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صاحب السمو الملكي

األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ويل العهد نائب القائد الأعلى

لقوة دفاع البحرين

حضرة صاحب الجاللة

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين

صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئي�س الوزراء املوقر



اأن نحقق ر�ضا عمالءنا من خالل تقدمي اأف�ضل 

اخلدمات واأرفع م�ضتويات اخلدمة وجمموعة من 

اأكرب واأ�ضهر املاركات املعروفة عاملياً باأكرث الأ�ضعار 

تناف�ضية لنعزز من مكانتنا يف ال�ضدارة كواحدة 

من اأف�ضل �ضركات الأغذية يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي.

ت�سرت�س���د �سركتن���ا بالقي���م الأ�سا�سي���ة التالية يف 

�سبيلها لتحقيق ر�ؤيتها:

-  العمل بر�ح الفريق الواحد

-  العتمادية

-  املوثوقية

-  النزاهة �الإن�ساف

-  اللتزام

-   حتقيق القيم املثلى

رؤيـــتـــنـــــا

قـيـمـنـــــا

بـعـدًا جـديـدًا فـي 
الجـودة والنـجـاح  



ثالثة عقود من الخدمة المتميزة

تاأ�س�ست ال�سركة العامة للتجارة ��سناعة الأغذية )ترافكو( في العام 1978 ك�سركة م�ساهمة 

عامة كجزء من مبادرة لإحداث ثورة جديدة في مجال �سناعدة الأغذية في مملكة البحرين. 

 1980 اأ�لي جرى في عام  �قد تحولت ال�سركة، �بنجاح، الى �سركة م�ساهمة من خالل طرح 

م�سيرة  ال�سركة  �ا�سلت  الما�سية  الثالثة  العقود  �خالل  البحرين.  بور�سة  في  مدرجة  �هي 

النجاح �حققت خاللها العديد من النجاحات البارزة �نجحت في اكت�ساب �سمعة طيبة لكونها 

اأ�سبح ا�سم ترافكو  اأف�سل ال�سركات العاملة في مجال �سناعة الأغذية، �اليوم...  �احدة من 

مرادفًا لمجموعة من اأجود المواد الغذائية في العالم. �الأكثر من ذلك، �لكونها �احدة من 

الثقة  نيل  في  نجحت  فقد  البحرين،  في  الغذائية  المواد  مجال  في  العاملة  ال�سركات  اأقدم 

�الإعجاب لإلتزامها بتقديم خدمات متميزة �ذات جودة عالية.

نعمل لخدمة البحرين من خالل ا�ضتيراد الأجود من اأرجاء العالم

الغذائية  �غير  الغذائية  المنتجات  �توزيع  ا�ستيراد  في  الأم  لل�سركة  الأ�سا�سي  العمل  يتركز 

�سركات  اأكبر  بين  �احدة من  ترافكو  �تعتبر  اأمريكي.  100 مليون د�لر  يبلغ  �بحجم مبيعات 

التي ت�سمل المواد  نقل الب�سائع الإ�ستهالكية في البحرين مع مجموعة �ا�سعة من المنتجات 

�ال�سلع  الغذائية  غير  المنتجات  من  �غيرها  �الجافة  �المجمدة  �المبردة  المعلبة  الغذائية 

مثل  بلدان  من  الم�ستوردة  الما�سية  الى  بالإ�سافة  الطازجة،  �الخ�سر�ات  �الفواكه  العامة 

المتحدة  الوليات  المتحدة،  المملكة  الهند،  الأق�سى،  ال�سرق  �اأ�ر�با،  �البرازيل  ا�ستراليا 

اأ��سطية. �بتطبيقها لمجموعة من نظم مراقبة  الأمريكي، الى جانب الد�ل العربية �ال�سرق 

التجارية  العالمات  من  العديد  تقديم  توا�سل  ترافكو  فاإن  �موثوقية،  �سرامة  الأكثر  الجودة 

العالمية ال�سهيرة مع �سمان اف�سل النوعية الممتازة �الخدمات ال�ستثنائية. 

النجاح من خالل العمل الجماعي

عملت  الغذائية،  ال�سناعات  �سوق  في  مهيمنًا  لعبًا  ت�سبح  اأن  في  الثاقبة  ر�ؤيتها  من  كجزء 

في  ترافكو  ا�ستثمرت  �ق  الع�سوي.  �غير  الع�سوي  النمو  خالل  من  التو�سع  على  ترافكو 

تطوير �سناعة المواد العذائية في البحرين من خالل امتالكها �سركة البحرين لتعبئة المياه 

لح�سة  �امتالكها  اللوج�ستي  المجمع  في  �ا�ستثمارها  الطازجة،  الفواكه  ��سركة  �الم�سر�بات 

البحرين  ��سركة  �التجارة  للخدمات  بانز  �ل�سركة  م،  م.  ذ.  لالألبان  اأ�ال  �سركة  في  الأغلبية 

مجل�س  د�ل  بين  الإقت�سادي  التكامل  تحقيق  في  البحرين  مملكة  اأهداف  �لخدمة  للموا�سي. 

التعا�ن الخليجي، فقد اأ�س�ست ترافكو ال�سركة القطرية البحرينية لتجارة الأغذية )�س.م.ق( 

الأغذية  �توزيع  لالإ�ستيراد  مت�سا�ية  اأ�سهم  �بن�سب  قطريين،  م�ستثمرين  مع  بال�ستراك 

�المنتجات غير الغذائية، ��سركة البحرين �الكويت لالألبان التي تاأ�س�ست في العام 1992، �هي 

مملوكة بالكامل ل�سركة اأ�ال لالألبان �تعمل على توزيع منتجاتها في كل من الكويت �العراق.

�ضركة البحرين لتعبئة المياه والم�ضروبات: هي �سركة مملوكة بالكامل من 

قبل ترافكو �هي حائزة على جائزة  الأيز� 2000:9001. �تعتبر �سركة البحرين لتعبئة المياه 

�الم�سر�بات �احدة من بين ال�سركات القليلة جدًا في البحرين التي تعمل في مجال ت�سنيع 

�تعبئة مياه ال�سرب مع الإلتزام ال�سارم بمعايير الجودة. كذلك تعتبر �سركة البحرين لتعبئة 

المياه �الم�سر�بات �احدة من ال�سركات الرائدة في مجال تعبئة المياه، �تعتبر مياه تايلو�س 

مثل  اأخرى  ماركات  الى  بالإ�سافة  المياه،  تعبئة  �سناعة  قطاع  في  الرائدة  التجارية  العالمة 

�سل�سبيل �دلتا.

�ضركة البحرين للفواكه الطازجة: تعتبر �سركة البحرين للفواكه الطازجة اإحدى 

ال�سركات الرائد في مجال المواد الغذائية، �تاأ�س�ست في العام 1998. �قد ا�ستملكتها ترافكو 

العاملة  القوى  جنب  الى  جنبًا  لل�سركة  المتطورة  التحتية  البنية  �مع   .2009 عام  في   ٪100

الإ�ستهالكية  ال�سلع  قطاع  على  مهيمنًا  لعبًا  ال�سركة  ا�سبحت  فقد  �المتخ�س�سة،  المتفانية 

بحجم مبيعات �سنوية يزيد على 9 ماليين د�لر اأمريكي. اإن �سركة البحرين للفواكه  الطازجة 

ن�سطة جدًا في مجالين من مجالت ال�سلع الغذائية �هما ا�ستيراد �توزيع الفواكه �الخ�سر�ات 

عن  ف�ساًل  �الجافة،  �المبردة  المجمدة  الأغذية  �توزيع  ا�ستيراد  هو  �الآخر  الطازجة، 

المنتجات غير الغذائية. �يعتبر ق�سم الفواكه �الخ�سر�ات بال�سركة �احدًا من اأكبر الأق�سام 

ال�سهيرة مثل  المنتجات  اآخر من  الموز، ف�ساًل عن عدد  اأكبر غرف تخزين  البحرين مع  في 

لكتاليز  من  �برايدال  فير�سالند،  من  فريكو  �جبنة  �ساديا،  من  ريزيند  دجاح  �سابكو،  تيلي 

اأ�ر�با، ��سبيلو �موز ت�سيكيتا العالمة التجارية التي اإ�سيفت لنا موؤخرًا.

لترافكو.  بالن�سبة  التجزئة  جناج  �هي   ٪100 بن�سبة  مملوكة  �سركة  مـاركـت:  مــترو 

�بانت�سارها عبر مناطق مختلفة من اأرجاء البحرين، فاإن متر�، �بال �سك، تعتبر �احدة من 

الجودة.  لمراقبة  �سارمة  بمعايير  متر�  �ت�ستهر  المملكة.  في  نموًا  الأ�سرع  المتاجر  �سال�سل 

�على مر ال�سنين، يجعله �جهة لعمالءه المميزين ممن يقدر�ن اأف�سل الخدمات �المنتجات.

�ضركة ترافكو اللوج�ضتية: بداأت هذه ال�سركة عملها في الأ�ل من مايو 2010 �يقع 

مقرها في قاللي، اإن المجمع اللوج�ستي الذي بلغت تكلفة ان�سا�ؤه 14 مليون د�لر، هي �سركة 

تابعة �مملوكة بالكامل ل�سركة ترافكو التي تركز على )3PL(. �يقع مقر هذا المرفق اللوج�ستي 

المجهزة باأحدث التقنيات المتطورة �يمتد على م�ساحة 2000 متر مكعب مع مرافق للتجميد 

�التبريد �اأخرى جافة، في موقع ا�ستراتيجي بالقرب من المطار �الميناء البحري الجديد، ما 

ي�سع ترافكو في �سدارة مز�دي الحلول اللوج�ستية في المملكة.

اأوال لالألبان: تعتبر �سركة اأ�ال لالألبان اأ�لى �سركات الألبان في البحرين اإذ يعود تاريخ 

�هي  لالألبان،  اأ�ال  �سركة  اأ�سهم  من   ٪51 ن�سبة  ترافكو  �تمتلك   .1963 العام  الى  تا�سي�سها 

حائزة على �سهادة الأيز� 9001 : 2000 �هي تلتزم بمعايير الأغذية �ال�سالمة العالمية. �قد 

اللوجي�ستي  �الدعم  الماهرة  العاملة  �القوي  المبتكرة  �المنتجات  التقنيات  اأحدث  �ساهمت 

ال�سوق  في  رائدًا  ا�سمًا  لالألبان  اأ�ال  �سركة  تكون  اأن  في  المتميزة  العمالء  �خدمات  المتطور 

البحرينية. �توفر �سركة اأ�ال لالألبان طيفًا �ا�سعًا من ع�سائر الفواكه �الم�سر�بات �الحليب 

الطازج تحت ا�سم نور، �الحليب الطويل الأجل تحت ا�سم اأ�ال �الآي�سكريم تحت ا�سم فابيون، 

بالإ�سافة الى عدد اآخر من المنتجات ذات القيمة الم�سافة. �تعتبر �سركة اأ�ال لالألبان الأ�لى 

في منطقة الخليج العربي �الثانية في العالم التي ت�ستثمر في علب التترا المعقمة �سعة 1000 

مل المز�دة بنظام غطاء قابل لإعادة الإغالق. �يعمل لدى ال�سركة اأكثر من 245 موظفًا �طاقة 

اإنتاجية اإجمالية تتجا�ز 200.000 طن متري لتكون �احدة من اأكبر ال�سركات في منطقة د�ل 

مجل�س التعا�ن الخليجي. 

ناجح  م�سترك  م�سر�ع  هي  الأغذية:  لتجارة  البحرينية  القطرية  ال�ضركة 

 3 قدره  مدفوع  مال  براأ�س  م�ساهمة  �سركة  �هي  للموا�سى،  القطرية  ال�سركة  �بين  ترافكو  بين 

ماليين د�لر اأمريكي في العام 2008، �تاأ�س�ست بهدف توفير اأف�سل اأنواع الأغذية �المنتجات غير 

الغذائية الم�ستوردة من اأرجاء العالم المختلفة باأ�سعار في متنا�ل الم�ستهلكين في د�لة قطر.

حكومة  قبل  من  للموا�سي  البحرين  �سركة  تاأ�س�ست  للموا�ضي:  البحرين  �ضركة 

البحرين بهدف توفير اللحوم با�سعار معقولة للم�ستهلكين في البحرين. �قد با�سرت ال�سركة 

 2000 1983 �تحولت الى �سركة خا�سة بنجاح الى �سركة خا�سة في عام  عملياتها في العام 

للموا�سي  البحرين  �سركة  �ت�ستورد  ال�سركة.  في  الأغلبية  ح�سة  خاللها  من  ترافكو  لتمتلك 

م�سالخ مجهزة  في  الذبح  يتم  ا�ستراليا حيث  من  منها   ٪75 من  اأكثر  �ياأتي  المبردة  اللحوم 

الوحيدة  ال�سركة  هي  للموا�سي  البحرين  �سركة  اإن  �نظيفة.  �سحية  بطريقة  جيدًا  تجهيزًا 

المخولة با�ستيراد الموا�سي �يتم دعم الأ�سعار من قبل الحكومة.

لمحة عن الم�ضتقبل

اإن النجاح، كما نعلم جميعًا، لي�س هدفًا بحد ذاته بل هي عملية متوا�سلة �م�ستمرة. �نحن في 

�سركة ترافكو نوؤمن، �ب�سدة، بهذه الفل�سفة. �هو ما يوؤهل ال�سركة للتو�سع في الم�ستقبل، بما 

د�ل مجل�س  اأنحاء  �في جميع  بل  المحلية،  ال�سوق  في  لي�س فقط  للعمل  الإدارة  اأهداف  يوؤكد 

التعا�ن الخليجي كذلك.

نبذة عن الشركة
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الـجــودة - مـضـمــونــة دومــًا

10.000.000 دينار بحريني راأ�س املال امل�سرح به 

8.067.505 دينار بحريني راأ�س املال ال�سادر �املدفوع بالكامل 

الإدارة التنفيذية 

رئي�س مجل�س الإدارة )1(   اإبراهيم محمد علي زينل

نائب رئي�س مجل�س الإدارة )2(   يو�سف �سالح ال�سالح

ع�سو )3(   خالد عبدالرحمن الموؤيد

ع�سو )4(   الدكتور ع�سام عبداهلل فخر�

ع�سو )5(   اإبراهيم �سالح الدين

ع�سو )6(   �سامي محمد جالل

ع�سو )7(   جهاد يو�سف اأمين

ع�سو )8(   عبدالر�سا محمد الديلمي

ع�سو )9(   علي يو�سف عبدالرحمن اإنجنير

ع�سو )10(  فوؤاد اإبراهيم كانو

الإدارة التنفيذية 

mgttr@trafco.com.bh ڤي.  �سوندر راجان - مدير عام املجموعة                    729107 17    

sameer@trafco.com.bh �سمري عبداهلل اخلان - م�ساعد املدير العام                  723343 17    

finanz@trafco.com.bh اإ�س �سريدار - املراقب املايل للمجموعة                725897 17    

 hrmtr@trafco.com.bh ح�سني بوجريي - مدير املوارد الب�سرية                  825314 17    

salestr@trafco.com.bh عزام مطرجي - مدير املبيعات                723524 17    

storestr@trafco.com.bh علي رم�سان نا�سر - مدير املخازن                729410 17     

purchtr@trafco.com.bh برا�سانث ب. ج. - مدير امل�سرتيات                725780 17      

smenon@trafco.com.bh �سوري�س مينون - مدير احلا�سب الآيل                723692 17      

 chacts@trafco.com.bh تي �سوما رجان - املدير املايل                827059 17    

cattr@trafco.com.bh كاكاتي نارايانن - مدير التموين                257969 17     

mainttrn@trafco.com.bh فران�سي�س �سكويرا - مهند�س ال�سيانة                729000 17     

مدراء اأق�ضام اأخرى

bwbb@batelco.com.bh اأ�س. موكرجي - املدير العام ل�سركة البحرين لتعبئة املياه                336700 17    

bffc@batelco.com.bh اأنور �سادة - املدير العام - �سركة البحرين للفواكة الطازجة                470935 17    

metro@trafco.com.bh �ستيان كاير�سنا دا�س - مدير عمليات البيع بالتجزئة - اأ�سواق مرت�               813007 17    

logistics@trafco.com.bh يو�سف خور�سيد - مدير املخازن اللوج�ستية - ترافكو اللوج�ستية                  478460 17    
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الـجــودة - مـضـمــونــة دومــًا

الإدارات الأخرى والفروع

   17 727208 دائرة املبيعات   

  17 827059 دائرة املحا�سبة - املكتب الرئي�سي   

  17 276603 ق�سم اخل�سار �الفاكهة - ال�سوق املركزي   

  17 276603 دائرة املحا�سبة - ال�سوق املركزي   

البـنـــــوك

1(  بنك البحرين الوطني )�س.م.ب(   

2(  بنك البحرين �الكويت )�س.م.ب(  

3(   بنك البحرين الإ�سالمي )�س.م.ب(   

4(  البنك الأهلي املتحد )�س.م.ب( )م(  

5(  بنك م�سقط الد�يل   

6(  �ستاندرد ت�سارترد بنك  

7(  بي اأن بي باريبا�س  

8(   بنك ايثمار  

9(  بيت التمويل الكويتي  

ح�ضة محل   ال�ضـركات التابعة 

ال�ضركة التاأ�ضي�س    

٪100 البحرين  1(  �سركة البحرين لتعبئة املياه �امل�سر�بات )�س.�س.�(   

٪100 البحرين  2(  �سركة البحرين للفواكه الطازجة )�س.�س.�(   

٪100 البحرين  3(  �سركة اأ�سواق مرت� )�س.�س.�(   

٪100 البحرين  4(  �سركة ترافكو اللوج�ستية )�س.�س.�(   

٪51 البحرين  5(  �سركة اأ�ال لالألبان ذ.م.م. )ذ.م.م(   

الكويت 6(  ال�سركة الكويتية البحرينية لالألبان )ذ.م.م(   

      )98٪ مملوكة ل�سركة اأ�ال لالألبان(

ح�ضة محل   ال�ضركات الزميلة 

ال�ضركة التاأ�ضي�س    

٪33 البحرين  1-  �سركة البحرين للموا�سي )�س.م.ب.م(   

٪50 قطر  2-  ال�سركة القطرية البحرينية لتجارة الأغذية   

٪50 ال�سعودية  3-  ال�سركة ال�سعودية الد�لية لالألبان    

         )50٪ مملوكة ل�سركة اأ�ال لالألبان(

TRAFCO
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لل�س�ن�ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف�ي 31 دي��س�م��رب 2010

مجلس اإلدارة

اإبـراهــيــــم مــحـــمـد عــلـــي زيـــنــــل  .1

رئي�س جمل�س الإدارة  

يـو�صـف �صـالـح ال�صـالـح  .2

نائب رئي�س جمل�س الإدارة  

د. عـ�صـام عـبد اهلل فـخـرو  .3

ع�سو اللجنة التنفيذية  

خـالـد عـبد الرحـمـن املـوؤيـد  .4

ع�سو اللجنة التنفيذية  

فـوؤاد اإبـراهيـم كـانـو  .5

ع�سو  

عـلـي يـو�صـف عـبد الرحـمن اجنـنري  .6

ع�سو  

اإبـراهـيـم �صـالح الـديـن  .7

ع�سو  

جـهـاد يـو�صـف اأمـني  .8

ع�سو  

�صـامـي مـحـمد جـالل  .9

ع�سو  

عـبد الر�صـا حمـمـد الديلـمي  .10

ع�سو   

mgttr@trafco.com.bh  17 729107 يف  �سندر راجن - املدير العام   

sameer@trafco.com.bh  17 723343 �سمري عبداهلل اخلان - م�ساعد املدير العام   

finanz@trafco.com.bh  17 725897 اإ�س �سريدار - املراقب املايل للمجموعة   

 hrmtr@trafco.com.bh  17 825314 ح�سني بو�سريي - مدير املوارد الب�سرية   

salestr@trafco.com.bh  17 723524 عزام مطرجي - مدير املبيعات   

trafco@batelco.com.bh   17 729410 علي رم�سان نا�سر - مدير املخازن   

purchtr@trafco.com.bh    17 725780 برا�سانث ب. ج. - مدير امل�سرتيات   

metro@trafco.com.bh �ستيان كاير�سنا دا�س - مدير عمليات البيع بالتجزئة  813007 17   

smenon@trafco.com.bh    17 723692 �سوري�س مينون - مدير احلا�سب الآيل   

 chacts@trafco.com.bh  17 827059 تي �سوما رجان - املدير املايل   

cattr@trafco.com.bh   17 257969 كاكاتي نارايانن - مدير التموين   

trafco@batelco.com.bh   17 729000 فران�سي�س �سكويرا - مهند�س ال�سيانة   
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لل�س�ن�ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف�ي 31 دي��س�م��رب 2010

مجلس اإلدارة
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لل�س�ن�ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف�ي 31 دي��س�م��رب 2010

اإلدارة التنفيذية

وقوفًا من اليسار إلى اليمين

تـي �صـومـا رجـان

املدير املايل

�صـوريـ�ش مـينـون

م�دير احلا�س�ب الآيل

عـلي رمـ�صـان نـا�صـر

 م�دير املخ�ازن

عـزام مـطـرجـي

م�دير املبي�عات

حـ�صـيـن بوجـريي 

مدير املوارد الب�سرية

كـاكـاتي نـارايـانـن

م�دي�ر التم�وي�ن

بـرا�صـانـث ب. ج.

 م�دي�ر امل�س�رتيات

فـران�صـيـ�ش �صـكـويـرا

 مهند�س ال�سيانة

جلوسًا

ڤي  �صـونـدر راجـان )��سط(

مدير عام املجموع�ة

�صـمري عـبداهلل اخلـان )ي�سار(

م�ساعد املدير العام

اإ�ش �صـريـدار )ميني(

املراقب املايل للمجموع�ة
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لل�س�ن�ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف�ي 31 دي��س�م��رب 2010

إدارة مجموعة شركات

اأنـور �صـادة

امل�دي�ر الع�ام

�سركة البحرين للفواكه

 الطازجة )�س.�س.�(

�صـا�صـيـان دا�ش

مدير عمليات البيع بالتجزئة

اأ�سواق مرت� )�س.�س.�(

ڤي  �صـونـدر راجـان

مدير عام املجموع�ة

يـو�صـف خـور�صـيد

م�دي�ر املخ�ازن 

اللوج�ستي�ة 

ا�ش. مـوكـرجـي

امل�دير العام

�سركة البحرين لتعبئة

املياه �امل�سر�بات )�س.�س.�( 
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اأبتداأت ال�سنة املالية 2010 �هناك اأ�ستقرار ن�سبي يف اأ�سعار ال�سلع الغذائية �ال�ستهالكية ب�سفة عامة اإل اأن مع بدايات ال�سهر ال�ساد�س من ال�سنة �نتيجة لكثري من التقلبات اجلوية �الطبيعية �تاأثر عدة بلدان منتجة لل�سلع الأ�سا�سية 

من نق�س يف الأنتاج، بداأت موؤ�سرات الأ�سعار يف اأرتفاع تدريجي بلغت ذر�تها مع نهاية ال�سنة �بداية ال�سنة احلالية . �قد اأ�سدرت منظمة الفا� حتذيرها من نق�س الغذاء يف العامل �زيادات غري م�سبوقة يف الأ�سعار . �قد تفاقمت 

امل�سكلة جراء زيادة حجم ال�ستهالك يف بع�س البلدان املنتجة لل�سلع الأ�سا�سية مثل الهند، ال�سني �الربازيل، بحيث اأ�سبحت الكميات املتوفرة للت�سدير لتفي مبتطلبات الأ�سواق اخلارجية .

حتت هذه الظر�ف ال�سعبة متكنت جمموعة �سركات ترافكو من املحافظة على ح�ستها يف �سوق املواد الغذائية �بالرغم من عدم احل�سول يف كثري من الأحيان على الكميات املطلوبة من ال�سلع خا�سة يف جمال منتجات الد�اجن 

املثلجة اإل اأن املجموعة حققت خالل ال�سنة املالية مبيعات اإجمالية بحد�د 37.3 مليون دينار بحريني بزيادة 6٪ عن ال�سنة ال�سابقة �التي كانت 35 مليون دينار بحريني. اأما بالن�سبة للربحية فقد تراجعت الأرباح ال�سافية بن�سبة ٪9 

من 1.59 مليون دينار بحريني اىل 1.44 مليون دينار بحريني هذه ال�سنة نتيجة لرتاجع هام�س الربح �تاأثري النتائج ال�سلبية لبع�س ال�سركات التابعة على اأجمايل ربحية املجموعة .

�جدير بالذكر اأن جمل�س الإدارة قرر خالل ال�سنة املالية �من منطلق مزيد من التنظيم الإداري ��سبط م�ستوى الربحية لكل ن�ساط �اإدارة اىل حتويل بع�س الفر�ع يف املجموعة اىل كيانات م�ستقلة بتحويلها اىل �سركات ال�سخ�س 

الواحد متتلك املجموعة 100٪ من اأ�سهمها. �لهذا الغر�س مت ت�سجيل كل من ) �سركة اأ�سواق مرت�( � ) �سركة ترافكو اللوج�ستية ( �قد �سبق يف عام 2009 اأن حتولت ) �سركة البحرين للفواكه الطازجة ( ك�سركة ال�سخ�س الواحد 

مملوكة بالكامل للمجموعة بعد اأ�ستحواذنا على ح�سة ال�سريك ال�سعودي .

�ضركة  اأوال لالألبــان

اأ�ستمرت ال�سركة التابعة يف حتقيق نتائج طيبة خالل ال�سنة املالية �كان للمخز�ن اجليد لديها يف بداية ال�سنة تاأثري اإيجابي على ربحيتها بينما اأبتداأ هام�س الربح يف الرتاجع يف الربع الأخري من ال�سنة املالية نتيجة لرتفاع كلفة 

املواد اخلام �مواد التعبئة مع بقاء اأ�سعار البيع كما كانت نتيجة للمناف�سة الكبرية من املنتجات املماثلة. �قد حققت ال�سركة يف هذه ال�سنة مبيعات اإجمالية بقيمة 13.6 مليون دينار مقارنة مع 12.4 مليون دينار بحريني يف ال�سنة 

ال�سابقة�باإجمايل اأرباح بلغت  298 األف دينار بحريني مقارنة ب� 187 األف دينار بحريني للفرتة املماثلة من ال�سنة ال�سابقة �ح�ستنا منها 51٪ �ي�سكل الت�سدير اإىل كل من الكويت، الأردن، ال�سعودية �العراق احل�سة األأكرب من 

مبيعات ال�سركة .

�ضركة البحرين للفواكه الطازجة

كما متت الإ�سارة اليه اأعاله فبعد متلكنا هذه ال�سركة بالكامل حا�لت الإدارة اجلديدة الرتكيز على الإ�سترياد �التعامل املبا�سر يف قطاع الفواكه �اخل�سر�ات الطازجة �اإ�سافة مواد جديدة لقائمة ال�سلع التي تتعامل فيها . �قد ح�سلت 

ال�سركة على الوكالة احل�سرية ملاركة ) جيكيتا ( للموز �لكن ب�سفة اإجمالية �نتيجة للمناف�سة ال�سديدة يف هذا القطاع منيت ال�سركة بخ�سارة اإجمالية بحد�د 367 األف دينار بحريني مقارنة بخ�سارة يف ال�سنة ال�سابقة مببلغ 334 

األف دينار بحريني على الرغم من زيادة حجم املبيعات من 3.08 مليون دينار بحريني اىل 3.55 مليون دينار بحريني يف عام 2010 . 

�ضركة البحرين لتعبئة املياه وامل�ضروبات

متكنت هذه ال�سركة اململوكة بالكامل للمجموعة من حتقيق اأرباح �سافية بلغت 44 األف دينار بحريني مقابل خ�سارة يف ال�سنة ال�سابقة بلغت 63 األف دينار بحريني، �هذه اأ�ل مرة يف تاريخ ال�سركة اأن حتقق ربحًا من عملياتها حيث 

بلغ اإجمايل املبيعات 1.28 مليون دينار بحريني مقابل 959 الف دينار بحريني يف ال�سنة ال�سابقة. �قد قامت ال�سركة بالرتكيز على ال�سوق املحلي �اإ�سافة عبوات جديدة ملنتجاتها �اإ�سافة خطوط اأنتاج جديدة بالإ�سافة اىل زيادة 

مبيعاتها يف �سوق الكويت . كما اأن ال�سركة طرحت خالل �سهر رم�سان املبارك مياه بطعم ماء اللقاح لأ�ل مرة �قد لقى املنتج ا�ستقبال جيد من امل�ستهلكني .

�ضركة اأ�ضواق مرتو

خالل اخلم�س �سنوات الأخرية منذ 2006 اأرتفع عدد حمالت التجزئة التي تديرها ال�سركة من )5( فر�ع اىل )11( فرعًا �تقدم هذه ال�سركة خدماتها يف ت�سويق منتجات املجموعة �منتجات اأخرى يف الأحياء ال�سكنية �تعترب عملياتها 

اإ�سافة م�ساندة لت�سويق منتجات الوكالت التي لدى ال�سركة الأم �قد حققت ال�سركة مبيعات اإجمالية بحد�د 4.06 مليون دينار بحريني بزيادة حوايل 10٪ عن املبيعات يف ال�سنة ال�سابقة �التي بلغت 3.7 مليون دينار بحريني .

�ضركة ترافكو اللوج�ضتية

كما تعلمون �مت�سيًا مع الطلب املتزايد للتخزين �الأعمال اللوج�ستية �ال�سيا�سة العامة للد�لة لتوفري خمز�ن اأ�سرتاتيجي لل�سلع الغذائية، فاأن املجموعة اأ�ستثمرت مبلغ بحد�د 5 مليون دينار بحريني يف بناء هذه امل�ستودعات لتخزين 

ال�سلع اجلافة �املربدة �املثلجة يف الأر�س امل�ستاأجرة يف منطقة قاليل �قد متكنت ال�سركة يف خالل ال�ستة اأ�سهر الأ�ىل من عملياتها ا�ستقطاب عدة عمالء �سواء من ال�سركات التابعة اأ� من الآخرين حيث مت تاأجري اأكرث من 50٪ من 

امل�ساحات املتوفرة �هناك موؤ�سرات اإيجابية لت�سويق جميع امل�ساحات خالل ال�سنة احلالية .

بـ�ضـــم اهلل الرحــمــن الــرحــيـــم

تقــرير مجلس االدارة
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)QBC( ال�ضركة القطرية البحرينية لتجارة الأغذية

خالل ال�سنة املالية جرت اإعادة جذرية لهيكلة �اإدارة هذه ال�سركة �التي منتلكها منا�سفة مع اإحدى ال�سركات العامة يف د�لة قطر ال�سقيقة �يوؤ�سفنا اأنه نتيجة لعوامل كثرية منها املناف�سة  يف �سوق قطر �عدم قدرة الإدارة ال�سابقة يف 

اإ�سترياد �ت�سويق منتجاتها فقد حققت ال�سركة اإجمايل خ�سارة بحد�د 350 األف دينار بحريني ) ح�ستنا منها 175 األف دينار بحريني ( مقابل خ�سائر اإجمالية يف �سنتها املالية ال�سابقة بلغت 102 األف دينار بحريني ) ح�ستنا منها 

51 األف دينار بحريني (. �قد بداأ املدير العام اجلديد الذي مت تعيينه يف الربع الأخري من ال�سنة املالية �ناأمل اأن تتمكن الإدارة اجلديدة من تعديل ��سعها خالل ال�سنة اجلديدة �اإ�سافة �سلع جديدة على قائمة املواد التي تتعامل فيها 

�الرتكيز على الت�سويق ب�سكل منتظم .

�ضـركة البحرين للموا�ضي

متتلك ترافكو 33٪ من اأ�سهم هذه ال�سركة �التي تتعامل يف اإ�سترياد املوا�سي �اللحوم املربدة �بيعها بالأ�سعار املحددة من قبل الد�لة �قد كانت ح�ستنا من اأرباح ال�سركة لل�سنة املالية 2010 مبلغ 297 األف دينار بحريني مقابل ح�ستنا 

من اخل�سارة يف ال�سنة ال�سابقة �التي بلغت 125 األف دينار بحريني �قد متكنت ال�سركة من حتقيق الربح هذه ال�سنة نتيجة لرتاجع حجم النفوق يف املوا�سي �الزيادة امل�ستمرة يف قيمة املبيعات الإجمالية .

اأرباح املجموعة وتو�ضية جمل�س الدارة بكيفية توزيعها

تظهر امليزانية املدققة لل�سركة اأن الأرباح ال�سافية لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010 هي 1.444.239 دينار بحريني �باإ�سافة الأرباح املتبقية من ال�سنة ال�سابقة 874.843 دينار بحريني �بالإ�سافة اإىل حتويل اإحتياطي 

قانوين من قبل ال�سركة التابعة مببلغ 38.825 دينار بحريني ي�سبح الإجمايل القابل للتوزيع  هو 2.280.257 دينار بحريني �يو�سي جمل�س الإدارة توزيع هذه الأرباح على النحو التايل : 

-    اإحتياطي قانوني                                                    

-    اإحتياطي عام

-    اأرباح نقدية للم�ساهمين بن�سبة  ٪16      

       ارباح م�صتبقاه لل�صنة الجديدة 2011     

       بالإ�سافة اإلى:

-    مخ�س�س لالأعمال الخيرية   

       مخ�س�س لأتعاب مجل�س الإدارة  

       مجموع المخ�ض�ضات

        ويتم طرحه من ح�صابات ال�صنة المالية الجديدة 2011  بعد ت�صديق الجمعية العامة عليه .               

خطوات تنفيذ مبادىء حوكمة ال�سركات :

من اأجل تطبيق نظام حوكمة ال�سركات �الذي اأ�سدرته اجلهات الرقابية خالل ال�سنة على اأن يطبق بالكامل يف ال�سنة املالية 2011 قامت ال�سركة باختيار �سركة بي دي اأ� جواد حبيب لالأطالع على الو�سع احلايل �التو�سية بالتعديالت 

�اخلطوات الالزمة ملزيد من التح�سني يف هذا املجال ��ستقوم ال�سركة بالعمل لالإلتزام بهذه القواعد حيث ما دعت احلاجة .

معلومات تتعلق باأع�ضاء جمل�س الدارة

1.   عقدت اللجان جمال�س الإدارة املختلفة يف املجموعة عددًا من الجتماعات خالل ال�سنة املالية �هي : 

-    مجل�س الإدارة

-    اللجنة التنفيذية

-    لجنة التدقيق الداخلي

-    مجل�س اإدارة �سركة البحرين لتعبئة المياه �الم�سر�بات

-    مجل�س اإدارة �سركة البحرين للفواكه الطازجة 

-    مجل�س اإدارة �سركة ا�سواق متر�

-    مجل�س اإدارة �سركة ترافكو اللوج�ستية

تقــرير مجلس االدارة

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

146.051

50.000

1.250.543

663.833

25.000

90.000

115.000

5  اأجتماعات

6  اأجتماعات

4  اأجتماعات

5  اأجتماعات

5  اأجتماعات

6  اأجتماعات

2  اأجتماع
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2.  اأ�ستلم اأع�ساء اللجان املختلفة بدل ح�سور عن اجتماعاتهم بلغ 30،450 دينار بحريني مقابل 27.600 دينار بحريني يف عام 2009 .

تنفيذًا لقرار اإجتماع اجلمعية العامة يف 17 مار�س 2010 فقد مت �سرف ما جمموعة 90 األف دينار بحريني مكافاأة لأع�ساء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية 2009 ) مقابل 134 األف دينار بحريني عن ال�سنة ال�سابقة 2008( �قد   .3

مت طرح هذا املخ�س�س من اأرباح ال�سنة احلالية 2010 طبقًا للنظام املحا�سبي .

ميتلك اأع�ساء جمل�س الإدارة ح�سب �سجالت م�سجلي الأ�سهم يف 31 دي�سمرب 2010 كميات الأ�سهم التالية :

1.   اإبراهيم محمد علي زينل

2.   يو�سف �سالح ال�سالح

3.   خالد عبدالرحمن الموؤيد

4.   الدكتور ع�سام عبداهلل فخر�

5.   اإبراهيم �سالح الدين اأحمد

6.   جهاد يو�سف عبداهلل اأمين

7.   �سامي محمد جالل

8.   عبدالر�سا محمد الديلمي

9.   علي يو�سف عبدالرحمن اأنجنير

10. فوؤاد اإبراهيم كانو

�ضكر و تقدير:

�يف اخلتام �بالنيابة عن جميع م�ساهمي املجموعة نتقدم بال�سكر �التقدير اىل القيادة يف مملكة البحرين �كافة الوزراء �امل�سئولني يف �زارات �موؤ�س�سات الد�لة على ا�ستمرار دعمهم �تعا�نهم معنا، 

كما ل ي�سعنا اإل اأن ن�سكر جميع العاملني يف املجموعة على اخال�سهم �تفانيهم يف العمل مما كان له التاأثري الأكرب على انتاجية املجموعة .

كما نود اأن ن�سكر زبائننا الكرام لدعمهم لنا �اأي�سًا املتعاملني مع �سركات املجموعة �الذين كان حل�سن ت�سريفهم ملنتجاتنا اأكرب الأثر يف ك�سب ثقة �تقبل اجلمهور ملنتجاتنا .

)� قل اعملوا ف�س��ريى اهلل عملكم � ر�سوله � املوؤمنون  (

ابراهيم حممد علي زينل

رئي�س جمل�س الدارة 

البحرين يف 26 فرباير 2011  

تقــرير مجلس االدارة

عدد الأ�سهم

1.873.137

542.227

471.545

1،583.161

295.809

450.000

203.901

250.184

211.075

1.046.432
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
الشركة العامة للتجارة وصناعة األغذية ش.م.ب.

تقرير حول القوائم املالية املوحدة

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة لل�سركة العامة للتجارة ��سناعة الأغذية �س.م.ب. )»ال�سركة«( �ال�سركات التابعة لها )الم�سار اإليهم معًا »بالمجموعة«(، �التي ت�سمل قائمة المركز المالي الموحدة كما 

في 31 دي�سمبر 2010، �القوائم الموحدة للدخ�ل �الدخل ال�سامل �التدفقات النقدية �التغيرات في الحقوق لل�سنة المنتهية في ذلك التاريخ، �ملخ�س لأهم ال�سيا�سات المحا�سبية �الإي�ساحات الأخرى.

م�ضئولية اأع�ضاء جمل�س الإدارة عن القوائم املالية املوحدة

اإن مجل�س اإدارة ال�سركة هو الم�سئول عن الإعداد �العر�س العادل لهذه للقوائم المالية الموحدة �فقا للمعايير الد�لية لإعداد التقارير المالية، �كذلك الرقابة الداخلية التي تقرر الإدارة �سر�رتها للتمكن من اإعداد قوائم 

مالية موحدة خالية من الأخطاء الجوهرية، �سواء كانت ناتجة عن اأية تجا�زات اأ� اأخطاء. 

م�ضئولية مدققي احل�ضابات 

اإن م�سئوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه القوائم المالية الموحدة ا�ستنادًا اإلى اأعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد تمت اأعمال التدقيق التي قمنا بها �فقًا لمعايير التدقيق الد�لية. تتطلب هذه المعايير منا الإلتزام بالأخالقيات 

المهنية ذات العالقة �اأن نقوم بتخطيط �تنفيذ اأعمال التدقيق للح�سول على تاأكيدات معقولة باأن القوائم المالية الموحدة خالية من اأية اأخطاء جوهرية. 

ت�سمل اأعمال التدقيق القيام باإجراءات للح�سول على اأدلة تدقيق موؤيدة للمبالغ �الإي�ساحات المف�سح عنها في القوائم المالية الموحدة. اإن اختيار الإجراءات المنا�سبة يعتمد على تقديراتنا المهنية، بما في ذلك تقييم 

مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، �سواء ناتجة عن تجا�زات اأ� اأخطاء. �عند تقييم هذه المخاطر يتم الأخذ في العتبار نظم الرقابة الداخلية المعنية باإعداد �عر�س القوائم المالية الموحدة ب�سورة 

عادلة �التي تمكننا من ت�سميم اإجراءات تدقيق منا�سبة في ظل الأ��ساع القائمة، �لكن لي�س لغر�س اإبداء راأي مهني حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة. كما تت�سمن اأعمال التدقيق تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات 

المحا�سبية المتبعة �مدى معقولية التقديرات المحا�سبية التي اإجراها مجل�س اإدارة ال�سركة �كذلك تقييم العر�س العام للقوائم المالية الموحدة.

�باعتقادنا اإن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية �مالئمة لتمكيننا من اإبداء راأي تدقيق حول هذه القوائم. 

الراأي

في راأينا اإن القوائم المالية الموحدة تعبر ب�سورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، عن المركز المالي  للمجموعة كما في 31 دي�سمبر 2010 �عن اأدائها المالي الموحد �تدفقاتها النقدية الموحدة لل�سنة المنتهية في 

ذلك التاريخ �فقًا للمعايير الد�لية لإعداد التقارير المالية.

تقرير حول املتطلبات التنظيمية الأخرى 

اإن ال�سركة، في راأينا، تحتفظ ب�سجالت محا�سبية منتظمة �اأن القوائم المالية الموحدة �المعلومات الواردة في تقرير رئي�س مجل�س الإدارة، فيما يتعلق بهذه القوائم المالية الموحدة تتفق مع تلك ال�سجالت.  كما نوؤكد 

�ح�سب علمنا �اعتقادنا لم تقع خالل ال�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010 اأي مخالفات لأحكام قانون ال�سركات التجارية البحريني اأ� لأحكام عقد التاأ�سي�س �النظام الأ�سا�سي لل�سركة على �جه قد يوؤثر ب�سكل جوهري 

�سلبًا على ن�ساط المجموعة اأ� مركزها المالي الموحد. 

26 فبراير 2011 

المنامة، مملكة البحرين
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لل�س�ن�ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف�ي 31 دي��س�م��رب 2010

20102009

دينار بحرينيدينار بحرينياإي�ساحات

37.300.74235.084.301مبيعات

)27.850.150()29.824.795(تكلفة المبيعات

7.475.9477.234.151اإجمالي الربح

-51.586دخل التخزين

5229.830267.317دخل ت�سغيلي اآخر 

)1.533.166()1.657.469(م�سر�فات البيع �التوزيع

)1.214.432()1.130.899(م�سر�فات عامة �اإدارية

)2.861.329()3.322.127(تكاليف الموظفين

)488.726()433.366(7ا�ستهالك �اإطفاء

-)170.383(تكاليف ت�سغيلية مبا�سرة – المخزن 

1.043.1191.403.815ربح من العمليات 

61.063.042696.993دخل ا�ستثمار

)484.103()491.032(7تكاليف التمويل 

)271.140(11121.322ح�سة المجموعة من نتائج ال�سركات الزميلة 

)62.848(26.000مكا�سب )خ�سائر( تحويل العمالت 

1.762.4511.282.717ربح المجموعة لل�سنة من العمليات الم�ستمرة

العمليات الموقوفة

 45.738-34ربح ال�سنة من العمليات الموقوفة )�سافي(         

ربح المجموعة لل�سنة قبل ا�سمحالل ا�ستثمارات متاحة 

      للبيع �مك�سب من اقتناء �سركة تابعة

1.762.4511.328.455

)112.318()31.630(12ا�سمحالل ا�ستثمارات متاحة للبيع           

1.730.8211.216.137ربح المجموعة لل�سنة قبل مك�سب من اقتناء �سركة تابعة 

578.000-33مك�سب من اقتناء �سركة تابعة

71.730.8211.794.137ربح المجموعة لل�سنة

)195.685()286.582(العائد اإلى حقوق غير م�سيطرة

1.444.2391.598.452الربح العائد اإلى حاملي اأ�سهم ترافكو

81820الن�سيب الأ�سا�سي �المخف�س لل�سهم في الأرباح )بالفل�س(

الن�سيب الأ�سا�سي �المخف�س لل�سهم في الأرباح من 

81820    العمليات الم�ستمرة )بالفل�س(

قائمة الدخل الموحدة

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 34 جزءًا من هذ القوائم املالية املوحدة.
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لل�س�ن�ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف�ي 31 دي��س�م��رب 2010

20102009

دينار بحرينيدينار بحريني

ربح المجموعة لل�سنة
1.730.8211.794.137

دخل )خ�سارة( �ساملة اأخرى 

تغيرات متراكمة في القيم العادلة

)114.020()483.808(مك�سب محقق مت�سمن في قائمة الدخل الموحدة عند ا�ستبعاد ا�ستثمارات متاحة للبيع )�سافي(

)722.495(732.717تغيرات في القيمة العادلة ل�ستثمارات متاحة للبيع )اإي�ساح 12(

17.11530.725تغيرات في القيمة العادلة ل�ستثمارات ال�سركات  الزميلة المتاحة للبيع )اإي�ساح 11(

)23.557(15.268تعديل تحويل العمالت الأجنبية

)829.347(281.292دخل )خ�سارة( �ساملة اأخرى لل�سنة

2.012.113964.790مجموع الدخل ال�سامل لل�سنة

)158.363()294.063(العائد اإلى حقوق غير م�سيطرة

1.718.050806.427مجموع الدخل ال�سامل لل�سنة العائد اإلى  حاملي اأ�سهم ترافكو

قائمة الدخل الشامل الموحدة

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 34 جزءًا من هذ القوائم املالية املوحدة.
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لل�س�ن�ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف�ي 31 دي��س�م��رب 2010

20102009

دينار بحريني دينار بحريني اإي�ساحات

الموجودات 

موجودات غير متداولة

910.521.87210.441.983عقارات �اآلت �معدات

1016.79923.425موجودات غير ملمو�سة

111.648.5791.510.142ا�ستثمارات في �سركات زميلة

129.120.7179.364.023ا�ستثمارات متاحة للبيع

21.307.96721.339.573

موجودات متداولة

138.024.1507.682.587مخز�ن

148.553.7649.473.082ذمم تجارية مدينة �ذمم اأخرى  

15576.049296.478اأر�سدة لدى بنوك �نقد

17.153.96317.452.147

38.461.93038.791.720مجموع الموجودات

الحقوق �المطلوبات

الحقوق

168.067.5058.067.505راأ�س المال

)560.224(  )560.224(17اأ�سهم خزانة

183.386.5023.386.502عال�ة اإ�سدار اأ�سهم

192.459.5382.313.487احتياطي قانوني

201.000.000950.000احتياطي عام

3.835.3333.561.522تغيرات متراكمة في القيمة العادلة

833.663874.843اأرباح مبقاة - قابلة للتوزيع

2191.52852.703اأرباح مبقاة - غير قابلة للتوزيع

1.300.5431.300.543توزيعات مقترحة

20.414.38819.946.881الحقوق العائدة اإلى حاملي اأ�سهم ال�سركة الأم 

1.397.3041.103.241حقوق غير م�سيطرة

21.811.69221.050.122مجموع الحقوق 

مطلوبات غير متداولة

23946.5831.286.803قر��س لأجل

24627.000627.000قر��س من حقوق غير م�سيطرة 

25965.361904.252مكافاآت نهاية الخدمة للموظفين

2.538.9442.818.055

مطلوبات متداولة

265.672.9866.050.268ذمم تجارية دائنة �ذمم اأخرى

153.433.9804.201.945�سحب على المك�سوف 

231.173.1851.565.360قر��س لأجل

273.831.1433.105.970قر��س ا�ستيراد

14.111.29414.923.543

16.650.23817.741.598مجموع المطلوبات

38.461.93038.791.720مجموع الحقوق �المطلوبات

قائمة المركز المالي الموحدة

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 34 جزءًا من هذ القوائم املالية املوحدة.

اإبراهيم محمد علي زينل

رئي�س مجل�س الإدارة

يو�سف �سالح ال�سالح

نائب رئي�س مجل�س الإدارة
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لل�س�ن�ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف�ي 31 دي��س�م��رب 2010

2009 2010

دينار بحريني دينار بحريني اإي�ساحات

الأن�سطة الت�سغيلية

1.748.399 1.730.821 ربح ال�سنة من العمليات الم�ستمرة 

45.738 - 34 ربح ال�سنة من العمليات الموقوفة )�سافي(

1.794.137 1.730.821 الربح المجموعة لل�سنة

تعديالت للبنود التالية:

23.680 130.826 مخ�س�س ا�سمحالل المخز�ن

767.686 954.013 9 ا�ستهالك

109.193 7.238 اإطفاء موجودات غير ملمو�سة

271.140 )121.322( 11 ح�سة المجموعة من نتائج ال�سركات الزميلة

112.318 31.630 12 ا�سمحالل ا�ستثمارات متاحة للبيع

13.505 40.407 14 مخ�س�س ا�سمحالل الذمم المدينة

145.650 167.621 25 مخ�س�س مكافاآت نهاية الخدمة للموظفين

)714.284( )1.063.042( دخل ال�ستثمار

484.103 491.032 تكاليف التمويل

)15.481( )8.368( 7 مك�سب من ا�ستبعاد عقارات �اآلت �معدات

)23.557( 15.268 تعديل تحويل العمالت الأجنبية )�سافي(

)578.000( - 33 مك�سب ناتج من اقتناء �سركة تابعة )�سافي(

21.521 - 34 مك�سب من ا�ستبعاد عمليات موقوفة )�سافي(

2.411.611 2.376.124
تغيرات في راأ�س المال العامل:

2.003.470 )472.389( مخز�ن

)1.468.605( 878.911 ذمم تجارية مدينة �ذمم اأخرى

)1.539.224( )105.815( ذمم تجارية دائنة �ذمم اأخرى

1.407.252 2.676.831 نقد من ناتج من الت�سغيل 

)475.386( )502.024( تكاليف التمويل المدفوعة

)134.000( )90.000( مكافاآت مدفوعة لأع�ساء مجل�س الإدارة 

)52.563( )106.512( 25 مكافاآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

745.303 1.978.295 �سافي النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

)2.806.783( )1.244.830( �سراء عقارات �اآلت �معدات

25.414 24.587 متح�سالت من بيع عقارات �اآلت �معدات

)1.551( )612( اقتناء موجودات غير ملمو�سة 

)506.347( - 33 �سافي التدفق النقدي من اقتناء �سركة تابعة

)93.816( )42.257( 12 �سراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

402.674 - متح�سالت من العمليات الموقوفة، مح�سومًا منهًا نقد م�ستبعد )�سافي(

665.429 985.493 متح�سالت من ا�ستبعاد ا�ستثمارات متاحة للبيع

161.805 - 11 اأرباح اأ�سهم م�ستلمة من �سركات زميلة

612.593 580.391 اأرباح اأ�سهم م�ستلمة  

)1.540.582( 302.772 �سافي النقد من )الم�ستخدم في( الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

)1.460.152( )1.226.309( اأرباح اأ�سهم مدفوعة

1.000.000 1.000.000 قر��س لأجل مكت�سبة 

)1.549.897( )1.732.395( �سداد قر��س لأجل

1.169.389 725.173 تغيرات في قر��س ال�ستيراد )�سافي(

)840.660( )1.233.531( �سافي النقد الم�ستخدم في الأن�سطة التمويلية

)1.635.939( 1.047.536 الزيادة )النق�س( في النقد �ما في حكمه

)2.269.528( )3.905.467( النقد �ما في حكمه في 1 يناير

)3.905.467( )2.857.931( 15 النقد �ما في حكمه في 31 دي�سمبر  

بنود غير نقدية: 

توجد التزامات من اأجل اقتناء عقارات �اآلت �معدات بمبلغ 244.866 دينار بحريني )2009: 439.575 دينار بحريني( لم يتم ت�سويتها كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.  .1

بلغت اأرباح الأ�سهم التي لم يطالب بها بعد �المتعلقة بال�سنوات ال�سابقة 283.578 دينار بحريني )2009: 259.344 دينار بحريني( �تم خ�سمها من التغير في الذمم التجارية الدائنة �الذمم الأخرى.  .2

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 34 جزءًا من هذ القوائم املالية املوحدة.
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راأ�س اإي�ضاحات

المال

اأ�ضهم 

خزانة

عالوة  اإ�ضدار 

اأ�ضهم

احتياطي

قانوني

احتياطي

عام

تغيرات متراكمة 

في القيمة العادلة

اأرباح مبقاة

قابلة للتوزيع

اأرباح مبقاة

غير قابلة للتوزيع

توزيعات

مقترحة

مجموع 

الحتياطات

مجموع 

حقوق الم�ضاهمين

حقوق

غير م�ضيطرة

مجموع 

الحقوق

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

3.386.5022.313.487950.0003.561.522874.84352.7031.300.54312.439.60019.946.8811.103.24121.050.122)560.224(8.067.505الر�سيد في 1 يناير 2010 

1.444.2391.444.239286.5821.730.821--1.444.239------الربح لل�سنة – 2010 

273.811273.8117.481281.292---273.811-----دخل �سامل اآخر

1.718.0501.718.050294.0632.012.113--273.8111.444.239-----مجموع الدخل ال�سامل لل�سنة 

توزيعات  2009

----)50.000(---50.000----20احتياطي عام – 2009

)1.250.543(-)1.250.543()1.250.543()1.250.543(--------22اأرباح اأ�سهم مدفوعة

توزيعات مقترحة – 2010

----50.000-)50.000(------20احتياطي عام – 2010

----1.250.543-)1.250.543(------22اأرباح اأ�سهم مو�سى بتوزيعها – نقدية 

------)146.051(--146.051---19محول اإلى الحتياطي القانوني

-----38.825)38.825(------محول من قبل ال�سركة التابعة

3.386.5022.459.5381.000.0003.835.333833.66391.5281.300.54312.907.10720.414.3881.397.30421.811.692)560.224(8.067.505الر�سيد في 31 دي�سمبر 2010

ال�ع�ائد اإل��ى ح��ام��ل�ي اأ�س��ه��م ال�س�رك�����ة الأم

اإحتياطي

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 34 جزءًا من هذ القوائم املالية املوحدة.
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لل�س�ن�ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف�ي 31 دي��س�م��رب 2010

راأ�س اإي�ضاحات

المال

اأ�ضهم 

خزانة

عالوة  اإ�ضدار 

اأ�ضهم

احتياطي

قانوني

احتياطي

عام

تغيرات متراكمة 

في القيمة العادلة

اأرباح مبقاة

قابلة للتوزيع

اأرباح مبقاة

غير قابلة للتوزيع

توزيعات

مقترحة

مجموع 

الحتياطات

مجموع 

حقوق الم�ضاهمين

حقوق

غير م�ضيطرة

مجموع 

الحقوق

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

3.386.5022.313.487950.0003.561.522874.84352.7031.300.54312.439.60019.946.8811.103.24121.050.122)560.224(8.067.505الر�سيد في 1 يناير 2010 

1.444.2391.444.239286.5821.730.821--1.444.239------الربح لل�سنة – 2010 

273.811273.8117.481281.292---273.811-----دخل �سامل اآخر

1.718.0501.718.050294.0632.012.113--273.8111.444.239-----مجموع الدخل ال�سامل لل�سنة 

توزيعات  2009

----)50.000(---50.000----20احتياطي عام – 2009

)1.250.543(-)1.250.543()1.250.543()1.250.543(--------22اأرباح اأ�سهم مدفوعة

توزيعات مقترحة – 2010

----50.000-)50.000(------20احتياطي عام – 2010

----1.250.543-)1.250.543(------22اأرباح اأ�سهم مو�سى بتوزيعها – نقدية 

------)146.051(--146.051---19محول اإلى الحتياطي القانوني

-----38.825)38.825(------محول من قبل ال�سركة التابعة

3.386.5022.459.5381.000.0003.835.333833.66391.5281.300.54312.907.10720.414.3881.397.30421.811.692)560.224(8.067.505الر�سيد في 31 دي�سمبر 2010

ال�ع�ائد اإل��ى ح��ام��ل�ي اأ�س��ه��م ال�س�رك�����ة الأم

اإحتياطي

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة
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لل�س�ن�ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف�ي 31 دي��س�م��رب 2010

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 34 جزءًا من هذ القوائم املالية املوحدة.

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة

راأ�س 

المال

اأ�ضهم 

خزانة

عالوة  اإ�ضدار

 اأ�ضهم

احتياطي

قانوني

احتياطي

عام

تغيرات 

متراكمة 

في القيمة العادلة

اأرباح مبقاة

قابلة للتوزيع

اأرباح 

مبقاة غير 

قابلة للتوزيع

توزيعات

مقترحة

مجموع 

الحتياطات

مجموع 

حقوق الم�ضاهمين

حقوق

غير م�ضيطرة

مجموع 

الحقوق

اإي�ضاحات 

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

3.386.5022.153.642900.0004.396.525618.801127.7031.769.49613.352.66920.859.9501.213.93322.073.883)560.224(8.067.505الر�سيد في 1 يناير 2009

1.598.4521.598.452195.6851.794.137--1.598.452------ربح ال�سنة- 2009 

)829.347()37.322()792.025()792.025(---)792.025(-----خ�سارة �ساملة اأخرى

806.427806.427158.363964.790--1.598.452)792.025(-----مجموع )الخ�سارة( الدخل ال�سامل لل�سنة

)269.055()269.055(---)75.000(117.978)42.978(-----العمليات الموقوفة

توزيعات  2008

----)50.000(---50.000----20احتياطي عام - 2008

)1.719.496(-)1.719.496()1.719.496()1.719.496(--------22اأرباح اأ�سهم مدفوعة

توزيعات مقترحة -  2009

----50.000-)50.000(------20احتياطي عام - 2009

----1.250.543-)1.250.543(------22اأرباح اأ�سهم مو�سى بتوزيعها - نقدية

------)159.845(--159.845---19محول اإلى الحتياطي القانوني

3.386.5022.313.487950.0003.561.522874.84352.7031.300.54312.439.60019.946.8811.103.24121.050.122)560.224(8.067.505الر�سيد في 31 دي�سمبر 2009

ال�ع�ائد اإل��ى ح��ام��ل�ي اأ�س��ه��م ال�س�رك�����ة الأم

اإحتياطي
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قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة

راأ�س 

المال

اأ�ضهم 

خزانة

عالوة  اإ�ضدار

 اأ�ضهم

احتياطي

قانوني

احتياطي

عام

تغيرات 

متراكمة 

في القيمة العادلة

اأرباح مبقاة

قابلة للتوزيع

اأرباح 

مبقاة غير 

قابلة للتوزيع

توزيعات

مقترحة

مجموع 

الحتياطات

مجموع 

حقوق الم�ضاهمين

حقوق

غير م�ضيطرة

مجموع 

الحقوق

اإي�ضاحات 

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

3.386.5022.153.642900.0004.396.525618.801127.7031.769.49613.352.66920.859.9501.213.93322.073.883)560.224(8.067.505الر�سيد في 1 يناير 2009

1.598.4521.598.452195.6851.794.137--1.598.452------ربح ال�سنة- 2009 

)829.347()37.322()792.025()792.025(---)792.025(-----خ�سارة �ساملة اأخرى

806.427806.427158.363964.790--1.598.452)792.025(-----مجموع )الخ�سارة( الدخل ال�سامل لل�سنة

)269.055()269.055(---)75.000(117.978)42.978(-----العمليات الموقوفة

توزيعات  2008

----)50.000(---50.000----20احتياطي عام - 2008

)1.719.496(-)1.719.496()1.719.496()1.719.496(--------22اأرباح اأ�سهم مدفوعة

توزيعات مقترحة -  2009

----50.000-)50.000(------20احتياطي عام - 2009

----1.250.543-)1.250.543(------22اأرباح اأ�سهم مو�سى بتوزيعها - نقدية

------)159.845(--159.845---19محول اإلى الحتياطي القانوني

3.386.5022.313.487950.0003.561.522874.84352.7031.300.54312.439.60019.946.8811.103.24121.050.122)560.224(8.067.505الر�سيد في 31 دي�سمبر 2009

ال�ع�ائد اإل��ى ح��ام��ل�ي اأ�س��ه��م ال�س�رك�����ة الأم

اإحتياطي
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لل�س�ن�ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف�ي 31 دي��س�م��رب 2010

الأن�ضطة   1

ال�سركة العامة للتجارة ��سناعة الأغذية �س.م.ب. )»ال�سركة«( )»ترافكو«( هي �سركة م�ساهمة عامة تاأ�س�ست ف�ي مملكة البحرين �فقًا للمر�سوم الملكي رقم 10 ال�سادر في نوفمبر 1977. اإن ال�سركة م�سجلة في مملكة 

اأن�سطة ال�سركة  20202، مملكة البحرين.  اإن المكتب الرئي�سي لل�سركة م�سجل تحت �سند�ق بريد   .8500 1975، كما هو معدل، �تعمل تحت �سجل تجاري رقم  البحرين �فقًا لقانون ال�سركات التجارية البحريني ل�سنة 

الأ�سا�سية هي المتاجرة في المواد الغذائية المختلفة. 

لقد تم اإعتماد اإ�سدار القوائم المالية الموحدة بناءًا على قرار مجل�س الإدارة ال�سادر بتاريخ 26 فبراير 2011.

تتكون المجموعة من ال�سركة ��سركاتها التابعة �الزميلة التالية:

الن�ضاط ال�ضنة  بلد      ن�ضبة الملكية

الأ�ضا�ضي المنتهية 2009 2010 التاأ�ضي�س ال�ضــم

ال�سركات التابع��ة

اإنتاج �تعبئة �ت�سويق مياه ال�سرب 

�المرطبات.

31 دي�سمبر ٪100 ٪100 مملكة

البحرين

�سركة البحرين لتعبئة المياه 

    �الم�سر�بات �س.�س.�.

التجارة في جميع اأنواع الفواكه 

�الخ�سرا�ات الطازجة.

31 دي�سمبر ٪100 ٪100 مملكة

البحرين

�سركة البحرين للفواكه 

    الطازجة �س.�س.�.

عمليات ال�سوبر ماركت.  31 دي�سمبر - **٪100 مملكة

البحرين

اأ�سواق متر� �س.�س.�

تقديم خدمات التخزين �الخدمات 

النقل �الإمداد.

31 دي�سمبر - **٪100 مملكة

البحرين

�سركة ترافكو اللوج�ستية �س.�س.�.

اإنتاج �تموين الحليب �ع�سائر 

الفواكه �الآي�سكريم ��سل�سة 

الطماطم.

 30

�سبتمبر

٪51 ٪51 مملكة

البحرين

�سركة اأ�ال لالألبان ذ.م.م. 

ت�سويق �تموين الحليب �ع�سائر 

الفواكه �المنتجات الزميلة.

 30

�سبتمبر

*٪98 *٪98 د�لة الكويت ال�سركة الكويتية البحرينية  

لالألبان ذ.م.م.

ال�سركات الزميلة

التجارة في الموا�سي. 31 دي�سمبر ٪33 ٪33 مملكة

البحرين

�سركة البحرين للموا�سي

    �س.م.ب )مقفلة( 

التجارة في المواد الغذائية. 31 دي�سمبر ٪50 ٪50 دولة 

قطر

ال�سركة القطرية البحرينية

    لتجارة الأغذية ذ.م.م.

�سركة �ساكنة.  30

�سبتمبر

*٪50 *٪50 المملكة العربية

ال�سعودية

ال�سركة ال�سعودية الد�لية لالألبان

* مملوكة من قبل �سركة اأ�ال لالألبان ذ.م.م.

اإلى تلك  اأ�سواق متر� �س.�س.�، تم تحويل عملياتها القائمة بال�سركة الأم  اأ�سواق متر� �س.�س.�. ��سركة ترافكو اللوج�ستية �س.�س.� بعد تاأ�سي�س  **خالل ال�سنة، قامت المجموعة بتاأ�سي�س �سركتين تابعتين �هما �سركة 

ال�سركة التابعة. 

تمار�س ال�سركة معظم اأن�سطتها في مملكة البحرين �ب�سكل جزئي في د�لتي الكويت �قطر.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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لل�س�ن�ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف�ي 31 دي��س�م��رب 2010

ال�ضيا�ضات المحا�ضبية الهامة  2

اأ�ض�س الإعداد

اأعدت القوائم المالية الموحدة �فقًا لمبداأ التكلفة التاريخية المعدل، لتت�سمن قيا�س القيمة العادلة لالإ�ستثمارات المتاحة للبيع.

اأعدت القوائم المالية الموحدة بالدينار البحريني، �الذي يعد العملة الرئي�سية لعمليات ال�سركة �عملة عر�س المجموعة.

بيان باللتزام

اأعدت القوائم المالية الموحدة �فقًا للمعايير الد�لية لإعداد التقارير المالية ال�سادرة من قبل مجل�س معايير المحا�سبة الد�لي �طبقًا لأحكام قانون ال�سركات التجارية البحريني. 

اأ�ض�س التوحيد

اأ�ض�س التوحيد من 1 يناير 2009

ت�ستمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية لل�سركة العامة للتجارة ��سناعة الأغذية ��سركاتها التابعة كما في 31 دي�سمبر. 

يتم توحيد ال�سركات التابعة من تاريخ الإقتناء، �الذي يعد التاريخ الذي ح�سلت فيها المجموعة على ال�سيطرة �ي�ستمر توحيدها حتى تاريخ اإيقاف ال�سيطرة. اأعدت القوائم المالية لل�سركات التابعة لنف�س ال�سنة المالية 

لل�سركة الأم با�ستخدام �سيا�سات محا�سبية متوافقة. تم ا�ستبعاد جميع الأر�سدة �الدخل �الم�سر�فات �المكا�سب �الخ�سائر غير المحققة الناتجة من المعامالت فيما بين المجموعة بالكامل. 

يتم اإحت�ساب التغيير في ح�سة ملكية ال�سركة التابعة، د�ن تغيير في ال�سيطرة، كمعاملة اأ�سهم حقوق. اإذا فقدت المجموعة ال�سيطرة على ال�سركة التابعة، �سينتج عنها ما يلي:

	 اإ�ستبعاد الموجودات )مت�سمنة ال�سهرة( �المطلوبات لل�سركة التابعة.
	 اإ�ستبعاد القيمة المدرجة لأي حقوق غير م�سيطرة.

	 اإ�ستبعاد فر�ق التحويل المتراكمة، الم�سجلة في الدخل ال�سامل.
	 اإثبات القيمة العادلة للمقابل الم�ستلم.

	 اإثبات القيمة العادلة لأي اإ�ستثمار محتفظ به.
	 اإثبات الفائ�س �العجز المدرج في الأرباح اأ� الخ�سائر.

	  اإعادة ت�سنيف ح�سة ال�سركة الأم للبنود المثبتة م�سبقًا �سمن الدخل ال�سامل الآخر اإلى الأرباح اأ� الخ�سائر. 

اأ�ض�س التوحيد قبل 1 يناير 2009

مقارنة بالمتطلبات المذكورة اأعاله �التي يتم تطبيقها على اأ�س�س م�ستقبلية، توجد الختالفات التالية:

اأ� الخ�سارة ��سافي الموجودات غير المملوكة من قبل المجموعة �يتم عر�سها كبند منف�سل في قائمة الدخل الموحدة ��سمن الحقوق في قائمة المركز المالي  	 تمثل الحقوق غير الم�سيطرة  جزء من الربح 
الموحدة منف�سلة عن حقوق م�ساهمي ال�سركة الأم. يتم اإحت�ساب اإقتناءات الحقوق غير الم�سيطرة باإ�ستخدام طريقة ال�سركة الأم الممددة، حيث يتم اإثبات الفرق بين المقابل �القيمة الدفترية لح�سة المجموعة 

من �سافي الموجودات المقتناة ك�سهرة.

	 تن�سب الخ�سائر المتكبدة من قبل المجموعة الى الحقوق غير الم�سيطرة حتى يخف�س الر�سيد اإلى ل �سيء. تن�سب اأي خ�سائر اإ�سافية اإلى ال�سركة الأم، اإل اإذا كانت الحقوق غير الم�سيطرة ملزمة بتغطية هذه 
الخ�سائر.

	 عند فقدان ال�سيطرة، تقوم المجموعة باإحت�ساب الإ�ستثمارات المحتفظ بها بالتنا�سب مع ح�ستها في �سافي قيمة الموجودات بالتاريخ الذي فقدت فيها ال�سيطرة. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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ال�ضيا�ضات المحا�ضبية الهامة )تتـمـة(  2

التغيرات في ال�ضيا�ضات المحا�ضبية والإف�ضاحات 

اإن ال�سيا�سات المحا�سبية المتبعة من قبل المجموعة هي مطابقة لتلك التي تم ا�ستخدامها في ال�سنة ال�سابقة، با�ستثناء قيام المجموعة بتطبيق المعايير الد�لية لإعداد التقارير المالية �تف�سيرات لجنة تف�سيرات التقارير 

المالية الد�لية الجديدة �المعدلة التالية كما في 1 يناير 2010:

-     معيار المحا�سبة الد�لي رقم 17 المتعلق بعقود التاأجير اإلزامي في 1 يناير 2010  

-     معيار المحا�سبة الد�لي رقم 39 المتعلق بالأد�ات المالية: الإثبات �القيا�س – بنود التحوطات الموؤهلة، اإلزامي في 1 يوليو 2010  

  -     لجنة تف�سيرات التقارير المالية الد�لية رقم 17 المتعلق بتوزيعات الموجودات غير النقدية للمالك، اإلزامي في 1 يوليو 2010 

-     لجنة تف�سيرات التقارير المالية الد�لية رقم 18 المتعلق بتحويل الموجودات من العمالء، اإلزامي في 1 يوليو 2010   

عندما يتوقع باأن تطبيق هذه المعايير اأ� التف�سيرات �سيكون لها تاأثير جوهري على المركز المالي الموحد اأ� الأداء المالي الموحد للمجموعة، �لي�س لها اأي تاأثير جوهري على الإف�ساحات التي تم عملها في القوائم المالية 

الموحدة.

اإثبات الإيراد

يتم اإثبات الإيراد اإلى الحد الذي من المحتمل اأن تتدفق منه المنافع الإقت�سادية اإلى المجموعة بحيث يمكن قيا�س مبالغ الإيرادات بموثوقية، بغ�س النظر عن متى يتم عمل المدفوعات. يتم قيا�س الإيراد بالقيمة العادلة 

للمقابل الم�ستلم اأ� الذمم المدينة، مع الأخذ في العتبار ال�سر�ط التعاقدية المحددة للدفع باإ�ستثناء ال�سرائب �الر�سوم. تقيم المجموعة ترتيبات اإيراداتها مقابل معايير محددة من اأجل تحديد ما اإذا كانت تعمل كرب 

المال اأ� �كيل. لقد ا�ستنتجت المجموعة باأنها تعمل كرب المال في جميع ترتيبات اإيراداتها. يجب ا�ستيفاء معايير الإثبات التالية قبل اإثبات الإيراد: 

بيع الب�سائع 

التر�يج  يتم ت�سمين عر��س  بواقعية.  الإيرادات  �اإمكان قيا�س مبالغ  للعمالء  الب�سائع  ت�سليم  الم�ستري، عادة عند  اإلى  للب�سائع  الملكية  �العائدة على  الهامة  المخاطر  تنتقل  الب�سائع عندما  بيع  الإيراد من  اإثبات  يتم 

كاإيرادات مع عمل ر�سيد دائن مماثل لتكاليف البيع �التوزيع.

اإيرادات اأخر

يتم اإثبات دخل الإيراد كفوائد م�ستحقة باإ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

يتم اإثبات اإيراد اأرباح الأ�سهم عندما يثبت حق لدى المجموعة في اإ�ستالم مدفوعاتها. 

يتم اإثبات الإيرادات الآخر على اأ�سا�س الإ�ستحقاق عند اإكت�سابها.

دمج الأعمال وال�ضهرة

دمج الأعمال من 1 يناير 2009

يتم اإحت�ساب دمج الأعمال با�ستخدام طريقة الإقتناء للمحا�سبة. يتم قيا�س تكلفة الإقتناء كاإجمالي المقابل المحول، المقا�س بالقيمة العادلة بتاريخ الإقتناء �القيمة لأي حقوق غير م�سيطرة في الملكية الم�ستراة. لكل 

المتكبدة  الإقتناء  تكاليف  اإحت�ساب  يتم  المحددة.  الموجودات  بتنا�سب ح�ستهم في �سافي  اأ�  العادلة  بالقيمة  اإما  الم�ستراة  الملكية  الم�سيطرة في  الحقوق غير  بقيا�س  الم�ستري  يقوم  الأعمال  عملية من عمليات دمج 

كم�سر�فات.

عندما تقوم المجموعة باإقتناء الأعمال، تقوم بتقييم الموجودات �المطلبوات المالية المفتر�سة للت�سنيف �التعيين المنا�سب �فقًا لل�سر�ط التعاقدية �الأ��ساع الإقت�سادية �ال�سر�ط ذات ال�سلة بتاريخ الإقتناء. �يت�سمن 

هذا ف�سل الم�ستقات ال�سمنية للعقود المحتوية من قبل الم�ستري.

اإذا تحققت عمليات دمج الأعمال على مراحل، فاأنه يتم اإعادة قيا�س القيمة العادلة بتاريخ الإقتناء للم�ستري المحتفظ بها م�سبقًا كح�سة اأ�سهم حقوق في الملكية الم�ستراة بالقيمة العادلة كما هو بتاريخ الإقتناء �سمن 

قائمة الدخل الموحدة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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دمج الأعمال وال�ضهرة )تتمة(

دمج الأعمال من 1 يناير 2009 )تتمة(

�سيتم اإثبات اأي مقابل الإلتزامات يتوجب تحويلها من قبل الم�ستري بالقيمة العادلة بتاريخ الإقتناء. �سيتم اإثبات التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لمقابل الإلتزامات التي يعتقد باأنها موجودات اأ� مطلوبات �فقًا لمعيار 

اأ� كتغيرات في الدخل ال�سامل الآخر. اإذا يتم ت�سنيف المقابل لالإلتزامات كاأ�سهم حقوق ملكية، فاأنه ل يجوز اإعادة قيا�سها حتى تم ت�سويتها ب�سورة نهائية �سمن  اأ� الخ�سائر  39 اإما في الأرباح  المحا�سبة الد�لي رقم 

الحقوق. 

يتم مبدئيًا قيا�س ال�سهرة بالتكلفة، التي تعد الزيادة للمقابل المحول فوق ح�سة المجموعة في �سافي القيمة العادلة للموجودات المقتناة المحددة �المطلوبات المفتر�سة. اإذا كان المقابل اأدنى من القيمة العادلة ل�سافي 

موجودات ال�سركة التابعة المقتناة، فاإنه يتم اإثبات الفرق مبا�سرة �سمن الأرباح اأ� الخ�سائر. 

بعد الإثبات المبدئي، يتم قيا�س ال�سهرة بالتكلفة بعد ح�سم اإي ا�سمحالل في القيمة.  لغر�س فح�س الإ�سمحالل، يتم تخ�سي�س ال�سهرة المقتناة من دمج الأعمال من تاريخ الإقتناء لكل �حدة من الوحدات المنتجة للنقد 

للمجموعة التي من المتوقع اأن ت�ستفيد من اأعمال الدمج، بغ�س النظر ما اإذا كانت موجودات اأ� مطلوبات اأخرى للملكية الم�ستراة تم تخ�سي�سها لهذه الوحدات.

اأينما ت�سكل ال�سهرة جزءًا من الوحدة المنتجة للنقد �جزءًا من العمليات �سمن الوحدة الم�ستبعدة، فاإن ال�سهرة المرتبطة بالعمليات الم�ستبعدة يتم ت�سمينها في القيمة المدرجة للعمليات عند تحديد المك�سب اأ� الخ�سارة 

للعمليات الم�ستبعدة. يتم قيا�س ال�سهرة الم�ستبعدة في هذه الحالة على اأ�سا�س القيمة الن�سبية للعمليات الم�ستبعدة �جزء من الوحدة المنتجة للنقد المتبقية.

دمج الأعمال من 1 يناير 2009 

بالمقارنة بالمتطلبات المذكورة اأعاله، فاأن يتم تطبيق الفر�ق التالية:

يتم اإحت�ساب دمج الأعمال با�ستخدام طريقة ال�سراء للمحا�سبة. ت�سكل تكاليف المعامالت التي تن�سب مبا�سرَة اإلى الإقتناء جزءًا من تكاليف الإقتناء. يتم قيا�س الحقوق غير الم�سيطرة )المعر�فة م�سبقًا بحقوق الأقلية( 

بتنا�سب ح�ستهم في �سافي الموجودات الم�ستراة.

يتم اإحت�ساب دمج الأعمال المحقق على مراحل كخطوات منف�سلة. �سوف لن يوؤثر اقتناء اأي ح�سة اإ�سافية على ال�سهرة المثبتة م�سبقًا.

عندما تقوم المجموعة باإقتناء الأعمال، الم�ستقات ال�سمنية من العقود المحتوية من قبل الم�ستري ل يعاد تقييمها عند الإقتناء الإ اإذا نتج عن دمج الأعمال تغيرات في �سر�ط العقد �التي تغير التدفقات النقدية ب�سورة 

جوهرية �التي كانت مطلوبة بموجب هذا العقد.

على  اأثرت  المحتمل  للمقابل  الالحقة  �التعديالت  للتحديد.  قابلة  الموثوقة  التقديرات  �كانت  جداأ  محتملة  الإقت�سادية  التدفقات  �كانت  حالي  اإلتزام  المجموعة  لدى  كان  اإذا  �فقط  اإذا،  الإلتزامات  مقابل  اإثبات  يتم 

ال�سهرة.

عقارات واآلت ومعدات

تدرج العقارات �الآلت �المعدات بالتكلفة، بعد ح�سم ال�ستهالك المتراكم �اأي ا�سمحالل في القيمة. ل يتم اإ�ستهالك الأرا�سي المملوكة ملك حرًا اأ� العمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ.

يتم ح�ساب ال�ستهالك على اأ�سا�س الق�سط الثابت بناءًا على الأعمار الإنتاجية المتوقعة للموجودات التالية: 

10 – 30 �س�نة مباني مقامة على اأرا�سي موؤجرة

2  – 10 �سنوات اآلت �مكائن �معدات تبريد

2  – 5 �سنوات اأثاث �تركيبات �معدات مكتبية

4  - 12 �س�نة �سيارات

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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عقارات واآلت ومعدات )تتمة(

النفقات المتكبدة ل�ستبدال عن�سر اأ�سا�سي من العقارات �الآلت �المعدات يتم ح�سابها كبند منف�سل �تتم ر�سملتها من ثم �سطب القيمة المدرجة للعن�سر الأ�سا�سي الم�ستبدل. يتم ر�سملة النفقات الالحقة الأخرى فقط 

عند زيادة المنافع الإقت�سادية الم�ستقبلية للبند المتعلق بالعقارات �الآلت �المعدات. يتم اإثبات جميع النفقات الأخرى في قائمة الدخل الموحدة كم�سر�فات عند تكبدها.

يتم عمل مراجعة للقيم المدرجة للعقارات �الآلت �المعدات من حيث الإ�سمحالل عندما يكون هناك اأحداث اأ� تغيرات في الظر�ف ت�سير اإلى عدم اإمكانية اإ�سترداد القيمة المدرجة. في حالة �جود اأي من هذه الموؤ�سرات 

�حيث تزيد القيم المدرجة على المبلغ المقدر القابل لال�سترداد، يتم اإظهار الموجودات بالمبلغ القابل لال�سترداد �الذي يعد الأعلى من بين قيمتها العادلة ناق�سًا تكلفة البيع �القيمة الم�ستخدمة. 

تقيم المجموعة ح�ساب اإ�سمحاللها بعد مراجعة الميزانيات �الح�سابات المتوقعة التي تعد ب�سكل منف�سل لكل �حدة من الوحدات المنتجة للنقد للمجموعة �التي يتم تخ�سي�س الموجودات الفردية لها. تغطي عادًة هذه 

الميزانيات �الح�سابات المتوقعة فترة �سنة �احدة. لفترات اأطول، يتم ح�ساب معدل النمو الطويل الأجل �يتم تطبيقها على التدفقات النقدية الم�ستقبلية المتوقعة بعد ال�سنة الأ�لى.

يتم اإ�ستبعاد بند من العقارات �الآلت �المعدات عند البيع اأ� عندما ل يتوقع الح�سول على منافع اإقت�سادية من اإ�ستخدامها اأ� بيعها. يتم اإثبات اأي مك�سب اأ� خ�سارة ناتجة عن ا�ستبعاد موجود )يتم اإحت�سابه على اإنه 

الفرق بين �سافي متح�سالت البيع �القيمة المدرجة للموجود( في قائمة الدخل الموحدة في ال�سنة التي تم فيها اإ�ستبعاد الموجود.

يتم مراجعة القيمة المتبقية للموجودات �الأعمار الإنتاجية �طرق الإ�ستهالك في نهاية كل �سنة مالية، �يتم تعديلها م�ستقباًل اإذا تطلب الأمر. 

موجودات غير ملمو�ضة 

يتم معاملة الموجودات غير النقدية التي من المتوقع اأن تتدفق المتافع الإقت�سادية منها كموجودات غير ملمو�سة. تعتبر هذه ب�سورة رئي�سية التكاليف المتعلقة بر�سوم الإمتياز �الطلب �الر�سوم الإقليمية �ر�سوم العالقة 

التجارية. بعد الإثبات الكبدئي، تدرج الموجودات غير الملمو�سة  بالتكلفة بعد ح�سم اأي اإطفاء متراكم اأ� اأية خ�سائر اإ�سمحالل. 

يتم ر�سملة التكاليف المتعلقة بر�سوم الإمتياز �الطلب �الر�سوم الإقليمية �يتم اإطفا�ؤها على اأ�سا�س الق�سط الثابت بناءًا على اأعمارها الإنتاجية المقدرة بع�سرين �سنة التي هي مدة اإتفاقيات الإمتياز. 

يتم اإطفاء التكلفة المتعلقة بالعالمة التجارية على فترة خم�س �سنوات تبداأ بعد الت�سجيل. يتم اإطفاء التكلفة المتعلقة بالموجودات الأخرى على فترة خم�س �سنوات.

اإ�ستبعاد  تم فيها  التي  ال�سنة  الموحدة في  الدخل  قائمة  للموجود في  المدرجة  �القيمة  الإ�ستبعاد   بين �سافي متح�سالت  الفرق  اإنه  الملمو�سة على  الموجودات غير  اإ�ستبعاد  الناتجة عن  الخ�سائر  اأ�  الأرباح  قيا�س  يتم 

الموجود

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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ال�ضيا�ضات المحا�ضبية الهامة )تتـمـة(  2

اإ�ضتثمارات في �ضركات زميلة

يتم اإحت�ساب اإ�ستثمارات المجموعة في �سركاتها الزميلة بموجب طريقة الحقوق للمحا�سبة. اإن ال�سركات الزميلة هي �حدات التي لدى المجموعة نفوذًا موؤثرًا عليها �التي هي لي�ست �سركة تابعة اأ� م�سر�ع م�سترك. 

بموجب طريقة الحقوق، يتم اإثبات الإ�ستثمار في ال�سركات الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة م�سافًا اإليها تغيرات ما بعد القتناء في ح�سة المجموعة من �سافي موجودات ال�سركات الزميلة. ال�سهرة 

المتعلقة بال�سركة الزميلة يتم ت�سمينها في القيمة المدرجة لالإ�ستثمار �هي غير مطفاأة �ل يتم فح�سها لالإ�سمحالل.

تعك�س قائمة الدخل الموحدة ح�سة المجموعة في نتائج عمليات ال�سركة الزميلة. اأينما �جدت تغييرات قد اأثبتت مبا�سرًة في حقوق ال�سركة الزميلة، تقوم المجموعة باإثبات ح�ستها في هذه التغييرات �تف�سح عن هذا، 

اإذا ا�ستلزم الأمر في قائمة الدخل ال�سامل الموحدة. يتم اإ�ستبعاد المكا�سب اأ� الخ�سائر الغير محققة من المعامالت بين المجموعة ��سركاتها الزميلة اإلى حد ح�سة المجموعة في ال�سركات الزميلة.

يتم اإظهار ح�سة المجموعة في ربح اأ� خ�سارة ال�سركات الزميلة في مقدمة قائمة الدخل الموحدة. هذا هو الربح الذي ين�سب اإلى حاملي اأ�سهم ال�سركة الزميلة �لذلك فهو الربح بعد الحقوق غير الم�سيطرة في ال�سركات 

التابعة لل�سركات الزميلة. 

اإن تواريخ اإعداد القوائم المالية ال�سركات الزميلة �ال�سركة الأم متطابقة. اأينما ا�ستلزم الأمر، يتم عمل تعديالت في ال�سيا�سات المحا�سبية لتتما�سي مع �سيا�سات المجموعة.

بعد تطبيق طريقة الحقوق، تقوم المجموعة بتحديد ما اإذا كان �سر�ريًا اإثبات خ�سارة اإ�سمحالل اإ�سافية لح�سة اإ�ستثمارات المجموعة في �سركاتها الزميلة. تقوم المجموعة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة بتحديد 

ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي يثبت اإ�سمحالل الإ�ستثمارات في ال�سركات الزميلة. ففي هذه الحالة تقوم المجموعة باإحت�ساب قيمة الإ�سمحالل الذي يعد الفرق بين القيمة القابلة لالإ�سترداد لل�سركة الزميلة �قيمتها 

المدرجة �اإثبات المبلغ في قائمة الدخل الموحدة.

عند فقدان ال�سيطرة على ال�سركة الزميلة تقي�س �تثبت المجموعة اأي اإ�سثتمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم اإثبات اأي فرق بين القيمة المدرجة لل�سركة الزميلة عند فقدان النفوذ موؤثر �القيمة العادلة لالإ�ستثمار المحتفظ 

به �المتح�سالت من الإ�ستبعاد قائمة الدخل الموحدة.

الموجودات المالية 

الإثبات المبدئي والقيا�س

يتم ت�سنيف الموجودات المالية التي تدخل �سمن نطاق معيار المحا�سبة الد�لي رقم 39 كقر��س �ذمم مدينة �موجودات مالية متاحة للبيع، اأيهما اأن�سب. تقوم المجموعة بتحديد ت�سنيف موجوداتها المالية عند الإثبات 

المبدئي.

يتم اإثبات الموجودات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، بالإ�سافة اإلى ذلك، في حالة ال�ستثمارات غير المدرجة بالقيمة العادلة �سمن الأرباح اأ� الخ�سائر تن�سب اإليها التكاليف المبا�سرة للمعاملة.

جميع الم�ستريات �المبيعات للموجودات المالية التي تتطلب ت�سليم الموجودات خالل الإطار الزمني المن�سو�س علية عامًة في القوانين اأ� ح�سب اأعراف ال�سوق )طريقة ال�سراء العادية( يتم اإثباتها بتاريخ ال�سداد، �هو 

التاريخ الذي تلتزم فيها المجموعة ب�سراء اأ� بيع الموجود.

ت�ستمل الموجودات المالية للمجموعة على ا�ستثمارات متاحة للبيع �قر��س �ذمم مدينة �نقد �اأر�سدة لدى بنوك،. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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ال�ضيا�ضات المحا�ضبية الهامة )تتـمـة(  2

الموجودات المالية )تتمة(

القيا�س الالحق

يعتمد القيا�س الالحق للموجودات المالية على ت�سنيفاتها على النحو التالي: 

اإ�ستثمارات متاحة للبيع 

تت�سمن الإ�ستثمارات المالية المتاحة للبيع على اأ�سهم حقوق الملكية. اإ�ستثمارات اأ�سهم حقوق الملكية الم�سنفة كمتاحة للبيع هي تلك التي ل يتم ت�سنيفها كمحتفظ بها لغر�س المتاجرة اأ� لي�ست م�سنفة كمدرجة بالقيمة 

العادلة �سمن الأرباح اأ� الخ�سائر. 

بعد الإثبات المبدئي، يتم لحقًا قيا�س الإ�ستثمارات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع اإثبات المكا�سب اأ� الخ�سائر غير المحققة كدخل �سامل اآخر حتى يتم اإ�ستبعاد الإ�ستثمارات اأ� يتم تحديدها كم�سمحلة، فعندها 

يتم اإثبات المك�سب اأ� الخ�سارة  المتراكمة في قائمة الدخل الموحدة. 

قر��س �ذمم مدينة

اأ� قابلة للتحديد �ل يتم تدا�لها في ال�سوق الن�سطة. بعد القيا�س المبدئي، يتم لحقًا قيا�س هذه الموجودات المالية بالتكلفة المطفاأة  القر��س �الذمم المدينة هي موجودات مالية غير م�ستقة لديها مدفوعات ثابتة 

باإ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، بعد ح�سم ال�سمحالل. يتم احت�ساب التكلفة المطفاأة باأخذ في العتبار اأية خ�سومات اأ� عال�ات من الإقتناء �الر�سوم اأ� التكاليف التي تعتبر جزاأ ل يتجزاأ من معدل الفائدة 

الفعلي. يتم اإثبات المكا�سب �الخ�سائر في قائمة الدخل الموحدة عندما يتم اإ�ستبعاد اأ� اإ�سمحالل القر��س اأ� الذمم المدينة، �كذلك من خالل عملية الإطفاء. يتم �سطب الديون المعد�مة في قائمة الدخل عندما يتم 

تحديدها. 

نقد �ما في حكمه

لغر�س قائمة التدفقات النقدية الموحدة، ي�سمل النقد �ما في حكمه على نقد في ال�سند�ق �اأر�سدة لدى البنوك، مح�سومًا منهًا ح�سابات ال�سحب على المك�سوف القائمة.

ا�ضمحالل الموجودات المالية

تقيم المجموعة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي يثبت اإ�سمحالل موجود مالي محدد اأ� مجموعة من الموجودات المالية. يعتبر الموجود المالي م�سمحل اأ� مجموعة من الموجودات المالية 

اإذا كان هناك دليل مو�سوعي يثبت الإ�سمحالل نتيجة لحدث اأ� اأكثر قد تم حد�ثه بعد الإثبات المبدئي للموجود )تكبد على »اآثره خ�سارة«( �باأن حد�ث تلك الخ�سارة )اأ� الأحداث( لها تاأثير على التدفقات النقدية 

الم�ستقبلية المتوقعة للموجود المالي اأ� مجموعة من الموجودات المالية التي يمكن قيا�سها بواقعية. من الممكن اإن يت�سمن دليل الإ�سمحالل على موؤ�سرات باأن المقتر�س اأ� مجموعة من المقتر�سين يواجهون �سعوبات 

مالية جوهرية، �فوات مواعيد دفع الفائدة اأ� المبالغ الأ�سلية، �يوجد هناك اإحتمال تعر�س المقتر�س اأ� مجموعة من المقتر�سين اإلى اإفال�س اأ� اإعادة تنظيم مالي اآخر �يمكن مالحظته حيث توجد معلومات ت�سير بحد�ث 

الإنخفا�س في التدفقات النقدية الم�ستقبلية المتوقعة القابلة للقيا�س، اأ� حد�ث تغيرات في اأعمال المتاجرة اأ� في الأ��ساع القت�سادية المرتبطة بعدم ال�سداد. 

قر��س �ذمم مدينة

بالن�سبة لللقر��س �الذمم المدينة المدرجة بالتكلفة المطفاأة، تقوم المجموعة اأ�ًل بعمل تقييم فردي يثبت �جود دليل مو�سوعي لإ�سمحالل الموجودات المالية الجوهرية ب�سكل فردي، اأ� ب�سكل جماعي للموجودات المالية 

التي ل تعتبر جوهرية ب�سكل فردي. اإذا حددت المجموعة باأنه ل يوجد دليل مو�سوعي يثبت اإ�سمحالل الموجود المالي المحدد ب�سكل فردي، �سواًء كان جوهريًا اأ� غير جوهريًا، يتم ت�سمين الموجود في مجموعة من 

الموجودات المالية التي لديها خ�سائ�س مخاطر اإئتمان مماثلة �يتم تقييمها ب�سكل جماعي لالإ�سمحالل. الموجودات المالية التي تم تحديدها ب�سكل فردي لالإ�سمحالل �التي يتم اإثبات خ�سارة اإ�سمحالل لها اأ� ي�ستمر 

اإ�سمحاللها ل يتم ت�سمينها في التقييم الجماعي لالإ�سمحالل

اإذا �جد دليل مو�سوعي يثبت تكبد خ�سارة اإ�سمحالل، فاأنه يتم قيا�س مبلغ الخ�سارة كفرق بين القيمة المدرجة للموجود �القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة )باإ�ستثناء الخ�سائر الإئتمانية الم�ستقبلية المتوقعة 

التي لم يتم تكبدها بعد(. يتم خ�سم القيمة الحالية للتدفقات النقدية الم�ستقبلية المتوقعة بناءا على �سعر الفائدة الفعلي الأ�سلي للموجود. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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ال�ضيا�ضات المحا�ضبية الهامة )تتـمـة(  2

ا�ضمحالل الموجودات المالية )تتمة(

بالن�سبة لالإ�ستثمارات المالية المتاحة للبيع، تقوم المجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي يثبت اإ�سمحالل اإ�ستثمار اأ� مجموعة من الإ�ستثمارات.

في حالة الإ�ستثمارات في اأ�سهم حقوق الملكية الم�سنفة كمتاحة للبيع فاإن الدليل المو�سوعي يجب اأن يت�سمن انخفا�س هام اأ� طويل الأمد في القيمة العادلة لال�ستثمار اأدنى من تكلفتها. يتم تقييم »الإنخفا�س الهام« 

مقابل التكلفة الأ�سلية لالإ�ستثمار �«طويل الإمد« مقابل الفترة التي كانت فيها القيمة العادلة اأدنى من تكلفتها الأ�سلية. حيثما يوجد دليل مو�سوعي لال�سمحالل، فاأنه يتم قيا�س الخ�سارة المتراكمة كالفرق بين تكلفة 

الإقتناء �القيمة العادلة الحالية بعد ح�سم خ�سارة ال�سمحالل من تلك ال�ستثمارات المثبتة م�سبقًا في قائمة الدخل الموحدة �يتم اإلغائها من الدخل ال�سامل الآخر �اإثباتها في قائمة الدخل الموحدة. خ�سائر الإ�سمحالل 

في اأ�سهم حقوق الملكية ل يتم ا�سترجاعها �سمن قائمة الدخل الموحدة؛ يتم اإثبات الزيادة في قيمتها العادلة بعد الإ�سمحالل مبا�سرًة في الدخل ال�سامل الآخر.

المطلوبات المالية 

الإثبات المبدئي والقيا�س

يتم ت�سنيف المطلوبات المالية التي تدخل �سمن نطاق معيار المحا�سبة الد�لي رقم 39 كقر��س �اإقترا�سات اأ� مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة �سمن الأرباح اأ� الخ�سائر، اأيهما اأن�سب. تقوم المجموعة بتحديد 

ت�سنيف مطلوباتها المالية عند الإثبات المبدئي.

يتم اإثبات المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة في حالة القر��س �القترا�سات، بالإ�سافة اإلى التكاليف المبا�سرة للمعامالت.

تت�سمن المطلوبات المالية للمجموعة على قر��س �اإقترا�سات �ذمم تجارية دائنة �ذمم اأخرى.

القيا�س الالحق

يعتمد القيا�س الالحق للمطلوبات المالية على ت�سنيفاتها على النحو التالي: 

القر��س �القترا�سات

اإثبات المكا�سب �الخ�سائر في قائمة الدخل الموحدة عندما يتم  بعد الإثبات المبدئي، يتم لحقًا قيا�س القر��س �الإقترا�سات التي ت�ستحق عليها فوائد بالتكلفة المطفاأة باإ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم 

اإ�ستبعاد المطلوبات، �كذلك من خالل عملية الإطفاء باإ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

تم احت�ساب جميع تكاليف الإقترا�سات في الفترة التي تحدث فيها.

ذمم تجارية دائنة �ذمم اأخرى

يتم اإثبات المطلوبات للذمم التجارية الدائنة �الذمم الأخرى المدرجة بالتكلفة، �التي تعد القيمة العادلة للمقابل التي يتوجب دفعها في الم�ستقبل للب�سائع اأ� الخدمات الم�ستلمة، �سواء تمت مطالبة المجموعة بها من 

قبل الموردين اأ� ل.

مقا�ضة الأدوات المالية

تتم مقا�سة الموجودات �المطلوبات المالية �اإظهار �سافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة فقط اإذا كان هناك حق قانوني قابل للتنفيذ لمقا�سة المبالغ المعترف بها للموجودات �المطلوبات المالية ،حيث تنوي 

المجموعة الت�سوية على اأ�سا�س �سافي المبلغ اأ� بيع الموجود ��سداد المطلوب في الوقت ذاته.

القيمة العادلة لالأدوات المالية 

يتم تحديد القيمة العادلة لالأد�ات المالية المتدا�لة بن�ساط في الأ�سواق المالية المنتظمة بالرجوع اإلى اأ�سع�ار ال�سوق المعلنة اأ� اأ�سعار التجار المعلنة في ال�سوق من غير اأي ح�سومات لتكاليف المعامالت.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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القيمة العادلة للموجودات المالية 

بالن�سبة لالأد�ات المالية التي ل توجد لها �سوق ن�سطة، فاأنه يتم تحديد القيمة العادلة با�ستخدام تقنيات التقييم، �قد ت�سمل تلك التقنيات اأحدث معامالت ال�سوق د�ن �سر�ط تف�سيلية؛ بالرجوع اإلى القيمة ال�سوقية الحالية 

لأداة اأخرى م�سابهة لها ب�سورة جوهرية؛ تحليل التدفقات النقدية المخ�سومة اأ� نماذج تقييم اأخرى.

تكلفة اإطفاء الأدوات المالية

اأي عال�ات  العتبار  بالأخذ في  المطفاأة  التكلفة  احت�ساب  يتم  الخ�سم.  اأ�  ال�سداد  الم�ستحق  الأ�سلي  �المبلغ  اأي مخ�س�س لال�سمحالل  بعد ح�سم  الفعلي  الفائدة  با�ستخدام طريقة معدل  الإطفاء  تكلفة  احت�ساب  يتم 

�خ�سومات من القتناء مت�سمنة تكاليف المعاملة �الر�سوم التي تعتبر جزءًا ل يتجزاأ من �سعر الفائدة الفعلي. 

اإ�ضتبعاد الأدوات المالية

الموجودات المالية 

يتم اإ�ستبعاد الموجود المالي )اأ� اأي جزء من الموجود المالي اأ� جزء من مجموعة من موجودات مالية م�سابه( عند:

-    انق�ساء الحقوق في ا�ستالم التدفقات النقدية من موجود؛ اأ� 

-    قيام المجموعة بنقل حقوقها في ا�ستالم التدفقات النقدية من موجود �لكنها تلتزم بدفعها بالكامل د�ن تاأخير جوهري اإلى طرف ثالث بموجب ترتيب مر�ر؛ ��سواًء: 

)اأ( قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر �المكافاآت الجوهرية المتعلقة بالموجود، اأ� 

)ب( عندما لم يتم نقل اأ� اإبقاء جميع المخاطر �المكافاآت الجوهرية للموجودات �لكنها قامت بنقل ال�سيطرة على الموجودات.

المطلوبات المالية 

يتم اإ�ستبعاد المطلوبات المالية عندما يكون اللتزام بموجب المطلوب تم اإخالئه اأ� اإلغائه اأ� انتهاء مدته. 

المخزون

ي�درج المخز�ن بالتكلفة اأ� �سافي القيمة المتوقع تحقيقها، اأيهما اأقل، بعد ح�ساب مخ�س�س المواد المتقادمة اأ� بطيئ�ة الحركة. تمثل التكاليف تلك الم�سر�فات المتكبدة لكل منتج حتى ��سوله اإلى موقعه ��سكله الحاليين، 

على النحو التالي:

التكلفة في المخازن على اأ�سا�س المتو�سط المرجح. - قطع غيار، مواد خام �مواد اإ�ستهالكية

تكاليف المواد المبا�سرة �العمالة م�سافًا اإليها الم�سر�فات الخا�سة بها على اأ�سا�س 

م�ستوى الن�ساط العادي لكل نوع من الإنتاج.

- ب�ساعة تامة ال�سنع

التكلفة في المخازن على اأ�سا�س الوارد اأ�ًل، ال�سادر اأ�ًل.  - ب�ساعة لإعادة البيع

تحدد �سافي القيمة المتوقع تحقيقها على اأ�سا�س اأ�سعار البيع المقدرة مح�سومًا منها اأي تكاليف اإ�سافية متوقع تحققها حتى اإتمام الإنتاج �البيع.

اأ�ضهم خزانة

يتم خ�سم اأ�سهم ملكية الحقوق التي يتم اإعادة �سرائها )اأ�سهم خزانة( من الحقوق. ل يتم اإثبات اأي مك�سب اأ� خ�سارة في قائمة الدخل الموحدة من �سراء اأ� بيع اأ� اإ�سدار اأ� اإلغاء اأ�سهم حقوق الملكية الخا�سة بال�سركة. 

لم يتم الوفاء بحقوق الت�سويت المتعلقة باأ�سهم الخزانة لل�سركة �لم يتم تخ�سي�س اأية اأرباح اأ�سهم لها على التوالي.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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لل�س�ن�ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف�ي 31 دي��س�م��رب 2010

ال�ضيا�ضات المحا�ضبية الهامة )تتـمـة(  2

مخ�ض�ضات

يتم اإثبات المخ�س�سات عند �جود التزام )قانوني اأ� متوقع( على المجموعة ناتج عن حدث �سابق، �من المحتمل اإن يتطلب �جود تدفق خارجي للموارد ي�سمل المنافع الإقت�سادية لت�سوية هذه الإلتزامات �يمكن عمل 

تقدير موثوق لمبالغ هذه الإلتزامات. حيثما تتوقع المجموعة اإ�سترداد بع�س اأ� جميع المخ�س�سات، على �سبيل المثال بموجب عقد التاأمين، يتم اإثبات الت�سويات كموجود منف�سل �لكن فقط عندما تكون الت�سويات �سبه 

موؤكدة. يتم عر�س الم�سر�فات المتعلقة باأي مخ�س�سات في قائمة الدخل الموحدة بعد ح�سم اأي ت�سويات. اإذا كان تاأثير القيمة الزمنية لالأموال جوهري، فاأنه يتم خ�سم المخ�س�سات باإ�ستخدام معدلت خ�سم حالية 

التي تعك�س، كما هو منا�سب، المخاطر المحددة للمطلوبات. اأينما ي�ستخدم الخ�سم، فاأن الزيادة في المخ�س�س نتيجة لمر�ر الزمن يتم اإثباته كتكلفة تمويل.

مكافاآت نهاية الخدمة للموظفين

تقوم المجموعة بدفع ا�ستراكات لنظام الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية لموظفيها البحرينيين �التي تح�سب كن�سبة من ر�اتب الموظفين. اإن التزامات المجموعة تكون مح�سورة في نطاق المبالغ الم�ساهم بها في 

هذا النظام �التي تح�سب كم�سر�فات عند تكبدها.

كما تقدم المجموعة مكافاآت نهاية الخدمة للموظفين غير البحرينيين، �التي ت�ستحق بناءًا على ر�اتب الموظفين عند اإنهاء التوظيف �عدد �سنوات الخدمة، �سريطة اإتمام حد اأدنى من الخدمة. تدرج التكاليف المتوقعة 

لهذه المكافاآت كم�ستحقات على فترة التوظيف. 

عقود ال�ضتئجار  

تحديد ما اإذا كان الترتيب، هو عقد اإيجار يعتمد على الق�سد من الترتيب في بداية التاريخ اأ� ما اإذا كان تنفيذ الترتيب يعتمد على ا�ستخدام موجود اأ� موجودات محددة اأ� ينقل الترتيب حق ا�ستخدام الموجود. 

المجموعة كم�ستاأجر

اإثبات مدفوعات عقد التاأجير الت�سغيلي كم�سر�فات �سمن قائمة الدخل الموحدة على  يتم ت�سنيف عقود التاأجير كعقود تاأجير ت�سغيلية عندما يحتفظ الموؤجر بجميع المخاطر �المنافع الرئي�سة لملكية الموجود. يتم 

اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فترة التاأجير.

تحويل العمالت الأجنبية

يتم عر�س القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالدينار البحريني. تقوم كل �حدة �سمن المجموعة بتحديد عملة عملياتها �يتم قيا�س البنود المت�سمنة في القوائم المالية لكل �حدة با�ستخدام تلك العملة. 

المعامالت �الإر�سدة

يتم مبدئيًا ت�سجيل المعامالت بالعمالت الأجنبية بالعملة الم�ستخدمة باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ المعاملة. 

الدخل  قائمة  اإلى  الفر�ق  جميع  ترحل  الموحدة.  المالي  المركز  قائمة  بتاريخ  ال�سائدة  ال�سرف  اأ�سعار  باإ�ستخدام  الم�ستخدمة  العملة  اإلى  الأجنبية  بالعمالت  المعر��سة  النقدية  �المطلوبات  الموجودات  تحويل  يعاد 

الموحدة.

اإن البنود غير النقدية المقا�سة بالتكلفة التاريخية بالعمالت الأجنبية يتم تحويلها باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ المعامالت المبدئية. يتم تحويل البنود غير النقدية المقا�سة بالقيمة العادلة بالعمالت الأجنبية باإ�ستخدام 

اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بالتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.

يتم ت�سمين المكا�سب اأ� الخ�سائر الناتجة من تحويل الإ�ستثمارات المتاحة للبيع غير النقدية بالقيمة بالقيمة العادلة في الحقوق كجزء من تعديل الإ�ستثمارات المتاحة للبيع.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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ال�ضيا�ضات المحا�ضبية الهامة )تتـمـة(  2

تحويل العمالت الأجنبية )تتمة(

�سركات المجموعة

اإلى الدينار البحريني باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ قائمة المركز المالي �يتم تحويل بنود دخلها على اأ�سا�س متو�سط اأ�سعار ال�سرف لل�سنة. ترحل جميع الفر�ق  يتم تحويل موجودات �مطلوبات الوحدات الأجنبية 

الناتجة عن �سرف العمالت الأجنبية مبا�سرًة كبند منف�سل في الدخل ال�سامل الآخر عند اإ�ستبعاد �حدة اأجنبية، يتم اإثبات المبالغ المتراكمة الموؤجلة المثبتة في قائمة الدخل ال�سامل  المتعلقة بالوحدة الم�ستبعدة في 

قائمة الدخل الموحدة. 

التقديرات والفر�ضيات المحا�ضبية الهامة  3

اإن اإعداد القوائم المالية للمجموعة يتطلب من الإدارة عمل تقديرات �فر�سيات �اآراء قد توؤثر على المبالغ المدرجة لالإيرادات �الم�سر�فات �الموجودات �المطلوبات المالية �الإف�ساح عن الإلتزامات المحتملة، بتاريخ 

تقديم التقارير. �مع ذلك، عدم التيقن ب�ساأن هذه الفر�سيات �التقديرات يمكن اأن يوؤدي اإلى نتائج قد تتطلب عمل تعديل جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات �المطلوبات التي تتاأثر في الفترات الم�ستقبلية. 

اإ�ضمحالل العقارات والآلت ومعدات 

تقوم المجموعة بعمل تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي يثبت اإ�سمحالل موجود. اإذا �جد مثل هذا الدليل، اأ� عندما يتطلب عمل فح�س اإ�سمحالل �سنوي للموجود، تقوم المجموعة بعمل 

تقييم لمبلغ الموجود القابل لالإ�سترداد. اإن القيمة القابلة لالإ�سترداد للموجود هي القيمة الأعلى للموجود ناق�سًا تكلفة البيع �قيمتها الم�ستخدمة �هي محددة للموجود الفردي، اإل اإذا كان الموجود غير منتج للتدفقات 

النقدية �التي هي م�ستقلة اإلى حد بعيد عن تلك الموجودات الأخرى اأ� مجموعة من الموجودات. عندما تزيد القيمة المدرجة للموجود اأ� الوحدة المنتجة للنقد عن قيمها القابلة لالإ�سترداد، فاإن الموجود يعتبر م�سمحاُل،  

�يتم اإظهار الموجود بالمبلغ القابل لال�سترداد. عندما يتم تقييم القيمة الم�ستخدمة للموجود، فان التدفقات النقدية الم�ستقبلية يتم تخفي�سها اإلى قيمتها الحالية با�ستخدام معدل خ�سم �الذي يعك�س التقييمات الحالية 

لل�سوق للقيمة الزمنية للنقود �المخاطر الخا�سة بالموجود. ل يعتقد اأع�ساء مجل�س الإدارة باأن هناك اأي اإ�سمحالل في العقارات �الآلت �المعدات كما هو في 31 دي�سمبر 2010 و31 دي�سمبر 2009.

الأعمار الإنتاجية للعقارات والآلت والمعدات

تحدد اإدارة المجموعة الأعمار الإنتاجية المقدرة لعقاراتها �اآلتها �معداتها لح�ساب الإ�ستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد الأخذ في العتبار المدة المتوقع فيها اإ�ستخدام الموجود �طبيعة التاآكل �التقادم التجاري. 

تقوم الإدارة على اأ�سا�س �سنوي بمراجعة القيمة المتبقية �الأعمار الإنتاجية �يتم تعديل مخ�س�س الإ�ستهالك الم�ستقبلي عندما تعتقد الإدارة باأن الأعمار الإنتاجية تختلف عن التقديرات ال�سابقة.

ا�ضمحالل ا�ضتثمارات متاحة للبيع

لال�ستثمارات المتاحة للبيع، يقوم البنك بعمل تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي يثبت ا�سمحالل الإ�ستثمار اأ� مجموعة من ال�ستثمارات. في حالة ال�ستثمارات في اأ�سهم حقوق الملكية 

اإلى  اأ� »طويل الإمد« يتطلب  اإذا كان »انخفا�س هام«  اأدنى من تكلفتها. تحديد ما  اإلى  اأ� طويل الأمد في القيمة العادلة لال�ستثمار  اإن يت�سمن على انخفا�س هام  للبيع، فاإن الدليل المو�سوعي يجب  الم�سنفة كمتاحة 

الإجتهاد. لتحديد هذا الإجتهاد، تقيم ال�سركة، من بين عوامل اأخرى، التغيرات التاريخية لأ�سعار الأ�سهم  �مدتها اأ� المدى التي كانت القيمة العادلة لال�ستثمار اأدنى من تكلفتها. في 31 دي�سمبر 2010، بلغ مخ�س�س 

اإ�سمحال الإ�ستثمارات المتاحة للبيع 393.701 دينار بحريني )2009: 424.231 دينار بحريني(. عند تحديد اأي اإ�سمحالل لالإ�ستثمارات غير الم�سعرة المدرجة بالتكلفة، يتم عمل الفر�سيات فيما يتعلق بالتدفقات 

النقدية الم�ستقبلية المقدرة للموجودات، معدلت الخ�سم �الفترة المتوقعة للمكافاآت.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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لل�س�ن�ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف�ي 31 دي��س�م��رب 2010

التقديرات والفر�ضيات المحا�ضبية الهامة )تتـمـة(  3

تقييم الإ�ضتثمارات المتاحة للبيع غير الم�ضعرة  

تقوم الإدارة با�ستخدام اأف�سل التقديرات في تحديد القيم العادلة لالإ�ستثمارات في اأ�سهم حقوق الملكية الخا�سة غير الم�سعرة بالرجوع اإلى اأحدث المعامالت د�ن �سر�ط تف�سيلية مت�سمنة اأطراف اأخرى. 

كما يتطلب من الإدارة عمل فر�سيات كمقارنة اإ�ستثمارات في اأ�سهم حقوق الملكية غير الم�سعرة مع ال�سركات الأخرى عند تحديد ن�سبة �سعر الربح الم�ستخدمة في تقييم تلك الإ�ستثمارات. 

ت�ستخدم الإدارة اأف�سل تقديراتها، �مع ذلك، فاإن المبلغ الفعلي الذي �سيتحقق من المعامالت الم�ستقبلية قد يختلف عن  التقدير الحالي للقيمة العادلة، �ذلك لقلة التاأكيدات الناتجة عن طبيعة تقييمات ال�ستثمارات 

في اأ�سهم حقوق الملكية الخا�سة غير الم�سعرة. 

ا�ضمحالل المخزون

ي�درج المخز�ن بالتكلفة اأ� �سافي القيمة المتوقع تحقيقها، اأيهما اأقل. عندما ي�سبح المخز�ن قديمًا اأ� متقادمًا، يتم عمل تقدير ل�سافي القيمة المتوقع تحقيقها. يتم عمل هذا التقدير ب�سكل فردي على المبالغ الهامة. 

اأما المبالغ الغير هامة ب�سكل فردي �لكنها قديمة اأ� متقادمة، فيتم تقييمها ب�سكل جماعي �يطبق المخ�س�س �فقًا لنوع المخز�ن �الدرجة العمرية اأ� انتهاء ال�سالحية، بناءًا على اأ�سعار البيع التاريخية. 

اإ�سمحالل  7.362.392 دينار بحريني )2009: 6.888.566 دينار بحريني( �مخ�س�س  للبيع  اإعادة  الغيار �الب�ساعة تامة ال�سنع �الب�سائع المحتفظ بها لغر�س  اإجمالي مواد الخام �المواد ال�ستهالكية �قطع  بلغ 

المخز�ن مبلغ 430.743 دينار بحريني )2009: 301.325 دينار بحريني( كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. �سوف يتم اإثبات اإي فرق بين المبالغ الفعلية المحققة في الفترات الم�ستقبلية �المبالغ المتوقعة 

في قائمة الدخل الموحدة.

اإ�ضمحالل الذمم المدينة

يتم عمل تقدير لمبالغ الذمم التجارية المدينة القابلة للتح�سيل عندما يكون تح�سيل المبالغ بالكامل غير محتمل. يتم عمل هذا التقدير على �سكل فردي على المبالغ الهامة. اإما المبالغ الغير هامة ب�سكل فردي، �التي 

فات مواعيد اإ�ستحقاقها، يتم تقييمها ب�سكل جماعي �يتم عمل مخ�س�س �فقًا لمدة فوات مواعيد الإ�ستحقاق على اأ�سا�س معدلت الإ�ستردادات التاريخية.

بلغ اإجمالي الذمم التجارية المدينة 8.269.334 دينار بحريني )2009: 9.032.580 دينار بحريني( �بلغ مخ�س�س الديون الم�سكوك في تح�سيلها 459.763 دينار بحريني )2009: 425.437 دينار بحريني( كما 

في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. �سوف يتم اإثبات اأي فرق بين المبالغ الفعلية المح�سلة في الفترات الم�ستقبلية �المبالغ المتوقعة في قائمة الدخل الموحدة.

معايير �ضادرة ولكنها غير اإلزامية بعد   4

معايير �سادرة �لكنها غير اإلزامية بعد حتى تاريخ اإ�سدار القوائم المالية الموحدة �هي مدرجة اأدناه. اإن هذه القائمة هي للمعايير �التف�سيرات ال�سادرة، �التي تتوقع المجموعة ب�سكل معقول باأنها �سيكون قابلة للتطبيق 

تاريخ م�ستقبلي. تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير عندما ت�سبح اإلزامية. 

المعيار الد�لي لإعداد التقارير المالية رقم 9 المتعلق بالأد�ات المالية: الت�سنيف �القيا�س، اإلزامي في الفترات ال�سنوية المبتدئة في اأ� بعد 1 يناير 2013  -

معيار المحا�سبة الد�لي رقم 24 )المعدل( المتعلق باإف�ساحات الأطراف ذات العالقة، اإلزامي في الفترات ال�سنوية المبتدئة في اأ� بعد 1 يناير 2011  -

معيار المحا�سبة الد�لي رقم 32 )المعدل( المتعلق بالأد�ات المالية: العر�س – ت�سنيف حقوق الإ�سدار، اإلزامي في الفترات ال�سنوية المبتدئة في اأ� بعد 1 فبراير 2010  -

لجنة تف�سيرات التقارير المالية الد�لية رقم 14 )المعدل( المتعلق بالحد الأدنى لمتطلبات التمويل، اإلزامي في الفترات ال�سنوية المبتدئة في اأ� بعد 1 يناير 2011  -

لجنة تف�سيرات التقارير المالية الد�لية رقم 19 المتعلق باإطفاء المطلوبات المالية باأد�ات اأ�سهم حقوق الملكية، اإلزامي في الفترات ال�سنوية المبتدئة في اأ� بعد 1 يوليو 2010  -

اإدخال تح�سينات على المعايير الد�لية لإعداد التقارير المالية )ال�سادر في مايو 2010(، اإلزامي في الفترات ال�سنوية المبتدئة في اإما 1 يوليو 2010 اأو 1 يناير 2011.  -

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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معايير �ضادرة ولكنها غير اإلزامية بعد )تتـمـة(   4

ل تتوقع المجموعة باأن تطبيق هذه المعايير �المراجعات �التعديالت باإ�ستثناء ما هو مو�سح اأدناه �سيكون لها اأي تاأثير جوهري على الأداء المالي الموحد �المركز المالي الموحد للمجموعة.

المعيار الد�لي لإعداد التقارير المالية رقم 9 المتعلق بالأد�ات المالية )المرحلة 1( ت�سنيف �قيا�س الموجودات المالية 

يعك�س المعيار الد�لي لإعداد التقارير المالية رقم 9 كما تم اإ�سداره المرحلة الأ�لى من عمل مجل�س معايير المحا�سبة الد�لي ل�ستبدال معيار المحا�سبة الد�لي رقم 39 �الذي ينطبق على ت�سنيف �قيا�س الموجودات المالية 

كما هو محدد بموجب معيار المحا�سبة الد�لي رقم 39. �سي�سبح المعيار اإلزاميًا في الفترات ال�سنوية المبتدئة في اأ� بعد 1 يناير 2013. في المراحل الالحقة، �سيعالج مجل�س معايير المحا�سبة الد�لي ت�سنيف �قيا�س 

المطلوبات المالية �محا�سبة التحوط �ال�ستبعاد. �من المتوقع النتهاء من هذا الم�سر�ع في منت�سف �سنة 2011. اإن تطبيق المعيار الد�لي لإعداد التقارير المالية رقم 9 �سيكون له تاأثير على ت�سنيف �قيا�س الموجودات 

المالية للمجموعة. �مع ذلك، �ستحدد المجموعة التاأثير الكمي بالقتران بالمراحل الأخرى عندما يتم اإ�سدارها لتقديم �سورة �ساملة.

معيار المحا�سبة الد�لي رقم 24 )المعدل( المتعلق باإف�ساحات الأطراف ذات العالقة 

اإن المعيار المعدل اإلزامي في الفترات ال�سنوية المبتدئة في اأ� بعد 1 يناير 2011. يو�سح المعيار تعريف الأطراف ذات العالقة لت�سهيل تعريف مثل هذه العالقات �ل�ستبعاد الت�سارب في تطبيقاته. يقدم المعيار المعدل 

الإعفاء الجزئي لمتطلبات الإف�ساح عن اأطراف ذات العالقة في الجهات الحكومية ذات ال�سلة. ل تتوقع المجموعة باأن بتطبيق التعديل �سيكون له اأي تاأثير على مركزها اأ� اأدائها المالي. 

اإدخال تح�سينات على المعايير الد�لية لإعداد التقارير المالية )ال�سادر في مايو 2010( 

اأ�سدر مجل�س معايير المحا�سبة الد�لي تح�سينات على المعايير الد�لية لإعداد التقارير المالية، جامع تعديالت للمعايير الد�لية لإعداد التقارير المالية لمعاييره. لم يتم تطبيق التعديالت حيث �ست�سبح اإلزامية في الفترات 

ال�سنوية المبتدئة في اأ� بعد 1 يوليو 2010 اإما 1 يناير 2011. التعديالت المدرجة اأدناه، يمكن اإن ينتج عنها تغيرات في ال�سيا�سات المحا�سبية �الإف�ساحات �لكن ل يتوقع باأن �سيكون لها اأي تاأثير على الأداء المالي الموحد 

اأ� المركز المالي الموحد للمجموعة. 

المعيار الد�لي لإعداد التقارير المالية رقم 3 المتعلق بدمج الأعمال   -

المعيار الد�لي لإعداد التقارير المالية رقم 7 المتعلق بالأد�ات المالية: الإف�ساحات   -

معيار المحا�سبة الد�لي رقم 1 المتعلق بالقوائم المالية   -

معيار المحا�سبة الد�لي رقم 27 المتعلق بالقوائم المالية الموحدة �المنف�سلة   -

دخل ت�ضغيلي اآخر  5

يمثل هذا دخل من الخ�سومات �ربح من اإ�ستبعاد عقارات �اآلت �معدات �اإيرادات اأخرى متنوعة للمجموعة.

دخل ال�ضتثمار   6

2009 2010

دينار بحريني دينار بحريني

595.302 580.391 دخل اأرباح الأ�سهم 

101.691 482.651 ربح من بيع اإ�ستثمارات متاحة للبيع

696.993 1.063.042

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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ربح المجموعة لل�ضنة  7

2009

دينار بحريني

2010

دينار بحريني

يدرج الربح لل�سنة بعد احت�ساب الر�سوم التالية: 

24.855.491 27.699.710 مخز�ن مثبت كم�سر�ف عند بيع ب�ساعة تامة ال�سنع

25.220 1.408 تخفي�س المخز�ن اإلى �سافي القيمة الممكن تحققها )اإي�ساح 13(

23.680 130.826 مخ�س�س اإ�سمحالل المخز�ن

13.505 40.407 مخ�س�س اإ�سمحالل الذمم التجارية المدينة )اإي�ساح 14(

238.886 309.877 عقود تاأجير ت�سغيلية

15.481 8.368 مك�سب من اإ�ستبعاد عقارات �اآلت �معدات

2009

دينار بحريني

2010

دينار بحريني
تكاليف التمويل

202.734 241.962 فوائد على ال�سحوبات على المك�سب من البنك 

258.977 238.150 فوائد على قر��س لإجل �اإ�ستيراد القر��س

22.392 10.920 ر�سوم نبكية 

484.103 491.032

2009

دينار بحريني

2010

دينار بحريني
تكاليف الموظفين :

2.400.524 2.941.500 ر�اتب �اأجور

309.430 273.601 ا�ستراكات هيئة التاأمينات الجتماعية �الهيئة العامة لل�سمان الإجتماعي

145.650 973.175 مكافاآت نهاية الخدمة للموظفين )اإي�ساح 25(

979.100 501.848 مكافاآت  اأخرى

3.834.704 4.355.897

تم تخ�سي�س تكاليف الموظفين في قائمة الدخل الموحدةعلى النحو التالي:

2009

دينار بحريني

2010

دينار بحريني

916.911 1.020.237 تكاليف البيع

2.861.329 3.322.127 تكاليف الموظفين

- 13.533 تكاليف ت�سغيلية مبا�سرة – المخزن

56.464 - الربح لل�سنة من العمليات الموقوفة 

3.834.704 4.355.897

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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ربح ال�ضهم  8

يتم اإحت�ساب الن�سيب الأ�سا�سي لل�سهم في الأرباح بق�سمة ربح ال�سن��ة العائد اإلى حاملي الأ�سهم العادية لل�سركة الأم على المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة، باإ�ستثناء متو�سط عدد الأ�سهم العادية 

الم�ستراة من قبل ال�سركة �المحتفظ بها كاأ�سهم الخزانة. 

يعك�س الجد�ل التالي الدخل �ح�سة المعلومات الم�ستخدمة في ح�ساب الن�سيب الأ�سا�سي �المخف�س لالأ�سهم في الأرباح:

2009 2010

1.552.714 1.444.239 ربح ال�سنة العائد اإلى حاملي اأ�سهم ترافكو من العمليات الم�ستمرة – دينار بحريني

45.738 - ربح ال�سنة العائد اإلى حاملي اأ�سهم ترافكو من العمليات الموقوفة – دينار بحريني اإي�ساح 34

1.598.452 1.444.239 ربح ال�ضنة العائد اإلى حاملي اأ�ضهم ترافكو - دينار بحريني

78.158.923 78.158.923 المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة، بعد ح�سم اأ�سهم الخزانة 

20 18 الن�سيب الأ�سا�سي �المخف�س لل�سهم في الأرباح )فل�س(

20 18 الن�سيب الأ�سا�سي �المخف�س لل�سهم في الأرباح من العمليات الم�ستمرة )فل�س(

لم يتم عر�س الربح المخف�س لل�سهم �ذلك نتيجة لعدم اإ�سدار المجموعة لأد�ات قد يكون لها تاأثير مخف�س.

ل توجد معامالت اأخرى متعلقة بالأ�سهم العادية اأ� اأ�سهم عادية محتملة بين تاريخ تقديم التقارير �تاريخ النتهاء من اإعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

عقارات واآلت ومعدات  9

المجموع

دينار بحريني

اأعمال 

راأ�سمالية 

قيد التنفيذ

دينار بحريني

�سيارات

دينار بحريني

اأثاث 

�تركيبات 

�معدات مكتبية

دينار بحريني

اآلت 

�مكائن 

�معدات تبريد

دينار بحريني

مباني على

اأر�س 

م�ستاأجرة

دينار بحريني

اأرا�سي 

مملوكة

ملكًا حرًا

دينار بحريني

التكلفة:

22.566.314 4.600.720 2.235.425 1.374.932 9.698.740 4.536.996 119.501 في 1 يناير 2010 

1.050.121 678.384 119.094 51.625 47.499 153.519 - اإ�سافات 

- )5.233.752( - 32.556 2.234.794 3.023.082 )56.680( تحويالت

)114.929( )5.794( )102.091( )7.044( - - - اإ�ستبعادات

23.501.506 39.558 2.252.428 1.452.069 11.981.033 7.713.597 62.821 في 31 دي�سمبر 2010

ال�ستهالك

12.124.331 - 1.573.769 1.107.548 6.853.966 2.589.048 - في 1 يناير 2010 

954.013 - 150.509 81.099 513.126 209.279 - مخ�س�س ا�ستهالك ال�سنة

)98.710( - )97.461( )1.249( - - - اإ�ستبعادات

12.979.634 - 1.626.817 1.187.398 7.367.092 2.798.327 - في 31 دي�سمبر 2010

�سافي القيمة المدرجة:

10.521.872 39.558 625.611 264.671 4.613.941 4.915.270 62.821 في 31 دي�سمبر 2010

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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عقارات واآلت ومعدات )تتـمـة(  9

توجد مباني �اآلت �مكائن ب�سافي قيمة دفترية تبلغ 72.821 دينار بحريني )2009: 83.369 دينار بحريني( مقامة على اأر�س مملوكة لحكومة مملكة البحرين، �ل توجد اإتفاقية تاأجير بين الحكومة �المجموعة.

توجد مباني �اآلت �مكائن ل�سركة تابعة ب�سافي قيم دفترية تبلغ 975.677 دينار بحريني )2009: 960.872 دينار بحريني( مقامة على اأر�س م�ستاأجرة لحكومة مملكة البحرين. مدة عقود التاأجير 5 �سنوات �تنتهي في 

�سنة 2014 قابلة للتجديد ح�سب رغبة ال�سركة التابعة.

توجد مباني ل�سركة تابعة ب�سافي قيم دفترية تبلغ 199.330 دينار بحريني )2009: 217.413 دينار بحريني( مقامة على اأر�س م�ستاأجرة من اأطراف ذات عالقة. مدة عقود التاأجير 10 �سنوات �تنتهي في �سنة 2015 

قابلة للتجديد ح�سب رغبة ال�سركة التابعة.

تم رهن عقارات �اآلت �معدات ال�سركة التابعة ب�سافي قيمة دفترية تبلغ 1.938.327 دينار بحريني )2009: 2.171.764 دينار بحريني( ك�سمان للقر��س لأجل )اإي�ساح 23(. بالإ�سافة اإلي ذلك تم �سراء مركبات 

باإجمالي 84.619 دينار بحريني )2009: 98.804 دينار بحريني( من خالل القر��س لأجل التي هي م�سمونة مقابل هذه المركبات.

المجموع

دينار بحريني

اأعمال راأ�سمالية

 قيد التنفيذ

دينار بحريني

�سيارات

دينار بحريني

اأثاث �تركيبات

 �معدات مكتبية

دينار بحريني

اآلت �مكائن 

�معدات تبريد

دينار بحريني

مباني على

اأر�س م�ستاأجرة

دينار بحريني

اأرا�سي مملوكة

ملكًا حرًا

دينار بحريني

التكلفة:

19.578.294 2.377.690 2.197.150 1.317.238 9.748.182 3.818.533 119.501 في 1 يناير 2009 

3.246.358 2.897.792 218.875 51.081 55.472 23.138 - اإ�سافات 

1.452.953 - 121.314 18.941 244.698 1.068.000 - اإقتناء �سركة تابعة )اإي�ساح 33(

- )185.370( - 97.577 60.012 27.781 - تحويالت

)282.343( - )234.521( )32.214( )4.039( )11.569( - اإ�ستبعادات

)1.428.948( )489.392( )67.393( )77.691( )405.585( )388.887( - عمليات موقوفة

22.566.314 4.600.720 2.235.425 1.374.932 9.698.740 4.536.996 119.501 في 31 دي�سمبر 2009

ال�ستهالك

12.277.704 - 1.706.378 1.135.421 6.740.785 2.695.120 - في 1 يناير 2009 

767.686 - 138.470 75.011 423.920 130.285 - مخ�س�س ا�ستهالك ال�سنة

)272.410( - )232.596( )32.130( )4.031( )3.653( - اإ�ستبعادات

)648.649( - )38.483( )70.754( )306.708( )232.704( - عمليات موقوفة

12.124.331 - 1.573.769 1.107.548 6.853.966 2.589.048 - في 31 دي�سمبر 2009

�سافي القيمة المدرجة:

10.441.983 4.600.720 661.656 267.384 2.844.774 1.947.948 119.501 في 31 دي�سمبر 2009

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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عقارات واآلت ومعدات )تتـمـة(  9

تم تخ�سي�س تكلفة اإ�ستهالك ال�سنة �سمن قائمة الدخل الموحدة كما يلي : 

2009 2010
دينار بحريني دينار بحريني

378.541 397.827 تكلفة المبيعات 

379.533 426.128 ا�ستهالك �اأطفاء

- 130.058 تكاليف ت�سغيلية مبا�سرة - المخزن

9.612 - اأرباح ال�سنة من عمليات موقوفه

 

767.686 954.013

موجودات غير ملمو�ضة   10

ر�سوم المتياز �الطلب 

المجموعاأخرىالعالمة التجارية�الر�سوم الإقليمية

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

التكلفة:

38.08751.68033.627123.394في 1 يناير 2009

90.000--90.000اقتناء �سركة تابعة )اي�ساح 33(

)90.000(--)90.000(مبالغ م�سطوبة

1.551-1.551-اإ�سافات خالل ال�سنة

)38.087(--)38.087(عمليات موقوفة

53.23133.62786.858-في 31 دي�سمبر 2010

612-612-عمليات موقوفة

53.84333.62787.470-في 31 دي�سمبر 2010

الإطفاء:

11.43839.5265.04056.004في 1 يناير 2009

32612.1476.72019.193اإطفاء

)11.764(--)11.764(عمليات موقوفة

51.67311.76063.433-في 31 دي�سمبر 2009

5186.7207.238-اإطفاء

52.19118.48070.671-في 31 دي�سمبر 2010

�سافي القيمة الدفترية:

1.65215.14716.799-في 31 دي�ضمبر 2010

1.55821.86723.425-في 31 دي�سمبر 2009

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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ا�ضتثمارات في �ضركات زميلة  11

2009

دينار بحريني

2010

دينار بحريني

2.531.093 1.510.142 في 1 يناير

)618.731( - القيمة المدرجة لالإ�ستثمار في �سركة البحرين للفواكة الطازجة )اي�ساح 33(

)271.140( 121.322 ح�سة المجموعة في النتائج 

30.725 17.115 التغيرات في القيمة العادلة لالإ�ستثمارات المتاحة للبيع

)161.805( - اأرباح اأ�سهم م�ستلمة خالل ال�سنة 

1.510.142 1.648.579 في 31 دي�سمبر 

2009

دينار بحريني

2010

دينار بحريني

يلخ�س الجد�ل التالي المعلومات المالية ل�ستثمارات المجموعة في ال�سركات الزميلة:

ح�سة المجموعة في قائمة المركز المالي لل�سركات الزميلة:

3.151.633 4.098.917 موجودات متدا�لة

646.600 546.646 موجودات غير متدا�لة

)2.278.851( )2.984.044( مطلوبات متدا�لة

)9.240( )12.940( مطلوبات غير متدا�لة

1.510.142 1.648.579 القيمة المدرجة لالإ�ستثمارات

ح�سة المجموعة في اإيرادات �نتائج ال�سركات الزميلة:

6.545.821 6.306.499 الإيرادات

)271.140( 121.322 النتائج 

ا�ضتثمارات متاحة للبيع  12

2009

دينار بحريني

2010

دينار بحريني
ا�ستثمارات في اأ�سهم حقوق الملكية الم�سعرة

5.487.400 5.201.450      -     في البحرين

696.488 800.859      -     في د�ل مجل�س التعا�ن الخليجي الأخرى

6.183.888 6.002.309
ا�ستثمارات في اأ�سهم حقوق الملكية غير الم�سعرة

10.000 30.000      -   اأ�سهم حقوق الملكية بالتكلفة

1.367.720 1.501.521                     بالقيمة العادلة

  
1.367.479 1.367.479      -  �سناديق بالتكلفة

434.936 219.408                      بالقيمة العادلة

3.180.135 3.118.408

9.364.023 9.120.717
مجموع ال�ستثمارات المتاحة للبيع

فيما يلي ملخ�س للتغيرات في اإ�ستثمارات متاحة للبيع لل�سنة:

2009

دينار بحريني

2010

دينار بحريني

10.941.926 9.364.023 في 1 يناير

93.816 42.257 �سراء ا�ستثمارات

)677.758( )986.650( اإ�ستبعاداإ�ستثمارات بالقيمة الدفترية

)722.495( 732.717 التغير في القيمة العادلة خالل ال�سنة

)112.318( )31.630( اإ�سمحالل في القيمة 

237.103 - ا�ستثمارات م�ستلمة كمقابل لإ�ستبعاد عمليات موقوفة )اي�ساح 34(

)396.251( - اإ�ستبعاد ا�ستثمارات متعلقة بعمليات موقوفة )اي�ساح 34(

9.364.023 9.120.717 في 31 دي�سمبر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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ا�ضتثمارات متاحة للبيع )تتمة(  12

فيما يلي التغيرات في مخ�س�س ال�سمحالل في قيمة ال�ستثمارات المتاحة للبيع:

2009

دينار بحريني

2010

دينار بحريني

363.181 424.231 في 1 يناير

112.318 31.630 مثبتة خالل ال�سنة

)51.268( )62.160( متعلق باإ�ستبعاد اإ�ستثمارات

424.231 393.701 في 31 دي�سمبر

اإ�ستثمارات م�سعرة 

يتم تحديد القيم العادلة لالأ�سهم العادية الم�سعرة بالرجوع اإلى اأ�سعار العر��س المعلنة في ال�سوق الن�سطة.

اإ�ستثمارات غير م�سعرة - �سناديق

يتم تقدير القيم العادلة لالإ�ستثمارات غير الم�سعرة باإ�ستخدام اأ�سعار العطاءات المقدمة من قبل مدراء ال�سناديق ال�ستثمارية. بالن�سبة ل�سناديق العقارات، ل توجد اأ�سعار �سوقية حاليًا متوفرة يمكن مالحظتها، �بالتالي 

فاأن هذه ال�سناديق تدرج ب�سعر التكلفة.   

اإ�ستثمارات غير م�سعرة – اأ�سهم حقوق الملكية

تمتلك المجموعة حقوق غير م�سيطرة باإجمالي 1.4 مليون دينار بحريني )2009: 1.2 مليون دينار بحريني( في موؤ�س�سة التي تقوم بتقديم ت�سهيالت المخازن �التخزين. تم تقدير القيمة العادلة لالإ�سهم غير الم�سعرة 

باإ�ستخدام ن�سبة �سعر الأرباح من ال�سركات القابلة للمقارنة. يتطلب التقييم من الإدارة عمل بع�س الفر�سيات حول المقارنة بين ال�سركات الم�ستخدمة عند تحديد ن�سبة �سعر الأرباح في التقييم. قامت المجموعة بتحديد 

المقا�سة المحتملة من اإ�ستخدام البدائل الممكنة بال�سر�رة كمداخالت لنماذج التقييم �التي �ستخف�س القيمة العادلة بمقدار 554.718 دينار بحريني )2009: 495.100 دينار بحريني( باإ�ستخدام اأدنى الفر�سيات 

الإيجابية �زيادة القيمة العادلة بمقدار 277.359 دينار بحريني )2009: 247.550 دينار بحريني( باإ�ستخدام الفر�سيات الإيحابية.

مخزون  13

2009

دينار بحريني

2010

دينار بحريني

1.095.346 1.092.501 ب�ساعة قيد التح�سيل

2.183.132 2.228.900 مواد خام �مواد ا�ستهالكية ]بعد ح�سم مخ�س�س ال�سمحالل البالغ 109.063 دينار بحريني  )2009: 57.522 دينار بحريني(

344.557 315.049 قطع غيار �مواد اأخرى ]بعد ح�سم مخ�س�س ال�سمحالل البالغ 264.803 دينار بحريني  )2009: 243.803 دينار بحريني(

1.073.166 716.043 ب�ساعة تامة ال�سنع ]بعد ح�سم مخ�س�س ال�سمحالل البالغ 56.877 دينار بحريني )2009: ل �سيء(

2.986.386 3.671.657 ب�ساعة لغر�س اإعادة البيع

7.682.587 8.024.150

فيما يلي الحركة في مخ�س�س اإ�سمحالل المخز�ن:

2010                                           2009                            

ب�ضاعة تامة 

ال�ضنع

مواد خام 

ومواد اإ�ضتهالكية 

قطع غيار 

ومواد اأخرى

مواد خام 

�مواد اإ�ستهالكية 

قطع غيار 

�مواد اأخرى

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

93.604209.261-57.522243.803في 1 يناير 

52.94921.00056.87736.71734.542مخ�س�س ال�سنة 

-)25.220(--)1.408(مبالغ م�سطوبة

-)47.579(---مبالغ م�ستردة خالل ال�سنة

109.063264.80356.87757.522243.803في 31 دي�سمبر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة



الـتــــقـــــريـــــر الـســـنـــــوي 2010

41

لل�س�ن�ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف�ي 31 دي��س�م��رب 2010

ذمم تجارية مدينة وذمم اأخرى   14

2009

دينار بحريني

2010

دينار بحريني

8.535.055 7.554.677 ذمم تجارية مدينة ]بعد ح�سم مخ�س�س ال�سمحالل البالغ 459.763 دينار بحريني )2009: 425.437 دينار بحريني(

72.088 254.894 ذمم تجارية مدينة- اأطراف ذات العالقة )اإي�ساح 28(

8.607.143 7.809.571

650.612 497.843 ذمم مدينة اأخرى

102.332 119.757 �دائع �مبالغ مدفوعة مقدمًا

- 114.631 مبالغ م�ستلمة مقدمُا من اأجل الإ�ستثمارات

112.995 11.962 �دائع 

9.473.082 8.553.764

فيما يلي الأحكام �ال�سر�ط الموجودات المالية المذكورة اأعاله:

-  ل ت�ستحق اأية فائدة على الذمم التجارية المدينة �يتم ت�سويتها عادًة خالل 60 اإلى 90 يومًا 

-  ل ت�ستحق اأية فائدة على الذمم المدينة الأخرى �تترا�ح �سر�ط ت�سويتها بين �سهر �احد اإلى ثالثة اأ�سهر.

-  المبالغ م�ستلمة مقدمًا من اأجل الإ�ستثمارات تمثل المبالغ الم�ستلمة مقدمًا لالإ�ستثمارات المدرجة في بور�سة البحرين )�سابقًا �سوق البحرين لالأ�راق المالية( البالغة 96.631 دينار بحريني )مبالغ تحت الطلب(، 

�التي �سيتم تحويلها اإلى اأ�سهم في الم�ستقبل �مبالغ م�ستلمة مقدمًا لأجل الإ�ستثمار في راأ�س المال في �سركة كونفرن�س اأند اأكزبي�سن �البالغة 18.000 دينار بحريني.

-  بالن�سبة لبنود ��سر�ط الذمم التجارية المدينة - اأطراف ذات عالقة، راجع معامالت مع اأطراف ذات عالقة )اإي�ساح 28(.

كما في 31 دي�سمبر 2010، تم اإ�سمحالل القيمة المبدئية للذمم التجارية المدينة البالغة 459.763 دينار بحريني )2009: 425.437 دينار بحريني(. لتف�سيرات ب�ساأن عمليات اأدارة مخاطر اإئتمان المجموعة راأجع 

اإي�ساح 30.

فيما يلي التغييرات في مخ�س�س ا�سمحالل الذمم المدينة:

2009

دينار بحريني

2010

دينار بحريني

473.616 425.437 في 1 يناير 

13.505 40.407 المخ�س�س لل�سنة

)61.684( )6.081( مبالغ م�سطوبة

425.437 459.763 في 31 دي�سمبر

فيما يلي التحليل الزمني للذمم التجارية المدينة غير الم�سمحلة كما في 31 دي�سمبر:

              فات موعد ا�ستحقاقها �لكنها غير م�سمحلة 

اأكثر من 60

يومًا

60-30

 يومًا

اأقل من 30

 يومًا

لم يفت موعد 

ا�ستحقاقها �غير 

م�سمحلة  المجموع 

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

1.241.356 1.225.876 1.550.538 3.791.801 7.809.571 2010

1.554.973 1.080.851 1.468.585 4.502.734 8.607.143 2009

من المتوقع ا�سترداد الذمم المدينة غير الم�سمحلة بالكامل بناًء على الخبرات ال�سابقة. لي�ست من عادة المجموعة الح�سول على �سمانات على المبالغ الم�ستحقة القب�س.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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النقد وما في حكمه  15

اإن النقد �ما في حكمه المدرج في قائمة التدفقات النقدية الموحدة ي�سمل الأر�سدة التالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة:

2009

دينار بحريني

2010

دينار بحريني

296.478 576.049 اأر�سدة لدى البنوك �نقد في ال�سند�ق

)4.201.945( )3.433.980( �سحب على المك�سوف 

)3.905.467( )2.857.931( في 31 دي�سمبر 

اإن اأر�سدة ال�سحب على المك�سوف هي غالبًا بالدينار البحريني �الد�لر الإمريكي �لديها متو�سط مرجح اأ�سعار فائدة فعلية قدرها 4.3٪ )2009: 5.9٪( �سنويًا. 

لدى المجموعة مبلغ �قدره 7.474.870 دينار بحريني كما في 31 دي�سمبر 2010 )2009: 3.637.476 دينار بحريني( من ت�سهيالت القر��س غير الم�سحوبة  التي تم الوفاء ب�سر�طها. 

راأ�س المال  16

2009

دينار بحريني

2010

دينار بحريني
الم�سرح به:

10.000.000 10.000.000

     100.000.000 )2009: 100.000.000( �سهم بقيمة اإ�سمية قدرها 0.100 دينار 

      بحريني لل�سهم

ال�سادر �المكتتب �المدفوع بالكامل بقيمة اإ�سمية قدرها 0.100 دينار بحريني لل�سهم:

8.067.505 8.067.505

 80.675.052 )2009: 80.675.052( �سهم بقيمة اإ�سمية قدرها 0.100 دينار 

      بحريني لل�سهم

فيما يلي توزيع راأ�س المال: اأ( 

2010                                         2009                                              

الفئات

عدد

الأ�ضهم

عدد

 الم�ضاهمين

ن�ضبة مجموع

 الأ�ضهم

 القائمة %

عدد

 الأ�سهم

عدد

 الم�ساهمين

مجموع 

الأ�سهم 

القائمة ٪

45.868.0373.1795749.347.1523.16961اأقل من ٪1

26.373.369143331.327.9001739اأكثر من 1٪ �اأقل من ٪5

---8.433.646110من 10٪ �اأقل من ٪20

80.675.0523.19410080.675.0523.186100

)ب(  فيما يلي اأ�سماء �جن�سيات الم�ساهمين الرئي�سيين، الذين يحتفظون باأكثر من 5٪ من راأ�س المال ال�سادر لل�سركة �عدد الأ�سهم المحتفظ بها من قبلهم: 

عدد الأ�ضهم الجن�ضية               ال�ضم

8.433.646بحرينيعبدالحميد زينل محمد زينل

17  اأ�ضهم خزانة

تمثل اأ�سه�م الخزانة 2.516.129 )2009: 2.516.129( �سهم، التي تمثل 3.12٪ )2009: 3.12٪( للراأ�س المال ال�سادر، المحتفظ بها من قبل ال�سركة.

ي�سمح قانون ال�سركات التجارية البحريني لل�سركات بالإحتفاظ بن�سبة 10٪ من اأ�سهمها ال�سادرة كاأ�سهم خزانة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة



الـتــــقـــــريـــــر الـســـنـــــوي 2010

43

لل�س�ن�ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف�ي 31 دي��س�م��رب 2010

عالوة اإ�ضدار اأ�ضهم  18

نتجت عال�ة اإ�سدار الأ�سهم من اإ�سدار اأ�سهم في �سنة 2000 �حقوق الأ�سهم ال�سادرة في �سنة 2008 �هي غير متاحة للتوزيع. �لكن يمكن ا�ستخدامه في الحالت التي ن�س عليها قانون ال�سركات التجارية البحريني.

احتياطي قانوني  19

�فقًا لمتطلبات قانون ال�سركات التجارية البحريني �النظام الأ�سا�سي لل�سركة تم تحويل 10٪ من ربح ال�سنة اإلى الإحتياطي القانوني. يجوز لل�سركة اأن تقرر اإيقاف مثل هذه التحويالت ال�سنوية عندما يبلغ الحتياطي 

القانوني 50٪ من راأ�س المال ال�سادر �المدفوع. 

اإن هذا الإحتياطي ل يمكن اإ�ستخدامة لغر�س التوزيع اإل في الحالت التي ن�س عليها قانون ال�سركات التجارية البحريني. 

احتياطي عام  20

تم عمل التحويل اإلى الإحتياطي العام طبقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة. يمكن لل�سركة اإن تقرر اإيقاف هذه التحويالت ال�سنوية عندما يكون ذلك منا�سبًا، كما انه ل يوجد اأي قيود على توزيع هذا الحتياطي.

اأرباح مبقاة - غير قابلة للتوزيع   21

تمثل هذه ح�سة المجموعة في الإحتياطي القانوني من �سركاتها التابعة �هي غير قابلة للتوزيع.

اأرباح اأ�ضهم مدفوعة ومو�ضى بتوزيعها  22

تم خالل ال�سنة اإعالن �دفع اأرباح اأ�سهم، با�ستثناء اأ�سهم الخزانة، بواقع 16 فل�س بحريني لل�سهم �باإجمالي 1.250.543 دي�نار بح�ريني متعلقة ب�سنة 2009 )2009: بواقع 22 فل�س بحريني لل�سهم �باإجمالي 1.719.496 

دي�نار بحريني متعلقة ب�سنة 2008(. 

تم اقتراح توزيع اأرباح اأ�سهم نقدية با�ستثناء اأ�سهم الخزانة، بواقع 16 فل�س بحريني لل�سهم �باإجمالي 1.250.543 دينار بحريني، )2009: اأرباح اأ�سهم نقدية باإ�ستثناء اأ�سهم الخزانة، بواقع 16 فل�س لل�سهم �البالغة 

1.250.543 دينار بحريني(، ��ستخ�سع للموافقة الر�سمية في اإجتماع الجمعية العمومية ال�سنوي.

قرو�س لأجل  23

2009

دينار بحريني

2010

دينار بحريني

750.000 416.667 قر�س من بي ان بي باريبا�س اأ  (  

687.500 437.500 قر�س من بنك الأهلي المتحد- 1 ب( 

- 416.666 قر�س من بنك الأهلي المتحد- 2 ج ( 

- 416.666 قر�س من بنك الأهلي المتحد- 3 د ( 

257.469 193.103 قر�س من تيترا باك جلف 1 ه� ( 

313.136 151.325 قر�س من بنك البحرين للتنمية �س.م.ب  ) �

90.871 67.921 قر��س لأجل – مركبات ز ( 

58.003 19.920 ح (   قر�س من بنك الأهلي المتحد- 4

623.278 - قر�س من بنك البحرين الوطني ط( 

51.694 - قر�س من تيترا لفال كريديت اأيه بي ي ( 

20.212 - ك (  قر�س من تيتراباك جلف 2

2.852.163 2.119.768

2009

دينار بحريني

2010

دينار بحريني

1.565.360 1.173.185 متدا�لة

1.286.803 946.583 غير متدا�لة

2.852.163 2.119.768

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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قرو�س لأجل )تتـمـة(  23

تم الح�سول على قر�س من بي ان بي باربا�س. �يحمل فائدة فعلية بمعدل بيبور ثالثة اأ�سهر م�سافًا اإليه 1.25٪ )2009: ثالثة اأ�سهر م�سافًا اإليه 1.25٪( �سنويًا. اإن القر�س هو بالدينار البحريني �ي�ستحق الدفع  اأ(  

على 12 ق�سط مت�سا�ي مبلغ كل منها 83.333 اإبتداءًا من اأبريل 2009.

تم الح�سول على قر�س من البنك الأهلي المتحد �س.م.ب. خالل ال�سنة �يحمل فائدة فعلية بمعدل بيبور لثالثة اأ�سهر م�سافًا اإليه 1.5٪ )2009: ثالثة اأ�سهر بيبور م�سافًا اإليه 1.5٪( �سنويًا. اإن القر�س هو بالدينار  ب(  

البحريني �م�ستحق الدفع على 16 ق�سط مت�سا�ي مبلغ كل منها 62.500 اإبتداءًا من اأكتوبر 2008.

تم الح�سول على قر�س من البنك الأهلي المتحد �س.م.ب. خالل ال�سنة �يحمل فائدة فعلية بمعدل بيبور لثالثة اأ�سهر م�سافًا اإليه 2.5٪ )2009: ل�سيء( �سنويًا. اإن القر�س هو بالدينار البحريني �ي�ستحق الدفع  ج(  

على 12 ق�سط مت�سا�ي مبلغ كل منها 41.667 اإبتداءًا من يوليو 2010.

تم الح�سول على قر�س من البنك الأهلي المتحد �س.م.ب. خالل ال�سنة �يحمل فائدة فعلية بمعدل بيبور لثالثة اأ�سهر م�سافًا اإليه 2.5٪ )2009: ل�سيء( �سنويًا. اإن القر�س هو بالدينار البحريني �ي�ستحق الدفع  د(  

على 12 ق�سط مت�سا�ي مبلغ كل منها 41.667 اإبتداءًا من يوليو 2010.

تم الح�سول على هذا القر�س بموجب م�سر�ع تمويل الموجود من تيتراباك جلف من اأجل �سراء ماكينة تيتراباك ب�سافي قيمة دفترية تبلغ 277.443 دينار بحريني )2009: 304.875 دينار بحريني( اإن القر�س  ه�(  

هو بالد�لر الأمريكي �م�ستحق الدفع على خم�سة اأق�ساط مت�سا�ية قيمة كل منها 170.690 د�لر اأمريكي اإبتداءًا من مايو 2009. �ل ي�ستحق عليه اأية فائدة.

تم الح�سول على قر�س لأجل من بنك البحرين للتنمية �س.م.ب. �يحمل فائدة بمعدل ثابتة بن�سبة 6٪ )2009: 6٪( �سنويًا. تم اإعادة جد�لة القر�س خالل ال�سنة 2006 �ي�ستحق الدفع على 23 ق�سط ربع �سنوي    )�

متفا�ت اإبتداءًا من ابريل 2007. اإن القر�س هو بالدينار البحريني �هو م�سمون بكامل موجودات ال�سركة التابعة )راجع اإي�ساح 9(.

تم الح�سول على هذه القر��س من اأجل �سراء مركبات �هي م�سمونة مقابل المركبات. تحمل هذة القر��س فائدة بمعدل 5.81٪ �سنويًا )2009: 5.81٪(. اإن هذه القر��س معر��سة بالدينار البحريني �ت�ستحق  ز(  

الدفع على اأق�ساط متفا�ته تنتهي في اأكتوبر 2014 )راجع اإي�ساح 9(.

تم الح�سول على قر�س لأجل من البنك الأهلي المتحد �س.م.ب. يحمل هذا القر�س فائدة بمعدل فعلي لفترة ثالثة اأ�سهر بيبور م�سافًا اإليه 1.5٪ )2009: بيبور م�سافًا اإليها 1.5٪( �سنويًا. اإن هذا القر�س معر��س  ح(  

بالدينار بحريني �ي�ستحق الدفع على 36 ق�سط �سهري مت�سا�ي مبلغ كل منه 3.250 دينار بحريني �ساملة الفوائد. اإن هذه القر�س م�سمون بكمبيالة بقيمة 250.000 دينار بحريني �تعهدت ال�سركة الأم بالإحتفاظ 

100٪ ملكية في ال�سركة التابعة خالل مدة القر�س.

تم الح�سول على قر�س من البنك البحرين الوطني �س.م.ب. �يحمل فائدة فعلية بمعدل بيبور لثالثة اأ�سهر م�سافًا اإليها 1.5٪ �سنويًا اإن القر�س معر��س بالدينار البحريني �تم �سداده بالكامل خالل ال�سنة. ط(  

تم الح�سول في على هذا القر�س موجب م�سر�ع تمويل الموجود من تيترا لفال كريديت اأ بي من اأجل �سراء جهاز اآي�س كريم ب�سافي قيمة دفترية تبلغ 245.801 دينار بحريني )2009: 268.852 دينار بحريني(.  ي( 

اإن هذا القر�س هو باليور� �تم �سداده بالكامل خالل ال�سنة. يحمل القر�س فائدة بمعدل فعلي ليبور م�سافًا اإليه 2.25٪ �سنويًا.

تم الح�سول على هذا القر�س بموجب م�سر�ع تمويل الموجود من تيتراباك جلف من اأجل �سراء معدات ب�سافي قيمة دفترية تبلغ 88.736 دينار بحريني )2009: 97.919 دينار بحريني(. اإن القر�س هو بالد�لر  ك(  

الأمريكي �تم �سداده بالكامل خالل ال�سنة. �ل ي�ستحق عليه اأيه فائدة. 

اإن اأق�ساط القر��س الم�ستحقة الدفع خالل 12 �سهر من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، مف�سح عنها كجزء متدا�ل؛ بينما الأخرى مف�سح عنها كجزء غير متدا�ل.

قرو�س من حقوق غير م�ضيطرة  24

هذه القر��س غير م�سمونة �ل توجد �سر�ط دفع لهذه القر��س. �يحمل فائدة بمعدل فعلى قدرها 5٪ )2009: 5٪( �سنويًا.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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مكافاآت نهاية الخدمة للموظفين  25

اإن التغيرات في المخ�س�س المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة هي كما يلي : 

2009

دينار بحريني

2010

دينار بحريني

843.942 904.252 كما في 1 يناير

145.650 167.621 المخ�س�س خالل ال�سنة

36.306 - اإقتناء �سركة البحرين للفواكه الطازجة )اإي�ساح 33(

)69.083( - تحويل متعلق باإ�ستبعاد بالعمليات الموقوفة )اإي�ساح 34(

)52.563( )106.512( المدفوعة خالل ال�سنة 

904.252 965.361 كما في 31 دي�سمبر 

ذمم تجارية دائنة وذمم اأخري   26

2009

دينار بحريني

2010

دينار بحريني

4.001.038 3.607.451 ذمم تجارية دائنة

357.825 381.691 مبالغ م�ستحقة لأطراف ذات عالقة )اإي�ساح 28(

662.946 795.450 م�سر�فات م�ستحقة

259.344 283.578 اأرباح اأ�سهم غير مطالب بها

439.575 244.866 مبالغ م�ستحقة الدفع محتفظ بها

329.540 359.950 ذمم دائنة اأخرى

6.050.268 5.672.986

فيما يلي اأحكام ��سر�ط المطلوبات المالية:

-  ل ت�ستحق اأية فائدة على الذمم التجارية الدائنة �يتم ت�سويتها عادة خالل 60 اإلى 90 يومًا.

- بالن�سبة للبنود �ال�سر�ط المتعلقة بالأطراف ذات عالقة، راجع معامالت مع اأطراف ذات عالقة اإي�ساح 28.

-  ل ت�ستحق اأية فائدة على المبالغ الم�ستحقة الدفع المحتفظ بها ��سيتم ت�سويتها خالل �سنة �احدة. 

-  ل ت�ستحق اأية فائدة على الذمم الدائنة الأخرى �تترا�ح �سر�ط ت�سويتها بين �سهر �احد اإلى ثالثة اأ�سهر.

لتو�سيحات ب�ساأن عمليات اإدراة مخاطر اإئتمان المجموعة راجع اإي�ساح 30.

قرو�س   27

تم الح�سول على هذه قر��س من بنوك تجارية لإ�ستيراد مواد خام �ب�ساعة تامة ال�سنع مع متو�سط مرجح ل�سعر فائدة فعلي بمعدل 3.7٪ �سنويًا )2009: 4.6٪ �سنويًا( �هي م�سمونة برهن المخز�ن 

)2009: 951.466 دينار بحريني( �كمبيالت �سادرة عن المجموعة.

معامالت مع اأطراف ذات العالقة  28

تمثل الأطراف ذات العالقة ال�سركات الزميلة �الم�ساهمين الرئي�سيين �اأع�ساء مجل�س الإدارة �موظفي الإدارة الرئي�سيين للمجموعة ��سركات تحت �سيطرة اأ� �سيطرة م�ستركة اأ� المتاأثرة من قبل هذه الأطراف. يتم 

الموافقة على �سيا�سات الت�سعير ��سر�ط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت من قبل اإدارة المجموعة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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معامالت مع اأطراف ذات العالقة )تتـمـة(  28

فيما يلي المعامالت �الأر�سدة المتعلقة بالأطراف ذات العالقة المت�سمنة في قائمة المركز المالي الموحدة �قائمة الدخل الموحدة خالل ال�سنة:

طبيعة المعامالت العالقة       الأ�ضم

تقديم الخدمات �اإ�ستالم اأرباح الأ�سهم  �سركة زملية �سركة البحرين للموا�سي �س.م.ب. )مقفلة(

تقديم الخدمات  �سركة زميلة

اإ�ستالم الخدمات ع�سو م�سترك

ال�سركة البحرينية القطرية لتجارة الأغذية )ذ.م.م.(

�سركة يو�سف عبدالرحمن للهند�سة القاب�سة ذ.م.م.

خدمات التاأمين ع�سو م�سترك انتر�سيليد ذ.م.م.

�سراء مواد التعبئة �التغليف ع�سو م�سترك ال�سركة المتحدة ل�سناعات الورق �س.م.ب. )مقفلة(

�سراء �بيع الب�سائع  ع�سو م�سترك �سركة البحرين لمطاحن الدقيق �س.م.ب.

م�ستريات ع�سو م�سترك �سركة دلمون للد�اجن �س.م.ب.

م�ستريات ع�سو م�سترك دار الو�سط للن�سر �التوزيع 

اإ�ستالم الخدمات ع�سو م�سترك منامة �سنتر لل�سفريات

�سراء �بيع الب�سائع  ع�سو م�سترك مجموعة محمد جالل

�سراء �بيع الب�سائع  ع�سو م�سترك �سركة �سالح ال�سالح ذ.م.م.

�سراء قطع الغيار �تقديم الخدمات ع�سو م�سترك �سركة اإبراهيم خليل كانو �س.م.ب. )مقفلة(

�سراء �بيع الب�سائع  ع�سو م�سترك �سركة محمد علي زينل عبداهلل

مبيعات ع�سو م�سترك �سركة فخر� لالإلكتر�نيات ذ.م.م.

تقديم الخدمات ع�سو م�سترك الموؤ�س�سة الوطنية للنقل

تقديم الخدمات ع�سو م�سترك بدجت – تاأجير ال�سيارات

مبيعات ع�سو م�سترك نادي الأهلي

مبيعات ع�سو م�سترك �سركة البحرين لل�سينما �س.م.ب.

م�ستريات ع�سو م�سترك خالد الموؤيد �اأ�لده ذ.م.م.

�سراء �بيع الب�سائع  ع�سو م�سترك بي اإم اإم اآي �س.م.ب.

بيع الب�سائع ع�سو م�سترك �سركة توريد الأغذاية ذ.م.م. 

مبيعات ع�سو م�سترك مجموعة بانز �س.م.ب. )مقفلة(

بيع الب�سائع �تقديم الخدمات ع�سو م�سترك عبداهلل يو�سف فخر� �اأ�لده 

بيع الب�سائع ع�سو م�سترك غرفة البحرين للتجارة �ال�سناعة 

مبالغ م�ضتحقة 

لأطراف

 ذات عالقة

مبالغ م�ضتحقة

 من اأطراف ذات 

عالقة

دخل ت�ضغيلي

 اآخر

�ضراء ب�ضائع

مبيعات وخدمات

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 31 دي�ضمبر 2010

2.862 50.549 - 104.417 52.121 �ضركات زميلة

378.829 204.345 752 1.261.664 585.668 اأع�ضاء مجل�س الإدارة العمومياً

381.691 254.894 752 1.366.081 637.789

31 دي�سمبر 2009

- 33.739 161.804 1.103 74.460 �سركات زميلة

357.825 38.349 - 896.907 162.949 اأع�ساء مجل�س الإدارة العموميًا

357.825 72.088 161.804 898.010 237.409

بنود و�ضروط المعامالت مع الأطراف ذات العالقة 

الم�ستريات من �المبيعات اإلى الأطراف ذات العالقة يتم اإجراءها على اأ�سا�س اأ�سعار ال�سوق العادية. الأر�سدة القائمة في نهاية ال�سنة غير م�سمونة �بد�ن فوائد �يتم ت�سويتها على اأ�سا�س نقدي. 

لم ت�سجل المجموعة اأي ا�سمحالل للمبالغ الم�ستحقة من اأطراف ذات عالقة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2010 و 31 دي�سمبر 2009. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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معامالت مع اأطراف ذات العالقة )تتـمـة(  28

مكافاآت موظفي الإدارة الرئي�سيين

مكافاآت اأع�ساء مجل�س الإدارة �اأع�ساء الإدارة الآخر�ن الرئي�سيون خالل ال�سنة كانت كما يلي:

2009

دينار بحريني

2010

دينار بحريني

279.490 304.395 مكافاآت ق�سيرة الأجل 

134.000 90.000 مكافاآت اأع�ساء مجل�س الإدارة

16.383 17.889 مكافاآت نهاية الخدمة للموظفين 

429.873 412.284

فيما يلي تفا�سيل اإجمالي ح�سة الملكية المحتفظ بها من قبل اأع�ساء مجل�س الإدارة في 31 دي�سمبر، بالإ�سافة اإلى �سركات تخ�سع تحت �سيطرة اأ� �سيطرة م�ستركة اأ� المتاأثرة من قبلهم:

      عدد الأ�سهم المحتفظ بها كما في 

2009 2010 العالقة           ال�ضم 

1.809.703 1.873.137 رئي�س مجل�س الإدارة )1(   اإبراهيم محمد علي زينل

532.227 542.227 نائب رئي�س مجل�س الإدارة )2(   يو�سف �سالح ال�سالح

468.611 471.545 ع�سو مجل�س الإدارة �ع�سو اللجنة التنفيذية )3(   خالد عبدالرحمن الموؤيد

1.583.161 1.583.161 ع�سو مجل�س الإدارة �ع�سو اللجنة التنفيذية )4(   الدكتور ع�سام عبداهلل فخر�

295.809 295.809 ع�سو )5(   اإبراهيم �سالح الدين

203.901 203.901 ع�سو )6(   �سامي محمد جالل

450.000 450.000 ع�سو )7(   جهاد يو�سف اأمين

250.184 250.184 ع�سو )8(   عبدالر�سا محمد الديلمي

211.075 211.075 ع�سو )9(   علي يو�سف عبدالرحمن اإنجنير

1.026.432 1.046.432 ع�سو )10(  فوؤاد اإبراهيم كانو

                    ن�سبة الملكية ٪

2009 2010

العالقة           ال�ضم 

2.24 2.32 رئي�س مجل�س الإدارة )1(   اإبراهيم محمد علي زينل

0.66 0.67 نائب رئي�س مجل�س الإدارة )2(   يو�سف �سالح ال�سالح

0.58 0.58 ع�سو مجل�س الإدارة �ع�سو اللجنة التنفيذية )3(   خالد عبدالرحمن الموؤيد

1.96 1.96 ع�سو مجل�س الإدارة �ع�سو اللجنة التنفيذية )4(   الدكتور ع�سام عبداهلل فخر�

0.37 0.37 ع�سو )5(   اإبراهيم �سالح الدين

0.25 0.25 ع�سو )6(   �سامي محمد جالل

0.56 0.56 ع�سو )7(   جهاد يو�سف اأمين

0.31 0.31 ع�سو )8(   عبدالر�سا محمد الديلمي

0.26 0.26 ع�سو )9(   علي يو�سف عبدالرحمن اإنجنير

1.27 1.30 ع�سو )10(  فوؤاد اإبراهيم كانو

 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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ارتباطات والتزامات   29

اإرتباطات النفقات الراأ�ضمالية )اأ( 

فيما يلي  ارتباطات النفقات الراأ�سمالية المتوقعة  المتعاقد عليها بتاريخ قامئة المركز المالي �لكن لم يتم عمل مخ�س�س لها بعد: 

2009

دينار بحريني

2010

دينار بحريني

744.934 145.193 عقارات �معدات �اآلت

ل توجدي ارتباطات ل�ستثمارات غير مدفوعة كما في 31 دي�سمبر 2010 )2009: 96.631 دينار بحريني(.

من المتوقع ت�سوية كافة الإرتباطات المذكورة اأعاله خالل �سنة �احدة.

)ب( اإرتباطات عقود التاأجير الت�ضغيلية – المجموعة كم�ضتاأجر

دخلت المجموعة في عقود تاأجير تجارية لأر�س. هذه العقود التاأجيرية لديها فترة متبقية تترا�ح بين 1 اإلى 8 �سنوات �هي قابلة  للتجديد ح�سب خيار المجموعة 

فيما يلي الحد الأدنى لمدفوعات التاأجير الت�سغجير الم�ستقبلية بموجب عقود التاأجير الت�سغيلية كما في 31 دي�سمبر:

2009

دينار بحريني

2010

دينار بحريني

166.269 296.091 خالل �سنة �احدة

811.453 478.871 بعد �سنة �لكن لي�ست اأكثر من خم�س �سنوات

80.058 68.328 اأكثر من خم�س �سنوات

1.057.780 843.290 النفقات الإجمالية لعقود التاأجير الت�سغيلية المتعاقد عليها في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة

�ضمانات )ج( 

بلغت ال�سمانات المرتبطة بالأن�سطة التجارية القائمة للمجموعة كما في نهاية ال�سنة 243.343 دينار بحريني )2009: 809.710  دينار بحريني(. 

لدى ال�سركة الأم �سمانات ل�سداد ت�سهيل م�سرفي ل�سركة تابعة بحد اأدنى 1.256.000 دينار بحريني )2009: 500.000 دينار بحريني(.

�ضيا�ضات واأهداف اإدارة المخاطر المالية  30

المقدمة

اإن المطلوبات المالية الرئي�سية للمجموعة تتاألف من قر��س لأجل �قر��س من حقوق غير م�سيطرة � قر��س �ذمم تجارية دائنة �ذمم اأخرى �ال�سحب على المك�سوف من البنك. اإن الغر�س الرئي�سي لهذه المطلوبات 

المالية هو تمويل العمليات اليومية للمجموعة. لدى المجموعة ذمم تجارية مدينة �ذمم اأخرى �اأر�سدة لدى بنوك �نقد الناتجة مبا�سرًة من عملياتها. كما تحتفظ المجموعة باإ�ستثمارات متاحة للبيع. 

تتعر�س المجموعة لعدة لمخاطر متمثلة في مخاطر ال�سوق �مخاطر الإئتمان �مخاطر ال�سيولة.

مجل�س الإدارة

اإن مجل�س الإدارة هو الم�سئول عن اإدارة المخاطر ككل �الت�سديق على مبادئ  �ا�ستراتيجيات المخاطر.

اللجنة التنفيذية

اإن اللجنة التنفيذية هي الم�سئولة عن تقييم �الت�سديق على الأعمال �ا�ستراتيجيات المخاطر �خطط ��سيا�سات المجموعة �مخاطر ال�سوق �ال�سيولة المتعلقة  بالأن�سطة الإ�ستثمارية للمجموعة �ذلك بتح�سين ال�سيولة 

�زيادة العائدات من الأموال المتاحة للمجموعة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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مخاطر ال�ضوق

مخاطر ال�سوق هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية الم�ستقبلية اأ� الأد�ات المالية نتيجة لتغيرات اأ�سعار ال�سوق. ت�سمل اأ�سعار ال�سوق ثالثة اأنواع من المخاطر �هي: مخاطر �سعر الفائدة �مخاطر العملة 

�مخاطر الأ�سعار الأخرى مثل مخاطر ا�سعار الأ�سهم. تتاأثر الأد�ات المالية من خالل مخاطر ال�سوق مت�سمنة الإ�ستثمارات المتاحة للبيع �القر��س �الإقترا�سات �ذمم تجارية دائنة �ذمم اأخرى..

مخاطر اأ�ضعار الفائدة 

اإن مخاطر ا�سعار الفائدة هي مخاطر تغير القيمة العادلة اأ� التدفقات النقدية الم�ستقبلية لأداة مالية ب�سبب التغيرات في اأ�سعار الفائدة. تتعر�س المجموعة لمخاطر اأ�سعار الفائدة على مطلوباتها التي تحكل فائدة بمعدل 

عائم )�سحوبات على المك�سوف من البنك �قر��س لأجل(.

لأجل  القر��س  على  التاأثر  لل�سنة من خالل  المجموعة  ربح  يتاأثر  ثابتة.  الأخرى  المتغيرات  بجميع  الحتفاظ  مع  الفائدة،  اأ�سعار  في  الممكنة  المحتملة  للتغيرات  الموحدة  الدخل  قائمة  التالي ح�سا�سية  الجد�ل  يو�سح 

�ال�سحوبات على المك�سوب من البنك التي تحمل فائدة بمعدل عائم على النحو التالي: 

50- 100+ 50- 100+ الزيادة )النق�س( في النقاط الأ�سا�سية

35.271 )70.541( 25.707 )51.414( )النق�س( الزيادة في الربح )بالدينار البحريني(

مخاطر العمالت الأجنبية

اإن مخاطر العمالت الأجنبية هي مخاطر تغير القيمة العادلة اأ� التدفقات النقدية الم�ستقبلية لأداة مالية نتيجة لتغيرات في اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية. تتعر�س المجموعة لمخاطر تغيرات في اأ�سعار �سرف العمالت 

الأجنبية التي تتعلق ب�سورة رئي�سية بالأن�سطة الت�سغيلية للمجموعة )عندما يتم عر�س الإيرادات �الم�سر�فات بعملة مختلفة عن العملة الم�ستخدمة للمجموعة(. 

فيما عدا الذمم التجارية الدائنة بمبلغ �قدره 28.025 دينار بحريني )2009: 27.778 دينار بحريني( �التي هي بعمالت اأجنبية اأغلبها بالكرا�ن الدنماركي �اليور� )2009: اأغلبها باليور�( ل تتعر�س المجموعة لمخاطر 

عملة ذات اأهمية. بما اأن الدينار البحريني مثبت بالد�لر الأمريكي، لذلك ل تمثل الأر�سدة بالد�لر الأمريكي  �العمالت المثبتة بالد�لر الأمريكي مخاطر عملة جوهرية. اإن تغير بمعدل 5٪ في اأ�سعار العمالت الأجنبية 

�سوف لن يكون له تاأثير جوهري على اأداء المجموعة.

مخاطر اأ�ضعار الأ�ضهم 

اأ� عوامل توؤثر على جميع الأد�ات  اأ� ال�سادرة عنها  اأ�سعار ال�سوق �سواًء كانت هذه التغيرات ب�سبب عوامل خا�سة بالأداة المالية ذاتها  اأ�سعار الأ�سهم عبارة عن تذبذب قيمة الأداة المالية نتيجة للتغيرات في  مخاطر 

المتدا�لة في ال�سوق. 

تدير المجموعة مخاطر اأ�سعار الأ�سهم من خالل تنويع اإ�ستثماراتها ���سع حد�د لالأفراد �اإجمالي اأد�ات اأ�سهم حقوق الملكية. يتم تقديم تقارير عن محفظة اأ�سهم حقوق الملكية اإلى اللجنة التنفيذية ب�سورة منتظمة. 

تقوم اللجنة التنفيذية بمراجعة �ت�سديق جميع قرارات ال�ستثمارات في الأ�سهم.   

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

20102009
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مخاطر اأ�سعار الأ�سهم )تتمة(

يلخ�س الجد�ل التالي ح�سا�سية التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للتغيرات المحتملة الممكنة في اأ�سعار الأ�سهم، مع الإحتفاظ بجميع المتغيرات الأخرى ثابتة. اإن تاأثير النخفا�س في قيمة اأ�سعار الأ�سهم يمكن اأن 

يكون له تاأثير على قائمة الدخل الموحدة اأ� الحقوق العائدة اإلى المجموعة، �هذا يعتمد على ما اإذا كان اأ� لم يكن النخفا�س جوهري اأ� طويل الإمد. اإن الزيادة في اأ�سعار اأ�سهم حقوق الملكية يمكن اأن يكون له تاأثير 

على الأ�سهم فقط �لكن لي�س له اأي تاأثير على قائمة الدخل الموحدة.

2010                           2009                         

تغيرات في اأ�ضعار 

الأ�ضهم

التاأثير على

 الحقوق

التاأثير على

الربح

التاأثير على 

الحقوق

التاأثير على 

الربح

دينار بحريني دينار بحرينيدينار بحريني دينار بحريني 
ا�ستثمارات م�سعرة

-548.740-10520.145 ٪   - البحرين

٪10-)475.061()45.084()534.487()14.253(

-69.649-1080.086٪   - د�ل مجل�س التعا�ن الخليجي الأخرى

٪10-)64.977()15.109()61.628()8.021(

-136.772-10150.152 ٪ا�ستثمارات غير م�سعرة بالقيمة العادلة

)1.696()135.076(-)150.152(-10٪   - اأ�سهم حقوق الملكية

٪1021.941-43.494-

)13.342()30.152()11.648()10.293(-10 ٪�سناديق ا�ستثمارية

لدى المجموعة ا�ستثمارات غير م�سعرة مدرجة بالتكلفة حيث اأن تاأثير التغيرات في اأ�سعار الأ�سهم �سوف يتم بيانه فقط عند بيع ال�ستثمارات �عندما تعتبر م�سمحلة، حينها �سوف يتم اإدراجها في قائمة الدخل الموحدة. 

اإذا تغيرت ن�سبة ال�سعر اإلى الربحية  لأ�سهم حقوق الملكية المتاحة للبيع غير الم�سعرة المدرجة بالقيمة العادلة اإلى اإيجابية/)�سلبية( بن�سبة +/-1، �سوف توؤدي اإلى تغيير في القيمة العادلة لال�ستثمارات غير الم�سعرة 

بمقدار 277.359 دينار بحريني )2009: +/- 247.550 دينار بحريني( على التوالي.

مخاطر الئتمان

اإن مخاطر الإئتمان هي المخاطر التي تنتج عن عدم تمكن اأحد اأطراف الأداة المالية من الوفاء بالتزاماته الأمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف الآخر لخ�سارة مالية.

ت�سعى المجموعة لتقليل مخاطر الإئتمان المتعلقة بالعمالء �ذلك بو�سع حد�د اإئتمانية للعمالء الأفراد �مراقبة الذمم المدينة القائمة ب�سورة م�ستمرة. 

تق�وم المجموعة ببيع منتجاتها لعدد كبير من بائعي الجملة �التجزئة. يمثل ر�سيد اأكبر خم�سة زبائن 25٪ من الذمم المدينة التجارية القائمة في 31 دي�سمبر 2010 )2009: ٪32(. 

بالن�سبة لمخاطر الإئتمان الناتجة من الموجودات المالية الأخرى للمجموعة المت�سمنة على النقد �ما في حكمه، تتعر�س المجموعة لمخاطر الإئتمان الناتجة عن عدم اإلتزام الطرف المقابل. تقلل المجموعة من مخاطر 

الإئتمان هذه عن طريق التعامل فقط مع البنوك ذات �سمعة جيدة.

الحد الأق�سى لتعر�س لمخاطر الإئتمان بتاريخ تقديم التقارير هي القيمة المدرجة لكل فئة من فئات الموجودات المالية كما هو مو�سح في قائمة المركز المالي الموحدة. 

مخاطر ال�ضيولة

مخاطر ال�سيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة الموؤ�س�سة على الوفاء بالتزاماتها. تقلل المجموعة من مخاطر �سيولتها بالحر�س على توفر الت�سهيالت الم�سرفية لها. اإن �سر�ط مبيعات المجموعة تتطلب دفع 

المبالغ خالل 60 اإلى 90 يومًا من تاريخ البيع. يتم عادة �سداد الذمم التجارية الدائنة خالل 60 الى90 يومًا من تاريخ ال�سراء/ ال�سحن.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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مخاطر ال�ضيولة )تتمة(

يلخ�س الجد�ل اأدناه بيان اإ�ستحقاق المطلوبات المالية غير المخ�سومة للمجموعة في 31 دي�سمبر على اأ�سا�س تواريخ التعاقدية لل�سداد �معدلت الفائدة الحالية في ال�سوق.

عند

الطلب

اقل من 

3 اأ�ضهر

من 3 اإلى

12 �ضهراً

من 1 اإلى

المجموع5 �ضنوات

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 2010

5.672.986-665.2693.967.4011.040.316ذمم دائنة �مبالغ م�ستحقة لأطراف ذات عالقة

3.470.895--3.470.895-�سحب على المك�سوف 

295.635923.3701.021.5472.240.552-قر��س لأجل

3.867.712-3.134.941732.771-قر��س 

52.763718.400771.163--قر��س من حقوق غير م�سيطرة

    

665.26910.868.8722.749.2201.739.94716.023.308المجموع

عند

الطلب

اقل من 

3 اأ�سهر

من 3 اإلى

12 �سهرًا

من 1 اإلى

المجموع5 �سنوات

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 2009

6.050.268-617.1694.330.5781.102.521ذمم دائنة �مبالغ م�ستحقة لأطراف ذات عالقة

4.262.715--4.262.715-�سحب على المك�سوف 

451.5621.174.6921.309.2492.935.503-قر��س لأجل

3.128.185--3.128.185-قر��س 

52.763718.400771.163--قر��س من حقوق غير م�سيطرة

    

617.16912.173.0402.329.9762.027.64917.147.834المجموع

اإدارة راأ�س المال 

اإن الهدف الرئي�سي لإدارة راأ�سمال ال�سركة هو التاأكد باأن ال�سركة تحتفظ بدرجات اإئتمانية قوية �ن�سبة راأ�سمال عالية من اأجل دعم اأعمالها �زيادة الحد الأق�سى للقيمة للم�ساهمين. 

تقوم ال�سركة باإدارة هيكلة راأ�سمالها �عمل تعديالت على �سوء التغيرات في ظر�ف اأعمالها. من اأجل المحافظة على اأ� تعديل هيكلة راأ�س المال، يمكن لل�سركة تعديل مبالغ اأرباح الأ�سهم المدفوعة للم�ساهمين اأ� اإ�سدار 

اأ�سهم جديدة. 

لم يتم عمل تغييرات في الأهداف �ال�سيا�سات �العمليات خالل ال�سنوات المنتهية في 31 دي�سمبر 2010 و31 دي�سمبر 2009. 

يت�سمن راأ�س المال على اأ�سهم راأ�س المال �عال�ة اإ�سدار اأ�سهم �اإحتياطي قانوني �اإحتياطي عام �تغيرات متراكمة في القيمة العادلة �اأرباح مبقاه قابلة للتوزيع �اأرباح مبقاه غير قابلة للتوزيع �توزيعات مقترحة بعد ح�سم 

اأ�سهم الخزانة �يتم قيا�سها بمبلغ �قدرة20.414.388 دينار بحريني كما في 31 دي�سمبر 2010)2009: 19.946.881 دينار بحريني(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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القيم العادلة لالأدوات المالية  31

يتم ت�سمين القيمة العادلة للموجودات �المطلوبات المالية في المبلغ الذي يمكن اأن يتم بموجبه مبادلة اأداة في معاملة تجارية تتم بين اأطراف لديهم المعرفة �الرغبة، فيما عدا البيع الإجباري اأ� الت�سفية. 

ت�ستمل الأد�ات المالية على الموجودات المالية �المطلوبات المالية. 

ت�ستمل الموجودات المالية على اإ�ستثمارات متاحة للبيع �ذمم تجارية مدينة �ذمم اأخرى �اأر�سدة لدى البنوك �نقد. ت�ستمل المطلوبات المالية على قر��س لأجل �قر��س من حقوق غير م�سيطرة �اإ�ستيراد   

قر��س �ذمم تجارية دائنة �ذمم اأخرى �ال�سحب على المك�سوف. 

اإن القيم العادلة  لالأد�ات المالية، باإ�ستثناء بع�س الإ�ستثمارات المتاحة للبيع �التي تدرج بالتكلفة، ل تختلف جوهريًا عن قيمها المدرجة.

الت�ضل�ضل الهرمي للقيمة العادلة

ت�ستخدم المجموعة الت�سل�سل الهرمي التالي للتحديد �الإف�ساح عن القيمة العادلة لالأد�ات المالية بتقنية التقييم:

الم�ستوى 1: الأ�سعار المعلنه )غير المعدلة( في الأ�سواق الن�سطة للموجودات المماثلة اأ� المطلوبات المماثلة؛

الم�ستوى 2: التقنيات الأخرى �التي يمكن مالحظة جميع مداخالتها ذات التاأثير الجوهري على القيمة العادلة الم�سجلة اأما ب�سورة مبا�سرة اأ� غير مبا�سرة؛ �

3: التقنيات التي ت�ستخدم مداخالت ذات التاأثير الجوهري على القيمة العادلة الم�سجلة �التي ل ت�ستند على معلومات يمكن مالحظتها في ال�سوق. بالن�سبة لالإ�ساليب �الفر�سيات الم�ستخدمة لتقدير القيمة  الم�ستوى 

العادلة للم�ستوى 3 لالإ�ستثمارات متاحة للبيع عير م�سعرة، راجع اإي�ساح 12.

المجموع  الم�ضتوي 3  الم�ضتوي 2 الم�ضتوى 1

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
31 دي�ضمبر 2010

الموجودات المقا�ضة بالقيمة العادلة

6.002.309
-

- 6.002.309
اإ�ستثمارات متاحة للبيع – م�سعرة  

1.720.929
1.386.797

334.132 -
اإ�ستثمارات متاحة للبيع –  غير م�سعرة  

31 دي�سمبر 2009

الموجودات المقا�سة بالقيمة العادلة

6.183.888
-

- 6.183.888
اإ�ستثمارات متاحة للبيع – م�سعرة  

1.802.656
1.237.749

564.907 -
اإ�ستثمارات متاحة للبيع –  غير م�سعرة  

خالل ال�سنوات المنتهية في 31 دي�سمبر 2010 و31 دي�سمبر 2009، لم توجد تحويالت بين الم�ستوى 1 �الم�ستوى 2 لقيا�سات القيمة العادلة �لم توجد تحويالت اإلى اأ� من الم�ستوى 3 لقيا�سات القيمة العادلة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة



الـتــــقـــــريـــــر الـســـنـــــوي 2010

53

لل�س�ن�ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف�ي 31 دي��س�م��رب 2010

قطاعات الأعمال  32

لأغرا�س الإدارة، تم تق�سيم المجموعة اإلى �حدات اأعمال على اأ�سا�س منتجاتها �خدماتها �لديها �سبعة قطاعات اأعمال �هي كالتالي: 

ا�ستيراد �توزيع المواد الغذائية.ا�ستيراد المواد الغذائية – بالجملة    

ا�ستيراد �توزيع المواد الغذائية من خالل محالت ال�سوبر ماركت.ا�ستيراد المواد الغذائية – بالتجزئة   

ال�ستثمار في الأ�راق المالية الم�سعرة �غير الم�سعرة )مت�سمنة ال�ستثمار في �سركات زميلة(.ا�ستثمارات

اإنتاج الألبان �ت�سنيع �توزيع منتجات الألبان �تعبئه المياه.منتجات الألبان �المرطبات 

ا�ستيراد �توزيع الفواكه �الخ�سرا�ات �المواد الغذائية الأخرى.الفواكه �الخ�سرا�ات                

تقديم خدمات التخزين �النقل �الإمدادالتخزين �النقل �الإمداد

اأعمال اأخرى، التي تت�سمن تح�سير �بيع الأطعمة �مواد غذائية اأخرى.عمليات موقوفة   

تقوم الإدارة بمراقبة نتائج عمليات �حدات اأعمالها ب�سورة منف�سلة لغر�س اتخاذ القرارات المتعلقة بتخ�سي�س الموارد �تقييم الأداء. يتم تقييم اأداء القطاع على اأ�سا�س الربح اأ� الخ�سارة الت�سغيلية حيث تختلف من 

نواحي معينة، كما مو�سح في الجد�ل اأدناه، اإذ تم قيا�سه بطريقة مختلفة عن الربح اأ� الخ�سارة الت�سغيلية في قائمة الدخل الموحدة. 

اأ�سعار التحويل بين القطاعات الت�سغيلية هي د�ن �سر�ط تف�سيلية بطريقة م�سابهة للمعامالت مع اأطراف اأخرى.

يتم تحديد القطاعات الجغرافية للمجموعة ح�سب موقع موجودات المجموعة. يتم الإف�ساح عن مبيعات العمالء الخارجيين المف�سح عنها في القطاعات الجغرافية بناءًا على الموقع الجغرافي لعمالئها.

ت�ستمل موجودات القطاع على كل الموجودات الت�سغيلية الم�ستخدمة من قبل قطاع �تتكون اأ�سا�سًا من عقارات �اآلت �معدات �مخز�ن �ذمم تجارية مدينة. فيما اإن اأغلبية الموجودات يمكن اأن تن�سب مبا�سرة اإلى قطاعات 

اأعمال فردية، تم تخ�سي�س المبالغ المدرجة لبع�س الموجودات الم�ستخدمة ب�سورة م�ستركة من قبل قطاعين اأ� اأكثر على اأ�س�س معقولة. 

 31 56.377 دينار بحريني لل�سنة المنتهية في  2010 )2009: 5.367.231 دينار بحريني( �بلغت الخ�سارة  31 دي�سمبر  5.539.226 دينار بحريني لل�سنة المنتهية في  بلغت الإيرادات من العمليات في د�لة الكويت 

دي�سمبر 2010 )2009: 280.893 دينار بحريني(. جميع الإيرادات �الأرباح المتبقية لل�سنة هي ناتجة من القطاع الجغرافي الرئي�سي في مملكة البحرين.

بلغ اإجمالي الموجودات في د�لة الكويت 2.112.316 دينار بحريني )2009: 2.056.240 دينار بحريني( �بلغ اإجمالي المطلوبات 2.020.441 دينار بحريني )2009: 2.086.280 دينار بحريني(. جميع الموجودات 

�المطلوبات المتبقية ناتجة من القطاع الجغرافي الرئي�سي في مملكة البحرين.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

قطاعات الأعمال )تتـمـة(  32

                                       مواد غذائية م�ضتوردة

                  ا�ستثمارات                    بالتجزئة                     بالجملة

                منتجات الألبان

                   �المرطبات

                    الفواكه

                 �الخ�سر�ات

                   التخزين

               �النقل �الإمداد

                    تعديالت

                    المجموع                  �ا�ستبعادات

العمليات 

المتوقفة

20102009201020092010200920102009201020092010200920102009201020092009

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

دينار ب

حريني

37.300.74235.084.301265.536----14.835.45013.274.5503.256.9691.933.029--15.155.98916.180.7004.052.3343.696.022مبيعات- اأطراف اأخرى 

---)1.979.294()2.021.115(--83.451121.205288.25775.630---1.644.1461.782.4595.261مبيعات- فيما بين القطاعات

37.300.74235.084.301265.536)1.979.294()2.021.115(--14.918.90113.395.7553.545.2262.008.659--16.800.13517.963.1594.057.5953.696.022مجموع المبيعات 

)158.113()27.850.150()29.824.795(453.729298.136--)1.769.139()3.195.627()10.124.093()11.369.999(--)3.125.948()3.477.481()13.129.106()12.235.417(تكلفة المبيعات

7.475.9477.234.151107.423)1.681.158()1.567.386(--3.548.9023.271.662349.599239.520--4.564.7184.834.053580.114570.074اإجمالي الربح 

--51.586---51.586----------دخل التخزين 

229.830267.31722.293)7.620()22.982(-160.585110.11710.0006.4343.295---65.584158.38613.348دخل اآخر

)90.831()5.608.927()6.280.878(159.2536.617-)208.386()326.844()603.611()2.659.193()2.795.894(--)495.267()576.816()2.134.240()2.255.424(م�سر�فات اأخر )باإ�ستثناء الإ�ستهالك �الإطفاء(

)9.612()488.726()433.366(---)14.452()70.428()108.306()103.834()83.564(--)76.214()90.030()238.250()137.014(ال�ستهالك �الإطفاء

1.043.1191.403.81529.273)1.682.161()1.431.115(-)167.957()151.318()352.318(830.029618.752--)1.407()73.384(2.237.8642.237.864الربح من العميات 

1.184.364425.85317.291)83.699(280.564------903.800509.552----دخل ال�ستثمار )مت�سمن ح�سة المجموعة من نتائج �سركات زميلة(

)826()484.103()491.032(173.14247.261-)128.000()12.414()31.116()253.637()227.036(---)3.419()265.313()274.603(تكاليف التمويل 

-)62.848(26.000------)62.848(26.000------مكا�سب / )خ�سائر( �سرف العمالت الأجنبية 

-)112.318()31.630(--------)112.318()31.630(----اإ�سمحالل اإ�ستثمارات كتاحة للبيع 

-578.000-578.000-------------مك�سب من اإقتناء �سركة تابعة

1.730.8211.748.39945.738)1.140.599()977.409(-)295.957()163.732()383.434(872.170397.234628.993302.267)1.407()76.803(1.963.2612.354.636ربح المجموعة  لل�سنة 

-1.050.1214.699.311---236.749207.7434.3331.458.505154.654--615.1492.919.34239.236113.721نفقات راأ�سمالية 

-38.461.93038.791.720)3.639.459()9.273.493(-14.874.57916.020.890860.292311.57213.820.18113.761.21510.444.67810.230.0892.436.7302.107.4135.298.963الموجودات

-16.650.23817.741.598)1.141.358()6.216.230(-6.754.6917.714.0861.258.4361.023.0755.211.701---8.754.54510.145.795887.095المطوبات
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

قطاعات الأعمال )تتـمـة(  32

                                       مواد غذائية م�ضتوردة

                  ا�ستثمارات                    بالتجزئة                     بالجملة

                منتجات الألبان

                   �المرطبات

                    الفواكه

                 �الخ�سر�ات

                   التخزين

               �النقل �الإمداد

                    تعديالت

                    المجموع                  �ا�ستبعادات

العمليات 

المتوقفة

20102009201020092010200920102009201020092010200920102009201020092009

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

دينار ب

حريني

37.300.74235.084.301265.536----14.835.45013.274.5503.256.9691.933.029--15.155.98916.180.7004.052.3343.696.022مبيعات- اأطراف اأخرى 

---)1.979.294()2.021.115(--83.451121.205288.25775.630---1.644.1461.782.4595.261مبيعات- فيما بين القطاعات

37.300.74235.084.301265.536)1.979.294()2.021.115(--14.918.90113.395.7553.545.2262.008.659--16.800.13517.963.1594.057.5953.696.022مجموع المبيعات 

)158.113()27.850.150()29.824.795(453.729298.136--)1.769.139()3.195.627()10.124.093()11.369.999(--)3.125.948()3.477.481()13.129.106()12.235.417(تكلفة المبيعات

7.475.9477.234.151107.423)1.681.158()1.567.386(--3.548.9023.271.662349.599239.520--4.564.7184.834.053580.114570.074اإجمالي الربح 

--51.586---51.586----------دخل التخزين 

229.830267.31722.293)7.620()22.982(-160.585110.11710.0006.4343.295---65.584158.38613.348دخل اآخر

)90.831()5.608.927()6.280.878(159.2536.617-)208.386()326.844()603.611()2.659.193()2.795.894(--)495.267()576.816()2.134.240()2.255.424(م�سر�فات اأخر )باإ�ستثناء الإ�ستهالك �الإطفاء(

)9.612()488.726()433.366(---)14.452()70.428()108.306()103.834()83.564(--)76.214()90.030()238.250()137.014(ال�ستهالك �الإطفاء

1.043.1191.403.81529.273)1.682.161()1.431.115(-)167.957()151.318()352.318(830.029618.752--)1.407()73.384(2.237.8642.237.864الربح من العميات 

1.184.364425.85317.291)83.699(280.564------903.800509.552----دخل ال�ستثمار )مت�سمن ح�سة المجموعة من نتائج �سركات زميلة(

)826()484.103()491.032(173.14247.261-)128.000()12.414()31.116()253.637()227.036(---)3.419()265.313()274.603(تكاليف التمويل 

-)62.848(26.000------)62.848(26.000------مكا�سب / )خ�سائر( �سرف العمالت الأجنبية 

-)112.318()31.630(--------)112.318()31.630(----اإ�سمحالل اإ�ستثمارات كتاحة للبيع 

-578.000-578.000-------------مك�سب من اإقتناء �سركة تابعة

1.730.8211.748.39945.738)1.140.599()977.409(-)295.957()163.732()383.434(872.170397.234628.993302.267)1.407()76.803(1.963.2612.354.636ربح المجموعة  لل�سنة 

-1.050.1214.699.311---236.749207.7434.3331.458.505154.654--615.1492.919.34239.236113.721نفقات راأ�سمالية 

-38.461.93038.791.720)3.639.459()9.273.493(-14.874.57916.020.890860.292311.57213.820.18113.761.21510.444.67810.230.0892.436.7302.107.4135.298.963الموجودات

-16.650.23817.741.598)1.141.358()6.216.230(-6.754.6917.714.0861.258.4361.023.0755.211.701---8.754.54510.145.795887.095المطوبات
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دمج الأعمال  33

قبل 16 مايو 2009، كان لدى المجموعة ح�سة قدرها 50٪ في �سركة البحرين للفواكه الطازجة ذ.م.م. )المعر�فة م�سبقًا ب�سركة البحرين للفواكهة الطازجة ذ.م.م.( �في 16 مايو 2009، قامت المجموعة باإقتناء ٪50 

الح�سة المتبقية في �سركة البحرين للفواكة الطازجة، مما يجعلها الم�ساهم الوحيد. �نتيجة لذلك �اعتبارًا من 16 مايو 2009، اإ�سبحت �سركة البحرين للفواكهة الطازجة �سركة تابعة للمجموعة �تم توحيدها من ذلك 

التاريخ. تعمل �سركة البحرين للفواكة الطازجة في تجارة الفواكة �الخ�سر�ات الطازجة في مملكة البحرين.

اإن القيمة العادلة لموجودات �مطلوبات �سركة البحرين للفواكه الطازجة كما هو بتاريخ الإقتناء �المك�سب الناتج من الإقتناء هو كالتالي:

القيمة

العادلة المثبتة

من الإقتناء

دينار بحريني

الموجودات المقتناة

1.452.953 عقارات �اآلت �معدات

205.083 مخز�ن

577.141 مبالغ مدفوعة مقدمًا �ذمم اأخرى 

112.383 اأر�سدة لدى البنوك �نقد

2.347.560

مح�ضوم منها: المطلوبات 

36.306 مكافاآت نهاية الخدمة للموظفين

585.793 ذمم تجارية دائنة �ذمم اأخرى

622.099

1.725.461 �ضافي الموجودات 

مك�ضب ناتج من الإقتناء

90.000 القيمة العادلة للموجودات الغير ملمو�سة المقتناة القابلة للتحديد 

)618.731( مح�سوم منها: القيمة المدرجة ل�سركة البحرين للفواكة الطازجة المدرجة بالفعل في ال�سجالت

)618.730( المقابل المدفوع نقدًا

578.000 المك�ضب الناتج من اقتناء �ضركة تابعة 

�سافي التدفقات النقدية من اإقتناء �سركة البحرين للفواكه الطازجة هي كالتالي:

دينار بحريني

112.383 اأر�سدة لدى البنوك �نقد

)618.730( المقابل المدفوع

)506.347( �ضافي التدفقات النقدية المدفوعه

منذ تاريخ القتناء، �ساهمت �سركة البحرين للفواكة الطازجه بايرادات بمبلغ 2.008.659 دينار بحريني �خ�سارة قدرها 153.123 دينار بحريني �التي تم ت�سميمها في ربح المجموعه لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 

2009. لو تمت عملية الدمج في بداية ال�سنة لكانت ايرادات �سركة البحرين للفواكة الطازجة لفترة الربعه اأ�سهر �ن�سف �البالغة 1.071.348 دينار بحريني مت�سمنه في اإيرادات المجموعه من العمليات الم�ستمرة لتبلغ 

36.155.649 دينار بحريني لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009 �خ�سارة �سركة البحرين للفواكة الطازجه لنف�س الفترة اأربعة اأ�سهر �ن�سف البالغة 90.426 دينار بحريني لتم ت�سمينها في ربح ال�سنة للمجموعة من 

العمليات الم�ستمرة لتبلغ 1.192.291 دينار بحريني لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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العمليات الموقوفة   34

خالل ال�سنة 2009، قامت المجموعة ببيع ح�ستها في مطعم اأبل بيز في مملكة البحرين، بمقابل 288.920 دينار بحريني، �التي نتج عنها مك�سب بقيمة 22.940 دينار بحريني.

خالل ال�سنة 2009، قامت المجموعة با�ستبعاد اأحدى �سركاتها التابعة – �سركة تجهيزات الأغذية ذ.م.م. )فو�سكو(، التي تقوم بتح�سير �بيع الأطعمة �المواد الغذائية الأخرى داخل مملكة البحرين. ي�ستمل بيع ال�سركة 

التابعة على تحويل 60٪ من محفظة اإ�ستثمار فو�سكو بالإ�سافة اإلى مقابل نقدي بقيمة 486.398 دينار بحريني. �نتج عن عملية الإ�ستبعاد عنها �سافي خ�سارة قدرها 1.419 دينار بحريني.

فيما يلي اأدناه النتائج من العمليات الموقوفة:

2009                                             

المجموعفو�سكواأبل بيز

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

54.870210.666265.536اإيرادات

)158.113()135.944()22.169(تكلفة بيع الب�سائع 

32.70174.722107.423اإجمالي الربح 

18.06318.063-دخل اآخر

)101.269()51.540()49.729(م�سر�فات 

21.521)1.419(22.940ربح )خ�سارة( من البيع 

5.91239.82645.738الربح لل�سنة

2009

0.59 الربح لل�ضهم من العمليات الموقوفة )بالفل�س(

“قطاعات الأعمال”.  32 اإي�ساح  في   2009 دي�سمبر   31 في  المنتهية  تم اإعادة ت�سنيف اأرقام المقارنة المذكوره اأعاله المتعلقة ب�سركة فو�سكو �اأبل بيز اإلى “العمليات الموقوفة” لل�سنة 

المجموع فو�سكو اأبل بيز مك�ضب )خ�ضارة( من ال�ضتبعاد )�ضافي(

في تاريخ 

ال�ستبعاد

غير مدققة

في تاريخ

 ال�ستبعاد

غير مدققة

في تاريخ 

ال�ستبعاد

غير مدققة

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
الموجودات

780.299 564.138 216.161 عقارات �اآلت �معدات

26.323 - 26.323 موجودات غير ملمو�سة

396.251 396.251 - ا�ستثمارات متاحة للبيع

71.902 48.406 23.496 مخز�ن 

72.136 72.136 - ذمم تجارية مدينة �ذمم اأخرى  

369.305 369.305 - نقد ��دائع ق�سيرة الأجل

1.716.216 1.450.236 265.980 مجموع الموجودات

المطلوبات:

530.000 530.000 - قر��س من م�ساهمي فو�سكو 

69.083 69.083 - مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين  

178.518 178.518 - ذمم تجارية دائنة �ذمم اأخرى 

777.601 777.601 - مجموع المطلوبات

938.615 672.635 265.980 �ضافي الموجودات

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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لل�س�ن�ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف�ي 31 دي��س�م��رب 2010

العمليات الموقوفة )تتـمـة(  34

المجموع فو�سكو اأبل بيز

في تاريخ 

ال�ستبعاد

غير مدققة

في تاريخ 

ال�ستبعاد

غير مدققة

في تاريخ 

ال�ستبعاد

غير مدققة

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

938.615 672.635 265.980 �ضافي الموجودات

- ٪60 ٪100 ن�ضبة الملكية الم�ضتبعدة

669.561 403.581 265.980 القيمة المدرجة ل�سافي الموجودات الم�ستبعدة

3.339 3.339 - التكاليف المتعلقة بال�ستبعاد

672.900 406.920 265.980

المقابل الم�ستلم

457.318 168.398 288.920 نقدًا )�سافي(

237.103 237.103 - محفظة ا�ستثمارية

694.421 405.501 288.920

21.521 )1.419( 22.940 مك�ضب )خ�ضارة( من ال�ضتبعاد )�ضافي(

تم تحديد القيمة العادلة لمحفظة ال�ستثمار الم�ستلمة كجزء من المقابل لفو�سكو بناًء على �سعر الإقفال في ال�سوق لالأد�ات المعنية في تاريخ ال�ستبعاد. اإن مبلغ �قدره 318.000 دينار بحريني مت�سمن في قر�س من 

م�ساهم تم �سداده اإلى ترافكو.

فيما يلي �سافي التدفقات النقدية ل�سركة فو�سكو �اأبل بيز المت�سمنة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2009:

2009

دينار بحريني

39.357 الأن�سطة الت�سغيلية

)352.041( الأن�سطة ال�ستثمارية

)75.000( الأن�سطة التمويلية

)387.657( �سافي التدفقات النقدية 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة


