والموجودات الماليةقتناء إ ي اضمحالل في حسوم منها أالفائدة الفعلي ممعدل باستخدام طريقه طفأة بالتكلفة الميتم قياسها الحقا

 القيمة.

 

 ضمحالل الموجودات المالية إ
لخسائر إضمحالل الموجودات المجموعة في عملية احتساب إلى تغير  9لتقارير المالية رقم لقد أدى تطبيق المعيار الدولي إلعداد ا

مع نهج الخسائر االئتمانية المتوقعة  39دة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم المالية عن طريق استبدال نهج الخسارة المتكب

 اآلجلة. 

 

تسجيل مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة لجميع القروض  المجموعةمن  9يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 درجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.وموجودات الديّن المالية األخرى التي ال يتم االحتفاظ بها كم

 

ً المتوقعة على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة  االئتمانيةخسائر التستند  للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع  وفقا

 .للموجودالفائدة الفعلي األصلي العجز بمعدل ثم يتم خصم ومن . استالمها المجموعة

 

المعيار المبسط وقامت باحتساب الخسائر االئتمانية بتطبيق نهج  المجموعةقامت ، "للذمم التجارية المدينة والذمم األخرى"بالنسبة 

التي تستند على واقع خبرة مصفوفة  المجموعة. لقد أنشأت عمرمدى العلى المتوقعة  يةخسائر االئتمانالمتوقعة على أساس ال

 خاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.النظرة المستقبلية ال، والتي تم تعديلها لعوامل مجموعةسابقة للالخسارة االئتمانية ال

 

الموجودات المالية في حالة التعثر في السداد عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية بأنه من غير المحتمل  المجموعةتعتبر 

 . مجموعةستحقة بالكامل قبل األخذ في االعتبار أي تحسينات ائتمانية محتفظ بها من قبل الالمبالغ التعاقدية الم المجموعةبأن تستلم 

 

 مجموعة أدناه:على القوائم المالية المرحلية المختصرة لل 9تم اإلفصاح عن تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 التحول

بأثر رجعي، باستثناء  9ة الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبي

عن ذلك لم يتم إعادة عرض أرقام المقارنة. يتم إثبات الفروق في القيم المدرجة للموجودات المالية الناتجة عن تطبيق المعيار 

 2017. ونتيجة لذلك، فإن المعلومات الواردة لسنة 2018يناير  1كما في  في األرباح المبقاة 9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

. ولذلك ال يمكن مقارنتها بالمعلومات الواردة لسنة 9ال تعكس المتطلبات الخاصة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .9بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2018
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 القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول 
 )مراجعة( 2018مارس  31كما في 

 

 )تتمة(الهامة  السياسات المحاسبية 2
 

 )تتمة( المتعلق باألدوات المالية 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 )تتمة( التحول
 

 2018يناير  1و 2017بر ديسم 31( تسوية القيم المدرجة للموجودات المالية كما في 1
المدرجة المحددة عن طريق تطبيق  إلى القيم 2017ديسمبر  31للموجودات المالية كما في المدرجة  تسوية القيمالجدول التالي يعرض 

 :2018يناير  1 في 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 القيمة المدرجة
  1كما في  

 2018يناير 

مخصص 
ناًء االضمحالل ب

على الخسائر 
 االئتمانية المتوقعة 

إعادة تصنيف 
الموجودات 

 المالية 

 القيمة المدرجة
  31كما في 
  2017ديسمبر 

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 الموجودات المالية     

- - (9.852.400) 9.852.400 
المتاجرة غير استثمارات محتفظ بها لغرض 

  (مارات متاحة للبيعاستث)

9.852.400 - 9.852.400 - 

 المتاجرةغير استثمارات محتفظ بها لغرض 

)مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر(

 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى 8.298.885 - (67.305) 8.231.580
 نقد وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل 2.779.561 - - 2.779.561

──────── ──────── ──────── ────────  
20.863.541 (67.305) - 20.930.846  
════════ ════════ ════════ ════════  

 والحقوق غير المسيطرة ( التأثير على اإلحتياطيات األخرى 2
حقوق غير 

  مسيطرة 
مجموع 

  اإلحتياطيات 

  دينار بحريني  دينار بحريني
    

 كما هو مسجل مسبقاً  2018يناير  1كما في  14.397.180  2.708.756
 9بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم مخصص االضمحالل إثبات  (67.305)  -
 15صافي التأثير الناتج من تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  (6.529)  (3.549)
(3.549)  (73.834)  

────────  ────────  
 2018يناير  1إعادة عرض الرصيد اإلفتتاحي كما في  14.323.346  2.705.207

════════  ════════  

  2018يناير  1و 2017ديسمبر  31( تسوية المخصص المسجل كما في 3
بشأن  2018يناير  1إلى المخصص المعدل كما في  2017ديسمبر  31تسوية المخصص المسجل مسبقاً كما في الجدول التالي يعرض 

 :9التحول إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  1كما في 
 2018يناير 

 تعديل
 التحول 

  31كما في 
  2017ديسمبر 

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 المخصص / الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بما يلي:   

656.736 67.305 589.431 

1 

. 

 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى  
════════ ════════ ════════  

 

 العملة األجنبية والمقابل المدفوع مقدماً بمعامالت المتعلق  22لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم تفسير 

المصروف أو الدخل ذو أو اإلثبات المبدئي للموجود عند الفوري الذي سيتم استخدامه نه عند تحديد سعر الصرف أالتفسير يوضح 

ً غير النقدية المطلوبات غير النقدية أو المتعلق عند استبعاد الموجودات )أو جزء منه( الصلة  فإن ، ذات الصلة بالمقابل المدفوع مقدما

الناتجة عن المقابل المدفوع غير النقدية المطلوبات  غير النقدية أوتثبت فيه المنشأة مبدئياً الموجودات تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي 

 ً ً مدفوعة متعددة مبالغ مستلمة . وإذا كانت هناك مدفوعات أو مقدما لكل دفعه  تحدد تاريخ المعامالالمنشأة أن ت ىيجب علعندئذ ، مقدما

ً أو   مالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة.ال يوجد لهذا التفسير أي تأثير على القوائم ال. مبلغ مستلم للمقابل المدفوع مقدما
 

. 2018التي أدخلت إلى المعايير والتفسيرات ألول مرة في سنة األخرى الجديدة التعديالت تم تطبيق العديد من المعايير والتفسيرات و

 للمجموعة.القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة إال أنها، ليست لها أي تأثير على 
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 حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة إيضاحات
 )مراجعة( 2018مارس  31كما في 

 

 

 معايير وتفسيرات صادرة ولكنها غير إلزامية بعد 3
 

هذه القائمة هي إن . الموحدة وهي مدرجة أدناه الماليةالقوائم حتى تاريخ إصدار فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد 

تنوي المجموعة . بتاريخ مستقبليقابلة للتطبيق ها ستكون أنالمجموعة، بشكل معقول، بتوقع تير والتفسيرات الصادرة، والتي لمعايل

 . إلزاميةهذه المعايير عندما تصبح تطبيق 
 

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

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 السابق التقارير المالية الدولية  اتلجنة تفسير

يحدد المعيار الدولي المتعلق بتقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد التأجير.  27رقم السابقة المالية الدولية 

يتطلب من المستأجرين والعرض واإلفصاح لعقود اإليجار والمبادئ الخاصة باإلثبات والقياس  16إلعداد التقارير المالية رقم 

بطريقة مشابهة لمحاسبة عقود اإليجار التمويلية  قائمة المركز الماليمنفرد مدرج في  بموجب نموذجاحتساب كافة عقود اإليجار 

عقود اإليجار من  -ويتضمن المعيار على إعفائين إثبات خاصين بالمستأجرين . 17بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

القيمة المنخفضة )مثل الحواسيب الشخصية( وعقود إيجار قصيرة األجل )أي عقود اإليجار ذات فترة عقد إيجار  ذاتالموجودات 

( التأجير ات)أي التزامبإثبات االلتزام لعمل مدفوعات التأجير المستأجر  سيقومبدء عقد اإليجار،  عند شهراً أو أقل(. 12 ةلمد

يتطلب من ساستخدام الموجود(. في الذي يمثل الحق في استخدام الموجودات المعنية خالل فترة عقد اإليجار )أي الحق والموجود 

  .حق استخدام الموجود استهالكاإليجار وحساب  اتعلى التزام الفوائد مصروفاتثبات إالمستأجرين بشكل منفصل 
 

ير في تغال وأ اإليجار فترة عقدعند وقوع أحداث معينة )مثل، تغيير  لتزام التأجيراقياس  إعادةالمستأجرين كما يتطلب من 

 بشكل عامالمستأجر  سيقوماإليجار المستقبلية الناتجة عن التغير في مؤشر أو معدل استخدامها لتحديد تلك المدفوعات(.  مدفوعات

  .الموجود استخدامحق في كتعديل  اإليجارلتزام اإعادة قياس  بإثبات مبلغ
 

 عملية االحتساب المحددةعن  بشكل جوهري 16 إلعداد التقارير رقم المعيار الدولي بموجبالمؤجر تغير عملية احتساب لم ت

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

  .يةالتمويلعقود اإليجار و ةليالتشغي عقود اإليجارالتمييز بين نوعين من عقود اإليجار: و 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  16رير المالية رقم إن المعيار الدولي إلعداد التقا

. يمكن للمستأجر اختيار تطبيق 15إلعداد التقارير المالية رقم  الدولير، ولكن ليس قبل تطبيق المنشأة المعيار بالتطبيق المبك

جعي المعدل. تقيّم المجموعة حالياً تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية الكلي أو األثر الر يالمعيار إما انتهاج األثر الرجع

 .وتخطط تطبيق المعيار الجديد بالتاريخ اإللزامي المطلوب 16رقم 
 

ها للن يكون من المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي أدخلت إلى المعايير والتفسيرات سوف التعديالت األخرى الناتجة 

 المركز المالي الموحد أو األداء المالي الموحد للمجموعة.أو  تأثير على السياسات المحاسبيةأي 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2018مارس  31في كما 

 
 

 إيرادات من عقود مبرمة مع عمالء  4
 

 :2017مارس  31و 2018مارس  31في ن يتالثالثة أشهر المنتهي لفترتيمن العقود المبرمة مع العمالء المجموعة يعرض الجدول التالي تصنيف إيرادات 
 
  مواد غذائية مستوردة 

 

 بالجملة
 

 بالتجزئة
 منتجات األلبان 

 والمرطبات
 الفواكه 

 والخضروات
 التخزين 

 والنقل واإلمداد
 

 المجموع
 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

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

 معاد عرضها   معاد عرضها   معاد عرضها   معاد عرضها   معاد عرضها   معاد عرضها   

             نوع اإليرادات 

 9.596.720 9.864.546 - - 918.990 620.947 3.523.885 3.856.068 672.919 684.969 4.480.926 4.702.562 بيع البعضائع 

 135.843 180.397 135.843 180.397 - - - - - - - - تقديم الخدمات 
 ─────────── ────────── ────────── ────────── ─────────── ────────── ────────── ────────── ─────────── ────────── ──────────

─ 
──────────

مجموع اإليرادات من العقود  ─

 9.732.563 10.044.943 135.843 180.397 918.990 620.947 3.523.885 3.856.068 672.919 684.969 4.480.926 4.702.562 المبرمة مع العمالء 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
             األسواق الجغرافية 

 9.053.632 9.321.824 135.843 180.397 918.990 620.947 2.844.954 3.132.949 672.919 684.969 4.480.926 4.702.562 البحرين 

 678.931 723.119 - - - - 678.931 723.119 - - - - الكويت 

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

─ 
──────────

مجموع اإليرادات من العقود  ─

 9.732.563 10.044.943 135.843 180.397 918.990 620.947 3.523.885 3.856.068 672.919 684.969 4.480.926 4.702.562 المبرمة مع العمالء 

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

             توقيت إثيات اإليرادات 

 9.596.720 9.864.546 - - 918.990 620.947 3.523.885 3.856.068 672.919 684.969 4.480.0926 4.702.562  في وقت معين البضائع المحولة 

 135.843 180.397 135.843 180.397 - - - - - - - - الخدمات المحولة مع مرور الوقت 
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ─────────── ────────── ────────── ─────────── ────────── ──────────

─ 
──────────

وع اإليرادات من العقود مجم ─

 9.732.563 10.044.943 135.843 180.397 918.990 620.947 3.523.885 3.856.068 672.919 684.969 4.480.926 4.702.562 المبرمة مع العمالء 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
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 المرحلية الموحدة المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية
 )مراجعة( 2018مارس  31كما في 

 

 

 موسمية النتائج 5
 

: 2017دينار بحريني ) 492.781والبالغ  2018مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة االستثمار دخل صافي يعتبر 

 دينار بحريني( ذو طبيعة موسمية.  572.223
 

 لسهماربح  6
 

لى المتوسط المرجح لعدد أسهم ترافكو عالعائد إلى حاملي  للفترةربح اللسهم في األرباح بقسمة ساسي لاألنصيب الساب تحإيتم 

، كما خزانة بإستثناء متوسط عدد األسهم العادية المشتراه من قبل الشركة والمحتفظ بها كأسهم فترة،القائمة خالل الالعادية األسهم 

 يلي:

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
  مارس )مراجعة( 31 

2017 2018  

   )معاد عرضها(

   

 دينار بحريني -فترة العائد إلى حاملي أسهم ترافكو الربح لل 866.526 776.219
═════════ ═════════  

   
 المتوسط المرجح لعدد األسهم، بعد حسم أسهم الخزانة  77.034.935 77.034.935
═════════ ═════════  

   
 نصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )فلس(ال 11 10

═════════ ═════════  
 

 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 7
 

[ في شركة البحرين للمواشي ش.م.ب. %36.26)مدققة(:  2017ديسمبر  31] %36.26تمتلك المجموعة حصة ملكية بنسبة 

 )مقفلة(، وهي شركة مسجلة في مملكة البحرين وتعمل في تجارة المواشي واألنشطة األخرى ذات الصلة في مملكة البحرين.
 

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

2017 
 )مدققة(

 يدينار بحرين

 مارس  31
2018 

 )مراجعة(
  دينار بحريني

   
 في بداية الفترة / السنة 1.802.625 1.980.860

 خالل الفترة / السنةحصة الشركة في نتائج الشركة الزميلة  (59.817) (168.315)

 / السنةخالل الفترة تغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع للشركة الزميلة  5.599 (9.920)
───────── ─────────  
 في نهاية الفترة / السنة 1.748.407 1.802.625

═════════ ═════════  
 

 .2018مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةتم تسجيل نتائج الشركة الزميلة بناًء على حسابات اإلدارة المعتمدة لفترة 
 

 .2017ديسمبر  31و 2018مارس  31أو إرتباطات رأسمالية جوهرية كما في ال توجد لدى الشركة الزميلة أية التزامات محتملة 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2018مارس  31كما في 

 
 

 محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  استثمارات 8
 ديسمبر 31

2017 
 )مدققة(

 دينار بحريني

 مارس 31
2018 

 )مراجعة(
  بحرينيدينار 

 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   

 أسهم حقوق الملكية المسعرة استثمارات - 6.325.678 6.044.230

 استثمارات غير المسعرة - 3.622.363 3.808.170
───────── ─────────  

9.852.400 9.948.041  
═════════ ═════════  

 

 :العادلة لالستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرةالقيم فيما يلي التغيرات في 

 

 ديسمبر 31
2017 
 )مدققة(

 دينار بحريني

 مارس  31
2018 

 )مراجعة(
  دينار بحريني

   
 في بداية الفترة / السنة 9.852.400 9.484.699

 الفترة / السنةخالل  شراء استثمارات 184.156 193.677
 صافي - الفترة / السنةخالل القيم العادلة تغيرات في  (88.515) 1.096.749

 الفترة / السنةخالل استبعاد استثمارات  - (767.143)
 مال ال رأسعائد  - (15.000)

  في القيمةاضمحالل  - (140.582)
───────── ─────────  

 في نهاية الفترة / السنة 9.948.041 9.852.400
═════════ ═════════  

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

 

 مسعرة أسهم حقوق الملكية غير ال استثمارات
المقدمة من قبل مدراء الصناديق  العادلةالقيمة غير المسعرة بإستخدام أسهم حقوق الملكية  الستثماراتتم تقدير القيم العادلة 

 . األخرى المناسبةبإستخدام تقنيات التقييم أو  يةاالستثمار

 

 ألدوات الماليةا 9
 

 :2017ديسمبر  31و 2018مارس  31فيما يلي نظرة عامة عن األدوات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة كما في 

 

 المجموع 

مدرجة بالقيمة 
 العادلة من 

ل الدخل خال
 الشامل اآلخر 

 قروض 
   وذمم مدينة 

 الموجودات المالية   دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 )مراجعة( 2018مارس  31في     

 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة   - 9.948.041 9.948.041

 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى    9.449.152 - 9.449.152

 أرصدة لدى بنوك ونقد   1.589.812 - 1.589.812
──────── ─────── ────────   
20.987.005 9.948.041 11.038.964   
════════ ═══════ ════════   
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2018مارس  31كما في 

 

 

 )تتمة( ألدوات الماليةا 9
 

 المجموع 
 ثماراتإست

 متاحة للبيع 
 قروض 

  وذمم مدينة 
 

 الموجودات المالية   دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 )مدققة( 2017ديسمبر  31في     

 محتفظ بها لغرض غير المتاجرةستثمارات ا  - 9.852.400 9.852.400

 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى    8.298.885 - 8.298.885

 أرصدة لدى بنوك ونقد  2.779.561 - 2.779.561
─────── ─────── ────────   
20,930,846 9.852.400 11.078.446   

════════ ═══════ ════════   
 

 ديسمبر 31
2017 

 مارس 31
2018  

  )مراجعة( )مدققة(
  دينار بحريني دينار بحريني

 المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  
 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى  6.470.145 5.931.976 

 قروض استيراد  3.157.333 2.946.277
 سحوبات على المكشوف من البنك 995.048 364.869
 قروض ألجل  687.502 895.841
 قرض من حقوق غير مسيطرة  248.500 497.000

─────── ────────  
10.635.963 11.558.528  
════════ ════════  

 العادلة القيمة قياس 10
 

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 

 التالية:اضات واالفتريتم تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية بناًء على الطرق 
 

ك وجزء معين من الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى د والسحوبات على المكشوف من البننقالاألرصدة لدى البنوك و (أ

اقات إلستحقلكبير  إلى حد  ويعود ذلك وجزء معين من الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى تقارب قيمها المدرجة 

 ؛القصيرة األجل لتلك األدوات
 

من قبل المجموعة بناًء على معايير مثل وقروض االستيراد ض من حقوق غير مسيطرة ويتم تقييم القروض ألجل وقر (ب

 ؛2017ديسمبر  31و 2018مارس  31كما في  جة بشكل جوهري عن قيمها العادلةال تختلف القيم المدرلفائدة. أسعار ا

 و
 

في األسواق النشطة أو في  المعلنةالمسعرة من أسعار السوق لملكية أسهم حقوق ا الستثماراتالعادلة  القيمةتم اشتقاق  ج(

االستثمارية المقدمة من قبل مدراء الصناديق  القيمة العادلةبإستخدام ، أسهم حقوق الملكية غير المسعرة استثماراتحالة 

جودات ومنهجيات التقييم المتصمنة على على إستخدام صافي قيمة المو األخرى المناسبةبإستخدام تقنيات التقييم أو 

 .المناسبة األخرى
 

 31و 2018مارس  31عن قيمها المدرجة كما في  ال تختلف بشكل جوهريإن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 

 .2017ديسمبر 
 

 مالية الغير القيم العادلة للموجودات والمطلوبات 

 31و 2018مارس  31العادلة كما في  القيمةبيتم إعادة قياسها لية التي ال تمتلك المجموعة أي موجودات أو مطلوبات غير ما

 .2017ديسمبر 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2018مارس  31كما في 

 
 )تتمة(العادلة  القيمة قياس 10

 

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

بناًء على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ، ن التسلسل الهرمي للقيمة العادلةضم المختصرة

 ككل:
 

 ؛المماثلة أو المطلوبات المماثلة سواق النشطة للموجوداتاألسعار المعلنة )غير المعدلة( في األ - 1المستوى  -
 

القيمة العادلة قياس والتي يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على تقنيات التقييم ألدنى مستوى  - 2المستوى  -

 ؛ وبصورة مباشرة أو غير مباشرةما أالمسجلة 
 

القيمة قياس يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على ي ال والتتقنيات التقييم ألدنى مستوى  - 3المستوى  -

 العادلة. 
 

ما إذا  المجموعةحدد تعلى أساس متكرر، المرحلية الموحدة المختصرة المالية  القوائمالمثبتة في والمطلوبات بالنسبة للموجودات 

أدنى مستوى إلى  اً )استناد -تصنيفها دة تقييم بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعاحدثت تحويالت فيما كانت قد 

 فترة إعداد كل تقرير مالي( في نهاية ككل العادلةلمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها 
 

 العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة: القيميوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس 
 

  )مرجعة( 2018مارس  31

 المجموع 

ذات  التمدخ
تأثير جوهري ال 
يمكن مالحظتها 

 3المستوى 

ذات تأثير  مدخالت
جوهري يمكن 

مالحظتها 
 2المستوى 

سعار مسعرة أ
في أسواق 

 نشطة
  1المستوى 

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 العادلة القيمالموجودات المقاسة ب    

 أسهم حقوق الملكية المسعرة  ت ستثماراا - 6.325.678 - - 6.325.678

   أسهم حقوق الملكية غير المسعرةستثمارات ا - - - 3.622.363 3.622.363 

-  ──────── ──────── ──────── ────────  
9.948.041 3.622.363 - 6.325.678  
═════════ ═════════ ════════ ═════════  

 )مدققة( 2017ديسمبر  31
 

 المجموع 

ت ذا مدخالت
تأثير جوهري ال 
يمكن مالحظتها 

 3المستوى 

ذات تأثير  مدخالت
جوهري يمكن 

مالحظتها 
 2المستوى 

أسعار مسعرة 
 في أسواق نشطة

  1المستوى 
  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

 العادلة القيمالموجودات المقاسة ب    
 جرة: استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتا    

 أسهم حقوق الملكية المسعرة  ستثمارات ا - 6.044.230 - - 6.044.230

   أسهم حقوق الملكية غير المسعرةستثمارات ا - - - 3.808.170 3.808.170 

-  ────────── ────────── ────────── ──────────  
9.852.400 3.808.170 - 6.044.230  

══════════ ══════════ ═══════════ ══════════  
 العادلة: القيمةالمطلوبات المقاسة ب

 .2017ديسمبر  31و 2018مارس  31العادلة كما في  القيمال توجد مطلوبات مقاسة ب
 

، لم تكن هناك تحويالت بين 2017ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2018مارس  31خالل فترة الثالثة أشهرة المنتهية في 

 لقياسات القيم العادلة. 3القيم العادلة، ولم تكن هناك تحويالت إلى أو من المستوى  لقياسات 2والمستوى  1المستوى 
 

بإستخدام أسعار العطاءات المقدمة من قبل مدراء الصندوق بإستخدام معامالت  3تم تقييم سندات أسهم حقوق الملكية للمستوى 

متضمنة  األخرى المناسبةبإستخدام تقنيات التقييم أو  ابهة لهاالحالية ألداة أخرى مشالعادلة  ةالقيمالسوق دون شروط تفضيلية أو 

 . على صافي قيمة الموجود ومضاعفات السوق
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2018مارس  31كما في 

 

 

 )تتمة(العادلة  القيمة قياس 10
 

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

 ديسمبر 31
2017 

 مارس 31
2018  

  )مراجعة( )مدققة(

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 في بداية الفترة / السنة 3.808.170 2.606.027

 تغيرات في القيمة العادلة (185.807) 1.202.143
─────── ───────  
 فترة / السنةفي نهاية ال 3.622.363 3.808.170
═══════ ═══════  

 أس المالر 10

ديسمبر  31
2017 

 مارس 31
2018  

  )مراجعة( (مدققة)

  دينار بحريني دينار بحريني

 لمصرح به:ا  

10.000.000 10.000.000 

 سهم بقيمة  ]100.000.000(: مدققة) 2017 ديسمبر 31[ 100.000.000

 سهمدينار بحريني لل 0.100قدرها سمية إ
════════ ════════  

 :والمدفوع بالكاملوالمكتتب  الصادر  

8.067.505 8.067.505 

 سهم بقيمة  ]80.675.052)مدققة(:  2017ديسمبر  31[ 80.675.052

 دينار بحريني للسهم 0.100أسمية قدرها 
════════ ════════  

 فيما يلي توزيع رأس المال: أ(

 

 )مدققة( 2017بر ديسم 31  )مراجعة( 2018مارس  31 
 

 عدد الفئات
 األسهم

عدد 
 المساهمين

من  %
 مجموع 

  رأس المال
 عدد
 األسهم 

عدد 
 المساهمين

من  %
 مجموع 

 رأس المال 
       

 50 2.989 40.284.309 50 2.986 40.284.309 %1أقل من 
 40 14 31.957.097 40 14 31.957.097 %5وأقل من  %1من 
 10 1 8.433.646 10 1 8.433.646 %20وأقل من  %10من 

 ───────── ────── ─────── ───────── ────── ────── 
 80.675.052 3.001 100 80.675.052 3.004 100 
 ═════════ ══════ ═══════ ════════ ══════ ══════ 

 

وعدد األسهم المحتفظ  شركةمن رأس المال الصادر لل %5 بأكثر من المساهم الرئيسي، الذي يحتفظة سم وجنسيافيما يلي  (ب

 : 2017ديسمبر  31و 2018مارس  31في  بها من قبله
 

 عدد األسهم  الجنسية االسم
 عدد األسهم 

 من الملكية  %
    

 10 8.433.646 بحريني عبدالحميد زينل محمد زينل

 

 أسهم خزانة 12
 

 2017ديسمبر  31[%4.51سهم وبإجمالي  ]3.640.117)مدققة(:  2017ديسمبر  31[ 3.640.117خزانة الم ـسهأتمثل 

 من قبل الشركة.والمكتتب والمدفوع بالكامل، المحتفظ به  رأس المال الصادرمن  ]%4.51)مدققة(: 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2018مارس  31كما في 

 
 أسهم إصدارعالوة  13
 

 وهي غير متاحة للتوزيع. 2008سهم الصادرة في سنة األ حقوقو 2000في سنة إصدار أسهم  نتجت عالوة إصدار األسهم من

 نص عليها قانون الشركات التجارية البحريني.يفي الحاالت التي  ولكن يمكن استخدامها
 

 أرباح األسهم 15
 

نهائية  نقدية أرباح أسهم توزيعالن ، تم إع2018مارس  26بتاريخ  عقدللمساهمين الذي  الجمعية العمومية السنويفي اجتماع 

 31) 2017ديسمبر  31دينار بحريني للسنة المنتهية في  1.232.559وبإجمالي سهم للفلس  16باستثناء أسهم الخزانة، بواقع 

 أرباح أسهمودفع ، تم إعالن 2017مارس  26بتاريخ  مومية السنوي للمساهمين الذي عقد: في اجتماع الجمعية الع2017 مارس

ديسمبر  31دينار بحريني للسنة المنتهية في  1.309.594وبإجمالي سهم للفلس  17باستثناء أسهم الخزانة، بواقع نهائية  قديةن

في القائمة المرحلية الموحدة  "خرىاألذمم الدائنة والتجارية الذمم ال". تم تضمين أرباح األسهم المستحقة الدفع ضمن (2016

 .2017ديسمبر  31و 2018س مار 31للمركز المالي كما في 
 

 ارتباطات والتزامات محتملة 14
 

دينار  211.995)مدققة(:  2017ديسمبر  31دينار بحريني ] 1.089.866بلغت النفقات الرأسمالية المستقبلية للمجموعة 

 بحريني[.
 

المجموعة ضمن أعمالها االعتيادية،  العطاءات والمبالغ المدفوعة مقدماً وضمانات األداء الصادرة من قبل البنوك نيابةً عنبلغت 

 دينار بحريني[.  821.636)مدققة(:  2017ديسمبر  31]2017سبتمبر  30كما في دينار بحريني،  859.936والقائمة 
 

 قطاعات األعمال 16
 

 وهي كالتالي: قطاعات أعمال  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  االستثمارات علىاألوراق المالية المسعرة وغير المسعرة )متضمنة  يف االستثمار استثمارات

 شركات زميلة(.

  
والمواد  المياه. وتعبئةواآليسكريم عصائر الونيع وتوزيع منتجات األلبان إنتاج األلبان وتص منتجات األلبان والمرطبات

 الغذائية األخرى.

  
 استيراد وتوزيع الفواكه والخضراوات والمواد الغذائية األخرى. الفواكه والخضراوات

  
 .تقديم خدمات التخزين والنقل واإلمداد والنقل واإلمدادالتخزين 

 

 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 تم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية األداء. ي

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

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

العمالء الخارجيين المفصح مبيعات يتم تحديد القطاعات الجغرافية للمجموعة حسب موقع موجودات المجموعة. يتم اإلفصاح عن 

 .لعمالئهاالموقع الجغرافي على  عنها في القطاعات الجغرافية بناءً 
 

قطاع وتتكون أساساً من عقارات وآالت ومعدات الالموجودات التشغيلية المستخدمة من قبل جميع ع على موجودات القطا تتضمن

إلى قطاعات  أغلبية الموجودات مباشرةً بينما يمكن أن تنسب ك ونقد. وية مدينة وذمم أخرى وأرصدة لدى بنومخزون وذمم تجار

المستخدمة بصورة مشتركة من قبل قطاعين أو أكثر على أسس  أعمال فردية، تم تخصيص المبالغ المدرجة لبعض الموجودات

 معقولة. 
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 )مراجعة( 2018مارس  31كما في 

 

 

 )تتمة( قطاعات األعمال 16

 

ض إلسترداد وذمم تجارية دائنة تتضمن مطلوبات القطاع على جميع المطلوبات التشغيلية وتتكون أساساً من قروض ألجل وقرو

فردية، تم  األعمالإلى 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.  المطلوباتتخصيص المبالغ المدرجة لبعض 

 

يرادات والمعامالت والموجودات والمطلوبات الناتجة فيما بين القطاعات عند التوحيد وتدرج في خانة التعديل يتم استبعاد اإل

 واالستبعادات.

 

 2018مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  دينار بحريني 723.119دات من العمليات في دولة الكويت بلغت اإليرا

 2018مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة دينار بحريني  29.973الخسارة  وبلغتن( دينار بحري 678.931: 2017)

هي ناتجة من القطاع الجغرافي الرئيسي في مملكة  للفترةإن اإليرادات واألرباح المتبقية [ دينار بحريني 71.772: 2017)

 البحرين.

 

)مدققة(:  2017ديسمبر  31]دينار بحريني  1.073.427إجمالي الموجودات في دولة الكويت بلغ ، 2018مارس  31في 

 1.045.468)مدققة(:  2017ديسمبر  31دينار بحريني ] 990.285ت وبلغ إجمالي المطلوبا[ دينار بحريني 1.128.610

 جميع الموجودات والمطلوبات المتبقية ناتجة من القطاع الجغرافي الرئيسي في مملكة البحرين.[. دينار بحريني
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 القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول 
 (مراجعة) 2018مارس  31في كما 

 

 )تتمة(قطاعات األعمال  16
 

 (مراجعة) 2018 مارس 31المنتهية في  أشهرللثالثة 
 

 :  2017 مارس 31و 2018مارس  31أشهر المنتهيتين في  الثالثةنتائج القطاع التشغيلي لفترتي ن يعرض الجدول التالي تفاصيل ع
 

  مواد غذائية مستوردة 

 بالجملة 
 

 بالتجزئة
 

 استثمارات
 منتجات األلبان 

 والمرطبات
 الفواكه 

 والخضروات
 التخزين 

 والنقل واإلمداد
 تعديالت 

 واستبعادات
 

 المجموع

 
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 
 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 ينار بحرينيد دينار بحريني

 )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  اد عرضها()مع  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  

                 

 9.732.563 10.440.943 - - 173.096 209.684 918.990 620.947 3.523.885 3.856.068 - - 672.919 684.969 4.443.673 4.673.275 أطراف أخرى  -إيرادات

                 
  فيما بين  -إيرادات

 - - (465.008) (468.847) 48.822 32.889 39.878 33.777 11.156 12.245 - - - - 365.152 389.936 القطاعات
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ───────── ────────── ─────────

── 

──────── ────────

─── 

────────

────────

────── 

─────────

── 

─────────

 9.732.563 10.044.943 (465.008) (468.847) 221.918 242.573 958.868 654.724 3.535.041 3.868.313 - - 672.919 684.969 4.808.825 5.063.211  اإليراداتمجموع  ──

 تكاليف اإليرادات

 (7.644.461) (7.819.926) 416.186 435.958 (45.747) (50.394) (799.793) (532.049) (2.550.813) (2.734.907) - - (595.078) (600.796) (4.069.216) (4.337.738) )بإستثناء االستهالك( 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ────────-

── 

────────-

── 

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

 2.088.102 2.225.017 (48.822) (32.889) 176.171 192.179 159.075 122.675 984.228 1.133.406 - - 77.841 84.173 739.609 725.473 إجمالي الربح

 26.991 52.710 (50.070) (43.098) 5.096 5.622 538 4.618 23.999 43.742 - - 11.544 12.365 35.884 29.461 دخل تشغيلي آخر

فات )بإستثناء مصرو

 (1.426.771) (1.402.698) 59.572 43.639 (60.860) (49.181) (140.927) (61.995) (565.877) (684.678) - - (73.707) (79.881) (644.972) (570.602) االستهالك(

 (256.396) (248.971) (4.130) (4.130) (66.976) (71.183) (170527) (11.234) (136.603) (128.954) - - (4.280) (6.430) (26.880) (27.040) االستهالك 

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

 431.926 626.058 (43.450) (36.478) 53.431 77.437 1.159 54.064 305.747 363.516 - - 11.398 10.227 103.641 157.292 من العملياتالربح 

صافي  -دخل االستثمار

حصة على )متضمنة 

نتائج المجموعة من 

 552.946 432.964 (182.631) (284.321) - - - - - - 735.577 717.285 - - - - الشركات الزميلة(

 (47.166) (43.527) 39.320 32.348 (29.049) (24.849) (13.593) (12.132) (21.219) (11.912) - - (1.337) (1.416) (21.288) (25.566) تكاليف التمويل 

 (1.564) 12.243 - - - - - - (1.564) 12.243 - - - - - -  صرف العمالتمكاسب 

اضمحالل استثمارات 

محتفظ بها لغرض غير 

 (27.624) - - - - - - - - - (27.624) - - - - - المتاجرة

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

 908.518 1.027.738 (186.761) (288.451) 24.382 52.588 (12.434) 41.932 282.964 363.847 707.953 717.285 10.061 8.811 82.353 131.726 الربح )الخسارة( للفترة

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ══════ ══════ ══════ ═══════ 
 731.482 183.554 - - 19.021 26.307 10.361 7.500 241.896 129.655 - - 1.650 1.177 458.554 18.915 نفقات الرأسمالية ال

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

 :  2017ديسمبر  31و 2018مارس  31يعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات القطاع كما في 
 

  د غذائية مستوردةموا 
 

 بالجملة
 

 بالتجزئة
 

 استثمارات
 منتجات األلبان 

 والمرطبات
 الفواكه 

 والخضروات
 التخزين 

 والنقل واإلمداد
 تعديالت 

 واستبعادات
 

 المجموع
 مارس 31 

 2018 

 ديسمبر 31
2017 

 مارس 31
 2018 

 ديسمبر 31
2017 

 مارس 31
 2018 

 ديسمبر 31
2017 

 مارس 31
 2018 

 سمبردي 31
2017 

 مارس 31
 2018 

 ديسمبر 31
2017 

 مارس 31
 2018 

 ديسمبر 31
2017 

 مارس 31
 2018 

 ديسمبر 31
2017 

 مارس 31
 2018 

 ديسمبر 31
2017 

 )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 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

 )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  رضها()معاد ع  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  

 39.822.784 40.158.394 (9.015.175) (8.794.213) 3.877.381 3.826.841 1.730.223 1.719.106 11.125.630 10.383.033 16.724.183 16.854.680 986.977 948.569 14.393.565 15.220.378 الموجودات

 ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ 
 12.106.927 13.012.675 (3.946.016) (3.635.494) 2.714.018 2.610.762 1.238.282 1.225.842 4.971.335 4.247.728 - - 673.122 625.901 6.456.186 7.937.936 المطلوبات

 ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2018مارس  31كما في 

 

 

 عالقةالت مع أطراف ذات معامال 17
 

وموظفي  مشتركين أعضاء مجلس إدارةشركات ذات والرئيسيين مساهمين العالقة الشركات الزميلة والتمثل األطراف ذات 

طراف. يتم الموافقة على األمن قبل هذه المتأثرة مشتركة أو السيطرة الأو سيطرة لل خاضعةوشركات  للمجموعةاإلدارة الرئيسيين 

 .المجموعةتسعير وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة سياسات ال
 

أشهر المنتهيتين  الثالثةالمتضمنة في القائمة المرحلية الموحدة للدخل خالل فترتي ومع األطراف ذات العالقة  تفيما يلي المعامال

 :2017 مارس 31و 2018مارس  31في 
 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة 

  (مراجعة) 2018س مار 31 

 مصروفات 
 دخل 
 آخر

 شراء بضائع
  مبيعات وخدمات

 دينار دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 بحريني

 
     
 شركات زميلة - 105.554 3.540 -

 أعضاء مجلس اإلدارة المشتركين 113.189 272.603 319.937 86.369
─────── ─────── ─────── ───────  

86.369 323.477 378.157 113.189  
═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

 

 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة 
 (مراجعة) 2017 مارس 31 

 

مصروفات 
 أخرى 

 دخل 
 آخر

 شراء بضائع
  مبيعات وخدمات

  بحريني دينار دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
     
 شركات زميلة - 9.921 11.850 -

 أعضاء مجلس اإلدارة المشتركين 124.681 223.837 264.916 117.495
─────── ─────── ─────── ──────  
117.495 276.766 233.758 124.681  

═══════ ═══════ ═══════ ══════  
 

وكما  2018مارس  31ا في كمالمتضمنة في القائمة الموحدة للمركز المالي وفيما يلي األرصدة المتعلقة باألطراف ذات العالقة 

 :2017ديسمبر  31في 

 2017ديسمبر  31في 
 )مدققة(

 2018مارس  31في  
 (مراجعة)

 

 مبالغ مستحقة
 ألطراف

 ذات عالقة

 مبالغ مستحقة
 من أطراف
  ذات عالقة

 مبالغ مستحقة
 ألطراف

 ذات عالقة

 مبالغ مستحقة
 من أطراف
  ذات عالقة

دينار   دينار بحريني دينار بحريني
 بحريني

 دينار
 بحريني

 
      

 شركات زميلة 986 4.849  2.626 44.604

 أعضاء مجلس اإلدارة المشتركين 103.404 282.817  - 378.799
────── ──────  ────── ──────  
423.403 2.626  287.666 104.390  
══════ ══════  ══════ ══════  

 عالقة معامالت مع األطراف ذات الالبنود وشروط 

في نهاية إن األرصدة القائمة األطراف ذات العالقة على أساس أسعار السوق العادية. والمبيعات إلى المشتريات من يتم إجراء 

 .ويتم تسويتها على أساس نقدي الناتجة ضمن األعمال اإلعتيادية هي بدون فائدة وغير مضمونةوفي نهاية السنة الفترة 
 

دينار بحريني(  10.761)مدققة(:  2017ديسمبر  31دينار بحريني ] 10.761بمبلغ وقدره لدى المجموعة مخصص اضمحال 

سنة من خالل فحص  . يتم إجراء هذا التقييم في كل2018مارس  31في كما  لطرف ذو عالقةبالمبالغ المستحقة فيما يتعلق 

 .عالقة والسوق الذي يعمل فيهالوضع المالي لطرف ذو 
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 المالية المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة( 2018مارس  31كما في 

 

 

 )تتمه( عالقةالمعامالت مع أطراف ذات   17
 

 اإلدارة الرئيسيين موظفيمكافآت 

 :ينأشهر المنتهي الثالثة فترتيخالل  نين الرئيسييوأعضاء اإلدارة اآلخرمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة فيما يلي 
 

 شهر المنتهيةأ الثالثةلفترة 
  (مراجعة) مارس 31 في 

2017 
 دينار بحريني

2018 
  دينار بحريني

   

  مكافآت قصيرة األجل 94.222 98.044

 للموظفيننهاية الخدمة مكافآت  1.954 2.193
─────── ───────  

100.237 96.176  
═══════ ═══════  

 

 :2017ديسمبر  31و 2018مارس  31كما في من قبل أعضاء مجلس اإلدارة إجمالي حصة الملكية المحتفظ بها تفاصيل فيما يلي 

   عدد األسهم المحتفظ بها 
 ديسمبر 31

2017 
 )مدققة(

 مارس 31
2018 

 االسم  العالقة )مراجعة(
    

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

 ( السيد يوسف صالح عبدهللا الصالح2) س اإلدارةنائب رئيس مجل 542.227 542.227

 ( السيد خالد عبدالرحمن خليل المؤيد3) عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية 457.089 591.545

 ( الدكتور عصام عبدهللا يوسف فخرو4) عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية 1.583.161 1.583.161

 ( السيد إبراهيم صالح الدين أحمد إبراهيم5) 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

 الرحيم ( السيد علي يوسف عبدالرحمن عبد9) عضو 149.660 149.660

 ( السيد فؤاد إبراهيم خليل كانو10) عضو 174.757 174.757

 

   نسبة الملكية %
 ديسمبر 31

2017 
 )مدققة(

 مارس 31
2018 

 االسم  العالقة )مراجعة(
    

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

 ف صالح عبدهللا الصالح( السيد يوس2) نائب رئيس مجلس اإلدارة 0.67 0.67

 ( السيد خالد عبدالرحمن خليل المؤيد3) عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية 0.57 0.73

 ( الدكتور عصام عبدهللا يوسف فخرو4) عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية 1.96 1.96

 ( 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 0.19

 ( السيد فؤاد إبراهيم خليل كانو10) عضو 0.22 0.22
 


