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  لتدفقات النقديةالموحدة لالمرحلية القائمة 
 (مراجعة) 2018يونيو  30في  المنتهيةللفترة 

 أشهر المنتهيةستة الترة لف
   يونيو 30في 

2017 2018   
 دينار بحريني

 )معاد عرضها(
  إيضاح دينار بحريني

 األنشطة التشغيلية   
 ربح المجموعة للفترة   1.639.762 1.469.184

    
 تعديالت للبنود التالية:   

 صافي –ثمار االست دخل  (501.031) (610.705)

 استهالك  490.096 527.154

 تكاليف التمويل  97.491 100.354

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   91.857 81.527

 الزميلةمن نتائج الشركة  المجموعةحصة  7 86.542 (32.600)

 مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم  22.325 58.946

 الل الذمم التجارية المدينةمخصص اضمحاسترجاع   23.296 8.680

 ومعدات عقارات وآالت مكسب من استبعاد  (6.308) (240)

 اضمحالل استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة   - 54.646
––––––––––– –––––––––––   

 الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل   1.944.030 1.656.946

    
 ل العامل:تغيرات في رأس الما   

 مخزون  (153.642) 775.473

 حق استرجاع الموجودات   3.191 7.537

 تجارية مدينة وذمم أخرىذمم   (1.115.999) (680.470)

 تجارية دائنة وذمم أخرىذمم   (425.622) (788.702)

 عقد ومطلوبات مستردة   12.653 (24.469)
––––––––––– ––––––––––––   

 التشغيل الناتج من نقدال  264.611 946.315

 تكاليف التمويل المدفوعة  (97.491) (97.983)

 أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة مكافآت  (107.625) (112.750)

 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين   (106.448) (58.345)
––––––––––– ––––––––––––   

 األنشطة التشغيليةالمستخدمة في( من النقدية ) التدفقات صافي  (46.953) 677.237
––––––––––– –––––––––––   

 االستثماريةاألنشطة    
 شراء عقارات وآالت ومعدات  (413.465) (1.027.614)

 ومعدات عقارات وآالت استبعادمن  تمتحصال  6.363 2.800

 محتفظ بها لغرض غير المتاجرةشراء استثمارات  8 (218.085) (14.039)

 محتفظ بها لغرض غير المتاجرةاستثمارات  استبعادمن  تمتحصال  - 234.527

 أرباح أسهم مستلمة  501.031 476.284
––––––––––– –––––––––––   

 األنشطة االستثماريةالمستخدمة في التدفقات النقدية صافي   (124.156) (328.042)
––––––––––– –––––––––––   

 األنشطة التمويلية   
 أرباح أسهم مدفوعة  (1.130.127) (1.174.319)

 قروض االستيرادتغيرات في صافي   228.394 681.080
 سداد قروض ألجل  (351.191) (215.919)
 سداد قروض من حقوق غير مسيطرة   (248.500) -
 أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة   (161.160) -

––––––––––– –––––––––––   

 األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية المستخدمة في صافي   (1.662.584) (709.158)
––––––––––– –––––––––––   

 النقد وما في حكمهفي صافي النقص   (1.833.693) (359.963)
    

 صافي -العمالت األجنبية  تعديالت تحويل  (16.511) 28.984

 نايري 1النقد وما في حكمه في   2.414.692 (154.344)
––––––––––– –––––––––––   

 أ(يونيو ) 30 النقد وما في حكمه في  564.488 (485.323)
═══════════ ═══════════   
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 )تتمة( لتدفقات النقديةالقائمة المرحلية الموحدة ل
 (مراجعة) 2018يونيو  30المنتهية في للفترة 

 
 
 :المبالغ التاليةيشتمل النقد وما في حكمه على  (أ)

 أشهر المنتهيةستة الرة فتل
 يونيو 30في 

 

 
2017 2018   

   دينار بحريني دينار بحريني
    

 رصدة لدى بنوك ونقدأ  1.554.504 818.049

(1.303.372) (990.016) 
 سحوبات على المكشوف من البنك  

–––––––––––– –––––––––––   
(485.323) 564.488   

══════════ ═════════   
 غير نقدية:  بند

 

 

 135.274: 2017دينار بحريني ) 102.432السابقة والبالغة  بالفتراتأرباح األسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة  استبعادتم 
 ير في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى.من التغ دينار بحريني(
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 حقوق الملكية لتغيرات في الموحدة لالمرحلية القائمة 
  (مراجعة) 2018يونيو  30المنتهية في ة للفتر

 

 

  العائد إلى حاملي أسهم ترافكو  

 اإلحتياطيات   

 
 رأس 
 المال

 أسهم 
 خزانة

 عالوة
 إصدار أسهم 

 إحتياطي

 قانوني
 إحتياطي

 عام

تغيرات 
متراكمة في 
 القيم العادلة

 -أرباح مبقاة
 قابلة للتوزيع

 -أرباح مبقاة
غير قابلة 
 للتوزيع

 توزيعات

 قترحةم
 مجموع 

 اإلحتياطيات
مجموع حاملي 

 أسهم ترافكو
 حقوق

 غير مسيطرة
 مجموع 
 الملكية حقوق

 
 دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني
 دينار 

 بحريني
 دينار 

 بحريني
 دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني
  دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني 
 دينار

 بحريني
 دينار
 ينيبحر

              

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

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

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

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

              
 1.639.762 392.469 1.247.293 1.247.293 - - 1.247.293 - - - - - - الربح للفترة  

 (90.260) (8.090) (82.170) (82.170) - - - (82.170) - - - - - خسارة شاملة أخرى للفترة 

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

 1.549.502 384.379 1.165.123 1.165.123 - - 1.247.293 (82.170) - - - - -  للفترة مجموع )الخسارة( الدخل الشامل

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

 (1.232.559) - (1.232.559) (1.232.559) (1.232.559) - - - - - - - - (12أرباح أسهم )إيضاح 

 - - - - (50.000) - - - 50.000 - - - - العام حتياطياإلمحول إلى 

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

 27.804.335 2.928.426 24.875.909 14.255.910 - 272.949 3.358.250 5.658.649 1.365.000 3.601.062 3.386.502 (834.008) 8.067.505 2018 يونيو 30الرصيد في 

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

 25.908.020 2.002.258 23.905.762 13.285.763 1.359.594 201.811 2.038.307 4.988.510 1.265.000 3.432.541 3.386.502 (834.008) 8.067.505 )المسجل مسبقاً( 2017 يناير 1الرصيد في 
تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير تأثير 

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

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

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

 1.469.184 329.170 1.140.014 1.140.014 - - 1.140.014 - - - - - - الربح للفترة 

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

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

 2.693.882 343.372 2.350.510 2.350.510 - - 1.140.014 1.210.496 - - - - -  للفترة مجموع الدخل الشامل

 (1.309.594) - (1.309.594) (1.309.594) (1.309.594) - - - - - - - - (12أرباح أسهم )إيضاح 

 - - - - (50.000) - - - 50.000 - - - - العام حتياطياإلمحول إلى 

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

 27.281.223 2.341.727 24.939.496 14.319.497 - 201.811 3.171.139 6.199.006 1.315.000 3.432.541 3.386.502 (834.008) 8.067.505 د عرضه()معا 2017يونيو  30الرصيد في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ 
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 المرحلية الموحدة المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية
 (مراجعة) 2018 يونيو 30في كما 

 

 

 معلومات عن الشركة  1
 

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

اجرة في الشركة األساسية هي المتنشطة مملكة البحرين. أالمنامة، ، 20202المكتب الرئيسي للشركة مسجل تحت صندوق بريد 
 المواد الغذائية المختلفة. 

 
 الزميلة التالية:و التابعة هاشركاتتتكون المجموعة من الشركة و

 

   نسبة الملكية 

 األنشطة 
 الرئيسية

 ديسمبر  31
2017 

 يونيو  30
2018 

 بلد 
 االســمالعالقة / التأسيس

   )مراجعة( )مدققة( 
 التابعــةالشركات     

الشرب ياه مق تعبئة وتسويو إنتاج
 والمرطبات.

 مملكة 100% 100%
 البحرين

والمرطبات شركة البحرين لتعبئة المياه 
 .ش.و.ش

     
 الفواكهالتجارة في جميع أنواع 

 الطازجة. توالخضراوا
 مملكة 100% 100%

 البحرين
 شركة البحرين للفواكه الطازجة

 ش.ش.و.
     

 مملكة %100 %100 .المواد الغذائية والمرطباتالتجارة في 
 البحرين

 أسواق مترو ش.ش.و.

     
تقديم خدمات التخزين وخدمات النقل 

 واإلمداد.
 مملكة 100% 100%

 البحرين
 اللوجستية ش.ش.و. وشركة ترافك

     
عصائر الو الحليب موينوت إنتاج

 واآليسكريم وصلصة الطماطم.
 مملكة 51% 51%

 البحرين
  شركة أوال لأللبان ذ.م.م.

     
عصائر التسويق وتموين الحليب و

 .المرتبطة بهاوالمنتجات 
 دولة  *50% *50%

 الكويت
 البحرينية لأللبانالشركة الكويتية 

 م.م..ذ

 الزميلةالشركات     
 مملكة %36.26 %36.26 .واللحوم الطازجة المواشي تصدير وبيع

 البحرين
 شركة البحرين للمواشي

  ش.م.ب. )مقفلة(
     

 دولة  %50 %50 .لتصفيةا قيد
 قطر

الشركة القطرية البحرينية لتجارة 
 األغذية ذ.م.م.

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

 
نتهي لديهما نهاية سنة مالية ت يناللت م.م..ذ البحرينية لأللبانالشركة الكويتية التابعة وشركتها  شركة أوال لأللبان ذ.م.م.باستثناء 

 ديسمبر. 31الشركات التابعة والزميلة المتبقية هو المالية لجميع  السنةن نهاية أف سبتمبر، 30في 

 
 الكويت.دولة بشكل أساسي أنشطتها في مملكة البحرين وبشكل جزئي في  المجموعةتمارس 

 
 أغسطس 6لس اإلدارة الصادر بتاريخ على قرار مج المختصرة بناءً الموحدة المرحلية لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية 

2018. 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2018يونيو  30كما في 

 
 الهامة السياسات المحاسبية 2
 

 أسس اإلعداد
وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة  2018يونيو  30أشهر المنتهية في ستة اللفترة المختصرة الموحدة أعدت القوائم المالية المرحلية 

 ".لتقارير المالية المرحليةبا" الخاص 34الدولي رقم 
 

موحدة المختصرة على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية الموحدة ال تشتمل القوائم المالية المرحلية 
للسنة السنوية للمجموعة الموحدة ن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ويجب أكاملة وفقاً 
 30المنتهية في أشهر ستة الفترة  . باإلضافة إلى ذلك، إنه ليس من الضروري أن تكون نتائج2017ديسمبر  31في المنتهية 
 .2018بر ديسم 31تنتهي في سمؤشراً للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي  2018يونيو 

 

في إعداد  التي تم إتباعهامطابقة لتلك في إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي ت المحاسبية المتبعة إن السياسا
، باستثناء المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة 2017 ديسمبر 31للسنة المنتهية في الموحدة للمجموعة المالية السنوية  القوائم

تم  م المجموعة بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديل. لم تق2018يناير  1تي أدخلت على المعايير والتفسيرات النافذة اعتباراً من ال
 إن طبيعة وتأثير كل معيار أو تعديل جديد هي موضحة أدناه:. في وقت مبكرإصداره ولكنه غير بعد 

 

 المتعلق بإيرادات من عقود مبرمة مع عمالء 15إلعداد التقارير المالية رقم قامت المجموعة بتطبيق ألول مرة، المعيار الدولي 
 المتعلق باألدوات المالية. 9والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

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

والتفسيرات ذات الصلة وينطبق على جميع اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء، باإليرادات  المتعلق 18الدولي رقم 
رى. يحدد المعيار الجديد نموذج من خمس خطوات الحتساب اإليرادات الناتجة من تلك العقود ضمن نطاق المعايير األخ تقعما لم 

، يتم إثبات اإليراد بمبلغ يعكس المقابل الذي 15العقود المبرمة مع العمالء. بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 .تتوقع المنشأة استحقاقه نظير نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء

 

يتطلب المعيار من المنشآت ممارسة االجتهادات، باألخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق كل خطوة 
من خطوات النموذج على العقود المبرمة مع عمالئهم. كما يحدد المعيار المحاسبة عن التكاليف اإلضافية للحصول على العقد 

بإستخدام نهج  15قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  لوفاء بالعقد.والتكاليف المرتبطة مباشرةً با
 بأثر رجعي كامل. 

 

تنتج إيرادات المجموعة من العقود المبرمة مع العمالء من بيع البضائع وتقديم الخدمات. فيما يلي أدناه سياسات إثبات اإليرادات 
 العقود المبرمة مع العمالء.المحددة فيما يتعلق بتلك 

 

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

. لذلك، فأن تطبيق إثبات اإليرادات الناتجة من بيع البضائع في الوقت الذي يتم فيه تحويل السيطرة على الموجود إلى العميل
 ليس له أي تأثير على توقيت إثبات اإليرادات.  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 المقابل المتغير 
. بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير العرضورسوم  كميةال حق االسترجاع وتخفيضاتتقدم بعض عقود بيع البضائع للعمالء 

إلى المقابل المتغير. يتم تقدير المقابل المتغير عند  العرضحقوق االسترجاع وتخفيضات الكمية ورسوم ؤدي ، ت15المالية رقم 
بداية العقد ويقيد إلى أن يتم بعد ذلك حل حاله عدم التيقن المرتبطة به. يؤدي تطبيق القيد على المقابل المتغيرة إلى زيادة مبلغ 

 اإليراد الذي سيتم تأجيله.
 

  السترجاعاحقوق أ( 
عندما يمنح العقد للعميل حق استرجاع البضائع خالل فترة زمنية محددة، تقوم المجموعة في السابق بتقدير االسترجاعات 
المتوقعة بإستخدام نهج متوسط المبلغ المرحج حسب االحتمالية المماثل لطريقة القيمة المتوقعة بموجب المعيار الدولي إلعداد 

االسترجاعات المتوقعة مبلغ ، يتم تأجيل وإثبات 15. قبل تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15التقارير المالية رقم 
لمركز المالي ضمن الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى مع إجراء تعديل مقابل "لتكلفة المبيعات". يتم تضمين القيمة اقائمة في 

 ع استرجاعها ضمن "المخزون".المدرجة المبدئية للبضائع المتوق
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2018يونيو  30كما في 

 
 

 )تتمة(الهامة  السياسات المحاسبية 2

 

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

 
 )تتمة( ترجاعاالسحقوق أ( 

العقد يسمح للعميل ، يكون المقابل المستلم من العميل متغيراً نظراً ألن 15بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
بشكل تتنبأ ن هذه الطريقة ألاسترجاعها تستخدم المجموعة طريقه القيمة المتوقعة لتقدير البضائع التي سيتم المنتجات. باسترجاع 

المالية الدولي إلعداد التقارير ر ايالواردة في المعتطبق المجموعة المتطلبات المجموعة. مبلغ المقابل المتغير الذي تستحقه  أفضل
المسترد تقوم المجموعة بعرض المطلوب دراجه في سعر المعاملة. إالذي يمكن المتعلقة بقيد التقديرات للمقابل المتغير  15رقم 

التجارية المدينة والذمم والذمم  "والذمم األخرى الدائنةالذمم التجارية "العميل ضمن لمنتجات من استرداد احق الموجود لو
" و"حق استرجاع الموجودات" ويتم تعديل صافي التأثير في المستردة المجموعة مبالغ "المطلوباتحدد تالتوالي.  على، "األخرى

 رة للتغيرات في حقوق الملكية. األرباح المبقاة في القائمة المرحلية الموحدة المختص
 

مما ناتج عنه إثبات "حق استرجاع الموجودات"  2017ديسمبر  31كما في تم إعادة عرض القائمة الموحدة للمركز المالي 
دينار بحريني على التوالي. كما تم إعادة عرض  43.054دينار بحريني و 32.976البالغة  "المستردة والمطلوباتد العقو"

مما ناتج عنه انخفاض في "اإليرادات الناتجة من العقود  2017يونيو  30أشهر المنتهية في ستة موحدة للدخل لفترة الالقائمة ال
 دينار بحريني على التوالي. 28.736دينار بحريني  36.990البالغة ع العمالء" و"تكاليف اإليرادات" المبرمة م

 
  الكميةتخفيضات ب( ال

ن تتجاوز كميه أبمجرد المشتراة من قبل العميل المنتجات  علىرجعي لبعض عمالئها  كمية بأثرالتقدم المجموعة التخفيضات 
يتم مقاصة التخفيضات مقابل المبالغ المستحقة الدفع من قبل في العقد. الحد األقصى المحدد ة خالل الفترة ات المشترالمنتجا
 العميل.

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

و"طريقة القيمة . الكميةللعقود ذات الحدود القصوى منفردة  "طريقة المبلغ األكثر احتماالً "طبقت المجموعة ، الذي يستحقه المتغير
مبلغ المقابل المتغير بشكل أفضل تتوقع التي المختارة طريقة الالمتوقعة" للعقود ذات الحدود القصوى ألكثر من كمية واحدة. إن 

ً مدفوع ً  ا بقيد المتعلقة ومن ثم قامت المجموعة بتطبيق المتطلبات الواردة في العقد. من الحدود القصوى للكمية بعدد  أساسا
د" ت المجموعة بإثبات "مطلوبات العقام، ق15رقم  عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية. للمقابل المتغيرالتقديرات 

وتعديل  "الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى"واستبعاد مخصص التخفيضات المثبت ضمن المستقبلية المتوقعة للتخفيضات 
 األرباح المبقاة ألي فروق.

 
مطلوبات العقد" البالغة ت "مما ناتج عنه إثبا 2017يسمبر د 31تم إعادة عرض القائمة الموحدة للمركز المالي كما في 

. كما تم إعادة دينار بحريني 124.081البالغة  دينار بحريني وانخفاض في "الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى" 124.081
من اإليرادات الناتجة "مما ناتج عنه انخفاض في  2017يونيو  30أشهر المنتهية في ستة عرض القائمة الموحدة للدخل لفترة ال

 دينار بحريني. 203.588البالغة  "مصروفات البيع والتوزيع"و "عقود المبرمة مع العمالءال
 

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

 .العميلالدفع من 
 

تقوم المجموعة بتطبيقها والتي  يرالمتغالمقابل إلى  العرضرسوم تؤدي ، 15لتقارير المالية رقم بموجب المعيار الدولي إلعداد ا
 .من خالل تخفيض اإليرادات

 
مما ناتج عنه فيما يتعلق برسوم العرض  2017يونيو  30أشهر المنتهية في ستة تم إعادة عرض القائمة الموحدة للدخل لفترة ال

 دينار بحريني. 210.651البالغة  "مصروفات البيع والتوزيع"و "ة من العقود المبرمة مع العمالءاإليرادات الناتج"انخفاض في 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2018يونيو  30كما في 

 
 

 )تتمة(الهامة  السياسات المحاسبية 2
 

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

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

 

المجموعة بأن اإليرادات الناتجة من تقديم الخدمات سيستمر  تاستنتج، 15بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 إثباتها مع مرور الوقت بإستخدام نماذج المدخالت ذات الصلة.

 

 المتعلق باألدوات المالية 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
باألدوات المتعلق  39محل معيار المحاسبة الدولي رقم  دوات الماليةالمتعلق باأل 9يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

، يجمع المعيار بين جميع الجوانب الثالث لمحاسبة 2018يناير  1للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  المالية: اإلثبات والقياس
 األدوات المالية: التصنيف والقياس واإلضمحالل ومحاسبة التحوط.

 

 .9لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم األدوات المالية للمجموعة من تطبيق ااضمحالل ى تصنيف وقياس ويوجد تأثير عل
  تأثير على المجموعة.ا أي أن ال تدخل المجموعة في عقود المشتقات فأن محاسبة التحوط ليس له بما
 

 تصينف وقياس األدوات المالية 
، 2018يناير  1بأثر رجعي، بتاريخ التطبيق المبدئي في  9ولي إلعداد التقارير المالية رقم قامت المجموعة بتطبيق المعيار الد
على إعادة تصنيف استثمارات  9أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم فقد  دون إعادة عرض أرقام المقارنة.

لبيع إلى استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل المجموعة في أدوات أسهم حقوق الملكية من استثمارات متاحة ل
 الشامل اآلخر.

 

بأن يتم تصنيف جميع الموجودات المالية وقياسها الحقاً إما بالتكلفة المطفأة أو  9يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
تمثل لألدوات المالية التعاقدية  إذا كانت التدفقات النقدية ماوت؛ القيمة العادلة على أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودا

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

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
تفظ بها لغرض غير المتاجرة كمدرجة بالقيمة العادلة من الدخل المحأسهم حقوق الملكية في  هاقامت المجموعة بتصنيف استثمارات

بأن ذلك يقدم عرضاً ، حيث يعتقد مجلس اإلدارة 9الشامل اآلخر عند اإلثبات المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 ً ات في القيمة العادلة مباشرةً في القائمة التغيرلالستثمارات االستراتيجية الطويلة والمتوسطة األجل، مما يعكس أكثر وضوحا

 المرحلية الموحدة للدخل.  
 

( لتصنيف استثماراتها في أدوات ةة على حداإجراء اختيار ال رجعه فيه )على أساس كل أديمكن للمجموعة عند اإلثبات المبدئي، 
الحتفاظ باستثمارات أسهم حقوق الملكية لغرض لم يتم اأسهم حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل إذا 

 المتاجرة.
 

 :في الحاالت التاليةيتم االحتفاظ بالموجودات أو المطلوبات المالية لغرض المتاجرة 
 

ً أساسأو تكبدها اقتناؤها يتم إذا  )أ(   ؛األجل القريبها في ؤلغرض بيعها أو إعادة شرا ا
ً لية المحددة التي يتم إدارتها معمحفظة األدوات الماتشكل جزءاً من ، اإلثبات المبدئيعند  )ب(   دليل علىبشأنها والتي يوجد  ا

 ؛ أولمدى القصيراألرباح على ااً لتحقيق نمط فعلي مؤخروجد 
 وفعالة(. مصنفةأو أداة تحوط  ةمالي اتد ضمانو)باستثناء المشتقات التي هي عقبأنها مشتقات مالية  )ج( 

 

مارات في أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة مضافاً يتم مبدئياً قياس االستث
ً قياسها بالقيمة العادلة مع إثبات المكاسب والخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة في  إليها تكاليف المعاملة. ويتم الحقا

المتراكمة في القيمة العادلة". سوف لن يتم إعادة تصنيف المكسب أو الخسارة المتراكمة في  الدخل الشامل اآلخر و"التغيرات
 عند استبعاد استثمارات أسهم حقوق الملكية. القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للدخل 

 

جرة في القائمة المرحلية الموحدة يتم إثبات أرباح األسهم الناتجة من استثمارات أسهم حقوق الملكية المحتفظ بها لغرض غير المتا
 عندما يوجد لدى المجموعة الحق الستالم أرباح األسهم، ما لم تسترد أرباح األسهم بوضوح جزءاً من تكلفة االستثمار. للدخل 
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 )مراجعة( 2018يونيو  30كما في 

 
 

 )تتمة(لهامة ا السياسات المحاسبية 2

 

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

 )تتمة(تصينف وقياس األدوات المالية 
 

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
ً لمتطلبات المعايير الدولية إلعد ً إثبات جميع الموجودات المالية األخرى وفقا ً قياسها اد التقارير الماليتم مبدئيا في ية ويتم الحقا

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

 :عند استيفاء كل من الشرطيين التاليينيتم تصنيف الموجودات المالية "كمدرجة بالتكلفة المطفأة" فقط 
 

تحصيل التدفقات االحتفاظ بالموجودات من أجل األعمال الذي يهدف إلى نموذج بالموجودات المالية ضمن فاظ يتم االحت -
 النقدية التعاقدية؛ و

 

مدفوعات على المبلغ األصلي في تواريخ محددة تدفقات نقدية والتي تعد فقط المالية لألداة ينتج عن الشروط التعاقدية  -
 لقائم.والفائدة على المبلغ األصلي ا

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

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

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

 مع نهج الخسائر االئتمانية 39الموجودات المالية عن طريق استبدال نهج الخسارة المتكبدة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
 المتوقعة اآلجلة. 

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

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

ً المتوقعة على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة  االئتمانية خسائرالتستند  للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع  وفقا
 .للموجودالفائدة الفعلي األصلي العجز بمعدل ثم يتم خصم ومن . استالمها المجموعة

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

التي تستند على واقع خبرة مصفوفة  المجموعة. لقد أنشأت عمرمدى العلى المتوقعة  يةخسائر االئتمانالمتوقعة على أساس ال
 ة بالمدينين والبيئة االقتصادية.خاصالنظرة المستقبلية ال، والتي تم تعديلها لعوامل مجموعةالخسارة االئتمانية السابقة لل

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

 . مجموعةها من قبل الالمبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل قبل األخذ في االعتبار أي تحسينات ائتمانية محتفظ ب المجموعةبأن تستلم 
 

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

 

 التحول
 بخالفبأثر رجعي،  9تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ذلك لم يتم إعادة عرض أرقام المقارنة. يتم إثبات الفروق في القيم المدرجة للموجودات المالية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي 
 ال 2017. ونتيجة لذلك، فإن المعلومات الواردة لسنة 2018يناير  1في األرباح المبقاة كما في  9إلعداد التقارير المالية رقم 

 2018. ولذلك ال يمكن مقارنتها بالمعلومات الواردة لسنة 9تعكس المتطلبات الخاصة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 .9بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 ة()مراجع 2018يونيو  30كما في 

 

 )تتمة(الهامة  السياسات المحاسبية 2
 

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

 )تتمة( التحول
 

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

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

 القيمة المدرجة
  1كما في  

 2018يناير 

مخصص 
االضمحالل بناًء 

على الخسائر 
 االئتمانية المتوقعة 

إعادة تصنيف 
الموجودات 

 المالية 

 القيمة المدرجة
  31كما في 
  2017ديسمبر 

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 الموجودات المالية     

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

  (استثمارات متاحة للبيع)

9.852.400 - 9.852.400 - 

 المتاجرةغير ض استثمارات محتفظ بها لغر
)مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر(

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

──────── ──────── ───────

─ 
────────  

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

═ 

════════  

 والحقوق غير المسيطرة ( التأثير على اإلحتياطيات األخرى 2
حقوق غير 

  مسيطرة 
مجموع 

  اإلحتياطيات 
  دينار بحريني  دينار بحريني

    
 كما هو مسجل مسبقاً  2017 ديسمبر 31كما في  14.397.180  2.708.756

 9بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم مخصص االضمحالل  إثبات (67.305)  -
 15ن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم صافي التأثير الناتج ع (6.529)  (3.549)

(3.549)  (73.834)  
────────  ────────  
 2018يناير  1ي إعادة عرض الرصيد اإلفتتاحي كما ف 14.323.346  2.705.207
════════  ════════  

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

 :9ة رقم بشأن التحول إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالي

  1كما في 
 2018يناير 

 تعديل
 التحول 

  31كما في 
  2017ديسمبر 

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

656.736 67.305 589.431 

1 

. 

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

 

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

المصروف أو الدخل ذو أو اإلثبات المبدئي للموجود عند الفوري الذي سيتم استخدامه نه عند تحديد سعر الصرف أالتفسير يوضح 
ً غير النقدية المطلوبات غير النقدية أو المتعلق عند استبعاد الموجودات ( )أو جزء منهالصلة  فإن ، ذات الصلة بالمقابل المدفوع مقدما

الناتجة عن المقابل المدفوع غير النقدية المطلوبات غير النقدية أو تثبت فيه المنشأة مبدئياً الموجودات تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي 
 ً ً مدفوعة متعددة مبالغ مستلمة هناك مدفوعات أو . وإذا كانت مقدما لكل دفعه  تحدد تاريخ المعامالالمنشأة أن ت ىيجب علعندئذ ، مقدما
ً أو   ال يوجد لهذا التفسير أي تأثير على القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة.. مبلغ مستلم للمقابل المدفوع مقدما

 

. 2018التي أدخلت إلى المعايير والتفسيرات ألول مرة في سنة األخرى الجديدة التعديالت ير والتفسيرات وتم تطبيق العديد من المعاي
 للمجموعة.القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة إال أنها، ليست لها أي تأثير على 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2018يونيو  30كما في 

 
 

 معايير وتفسيرات صادرة ولكنها غير إلزامية بعد 3
 

هذه القائمة إن . الموحدة وهي مدرجة أدناه الماليةالقوائم حتى تاريخ إصدار فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد 
تنوي . بتاريخ مستقبليقابلة للتطبيق ون ها ستكأنالمجموعة، بشكل معقول، بتوقع تلمعايير والتفسيرات الصادرة، والتي لهي 

 . إلزاميةهذه المعايير عندما تصبح المجموعة تطبيق 
 

 المتعلق بعقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
المتعلق  17 رقممعيار المحاسبة الدولي ويحل محل  2016في يناير  16تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

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

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

بطريقة مشابهة لمحاسبة عقود  قائمة المركز الماليمنفرد مدرج في  بموجب نموذجد اإليجار المستأجرين احتساب كافة عقو

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

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

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

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

 بشكل عامالمستأجر  سيقوماإليجار المستقبلية الناتجة عن التغير في مؤشر أو معدل استخدامها لتحديد تلك المدفوعات(.  مدفوعات
  .جودالمو استخدامحق في كتعديل  اإليجارلتزام اإعادة قياس  بإثبات مبلغ

 

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

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

  .يةالتمويلعقود اإليجار و ةليالتشغي عقود اإليجاروالتمييز بين نوعين من عقود اإليجار:  17لي رقم في معيار المحاسبة الدو مثبت

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

  .17المحاسبة الدولي رقم 

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

. يمكن للمستأجر اختيار تطبيق 15إلعداد التقارير المالية رقم  الدولير، ولكن ليس قبل تطبيق المنشأة المعيار بالتطبيق المبك
و األثر الرجعي المعدل. تقيّم المجموعة حالياً تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية الكلي أ يالمعيار إما انتهاج األثر الرجع

 .وتخطط تطبيق المعيار الجديد بالتاريخ اإللزامي المطلوب 16رقم 

 
لها لن يكون ف من المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي أدخلت إلى المعايير والتفسيرات سوالتعديالت األخرى الناتجة 

 المركز المالي الموحد أو األداء المالي الموحد للمجموعة.أو  تأثير على السياسات المحاسبيةأي 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2018يونيو  30في كما 

 
 

 إيرادات من عقود مبرمة مع عمالء  4
 

 :2017يونيو  30و 2018يونيو  30في ن يتأشهر المنتهي الثالثة لفترتيمن العقود المبرمة مع العمالء المجموعة ات يعرض الجدول التالي تصنيف إيراد
 

  مواد غذائية مستوردة 

 بالجملة 
 

 بالتجزئة
 منتجات األلبان 

 والمرطبات
 الفواكه 

 والخضروات
 التخزين 

 والنقل واإلمداد
 

 المجموع
 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 
 )معاد عرضها(  عرضها()معاد   )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  

             نوع اإليرادات 
 10.086.393 9.913.812 - - 891.437 542.235 4.479.901 4.475.953 662.211 652.348 4.052.844 4.243.276 بيع البضائع 

 167.474 176.329 167.474 176.329 - - - - - - - - تقديم الخدمات 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────────

─ 
───────── 

مجموع اإليرادات من العقود 

 10.253.867 10.090.141 167.474 176.329 891.437 542.235 4.479.901 4.475.953 662.211 652.348 4.052.844 4.243.276 المبرمة مع العمالء 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════

═ 

═══════ ═══════ ════════

═══ 

════════ 

             األسواق الجغرافية 

 9.507.287 9.300.129 167.474 176.329 891.437 542.235 3.733.321 3.685.941 662.211 652.348 4.052.844 4.243.276 البحرين 
 746.580 790.012 - - - - 746.580 790.012 - - - - الكويت 

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

─ 
───────── 

مجموع اإليرادات من العقود 

 10.253.867 10.090.141 167.474 176.329 891.437 542.235 4.479.901 4.475.953 662.211 652.348 4.052.844 4.243.276 المبرمة مع العمالء 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════

═ 

═══════ ═══════ ════════

═══ 

════════ 

             توقيت إثيات اإليرادات 
البضائع المحولة في وقت 

 10.086.393 9.913.812 - - 891.437 542.235 4.479.901 4.475.953 662.211 652.348 4.052.844 4.243.276 معين 
الخدمات المحولة مع مرور 

 167.474 176.329 167.474 176.329 - - - - - - - - الوقت 
 ───────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────────

─ 
───────── 

مجموع اإليرادات من العقود 

 10.253.867 10.090.141 167.474 176.329 891.437 542.235 4.479.901 4.475.953 662.211 652.348 4.052.844 4.243.276 المبرمة مع العمالء 

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

═ 

═══════ ═══════ ════════

═══ 

════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2018يونيو  30كما في 

 
 

 )تتمة(إيرادات من عقود مبرمة مع عمالء  4
 

 :2017يونيو  30و 2018يونيو  30في تين الستة أشهر المنتهي لفترتيمن العقود المبرمة مع العمالء المجموعة يعرض الجدول التالي تصنيف إيرادات 
 
  مواد غذائية مستوردة 

  بالتجزئة  بالجملة 
 منتجات األلبان

  والمرطبات
 الفواكه

  والخضروات
 التخزين

 المجموع  والنقل واإلمداد
 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني ار بحرينيدين دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 
 (ا)معاد عرضه  (ا)معاد عرضه  (ا)معاد عرضه  (ا)معاد عرضه  (ا)معاد عرضه  (ا)معاد عرضه  

             نوع اإليرادات 
 19.683.113 19.778.358 - - 1.810.427 1.163.182 8.003.786 8.332.021 1.335.130 1.337.317 8.533.770 8.945.838 بيع البضائع 

 303.317 356.726 303.317 356.726 - - - - - - - - تقديم الخدمات 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

موع اإليرادات من مج

 19.986.430 20.135.084 303.317 356.726 1.810.427 1.163.182 8.003.786 8.332.021 1.335.130 1.337.317 8.533.770 8.945.838 العقود المبرمة مع العمالء 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

             األسواق الجغرافية 

 18.560.919 18.621.953 303.317 356.726 1.810.427 1.163.182 6.578.275 6.818.890 1.335.130 1.337.317 8.533.770 8.945.838 البحرين 

 1.425.511 1.513.131 - - - - 1.425.511 1.513.131 - - - - الكويت 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
مجموع اإليرادات من 

 19.986.430 20.135.084 303.317 356.726 1.810.427 1.163.182 8.003.786 8.332.021 1.335.130 1.337.317 8.533.770 8.945.838 العقود المبرمة مع العمالء 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

             توقيت إثيات اإليرادات 
البضائع المحولة في وقت 

 معين 
8.945.838 8.533.770 1.337.317 1.335.130 8.332.021 8.003.786 1.163.182 1.810.427 - - 19.778.358 19.683.113 

الخدمات المحولة مع مرور 
 303.317 356.726 303.317 356.726 - - - - - - - - الوقت 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── 
مجموع اإليرادات من 

 19.986.430 20.135.084 303.317 356.726 1.810.427 1.163.182 8.003.786 8.332.021 1.335.130 1.337.317 8.533.770 8.945.838 مع العمالء  العقود المبرمة

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول 
 )مراجعة( 2018يونيو  30كما في 

 
 

 موسمية النتائج 5
 

: 2017دينار بحريني ) 501.031والبالغ  2018يونيو  30أشهر المنتهية في ستة اللفترة االستثمار دخل صافي يعتبر 
 دينار بحريني( ذو طبيعة موسمية.  610.775

 

 لسهماربح  6
 

لى المتوسط المرجح لعدد أسهم ترافكو عالعائد إلى حاملي  للفترةربح اللسهم في األرباح بقسمة األساسي لنصيب الساب تحإيتم 
، كما خزانة بإستثناء متوسط عدد األسهم العادية المشتراه من قبل الشركة والمحتفظ بها كأسهم فترة،القائمة خالل الالعادية األسهم 

 يلي:
 منتهية فيلفترة الستة أشهر ال

 يونيو )مراجعة( 30 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  يونيو )مراجعة( 30 
2017 2018 2017 2018  

   )معاد عرضها(  )معاد عرضها(

1.140.014 1.247.293 363.795 380.767 

 ربح الفترة العائد إلى حاملي أسهم ترافكو 
 دينار بحريني -

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

77.034.935 77.034.935 77.034.935 77.034.935 
المتوسط المرجح لعدد األسهم، بعد حسم 

 أسهم الخزانة 
═════════ ═════════ ════════ ═════════  

15 16 5 5 
النصيب األساسي والمخفض للسهم في 

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

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

 

 زميلة استثمار في شركة 7
 

[ في شركة البحرين للمواشي ش.م.ب. %36.26)مدققة(:  2017ديسمبر  31] %36.26تمتلك المجموعة حصة ملكية بنسبة 
 في مملكة البحرين وتعمل في تجارة المواشي واألنشطة األخرى ذات الصلة في مملكة البحرين.)مقفلة(، وهي شركة مسجلة 

 
 فيما يلي تغيرات القيم العادلة لالستثمار في الشركة الزميلة: 

 ديسمبر 31
2017 
 )مدققة(

 دينار بحريني

 يونيو   30
2018 

 )مراجعة(
  دينار بحريني

   
 فترة / السنةفي بداية ال 1.802.625 1.980.860

 خالل الفترة / السنةحصة الشركة في نتائج الشركة الزميلة  (86.542) (168.315)

 حصة الشركة في الدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة 5.023 (9.920)
───────── ─────────  
 في نهاية الفترة / السنة 1.721.106 1.802.625
═════════ ═════════  

 
 .2018يونيو  30أشهر المنتهية في ستة الشركة الزميلة بناًء على حسابات اإلدارة المعتمدة لفترة ال تم تسجيل نتائج

 
 .2017ديسمبر  31و 2018يونيو  30ال توجد لدى الشركة الزميلة أية التزامات محتملة أو إرتباطات رأسمالية جوهرية كما في 
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 مختصرةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة ال
 )مراجعة( 2018يونيو  30كما في 

 
 

 محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  استثمارات 8
 ديسمبر 31

2017 
 )مدققة(

 دينار بحريني

 يونيو 30
2018 

 )مراجعة(
  دينار بحريني

 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   

 لمسعرةأسهم حقوق الملكية ا استثمارات - 6.253.331 6.044.230

 استثمارات غير المسعرة - 3.738.382 3.808.170
───────── ─────────  

9.852.400 9.991.713  
═════════ ═════════  

 

 :القيم العادلة لالستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرةفيما يلي التغيرات في 

 

 ديسمبر 31
2017 
 )مدققة(

 دينار بحريني

 يونيو   30
2018 

 ()مراجعة
  دينار بحريني

   
 في بداية الفترة / السنة 9.852.400 9.484.699

 الفترة / السنةخالل  شراء استثمارات 218.085 193.677
 صافي - الفترة / السنةخالل تغيرات في القيم العادلة  (78.772) 1.096.749

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

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

 في نهاية الفترة / السنة 9.991.713 9.852.400
═════════ ═════════  

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

 
 مسعرة أسهم حقوق الملكية غير ال استثمارات

المقدمة من قبل مدراء الصناديق  القيمة العادلةغير المسعرة بإستخدام أسهم حقوق الملكية  الستثماراتتم تقدير القيم العادلة 
 . األخرى المناسبةبإستخدام تقنيات التقييم أو  يةاالستثمار

 

 اليةألدوات الما 9
 

 :2017ديسمبر  31و 2018يونيو  30فيما يلي نظرة عامة عن األدوات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة كما في 
 

 المجموع 

مدرجة بالقيمة 
 العادلة من 

خالل الدخل 
 الشامل اآلخر 

 قروض 
   وذمم مدينة 

 الموجودات المالية   دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 )مراجعة( 2018يونيو  30في     

 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة   - 9.991.713 9.991.713

 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى    9.431.908 - 9.431.908

 أرصدة لدى بنوك ونقد   1.554.504 - 1.554.504

─────── ─────── ───────   
20.978.125 9.991.713 10.986.412   

═══════ ═══════ ═══════   
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2018يونيو  30كما في 

 
 

 )تتمة( ألدوات الماليةا 9

 المجموع 
 إستثمارات
 متاحة للبيع 

 قروض 
  وذمم مدينة 

 

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

 محتفظ بها لغرض غير المتاجرةستثمارات ا  - 9.852.400 9.852.400

 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى    8.298.885 - 8.298.885

 أرصدة لدى بنوك ونقد  2.779.561 - 2.779.561

──────── ─────── ───────   
20,930,846 9.852.400 11.078.446   

════════ ═══════ ════════   
 

 ديسمبر 31
2017 

 يونيو  30
2018  

  )مراجعة( )مدققة(
  دينار بحريني دينار بحريني

 المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  
 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى  5.608.786 5.931.976 

 قروض استيراد  3.174.671 2.946.277
 مكشوف من البنكسحوبات على ال 990.016 364.869
 قروض ألجل  544.650 895.841
 ض من حقوق غير مسيطرة وقر 248.500 497.000

─────── ────────  
10.635.963 10.566.623  
════════ ════════  

 العادلة القيمة قياس 10
 

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

 القيمة العادلة لألدوات المالية 
 التالية:واالفتراضات يتم تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية بناًء على الطرق 

 

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

 ؛القصيرة األجل لتلك األدوات
 

من قبل المجموعة بناًء على معايير مثل وقروض االستيراد ض من حقوق غير مسيطرة ويتم تقييم القروض ألجل وقر (ب
 ؛2017ديسمبر  31و 2018يونيو  30كما في  جة بشكل جوهري عن قيمها العادلةال تختلف القيم المدرفائدة. لأسعار ا

 و
 

في األسواق النشطة أو في  المعلنةالمسعرة من أسعار السوق أسهم حقوق الملكية  الستثماراتالعادلة  القيمةتم اشتقاق  ج(
االستثمارية المقدمة من قبل مدراء الصناديق  القيمة العادلةبإستخدام  ،أسهم حقوق الملكية غير المسعرة استثماراتحالة 
المتصمنة على على إستخدام صافي قيمة الموجودات ومنهجيات التقييم  األخرى المناسبةبإستخدام تقنيات التقييم أو 

 .المناسبة األخرى
 

 31و 2018يونيو  30عن قيمها المدرجة كما في  ال تختلف بشكل جوهريإن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 
 .2017ديسمبر 

 

 مالية الغير القيم العادلة للموجودات والمطلوبات 
 31و 2018 يونيو 30العادلة كما في  القيمةبيتم إعادة قياسها ال تمتلك المجموعة أي موجودات أو مطلوبات غير مالية التي 

 .2017ديسمبر 
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 ية المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول القوائم المال
 )مراجعة( 2018يونيو  30كما في 

 
 )تتمة(العادلة  القيمة قياس 10

 

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

بناًء على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ، الهرمي للقيمة العادلةن التسلسل ضم المختصرة
 ككل:

 

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

القيمة العادلة قياس مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على  والتي يمكنتقنيات التقييم ألدنى مستوى  - 2المستوى  -
 ؛ وبصورة مباشرة أو غير مباشرةما أالمسجلة 

 

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

 

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

 .فترة إعداد كل تقرير ماليي نهاية ( فككل العادلةلمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها 
 

 العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة: القيميوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس 
 

  جعة(ا)مر 2018يونيو  30

 المجموع 

ذات  مدخالت
تأثير جوهري ال 
 يمكن مالحظتها

 3المستوى 

ذات تأثير  مدخالت
جوهري يمكن 

مالحظتها 
 2المستوى 

عرة سعار مسأ
في أسواق 

 نشطة
  1المستوى 

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 العادلة القيمالموجودات المقاسة ب    
 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:    

 ة أسهم حقوق الملكية المسعرستثمارات ا - 6.253.331 - - 6.253.331
 أسهم حقوق الملكية غير المسعرة ستثمارات ا - - - 3.738.382 3.738.382 
 ──────── ──────── ──────── ────────  

9.991.713 3.738.382 - 6.253.331  
═════════ ════════ ════════ ════════  

  )مدققة( 2017ديسمبر  31

 المجموع 

ذات  مدخالت
تأثير جوهري ال 
يمكن مالحظتها 

 3المستوى 

ذات تأثير  مدخالت
جوهري يمكن 

مالحظتها 
 2المستوى 

أسعار مسعرة 
في أسواق 

 نشطة
  1المستوى 

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 العادلة القيمالموجودات المقاسة ب    
 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة:     

 المسعرة   أسهم حقوق الملكيةستثمارات ا - 6.044.230 - - 6.044.230
 أسهم حقوق الملكية غير المسعرة  ستثمارات ا - - - 3.808.170 3.808.170 
-  ───────── ───────── ────────── ─────────  

9.852.400 3.808.170 - 6.044.230  
══════════ ═════════ ═══════════ ═════════  

 العادلة: القيمةالمطلوبات المقاسة ب
 .2017ديسمبر  31و 2018يونيو  30العادلة كما في  القيماسة بال توجد مطلوبات مق

 

، لم تكن هناك تحويالت بين 2017ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2018يونيو  30أشهرة المنتهية في ستة خالل فترة ال
 ت القيم العادلة.لقياسا 3لقياسات القيم العادلة، ولم تكن هناك تحويالت إلى أو من المستوى  2والمستوى  1المستوى 

 

بإستخدام أسعار العطاءات المقدمة من قبل مدراء الصندوق بإستخدام معامالت  3تم تقييم سندات أسهم حقوق الملكية للمستوى 
متضمنة  األخرى المناسبةبإستخدام تقنيات التقييم أو  الحالية ألداة أخرى مشابهة لهاالعادلة  ةالقيمالسوق دون شروط تفضيلية أو 

 . صافي قيمة الموجود ومضاعفات السوقعلى 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2018يونيو  30كما في 

 
 

 )تتمة(العادلة  القيمة قياس 10
 

 )تتمة( التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 : 3مستوى فيما يلي التغيرات في القيم العادلة للموجودات المالية المصنفة كفئة 

 ديسمبر 31
2017 

 يونيو  30
2018  

  )مراجعة( )مدققة(
  دينار بحريني دينار بحريني

   

 في بداية الفترة / السنة 3.808.170 2.606.027

 تغيرات في القيمة العادلة (69.788) 1.202.143
─────── ───────  
 في نهاية الفترة / السنة 3.738.382 3.808.170
═══════ ═══════  

 أس المالر 10
ديسمبر  31

2017 
 يونيو  30

2018  

  )مراجعة( (مدققة)

  دينار بحريني دينار بحريني

 لمصرح به:ا  

10.000.000 10.000.000 
 سهم بقيمة  ]100.000.000(: مدققة) 2017 ديسمبر 31[ 100.000.000

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

 :والمدفوع بالكاملوالمكتتب  الصادر  

8.067.505 8.067.505 
 سهم بقيمة  ]80.675.052)مدققة(:  2017ديسمبر  31[ 80.675.052
 دينار بحريني للسهم 0.100أسمية قدرها 

════════ ════════  
 فيما يلي توزيع رأس المال: أ(
 
 )مدققة( 2017ديسمبر  31  )مراجعة( 2018يونيو  30 
 
 عدد ئاتالف

 األسهم
عدد 

 المساهمين

من  %
 مجموع 

  رأس المال
 عدد
 األسهم 

عدد 
 المساهمين

من  %
 مجموع 

 رأس المال 
       

 50 2.989 40.284.309 50 2.980 40.284.309 %1أقل من 
 40 14 31.957.097 40 14 31.957.097 %5وأقل من  %1من 
 10 1 8.433.646 10 1 8.433.646 %20وأقل من  %10من 

 ───────── ────── ─────── ──────── ────── ────── 
 80.675.052 2.995 100 80.675.052 3.004 100 
 ════════ ══════ ═══════ ════════ ═════ ══════ 
 
وعدد األسهم  من رأس المال الصادر للشركة %5 بأكثر من المساهم الرئيسي، الذي يحتفظة سم وجنسيافيما يلي  (ب

 : 2017ديسمبر  31و 2018يونيو  30في  بها من قبله المحتفظ
 

 عدد األسهم  الجنسية االسم
 عدد األسهم 

 من الملكية  %
    

 10 8.433.646 بحريني عبدالحميد زينل محمد زينل
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2018يونيو  30كما في 

 
 

 أرباح األسهم 12
 

نهائية  نقدية أرباح أسهم توزيع، تم إعالن 2018مارس  26بتاريخ  عقدللمساهمين الذي  الجمعية العمومية السنويفي اجتماع 
 30) 2017ديسمبر  31دينار بحريني للسنة المنتهية في  1.232.559وبإجمالي سهم للفلس  16باستثناء أسهم الخزانة، بواقع 

 أرباح أسهمودفع ، تم إعالن 2017مارس  26بتاريخ  مومية السنوي للمساهمين الذي عقدلع: في اجتماع الجمعية ا2017يونيو 
ديسمبر  31دينار بحريني للسنة المنتهية في  1.309.594وبإجمالي سهم للفلس  17باستثناء أسهم الخزانة، بواقع نهائية  نقدية

في القائمة الموحدة للمركز المالي  "خرىاألذمم الدائنة والية تجارالذمم ال". تم تضمين أرباح األسهم المستحقة الدفع ضمن (2016
 .2017ديسمبر  31و 2018يونيو  30كما في 

 

 ارتباطات والتزامات محتملة 13
 

دينار  211.995)مدققة(:  2017ديسمبر  31دينار بحريني ] 207.880بلغت النفقات الرأسمالية المستقبلية للمجموعة 
 بحريني[.

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

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

 قطاعات األعمال 14
 
 قطاعات أعمال وهي كالتالي:  ستةإلى وحدات أعمال على أساس منتجاتها وخدماتها ولديها وعة غراض اإلدارة، تم تقسيم المجمأل
 

 استيراد وتوزيع المواد الغذائية. بالجملة  –استيراد المواد الغذائية 
  

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

في  االستثماراتعلى األوراق المالية المسعرة وغير المسعرة )متضمنة  يف االستثمار استثمارات
 زميلة(. شركة

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

 الغذائية األخرى.
  

 ستيراد وتوزيع الفواكه والخضراوات والمواد الغذائية األخرى.ا الفواكه والخضراوات
  

 .تقديم خدمات التخزين والنقل واإلمداد التخزين والنقل واإلمداد
 
 المبينة أعاله.لتشكل القطاعات التشغيلية القطاعات التشغيلية يتم تجميع أية من لم 
 

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

 . ة المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم الماليفي  بطريقة مختلفة عن الربح أو الخسارة التشغيلية اأدناه، إذ تم قياسه
 

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

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

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

إلى قطاعات  رةً أغلبية الموجودات مباشبينما يمكن أن تنسب ك ونقد. وية مدينة وذمم أخرى وأرصدة لدى بنومخزون وذمم تجار
أعمال فردية، تم تخصيص المبالغ المدرجة لبعض الموجودات المستخدمة بصورة مشتركة من قبل قطاعين أو أكثر على أسس 

 معقولة. 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2018يونيو  30كما في 

 
 

 )تتمة( قطاعات األعمال 14

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

فردية، تم  األعمالإلى قطاعات  أغلبية الموجودات مباشرةً وذمم أخرى وسحويات على المكشوف من البنك. بينما يمكن إن تنسب 
 بصورة مشتركة من قبل قطاعين أو أكثر على أسس معقولة.  المستخدمة المطلوباتتخصيص المبالغ المدرجة لبعض 

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

 واالستبعادات.
 

 2018يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لالفترة  دينار بحريني 1.513.131دات من العمليات في دولة الكويت بلغت اإليرا
 2018يونيو  30أشهر المنتهية في ستة اللفترة دينار بحريني  53.900وبلغت الخسارة ن( دينار بحري 1.425.511: 2017)
هي ناتجة من القطاع الجغرافي الرئيسي في مملكة  للفترةإن اإليرادات واألرباح المتبقية [ دينار بحريني 133.052: 2017)
 لبحرين.ا

 
)مدققة(:  2017ديسمبر  31]دينار بحريني  1.197.676إجمالي الموجودات في دولة الكويت بلغ ، 2018يونيو  30في 

 1.045.468)مدققة(:  2017ديسمبر  31دينار بحريني ] 1.114.534ت وبلغ إجمالي المطلوبا[ دينار بحريني 1.128.610
 المتبقية ناتجة من القطاع الجغرافي الرئيسي في مملكة البحرين.جميع الموجودات والمطلوبات [. دينار بحريني
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 (مراجعة) 2018يونيو  30في كما 

 

 )تتمة(قطاعات األعمال  14
 

 (مراجعة) 2018يونيو  30المنتهية في  أشهر للثالثة
 

  :2017يونيو  30و 2018يونيو  30أشهر المنتهيتين في  الثالثةالقطاع التشغيلي لفترتي  نتائجن يعرض الجدول التالي تفاصيل ع
 
  مواد غذائية مستوردة 

 بالجملة 
 

 بالتجزئة
 

 استثمارات
 منتجات األلبان 

 والمرطبات
 الفواكه 

 والخضروات
 التخزين 

 والنقل واإلمداد
 تعديالت 

 واستبعادات
 

 المجموع

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

 دينار بحريني يدينار بحرين دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

 )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  

                 

 10.253.867 10.090.141 - - 130.221 147.042 891.437 542.235 4.479.901 4.475.953 - - 662.211 652.348 4.090.097 4.272.563 أطراف أخرى  -إيرادات

          9.588       
  فيما بين  -إيرادات

 - - (436.647) (453.608) 36.617 27.956  20.680 14.777 15.942 - - - - 375.665 389.030 القطاعات
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ───────── ────────── ─────────

── 

──────── ────────

─── 

────────

────────

────── 

─────────

── 

─────────

 10.253.867 10.090.141 (436.647) (453.608) 166.838 174.998 901.025 562.915 4.494.678 4.491.895 - - 662.211 652.348 4.465.762 4.661.593  اإليراداتمجموع  ──

ت تكاليف اإليرادا

 (8.000.979) (7.684.210) 374.340 417.517 (55.712) (39.868) (797.366) (444.282) (3.014.865) (2.988.696) - - (583.315) (581.477) (3.924.061) (4.047.404) )بإستثناء االستهالك( 

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

─-─ 

────────-
── 

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

 2.252.888 2.405.931 (62.307) (36.091) 111.126 135.130 103.659 118.633 1.479.813 1.503.199 - - 78.896 70.871 541.701 614.189 إجمالي الربح

 16.381 35.513 (49.630) (41.554) 4.680 6.714 2.277 10.057 11.675 20.165 - - 10.921 11.676 36.458 28.455 دخل تشغيلي آخر

مصروفات )بإستثناء 

 (1.449.384) (1.520.316) 73.058 46.845 34.792 6.154 (115.385) (97.876) (842.501) (827.927) - - (73.190) (76.404) (526.158) (571.108) االستهالك(

 (270.758) (241.125) (4.128) (4.128) (68.128) (71.554) (17.568) (11.100) (149.189) (122.308) - - (4.485) (5.953) (27.260) (26.082) االستهالك 

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

 549.127 680.003 (43.007) (34.928) 82.470 76.444 (27.017) 19.714 499.798 573.129 - - 12.142 190 24.741 45.454 من العملياتالربح 

صافي  -دخل االستثمار

حصة على )متضمنة 

نتائج المجموعة من 

 90.359 (18.475) (298.958) (417.006) - - - - - - 389.317 398.531 - - - - الشركات الزميلة(

 (53.188) (53.964) 38.879 30.804 (28.649) (24.427) (14.374) (12.261) (18.797) (9.178) - - (1.174) (1.456) (29.073) (37.446) تكاليف التمويل 

 1.390 4.460 - - - - - - 1.390 4.460 - - - - - -  صرف العمالتمكاسب 

ل استثمارات اضمحال

 محتفظ بها لغرض غير

 (27.022) - - - - - - - - - (27.022) - - - - - المتاجرة

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

 560.666 612.024 (303.086) (421.130) 53.821 52.017 (41.391) 7.453 482.391 568.411 362.295 398.531 10.968 (1.266) (4.332) 8.008 ترةالربح )الخسارة( للف

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



 ش.م.ب. مجموعة ترافكو

25 

 يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرةإ
 )مراجعة( 2018يونيو  30كما في 

 

 )تتمة(قطاعات األعمال  14
 

 (مراجعة) 2018يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لل
 

 :2017يونيو  30و 2018يونيو  30أشهر المنتهيتين في الستة نتائج القطاع التشغيلي لفترتي ن يعرض الجدول التالي تفاصيل ع
 

  مواد غذائية مستوردة 

  استثمارات  بالتجزئة  بالجملة 
 منتجات األلبان

  والمرطبات
 الفواكه

  والخضروات
 التخزين

  والنقل واإلمداد
 تعديالت

 المجموع  واستبعادات

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

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

 )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  ضها()معاد عر  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  

                 

 19.986.430 20.135.084 - - 303.317 356.726 1.810.427 1.163.182 8.003.786 8.332.021 - - 1.335.130 1.337.317 8.533.770 8.945.838 أطراف أخرى  -إيرادات

                 
يما بين ف -إيرادات

 - - (901.655) (922.455) 85.439 60.845 49.466 54.457 25.933 28.187 - - - - 740.817 778.966 القطاعات
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ───────── ────────── ─────────

── 

──────── ────────

─── 

────────

────────

────── 

─────────

── 

─────────

 19.986.430 20.135.084 (901.655) (922.455) 388.756 417.571 1.859.893 1.217.639 8.029.719 8.360.208 - - 1.335.130 1.337.317 9.274.587 9.724.804  اإليراداتمجموع  ──

تكاليف اإليرادات 

 (15.645.440) (15.504.136) 790.526 853.475 (101.459) (90.262) (1.597.159) (976.331) (5.565.678) (5.723.603) - - (1.178.393) (1.182.273) (7.993.277) (8.385.142) )بإستثناء االستهالك( 

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

── 

────────-
── 

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

 4.340.990 4.630.948 (111.129) (68.980) 287.297 327.309 262.734 241.308 2.464.041 2.636.605 - - 156.737 155.044 1.281.310 1.339.662 إجمالي الربح

 43.372 88.223 (99.700) (84.652) 9.776 12.336 2.815 14.675 35.674 63.907 - - 22.465 24.041 72.342 57.916 دخل تشغيلي آخر

مصروفات )بإستثناء 

 (2.876.155) (2.923.014) 132.630 90.484 (26.068) (43.027) (256.312) (159.871) (1.408.378) (1.512.605) - - (146.897) (156.285) (1.171.130) (1.141.710) االستهالك(

 (527.154) (490.096) (8.258) (8.258) (135.104) (142.737) (35.095) (22.334) (285.792) (251.262) - - (8.765) (12.383) (54.140) (53.122) االستهالك 

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

 981.053 1.306.061 (86.457) (71.406) 135.901 153.881 (25.858) 73.778 805.545 936.645 - - 23.540 10.417 128.382 202.746 من العملياتالربح 

صافي  -دخل االستثمار

حصة على )متضمنة 

نتائج المجموعة من 

 643.305 414.489 (481.589) (701.327) - - - - - - 1.124.894 1.115.816 - - - - الشركات الزميلة(

 (100.354) (97.491) 78.199 63.152 (57.698) (49.276) (27.967) (24.393) (40.016) (21.090) - - (2.511) (2.872) (50.361) (63.012) تكاليف التمويل 

 (174) 16.703 - - - - - - (174) 16.703 - - - - - -  صرف العمالتمكاسب 

ل استثمارات اضمحال

 محتفظ بها لغرض غير

 (54.646) - - - - - - - - - (54.646) - - - - - المتاجرة

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

 1.469.184 1.639.762 (489.847) (709.581) 78.203 104.605 (53.825) 49.385 765.355 932.258 1.070.248 1.115.816 21.029 7.545 78.021 139.734 ترةالربح )الخسارة( للف

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ══════ ══════ ══════ ═══════ 
 1.027.614 413.410 - - 31.661 27.517 11.125 7.500 406.134 338.501 - - 9.105 3.572 569.589 36.320 نفقات الرأسمالية ال

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

 :2017ديسمبر  31و 2018يونيو  30دول التالي موجودات ومطلوبات القطاع كما في يعرض الج
 

  مواد غذائية مستوردة 
 

 بالجملة
 

 بالتجزئة
 

 استثمارات
 منتجات األلبان 

 والمرطبات
 الفواكه 

 والخضروات
 التخزين 

 والنقل واإلمداد
 تعديالت 

 واستبعادات
 

 المجموع

 يونيو  30 
 2018 

 ديسمبر 31
2017 

 يونيو  30
 2018 

 ديسمبر 31
2017 

 يونيو  30
 2018 

 ديسمبر 31
2017 

 يوينو 30
 2018 

 ديسمبر 31
2017 

 يونيو  30
 2018 

 ديسمبر 31
2017 

 يونيو  30
 2018 

 ديسمبر 31
2017 

 يونيو  30
 2018 

 ديسمبر 31
2017 

 يونيو  30
 2018 

 ديسمبر 31
2017 

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

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني نيدينار بحري دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

 )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  )معاد عرضها(  

 39.822.784 39.839.984 (9.015.175) (9.090.694) 3.877.381 3.788.903 1.730.223 1.718.316 11.125.630 11.352.362 16.724.183 17.265.915 986.977 968.080 14.393.565 13.837.102 الموجودات

 ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ 
 12.106.927 12.035.649 (3.946.016) (3.537.604) 2.714.018 2.520.806 1.238.282 1.222.647 4.971.335 4.618.723 - - 673.122 646.679 6.456.186 6.564.398 المطلوبات

 ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2018يونيو  30كما في 

 
 

 عالقةالمعامالت مع أطراف ذات  15
 

وموظفي  مشتركين أعضاء مجلس إدارةشركات ذات والرئيسيين مساهمين العالقة الشركات الزميلة والتمثل األطراف ذات 
طراف. يتم الموافقة على األمن قبل هذه المتأثرة مشتركة أو السيطرة الأو سيطرة لل خاضعةت وشركا للمجموعةاإلدارة الرئيسيين 

 .المجموعةسياسات التسعير وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة 
 

أشهر المنتهيتين ستة ال المتضمنة في القائمة المرحلية الموحدة للدخل خالل فترتيومع األطراف ذات العالقة  تفيما يلي المعامال
 :2017 يونيو 30و 2018يونيو  30في 

 أشهر المنتهية فيستة اللفترة 
  (مراجعة) 2018يونيو  30 

 مصروفات 
 دخل 
 آخر

 شراء بضائع
  مبيعات وخدمات

  بحريني دينار دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
     
 شركات زميلة - 109.652 5.974 -

 أعضاء مجلس اإلدارة المشتركين 232.145 561.406 284.147 188.540
────── ─────── ─────── ──────  
188.540 290.121 671.058 232.145  
══════ ═══════ ═══════ ══════  

 

 أشهر المنتهية فيستة اللفترة 
  (مراجعة) 2017يونيو  30 

مصروفات 
 أخرى 

 دخل 
 آخر

 شراء بضائع
  مبيعات وخدمات

  بحريني دينار دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

     
 شركات زميلة - 12.575 32.603 -

 أعضاء مجلس اإلدارة المشتركين 234.886 482.113 264.916 221.008
─────── ────── ─────── ──────  
221.008 297.519 494.688 234.886  

═══════ ══════ ═══════ ══════  
 

وكما  2018يونيو  30كما في المتضمنة في القائمة الموحدة للمركز المالي وا يلي األرصدة المتعلقة باألطراف ذات العالقة فيم
 :2017ديسمبر  31في 

 2017ديسمبر  31في 
 )مدققة(

 2018يونيو  30في  
  (مراجعة)

 مبالغ مستحقة
 ألطراف

 ذات عالقة

 مبالغ مستحقة
 من أطراف
  ذات عالقة

 مستحقةمبالغ 
 ألطراف

 ذات عالقة

 مبالغ مستحقة
 من أطراف
  ذات عالقة

  بحريني دينار دينار بحريني  دينار بحريني دينار بحريني

      
 شركات زميلة - 5.527  2.626 44.604

 أعضاء مجلس اإلدارة المشتركين 139.070 279.802  131.268 378.799
────── ──────  ────── ──────  
423.403 133.894  285.329 139.070  
══════ ══════  ══════ ══════  

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

 .ويتم تسويتها على أساس نقدي عمال اإلعتيادية هي بدون فائدة وغير مضمونةالناتجة ضمن األوفي نهاية السنة الفترة 
 

دينار بحريني(  10.761)مدققة(:  2017ديسمبر  31دينار بحريني ] 10.761لدى المجموعة مخصص اضمحال بمبلغ وقدره 
سنة من خالل فحص  تقييم في كل. يتم إجراء هذا ال2018يونيو  30في كما  لطرف ذو عالقةبالمبالغ المستحقة فيما يتعلق 

 .عالقة والسوق الذي يعمل فيهالوضع المالي لطرف ذو 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2018يونيو  30كما في 

 
 

 )تتمه( عالقةالمعامالت مع أطراف ذات   15
 

 اإلدارة الرئيسيين موظفيمكافآت 
 :ينأشهر المنتهيستة ال فترتيخالل  نين الرئيسييوأعضاء اإلدارة اآلخرء مجلس اإلدارة مكافآت أعضافيما يلي 

 

 أشهر المنتهيةستة اللفترة 
  (مراجعةيونيو ) 30 في

2017 
 دينار بحريني

2018 
  دينار بحريني

   
  مكافآت قصيرة األجل 185.041 196.086

 للموظفيننهاية الخدمة مكافآت  3.736 4.385
─────── ───────  

200.471 188.777  
═══════ ═══════  

 

 :2017ديسمبر  31و 2018يونيو  30كما في إجمالي حصة الملكية المحتفظ بها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة تفاصيل فيما يلي 
 

   عدد األسهم المحتفظ بها 
 ديسمبر 31

2017 
 )مدققة(

 يونيو  30
2018 

 االسم  العالقة )مراجعة(
    

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

 ( السيد يوسف صالح عبدهللا الصالح2) نائب رئيس مجلس اإلدارة 542.227 542.227

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

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

 ( السيد إبراهيم صالح الدين أحمد إبراهيم5) عضو 311.115 311.115

 ( السيد سامي محمد يوسف جالل6) عضو 203.901 203.901

 ( السيد جهاد يوسف عبد هللا أمين7) عضو 450.000 450.000

 ( السيد عبدالرضا محمد رضا الديلمي8) عضو 270.184 270.184

 ( السيد علي يوسف عبدالرحمن عبدالرحيم 9) عضو 149.660 149.660

 ( السيد فؤاد إبراهيم خليل كانو10) عضو 174.757 174.757
 

   نسبة الملكية %
 ديسمبر 31

2017 
 )مدققة(

 يونيو  30
2018 

 االسم  العالقة )مراجعة(
    

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

 ( السيد يوسف صالح عبدهللا الصالح2) نائب رئيس مجلس اإلدارة 0.67 0.67

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

 ( الدكتور عصام عبدهللا يوسف فخرو4) نفيذيةعضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة الت 1.96 1.96

 ( السيد إبراهيم صالح الدين أحمد إبراهيم5) عضو 0.39 0.39

 ( السيد سامي محمد يوسف جالل6) عضو 0.25 0.25

 ( السيد جهاد يوسف عبد هللا أمين7) عضو 0.56 0.56

 ( السيد عبدالرضا محمد رضا الديلمي8) عضو 0.33 0.33

 ( السيد علي يوسف عبدالرحمن عبدالرحيم 9) ضوع 0.19 0.19

 ( السيد فؤاد إبراهيم خليل كانو10) عضو 0.22 0.22
 


