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  لتدفقات النقديةالقائمة الموحدة ل
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2016 2017   
  إيضاح دينار بحريني دينار بحريني

 األنشطة التشغيلية   
 للسنةالمجموعة ربح   2.362.553 2.383.808

    
 تعديالت للبنود التالية:   

  االستثمار صافي دخل 6 (879.227) (895.205)

 تكاليف التمويل 7 206.028 232.736

 ومعدات عقارات وآالت استبعادمكسب من  7 (2.833) (34.096)

 استهالك 9 1.041.489 998.125

 الزميلة كةمن نتائج الشر المجموعةحصة  10 168.315 131.736

 متاحة للبيع استثمارات اضمحالل 11 140.582 211.937
 مخزون بطيء الحركة ومتقادممخصص  13 71.312 41.937

 الذمم التجارية المدينة اضمحاللمخصص  14 85.512 132.577

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  مخصص 24 192.735 171.039
–––––––––––– ––––––––––––   

 الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل   3.386.466 3.374.594

 تغيرات في رأس المال العامل:   

 مخزون  617.414 (1.179.856)

 تجارية مدينة وذمم أخرىذمم   204.544 260.296

 تجارية دائنة وذمم أخرىذمم   236.939 560.527
–––––––––––– ––––––––––––   

 التشغيلناتج من  نقد  4.445.363 3.015.561

    
 مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة  مكافأة  (112.750) (107.625)

 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  24 (105.271) (33.419)
–––––––––––– ––––––––––––   

 من األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية صافي   4.227.342 2.874.517
–––––––––––– ––––––––––––   

 يةاالستثماراألنشطة    
 شراء عقارات وآالت ومعدات 9 (1.454.222) (796.340)

 عقارات وآالت ومعدات استبعادمن  تمتحصال  5.399 58.894

 متاحة للبيع استثماراتشراء  11 (193.677) (659.357)

 عمتاحة للبي استثمارات استبعادمن  التمتحص  757.998 657.490

 س المال من االستثمارات المتاحة للبيععائد رأ  15.000 -

 زميلة ةهم مستلمة من شركأرباح أس 10 - 222.971

 أرباح أسهم مستلمة    540.688 538.760
–––––––––––– ––––––––––––   

 يةاالستثماراألنشطة التدفقات النقدية )المستخدمة في( من صافي   (328.814) 22.418
–––––––––––– ––––––––––––   

 األنشطة التمويلية   
 أرباح أسهم مدفوعة 32 (1.305.337) (1.202.566)

 قروض ألجل مكتسبة  32 750.000 -

 سداد قروض ألجل 32 (470.611) (862.971)

 قروض االستيرادتغيرات في صافي  32 (123.567) 142.418

 ة سداد قروض من حقوق غير مسيطر 32 - (130.000)

 أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة   - (201.452)

 تكاليف التمويل المدفوعة  (205.788) (232.496)

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

 األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية المستخدمة في صافي   (1.355.303) (2.529.600)
–––––––––––– ––––––––––––   

 النقد وما في حكمهفي  صافي الزيادة  2.543.225 367.335

    
 صافي فروق صرف العمالت األجنبية   25.811 (36.283)
   

 
 يناير 1النقد وما في حكمه في   (154.344) (485.396)

–––––––––––– ––––––––––––   
(154.344) 2.414.692 15 

 
 بر ديسم 31 النقد وما في حكمه في

══════════ ══════════   
 غير نقديةمعامالت 

: 2016دينار بحريني ) 4.257تم خصم أرباح األسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة بالسنوات السابقة والبالغة  -
 دينار بحريني( من التغيير في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى أعاله. 32.944
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 الملكيةحقوق ت في لتغيراالقائمة الموحدة ل
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 

  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 

 زيعللتو
 توزيعات

 مقترحة
 مجموع 

 اإلحتياطيات

حقوق مجموع 
حاملي ملكية 

 أسهم ترافكو
 حقوق

 غير مسيطرة
 مجموع 
 الملكية حقوق

 دينار إيضاح
 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

               

 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  2017 يناير 1الرصيد في 

               
 2.362.553 693.851 1.668.702 1.668.702 - - 1.668.702 - - - - - -   2017 –الربح للسنة 

 764.956 12.647 752.309 752.309 - - - 752.309 - - - - -  دخل شامل آخر

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

 3.127.509 706.498 2.421.011 2.421.011 - - 1.668.702 752.309 - - - - -  للسنة  مجموع الدخل الشامل

               :2016توزيعات لسنة 

 - - - - (50.000) - - - 50.000 - - - - 20 2016 –عام  إحتياطي

 (1.309.594) - (1.309.594) (1.309.594) (1.309.594) - - - - - - - - 23 2016 – أرباح أسهم مدفوعة
               

               : 2017توزيعات مقترحة لسنة 

 - - - - 50.000 - (50.000) - - - - - - 20 2017 –عام  إحتياطي -

 – أرباح أسهم موصى بتوزيعها -
2017  23 - - - - - - (1.232.559) - 1.232.559 - - - - 

 - - - - - - (168.521) - - 168.521 - - - 19 القانوني حتياطياإلمحول إلى 

               

 - - - - - 71.138 (71.138) - - - - - - 22 محول من قبل شركة تابعة 

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

 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  2017ديسمبر  31الرصيد في 

  ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ 
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 حقوق الملكيةلتغيرات في القائمة الموحدة ل
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 

  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

 مقترحة
 مجموع 

 اإلحتياطيات

حقوق جموع م
حاملي ملكية 

 أسهم ترافكو
 حقوق

 غير مسيطرة
 مجموع 
 الملكية حقوق

 دينار إيضاح
 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

               

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

               

 2.383.808 645.541 1.738.267 1.738.267 - - 1.738.267 - - - - - -   2016 –الربح للسنة 

 (579.293) (17.779) (561.514) (561.514) - - - (561.514) - - - - -  خسارة شاملة أخرى

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

 مجموع )الخسارة( الدخل الشامل
 1.804.515 627.762 1.176.753 1.176.753 - - 1.738.267 (561.514) - - - - -  للسنة 

               :2015توزيعات لسنة 

 - - - - (50.000) - - - 50.000 - - - - 20 2015 –عام  إحتياطي

 (1.235.510) - (1.235.510) (1.235.510) (1.235.510) - - - - - - - - 23 2015 – أرباح أسهم مدفوعة
               

               : 2016زيعات مقترحة لسنة تو

 - - - - 50.000 - (50.000) - - - - - - 20 2016 –عام  إحتياطي -

 - - - - 1.309.594 - (1.309.594) - - - - - - 23  2016 – أرباح أسهم -

 (42.533) - (42.533) - - - - - - - - (42.533) - 17 شراء أسهم خزانة
               

رباح أسهم مدفوعة لحقوق غير أ
 (201.452) (201.452) - - - - - - - - - - -  مسيطرة 

 - - - - - - (175.477) - - 175.477 - - - 19 القانوني حتياطياإلمحول إلى 

               

 - - - - - 60.737 (60.737) - - - - - - 22 محول من قبل شركة تابعة 

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

 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  2016ديسمبر  31الرصيد في 

  ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2017 ديسمبر 31في 

 

 

 معلومات عن الشركة   1
 

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

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

 
 .2018فبراير  19قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ على  بناءً لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة 

 
 زميلة التالية:الو التابعة هاشركاتتتكون المجموعة من الشركة و

 

    نسبة الملكية  

 األنشطة 
 الرئيسية

 نهاية 
 2017 2016 السنة

 بلد 
 االســمالعالقة /  التأسيس

 التابعــةالشركات       
ياه متعبئة وتسويق و إنتاج

 الشرب والمرطبات.
31 

 ديسمبر
 مملكة 100% 100%

  البحرين

شركة البحرين لتعبئة المياه 
 .ش.و.شوالمرطبات 

       
التجارة في جميع أنواع 

 توالخضراوا الفواكه
 الطازجة.

31 
 ديسمبر

 مملكة 100% 100%
 البحرين

 

 شركة البحرين للفواكه الطازجة
 ش.ش.و.

       
المواد الغذائية التجارة في 
 .والمرطبات

31 
 ديسمبر

 مملكة 100% 100%
  البحرين

 أسواق مترو ش.ش.و.

       
 تقديم خدمات التخزين

 وخدمات النقل واإلمداد.
31 

 ديسمبر
 مملكة 100% 100%

  البحرين

 اللوجستية ش.ش.و. وشركة ترافك

       
 الحليب موينوت إنتاج

واآليسكريم عصائر الو
 وصلصة الطماطم.

30 
 سبتمبر

 مملكة 51% 51%
 البحرين

 

  شركة أوال لأللبان ذ.م.م.

       
تسويق وتموين الحليب 

ات عصائر والمنتجالو
 .المرتبطة بها

30 
 سبتمبر

 دولة  %*50 %*50
 الكويت

 

 البحرينية لأللبانالشركة الكويتية 
 م.م..ذ

 الزميلةالشركات       
 المواشي تصدير وبيع

 .واللحوم الطازجة
31 

 ديسمبر
 مملكة 36.26% 36.26%

  البحرين
 شركة البحرين للمواشي

  ش.م.ب. )مقفلة(
       

 31 .التصفية قيد
 مبرديس

 دولة  50% 50%
  قطر

الشركة القطرية البحرينية لتجارة 
 األغذية ذ.م.م.

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

 
 بشكل أساسي أنشطتها في مملكة البحرين وبشكل جزئي في دولتي الكويت وقطر. المجموعةتمارس 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2017ديسمبر  31 في

 
 

 السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 اإلعداد أسس
 القيمة العادلة.قياسها ب تم المتاحة للبيع التي االستثماراتبإستثناء ، وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةالموحدة أعدت القوائم المالية 

 
 الشركة وعملة عرض المجموعة.يسية لعمليات د العملة الرئيع لذياأعدت القوائم المالية الموحدة بالدينار البحريني، و

 

 لتزامبيان باإل
مجلس معايير المحاسبة الدولي  عنالقوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة  أعدت
( 6المجلد رقم )واألحكام النافذة من زي ن المركدليل اإلرشادي لمصرف البحريلوا يلقانون الشركات التجارية البحرين وطبقاً 

 .وقواعد وإجراءات بورصة البحرين المتعلقة بهاوالقوانين والقرارات  وتوجيهات مصرف البحرين المركزي
 

 أسس التوحيد
عندما تتحقق السيطرة . 2017ديسمبر  31كما في  للشركة وشركاتها التابعةتشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية 

على القدرة ها ولديها مع الشركة المستثمر في اتعرضات أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركتهيكون لدى المجموعة 
من خالل إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها. وباألخص، تسيطر المجموعة على الشركة  العوائدتلك لتأثير على ا

 جموعة:فقط إذا كان لدى المالمستثمر فيها 

 
السلطة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة  -

 المستثمر فيها(؛ 
 تعرضات على أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛ و -
 تثمر فيها للتأثير على مقدار عوائدها.القدرة على إستخدام سلطتها على الشركة المس -

 

كون لدى المجموعة يبشكل عام، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها السيطرة. لدعم هذا االفتراض، وعندما 
حقوق أقل في أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق 

 الظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديها السلطة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك: و
 

 الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها؛  -

 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و -

 حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت الممكنة. -
 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن هناك 
تغيرات على عنصر أو أكثر من العناصر السيطرة الثالث. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على 

توحيد عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. يتم تضمين موجودات ومطلوبات ودخل الشركة التابعة ويتم إيقاف ال
ومصروفات الشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على 

 عة.السيطرة لغاية تاريخ إيقاف المجموعة سيطرتها على الشركة التاب
 

ينسب الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى حقوق حاملي الشركة األم للمجموعة والحقوق غير 
المسيطرة، حتى لو إن هذه النتائج تؤدي إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة. أينما استلزم األمر، يتم عمل تعديالت في 

لتتماشي سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. تم استبعاد جميع الموجودات  القوائم المالية للشركات التابعة
والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت البينية بين أعضاء المجموعة بالكامل عند 

 التوحيد.

 
 لتابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة أسهم حقوق الملكية. يتم احتساب التغيير في حصة ملكية الشركة ا

 

استبعاد الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات ذات الصلة إذا فقدت المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة، فإنها تقوم ب
مكسب أو خسارة ناتجة في القائمة  للشركة التابعة والحقوق غير المسيطرة والبنود األخرى لحقوق الملكية بينما يتم إثبات أي

 الموحدة للدخل. يتم إثبات أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.
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 2017يناير  1من اعتباراً نافذة وتفسيرات جديدة ومعدلة معايير 
، في السنة السابقةالمستخدمة مطابقة لتلك في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة هي المتبعة المسجلة وت المحاسبية اساإن السي

باستثناء بعض المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي أدخلت على المعايير والتفسيرات المطبقة من قبل المجموعة كما في 
إن . في وقت مبكرتم إصداره ولكنه غير إلزامي بعد  وعة بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديلم المجم. لم تق2017يناير  1

 طبيعة وتأثير كل معيار أو تعديل جديد هي موضحة أدناه:
 

 مبادرة اإلفصاح المتعلق بقائمة التدفقات النقدية:  7التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
ن األنشطة التمويلية، متضمنة كالً من التغيرات في التزاماتها الناتجة عمن المنشآت تقديم إفصاحات بشأن تتطلب التعديالت 

قامت  صرف العمالت األجنبية(. ثل المكاسب أو الخسائر الناتجة عنالتغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية وغير النقدية )م
 فترة المقارنة في اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة.لفترة الحالية وعن االمجموعة بتقديم المعلومات 

 
األخرى: المنشآت المتعلق باإلفصاح عن الحصص في  12التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 12اإلفصاح في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تتوضيح نطاق متطلبا
بخالف تلك الواردة في الفقرات بي ، 12 رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةفي بأن متطلبات اإلفصاح تعديالت التوضح 

حصتها في )أو جزء من الشركة الزميلة مشترك أو المشروع التابعة أو الشركة المطبقة على حصة المنشأة في ال، 16بي  – 10
كمحتفظ بها لغرض ( المتضمنة في المجموعة المهيئة لالستبعاد المصنفة)أو المصنفة ( المشروع المشترك أو الشركة الزميلة

بتصنيف أي حصة إلي الشركة التابعة أو إن التعديل ليس لها أي تأثير على القوائم المالية الموحدة حيث لم تقم المجموعة  .البيع
 المشروع المشترك كمحتفظ بها لغرض البيع.الشركة الزميلة أو 

 
. إال أن، ليست لها أي تأثير على 2017في سنة مرة والتعديالت الجديدة األخرى ألولى والتفسيرات تطبيق العديد من المعايير تم 

 القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
 

 جنبيةاألعمالت ال تتحويال
لشركة. تحدد المجموعة لعمليات اة الرئيسية والذي يعد أيضاَ العملي للمجموعة بالدينار البحرينييتم عرض القوائم المالية الموحدة 

 ستخدام تلك العملةاويتم قياس البنود المتضمنة في القوائم المالية لكل وحدة بالعملة الرئيسية لكل وحدة من وحدات األعمال 
استخدام تلك من ر المكسب أو الخسارة التي تنتج تستخدم المجموعة الطريقة المباشرة للتوحيد واختارت إعادة تدوي .الرئيسية
 الطريقة.

 
 المعامالت واإلرصدة

 المؤهل لإلثبات.  بالتاريخالسائدة  سعار العملة الرئيسية المعنية بهابالعمالت األجنبية بأ تيتم مبدئياً تسجيل المعامال
 

عملة الرئيسية للالفورية صرف السعار ستخدام أبالعمالت األجنبية با المعروضة النقديةيعاد تحويل الموجودات والمطلوبات 
 عداد التقارير المالية. إتاريخ بالسائدة 

 
 ترحل جميع الفروق الناتجة عن التسوية أو تحويل البنود النقدية إلى القائمة الموحدة للدخل.

 
خ المبدئية بالتواريأسعار الصرف السائدة باستخدام البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية يتم تحويل 

ستخدام أسعار الصرف السائدة بالتاريخ الذي يمة العادلة بالعمالت األجنبية بامعامالت. يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقلل
سب أو المكن إعادة تحويل البنود غير النقدية تمشياً مع إثبات المكسب أو الخسارة الناتجة عتم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم معاملة 

ن التغيرات في القيمة العادلة لهذا البند )أي فروق التحويل على البنود التي يتم إثبات مكسب أو خسارة قيمها الخسارة الناتجة ع
أو الشامل اآلخر ا يتم إثباتها في القائمة الموحدة للدخل مأو القائمة الموحدة للدخل كاآلخر العادلة في القائمة الموحدة للدخل الشامل 

 قائمة الموحدة للدخل على التوالي(.ال
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 )تتمة( جنبيةاألعمالت ال تتحويال
 شركات المجموعة

إعداد تاريخ بسعار الصرف السائدة بأإلى الدينار البحريني األجنبية  العملياتموجودات ومطلوبات عند التوحيد، يتم تحويل 
للسنة. يتم إثبات فروق الصرف الناتجة من على أساس متوسط أسعار الصرف  قوائم دخلهايتم تحويل بنود التقارير المالية و

ة للدخل أجنبية، يتم إثبات بند القائمة الموحدعملية  استبعاد. عند اآلخر عند التوحيد في القائمة الموحدة للدخل الشامل التحويل
  في القائمة الموحدة للدخل.األجنبية  بالعمليةالمتعلقة بتلك اآلخر الشامل 

 

 إثبات اإليراد
يتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي من المحتمل أن تتدفق منه المنافع اإلقتصادية إلى المجموعة بحيث يمكن قياس مبالغ اإليرادات 

فوعات. يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذمم المدينة، مع األخذ بموثوقية، بغض النظر عن متى يتم استالم المد
في االعتبار الشروط التعاقدية المحددة للدفع بإستثناء الضرائب أو الرسوم. لقد استنتجت المجموعة بأنها تعمل كرب المال في 

ولديها أسعار العروض وكما أنها تتعرض  ،ترتيبات اإليرادات جميع ترتيبات إيراداتها نظراً ألنها الملتزم األولي في جميع
 لمخاطر المخزون ومخاطر االئتمان. يجب استيفاء المعايير المحددة الموضحة أدناه قبل إثبات اإليراد:

 

 معايير اإلثبات التالية قبل إثبات اإليراد:  كما يجب إستيفاء
 

 بيع البضائع 
عند تسليم  عادةً ، لبضائع إلى المشترياملكية على  والعوائدعندما تنتقل المخاطر الهامة  يتم إثبات اإليراد من بيع البضائع

 تكاليف البيع والتوزيع.مع عمل رصيد دائن مماثل لإيرادات كعروض الترويج تضمين يتم البضائع. 
 

 دخل الفوائد
يتم خصم المبالغ النقدية المتوقعة مستقبالً خالل العمر  ي بموجبهذطريقة معدل الفائدة الفعلي، وال ستخدامإدخل الفوائد ب تسجيليتم 

 أو المطلوب، أيهما أنسب. صافي القيمة المدرجة للموجود المالية أو فترة أقصر إلى المالي لألدوات الزمني
 

 دخل أرباح أسهم 
دًة عندما يوافق المساهمين على أرباح األسهم، والذي يكون عاستالم إفي المجموعة أرباح األسهم عندما يثبت حق  دخلإثبات يتم 

  توزيع أرباح األسهم.
 

أرباح األسهم، والذي يكون عادًة عندما يوافق المساهمين على في استالم المجموعة أرباح األسهم عندما يثبت حق  دخلإثبات يتم 
  توزيع أرباح األسهم.

 

 ىإيرادات أخر
 ندما يتم تحقيق الدخل.على أساس مبدأ اإلستحقاق عيتم إثبات اإليرادات األخرى 

 

 عقارات وآالت ومعدات
تتضمن هذه . ، إن وجدتدرج العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة، بعد حسم االستهالك المتراكم وأي اضمحالل في القيمة

 إستيفاءا تم لمشاريع البناء الطويلة األجل إذ اإلقتراضوالمعدات وتكاليف العقارات واآلالت جزء من  إستبدالالتكاليف تكلفة 
ة تقوم بإثبات تلك مجموعن الإواآلالت والمعدات على فترات، ف للعقاراتأجزاء جوهرية  إستبدالمعايير اإلثبات. عندما يتطلب 

. وبالمثل، عندما يتم إجراء معاينة رئيسية، يتم إثبات تقوم باستهالكها وفقاً لذلكاألجزاء كموجودات فردية بأعمار إنتاجية محددة و
معايير اإلثبات. يتم إثبات جميع تكاليف  إستيفاءإذا تم  إستبدالكتكلفة  للعقارات واآلالت والمعداتها في القيمة المدرجة تكلفت

 .لدخل عند تكبدهاالموحدة لقائمة الالتصليحات والصيانة األخرى في 
 

المملوكة األراضي للموجودات، بإستثناء،  على األعمار اإلنتاجية المتوقعة على أساس القسط الثابت بناءً  ستهالكيتم حساب اال
 : ، كما يليواألعمال الرأسمالية قيد التنفيذملكاً حراً 

 

 مقامة على أراضي مؤجرة مباني - سنة أو فترة عقد التأجير  30إلى  10من 
 المخزن ومعدات تبريد ومكائنآالت  - سنوات  10إلى  2من 
 يةأثاث وتركيبات ومعدات مكتب - سنوات  5إلى  2من 
 سيارات - سنة 12إلى  4من 
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 )تتمة( عقارات وآالت ومعدات
 يتم عمل مراجعة للقيم المدرجة للعقارات واآلالت والمعدات من حيث اإلضمحالل عندما تكون هناك أحداث أو تغيرات في
الظروف تشير إلى عدم قابلية إسترداد القيمة المدرجة. في حالة وجود أي من هذه المؤشرات وحيث تزيد القيم المدرجة على 

سترداد والذي يعد القيمة األعلى من بين قيمتها العادلة المبلغ المقدر القابل لإلسترداد، يتم إظهار الموجودات بالمبلغ القابل لال
 يمتها المستخدمة. ناقصاً تكلفة البيع وق

 
. بيعهأو  استخدامهقتصادية من إبند من العقارات واآلالت والمعدات عند البيع أو عندما ال يتوقع الحصول على منافع  استبعاديتم 

الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة ة عن استبعاد موجود )يتم إحتسابه على إنه يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتج
 الموجود. استبعادلدخل في السنة التي تم فيها لقائمة الموحدة اللموجود( في المدرجة ل

 
مستقبالً إذا في نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها  ودات واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالكيتم مراجعة القيمة المتبقية للموج

 تطلب األمر. 
 

 مخزونال
. ، بعد حساب مخصص المواد المتقادمة أو بطيئـة الحركةأقل أيهماتحقيقها، توقع الم القيمة صافي أوالتكلفة بدرج المخزون ـي

 ، على النحو التالي:ينلكل منتج حتى وصوله إلى موقعه وشكله الحاليالمتكبدة المصروفات  تلكتمثل التكاليف 
 

 ومواد أخرى  قطع غيارو يةاستهالكمواد و مواد خام - .المتوسط المرجحفي المخازن على أساس  اليفالتك
   

تكاليف المواد المباشرة والعمالة مضافاً إليها المصروفات 
 الخاصة بها على أساس مستوى النشاط العادي.

 بضاعة تامة الصنع -

   

 لبيعلغرض ابضاعة  - في المخازن على أساس الوارد أوالً، الصادر أوالً.  اليفالتك
 

لبيع المقدر ضمن األعمال اإلعتيادية، محسوماً منها التكاليف المقدرة لإلتمام والتكاليف إن صافي القيمة المتوقع تحقيقها هو سعر ا
 المقدرة الضرورية لحدوث عملية البيع.

 

 موجودات غير مالية اضمحالل
وجد  إذا .موجود مالي اضمحاللدليل موضوعي يثبت ما إذا كان هناك لتحديد مالي تقرير تاريخ كل ب تقييمعمل تقوم المجموعة ب
القابل  الموجودسنوي للموجود، تقوم المجموعة بعمل تقييم لمبلغ  اضمحالل، أو عندما يتطلب عمل فحص مثل هذا الدليل
ناقصاً تكلفة البيع  لوحدة المنتجة للنقدللموجود أو اللقيمة العادلة للموجود هي القيمة األعلى القيمة القابلة لإلسترداد لإلسترداد. إن 
وهي محددة للموجود الفردي، إال إذا كان الموجود غير منتج للتدفقات النقدية والتي هي مستقلة إلى حد بعيد  دمةوقيمتها المستخ

 عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات.
 

يتم إظهار ومضمحالً،  اد، فإن الموجود يعتبرالقابلة لإلسترد أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمتهعندما تزيد القيمة المدرجة للموجود 
لمستقبلية يتم تخفيضها إلى ن التدفقات النقدية اييم القيمة المستخدمة للموجود، فإيتم تق ا. عندمبالمبلغ القابل لالسترداد الموجود

ر الخاصة والمخاط للنقودالحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس التقييمات الحالية للسوق للقيمة الزمنية  قيمته
من تأييدها  . هذه الحسابات يتمةمناسبالتقييم الذج نمابالموجود. عند تحديد القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع، فإنه يتم استخدام 

  مؤشرات أخرى متاحة للقيمة العادلة.المعلنة المتدوالة أو سهم األأسعار قبل مضاعفات التقييم أو 
 

التي تعد بشكل منفصل لكل وحدة من ، والحسابات المتوقعةالتفصيلية الميزانيات جموعة على تستند عملية حساب اضمحالل الم
هذه الميزانيات والحسابات المتوقعة تغطي بشكل فردية لها. الموجودات اللنقد للمجموعة والتي يتم تخصيص الوحدات المنتجة ل

بعد المتوقعة األجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية طويل المعدل النمو  يحسب طول،األلفترات ل. خمس سنوات عام فترة
 السنة الخامسة. 
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 )تتمة( موجودات غير مالية اضمحالل
المثبتة مسبقاً لم تعد  االضمحاللكان هناك أي مؤشر يثبت بأن خسائر ، حول ما إذا مالي كل تقريرإعداد يتم عمل تقييم في تاريخ 

المنتجة أو الوحدة  موجودة أو قد تم تخفيضها. إذا وجد مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد للموجود
 المستخدمة لتحديد مبلغ الموجود القابل في التقديرات المثبتة مسبقاً فقط إذا كان هناك تغيير االضمحالل. يتم استرجاع خسارة للنقد

جود قيمتها سترجاع محددة بحيث ال تتجاوز القيمة المدرجة للمواضمحالل. إن قيمة اال ةلالسترداد منذ تاريخ إثبات آخر خسار
 اضمحاللإثبات خسارة  يتمكما لو لم  ستهالكال تتجاوز القيمة المدرجة التي تم تحديدها، بعد حسم االالقابلة لالسترداد، وإ

 .لدخلالموحدة لقائمة السترجاعات في سنوات السابقة. يتم إثبات هذه اإلللموجود في ال
 

 زميلة استثمار في شركة
 تإن الشركة الزميلة هي مؤسسة لدى المجموعة نفوذ مؤثر عليها. إن النفوذ المؤثر هي القدرة على المشاركة في إتخاذ القرارا

 سياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن ليست السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات. فيما يتعلق بال
 

إن االعتبارات التي يتم عملها في تحديد النفوذ المؤثر أو السيطرة المشتركة هي مماثلة لتلك التي تعد ضرورية لتحديد مدى 
 السيطرة على الشركات التابعة. 

 
 .الملكية في شركتها الزميلة بموجب طريقة حقوق المجموعة استثمار حتسابايتم 
 
االستثمار في الشركة الزميلة مبدئياً بالتكلفة. يتم تعديل القيمة المدرجة لالستثمار إلثبات ، يتم إثبات الملكية حقوقموجب طريقة ب

يتم تضمين الشهرة المتعلقة بالشركة  خ اإلقتناء.التغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاري
 وال يتم فحصها لالضمحالل. وهي غير مطفأةالزميلة في القيمة المدرجة لالستثمار 

 
مليات الشركة الزميلة. يتم عرض أي تغير في الدخل الشامل اآلخر في نتائج عالمجموعة حصة القائمة الموحدة للدخل تعكس 

باشرًة أينما وجدت تغييرات قد أثبتت مء من القائمة الموحدة للدخل الشامل اآلخر. باإلضافة إلى ذلك، فيها كجز رللشركة المستثم
قائمة البإثبات حصتها في هذه التغييرات وتفصح عن هذا، إذا استلزم األمر في المجموعة تقوم في حقوق الشركة الزميلة، 

 تها الزميلةالمجموعة وشركبين من المعامالت  غير المحققة الخسائروسب المكا استبعاديتم . الملكية حقوقالموحدة للتغيرات في 
 .الزميلة ةفي الشركمجموعة إلى حد حصة ال

 
خارج الربح التشغيلي وتمثل النتائج  لدخلالموحدة لقائمة مقدمة الالزميلة في  نتائج الشركةحصة المجموعة في إجمالي يتم إظهار 

 الزميلة.  طرة في الشركات التابعة للشركةالغير المسيحقوق بعد الضريبة وال

 
تعديالت في . أينما استلزم األمر، يتم عمل في نفس فترة إعداد التقارير المالية للمجموعةالزميلة  يتم إعداد القوائم المالية للشركة
 مع سياسات المجموعة. السياسات المحاسبية لتتماشى

 
ة بتحديد ما إذا كان ضرورياً إثبات خسارة اضمحالل إضافية لحصة استثمار ، تقوم المجموعالملكية حقوقبعد تطبيق طريقة 

اضمحالل دليل موضوعي يثبت بتحديد ما إذا كان هناك إعداد كل تقرير تاريخ بالمجموعة المجموعة في شركتها الزميلة. تقوم 
حالل والتي تعد الفرق بين القيمة القابلة االستثمار في الشركة الزميلة. ففي هذه الحالة تقوم المجموعة بإحتساب قيمة االضم

لإلسترداد للشركة الزميلة وقيمتها المدرجة ومن ثم إثبات الخسارة "كحصة المجموعة من نتائج الشركة الزميلة" في القائمة 
 الموحدة للدخل.

 
العادلة. يتم إثبات أي فرق بين عند فقدان نفوذ مؤثر على الشركة الزميلة، تقيس وتثبت المجموعة أي اسثتمار محتفظ به بقيمته 

القيمة المدرجة للشركة الزميلة عند فقدان النفوذ المؤثر والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من االستبعاد في 
 القائمة الموحدة للدخل.

 

 تصنيف المتداول مقابل غير المتداول 
 وحدة للمركز المالي على أساس التصنيف المتداول وغير المتداول. تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في القائمة الم
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2

 )تتمة(تصنيف المتداول مقابل غير المتداول 
 يعتبر الموجود متداوالً عندما:

 

 ه في الدورة التشغيلية االعتيادية؛استهالكيتوقع تحقيقه أو ينوى بيعه أو  -

 ساسية لغرض المتاجرة؛يحتفظ به بصورة أ -

 وأ ؛المالية يتوقع تحقيقه خالل أثنى عشر شهراً بعد فترة إعداد التقارير -

بعد ه أو استخدامه لتسوية مطلوب لمدة أثنى عشر شهراً على األقل إستبدالالنقد وما في حكمه إال إذا كان مقيد من إن يتم  -
 .المالية فترة إعداد التقارير

 

 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة. 
 

 يعتبر المطلوب متداوالً عندما:
 

 يتوقع تسويته في الدورة التشغيلية االعتيادية؛ -

 يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرة؛ -

 ؛ والماليةإعداد التقاريرعندما يكون مستحق السداد خالل أثنى عشر شهراً بعد فترة  -

 .المالية ليس هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوب لمدة أثنى عشر شهراً على األقل بعد فترة إعداد التقارير -
 

 جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.يتم تصنيف 
 

 اإلثبات المبدئي والقياس الالحق  –المالية  األدوات

 الموجودات المالية
 إلثبات المبدئي والقياسا

األرباح أو الخسائر أو خالل من ات مالية مدرجة بالقيمة العادلة كموجودعند اإلثبات المبدئي يتم تصنيف الموجودات المالية 
تقوم المجموعة بتحديد ، أيهما أنسب. أو استثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق نة أو موجودات مالية متاحة للبيعقروض وذمم مدي

 نيف موجوداتها المالية عند اإلثبات المبدئي.تص
 

المدرجة  الموجوداتفي حالة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة، بإستثناء الموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، جميع يتم إثبات 
 .األرباح أو الخسائرخالل من بالقيمة العادلة 

 

القوانين تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه عامًة في  التيللموجودات المالية  المبيعات وأالمشتريات 
بيع أو المجموعة بشراء لتزم فيه توهو التاريخ الذي )طريقة الشراء العادية( يتم إثباتها بتاريخ المتاجرة،  أو حسب أعراف السوق

 .الموجود
 

أرصدة وجزء معين من الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى وللبيع تشتمل الموجودات المالية للمجموعة على استثمارات متاحة 
  ونقد. لدى بنوك

 

 القياس الالحق
 على النحو التالي:  ايعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفاته

 

 متاحة للبيع استثمارات 
استثمارات أسهم حقوق الملكية المصنفة الملكية. حقوق  تتضمن االستثمارات المالية المتاحة للبيع على استثمارات في سندات أسهم

كمتاحة للبيع هي تلك التي ال يتم تصنيفها كمحتفظ بها لغرض المتاجرة أو ليست مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 أو الخسائر. 

 

غير المحققة الخسائر  وأقيمة العادلة مع إثبات المكاسب المتاحة للبيع بالاالستثمارات المالية قياس الحقاً المبدئي، يتم  القياسبعد 
في القائمة الموحدة للدخل الشامل األخر وترحل التغيرات المتراكمة في إحتياطي القيمة العادلة في القائمة الموحدة للتغيرات في 

أو يتم مة في القائمة الموحدة للدخل فعندها يتم إثبات المكسب أو الخسارة المتراك االستثماراتحقوق الملكية حتى يتم استبعاد 
ويتم إلغائها من التغيرات المتراكمة  لدخلالموحدة ل قائمةفي ال المتراكمةة الخسارفعندها يتم إعادة تصنيف ، تحديدها كمضمحلة

  .في إحتياطي القيم العادلة



 ش.م.ب.  ترافكو مجموعة

25 

 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2017ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( ة الهامةالسياسات المحاسبي 2

 

 )تتمة(اإلثبات المبدئي والقياس الالحق  –المالية  األدوات

 )تتمة( الموجودات المالية
 )تتمة( اإلثبات المبدئي والقياس

 )تتمة(متاحة للبيع  اتاستثمار
في . ريب ال تزال مناسبةً في األجل الق هاالقدرة والنية لبيعما إذا كانت موجوداتها المالية المتاحة للبيع لتحديد المجموعة تقيم 

يجوز ، نتيجة لعدم وجود أسواق نشطةالمالية الموجودات هذه تداول على  ةغير قادرالمجموعة كون تعندما الظروف النادرة، 
في المستقبل النية والقدرة لإلحتفاظ بالموجودات اإلدارة إذا كانت لدى المالية الموجودات تلك إعادة تصنيف  ختيارمجموعة إلل

العادلة للقيمة القيمة بالنسبة للموجودات المالية المعاد تصنيفها من فئة متاحة للبيع، فإن أو حتى تاريخ إستحقاقها.  ظورالمن
تم إطفاء أي مكسب أو خسارة مسجلة مسبقاً على ذلك في تاريخ إعادة التصنيف تصبح تكلفتها المطفأة الجديدة ويالمدرجة 

معدل الفائدة  باستخدام الستثمارلعلى مدى العمر المتبقي القائمة الموحدة للدخل إلى لملكية افي حقوق  إثباتهالموجود الذي تم 
معدل  باستخدامعلى مدى العمر المتبقي للموجود ومبلغ اإلستحقاق الفعلي. كما يتم إطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة 

القائمة يتم إعادة تصنيفه إلى  الملكية حقوقمحل، فإن المبلغ المسجل في الفائدة الفعلي. وإذا تم الحقاً تحديد الموجود بأنه مض
 .الموحدة للدخل

 
 قروض وذمم مدينة

القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة لديها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وال يتم تداولها في السوق النشطة. 
ذه الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد حسم بعد القياس المبدئي، يتم الحقاً قياس ه

يتم إحتساب التكلفة المطفأة باألخذ في اإلعتبار أية خصومات أو عالوات من اإلقتناء والرسوم أو التكاليف  .في قيمتها اإلضمحالل
ات المكاسب والخسائر في القائمة الموحدة للدخل عندما يتم استبعاد أو التي تعتبر جزأ ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم إثب

إضمحالل القروض أو الذمم المدينة، وكذلك من خالل عملية اإلطفاء. يتم شطب الديون المعدومة من القائمة الموحدة للدخل 
 نقد أرصدة لدى بنوك كقروض وذمم مدينة.يتم تصنيف جزء معين من الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى وعندما يتم تحديدها. 

 
 نقد وما في حكمهال

محسوماً منهاً بنوك،  وأرصدة لدىفي الصندوق نقد  على لتدفقات النقدية، يشمل النقد وما في حكمهالموحدة لقائمة ال لغرض
 القائمة.من البنك  على المكشوف حسابات السحوبات

 

 المالية الموجودات استبعاد
 :( عندةمشابهالمالية الموجودات العة من وجود المالي )أو أي جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموالم استبعاديتم 

 

  أو ؛التدفقات النقدية من موجود في استالم وقالحق انقضاء    -
وهري إلى طرف تلتزم بدفعها بالكامل دون تأخير ج أوفي استالم التدفقات النقدية من موجود  بنقل حقوقهاالمجموعة  قيام   -

 ؛ وسواءً سدادثالث بموجب ترتيب 
 )أ( قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المتعلقة بالموجود، أو 

قامت بنقل السيطرة على  نقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية للموجودات ولكنهاتقم المجموعة ب)ب( عندما لم 
 .الموجود

 
فإنها تقوم بتقييم إذا وإلى جموعة بنقل حقوقها في إستالم التدفقات النقدية من الموجود أو دخلت في ترتيب سداد، عندما تقوم الم

نقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية للموجود ولم تقم بلم أي مدى احتفظت بمخاطر وعوائد الملكية. وسواًء قامت أو 
ففي هذه  إثبات الموجود إلى حد استمرار مشاركة المجموعة في الموجود.ر المجموعة بتستميتم نقل السيطرة على الموجود، 

الحالة، تقوم المجموعة أيضاً بإثبات المطلوب المرتبط به. يتم قياس الموجود المحول والمطلوب المرتبط به على األسس التي 
 تعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.  

 
صلية للموجود القيمة المدرجة األباألدنى ما بين المشاركة التي تأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة رار استميتم قياس 

 .، أيهما اقلالمجموعة بدفعه وأعلى ثمن يمكن أن تقوم
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2

 

 )تتمة(المبدئي والقياس الالحق اإلثبات  –لمالية ا األدوات

 )تتمة( الموجودات المالية

 الموجودات المالية اضمحالل
أو  موجود مالي محدد اضمحاللناك دليل موضوعي يثبت ما إذا كان هبتحديد  مالي تقريركل إعداد تاريخ تقيم المجموعة في 

إذا كان هناك دليل مضمحلة  أو مجموعة من الموجودات المالية مضمحلي . يعتبر الموجود المالمجموعة من الموجودات المالية
وبأن  )تكبد على "آثره خسارة"( جودبعد اإلثبات المبدئي للموتم حدوثه نتيجة لحدث أو أكثر قد  االضمحاللموضوعي يثبت 

أو مجموعة من الموجودات المالية التي  لية المتوقعة للموجود الماليالتدفقات النقدية المستقبلها تأثير على الخسارة تلك  حدوث
 على مؤشرات بأن المقترض أو مجموعة من المقترضين يواجهون االضمحاللن يتضمن دليل أالممكن من . يمكن قياسها بواقعية

أو مجموعة من  تعرض المقترض إحتمالهناك ويوجد  ،وفوات مواعيد دفع الفائدة أو المبالغ األصليةصعوبات مالية جوهرية، 
حيث توجد معلومات تشير بحدوث اإلنخفاض في التدفقات  دة تنظيم مالي آخر ويمكن مالحظتهإلى إفالس أو إعاالمقترضين 

التعثر في بالمرتبطة في أعمال المتاجرة أو في األوضاع االقتصادية أو حدوث تغيرات  القابلة للقياسالنقدية المستقبلية المتوقعة 
  .السداد

 
 بيعمتاحة لل استثمارات

دليل ما إذا كان هناك لتحديد إعداد كل تقرير تاريخ ب تقييمعمل بالنسبة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع، تقوم المجموعة ب
 .استثمار أو مجموعة من االستثمارات اضمحاللموضوعي يثبت 

 
 "انخفاض هامعي يجب أن يتضمن على "يل الموضوفإن الدلمتاحة للبيع المصنفة كفي أسهم حقوق الملكية  في حالة االستثمارات

. يتم تقييم "االنخفاض الهام" مقابل التكلفة األصلية لالستثمار من تكلفتها ىأدنالعادلة لالستثمار  القيمةفي  "طويل األمد"أو 
ي لالضمحالل، فأنه و"طويل اإلمد" مقابل الفترة التي كانت فيها القيمة العادلة أدنى من تكلفتها األصلية. حيثما يوجد دليل موضوع

يتم قياس الخسارة المتراكمة كالفرق بين تكلفة اإلقتناء والقيمة العادلة الحالية بعد حسم أي خسارة اضمحالل من تلك االستثمارات 
ة للدخل. ي القائمة الموحدفالمثبتة مسبقاً في القائمة الموحدة للدخل ويتم إلغائها من القائمة الموحدة للدخل الشامل اآلخر وإثباتها 

يتم وإنما ؛ الموحدة للدخلقائمة ال من خاللأسهم حقوق الملكية ال يتم استرجاعها من استثمارات في أدوات  خسائر االضمحالل
 .القائمة الموحدة للدخل الشامل اآلخرمباشرًة في  لزيادة في قيمتها العادلة بعد االضمحاللإثبات ا

 
المدة ، من بين عوامل أخرى، مجموعةالقيم الرأي، ت. لتحديد هذا رأياَ  ل األمد" يتطلبض هام" أو "طوينخفااالتحديد ما إذا كان "

 ا.تكلفتهأدنى من  القيمة العادلة لالستثمارفيها التي كانت مدى الأو 

 
 مدرجة بالتكلفة المطفأةموجودات مالية 

ييم فردي يثبت وجود دليل موضوعي بعمل تق أوالً للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، تقوم المجموعة بالنسبة 
الموجودات المالية الجوهرية بشكل فردي، أو بشكل جماعي للموجودات المالية التي ال تعتبر جوهرية بشكل فردي.  الضمحالل

أو  اً الموجود المالي المحدد بشكل فردي، سواًء كان جوهري اضمحاللالمجموعة بأنه ال يوجد دليل موضوعي يثبت  حددتإذا 
اثلة ويتم تقييمها ئتمان مماخصائص مخاطر لديها  التي في مجموعة من الموجودات المالية يتم تضمين الموجود، اً غير جوهري

ها أو اضمحاللوالتي يتم إثبات خسارة  م تحديدها بشكل فردي لالضمحاللتبشكل جماعي لالضمحالل. الموجودات المالية التي 
 في التقييم الجماعي لالضمحالل. م تضمينهاها ال يتاضمحالليستمر 

 
النقدية المتوقعة )بإستثناء الخسائر االئتمانية  القيمة المدرجة للموجود والقيمة الحالية للتدفقات قياس مبلغ الخسارة كفرق بينيتم 

لحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة التي لم يتم تكبدها بعد( ويتم إثباتها في القائمة الموحدة للدخل. يتم خصم القيمة ا
ن معدل الخصم فائدة متغير، فإ معدللي للموجود. إذا كان الموجود لديه الفائدة الفعلي األص معدلالمستقبلية المتوقعة بناًء على 

 الفائدة الفعلي الحالي للموجود.معدل هو  اضمحالللقياس أي خسارة 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2017يسمبر د 31في 

 
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 )تتمة(المبدئي والقياس الالحق ثبات اإل -المالية  األدوات

 )تتمة( الموجودات المالية

 )تتمة( الموجودات المالية اضمحالل
 )تتمة( الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

ويتم إثبات مبلغ الخسارة في القائمة الموحدة للدخل. يتم حساب المخصص دام ستخاالقيمة المدرجة للموجود من خالل يتم خفض 
سترداد في المستقبل وتم تحقيق جميع ما ال يكون هناك إحتمال واقعي لالوما يرتبط بها من مخصصات عند الموجوداتشطب 

السنة الالحقة نتيجة لحدوثه بعد إثبات المقدر في  االضمحاللإذا زاد أو انخفض مبلغ  الضمانات أو تم تحويلها إلى المجموعة.
عن طريق تعديل حساب المخصص. إذا  اأو تخفيضه االمثبتة مسبقاً يتم زيادته االضمحالل، عندئذ فإن خسارة االضمحاللقيمة 

 في القائمة الموحدة للدخل.نه يتم إدراجها إالمبالغ المشطوبة في وقت الحق، فتم استرداد 
 

 المالية  المطلوبات
 بات المبدئي والقياساإلث

األرباح أو الخسائر أو خالل من مالية مدرجة بالقيمة العادلة  عند اإلثبات المبدئي كمطلوباتالمالية  المطلوباتيتم تصنيف 
 تصنيف مطلوباتها المالية عند اإلثبات المبدئي.تقوم المجموعة بتحديد واقتراضات، حسب مقتضى الحال. قروض 

 
تكاليف والذمم الدائنة بعد حسم ال قتراضاتالفي حالة القروض واوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة المطلوجميع يتم إثبات 

 .المنسوبة مباشرة للمعاملة
 

تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة على قروض ألجل وقرض من حقوق غير مسيطرة وجزء معين من الذمم التجارية الدائنة 
 د والسحوبات على المكشوف من البنك.والذمم األخرى وقروض استيرا

 
 القياس الالحق 

 يعتمد القياس الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفاتها على النحو التالي: 
 

 القروض واالقتراضات
الفائدة  ستخدام طريقة معدلائد بالتكلفة المطفأة باا فوات التي تستحق عليهاالقتراضبعد اإلثبات المبدئي، يتم الحقاً قياس القروض و

 المطلوبات، وكذلك من خالل عملية اإلطفاء استبعادلدخل عندما يتم الموحدة لقائمة الفي  ريتم إثبات المكاسب والخسائالفعلي. 
 . خدام طريقة معدل الفائدة الفعليبإست
 

 .في الفترة التي تحدث فيهاات قتراضيتم إحتساب جميع تكاليف اال
 

 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
دفعه في المتوجب إثبات المطلوبات للذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى المدرجة بالتكلفة، والتي تعد القيمة العادلة للمقابل يتم 

 .لم تتمالخدمات المستلمة، سواء تمت مطالبة المجموعة بها من قبل الموردين أو والمستقبل للبضائع 
 

 استبعاد المطلوبات المالية 
 إستبدالعندما يتم . إلغائه أو انتهاء مدتهتم إخالئه أو قد لوبات المالية عندما يكون االلتزام بموجب المطلوب المط استبعاديتم 

مطلوب مالي حالي بآخر من نفس المقترض بشروط مختلفة جوهرياً أو عندما يتم تعديل مطلوب حالي بشكل جوهري، فإن هذا 
يتم إثبات فروق المبالغ المدرجة المعنية في  .وب األصلي ويتم إثبات مطلوب جديدمطللل استبعادأو التعديل يعتبر بمثابة  ستبدالاإل

 القائمة الموحدة للدخل.
 

 األدوات المالية مقاصة
 لمركز المالي فقط إذا كان هناك حق قانونيالموحدة لقائمة التتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في 

حيث تنوي المجموعة التسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق الموجود وسداد المطلوب في  المثبتةمقاصة المبالغ قابل للتنفيذ ل
 الوقت ذاته. 

 
 يتم مقاصة الدخل والمصروفات في القائمة الموحدة للدخل عندما تعكس عن جوهر المعاملة أو الحدث اآلخر.
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2017ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 )تتمة(اإلثبات المبدئي والقياس الالحق  -المالية  األدوات

 ألدوات الماليةتكلفة إطفاء ا
والمبلغ األصلي المستحق  ضمحاللتكلفة اإلطفاء باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد حسم أي مخصص لال إحتسابيتم 

متضمنة تكاليف المعاملة خصومات من االقتناء  وأخذ في االعتبار أي عالوات األالتكلفة المطفأة ب حتسابايتم خصم. السداد أو ال
 والرسوم التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي. 

 

 قياس القيمة العادلة
السوق  مشاركيبين  ةمعاملة منظمتحويل مطلوب في ل يتم دفعه الذي أوموجود لبيع سيتم استالمه الذي السعر  هيالقيمة العادلة 

 إما: تحويل المطلوب تحدثأو الموجود بيع معاملة أن ب فتراضاتاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على  في
 

 ، أوالمطلوب أوللموجود في السوق الرئيسي  -

 .يفي السوق األكثر فائدة للموجود أو المطلوب في حال غياب السوق الرئيس -

 
 يجب أن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة متاح التعامل فيه للمجموعة. 

 

لموجود ن في السوق عند تسعير اسيستخدمها المشاركوات التي تم قياس القيمة العادلة للموجود أو المطلوب باستخدام االفتراضي
 االقتصادية. يعملون بأفضل مصالحهمالسوق  مشاركيأن ب على إفتراض، أو المطلوب

 

عن طريق منافع اقتصادية  على إدرارالسوق قدرة مشاركي أخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار ي
أعلى في السوق الذي سيستخدم الموجودات بآخر مشارك أو عن طريق بيعها إلى  ااتهأعلى وأفضل استخدامالموجودات باستخدام 

 . ااتهوأفضل استخدام
 

عن طريق منافع اقتصادية  على إدرارالسوق قدرة مشاركي أخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار ي
أعلى في السوق الذي سيستخدم الموجودات بآخر مشارك أو عن طريق بيعها إلى  ااتهأعلى وأفضل استخدامالموجودات باستخدام 

 . ااتهوأفضل استخدام
 

والذي يزيد الحد لقياس القيمة العادلة، لها معلومات كافية تقنيات التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر  جموعةالمتستخدم 
 .التي ال يمكن مالحظتهامن استخدام المدخالت يحد مالحظتها والتي يمكن ستخدام المدخالت ذات الصلة االقصى ال

 

ن التسلسل ضمس أو يتم اإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية الموحدة تقايتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي 
 بناًء على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل:، الهرمي للقيمة العادلة

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

 

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

 

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

 
حدثت ما إذا كانت قد  المجموعةحدد تعلى أساس متكرر، الموحدة المالية  المثبتة في القوائموالمطلوبات بالنسبة للموجودات 

تها ذات أدنى مستوى لمدخالإلى  اً )استناد -تصنيفها بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم تحويالت فيما 
 فترة إعداد كل تقرير مالي( في نهاية ككل العادلةالتأثير الجوهري على قياس قيمتها 

 

 أسهم خزانة
. ال يتم إثبات حقوق الملكيةمن بالتكلفة وتخصم التي يتم إعادة شرائها )أسهم خزانة( الخاصة ملكية الحقوق أسهم إثبات أدوات يتم 

الخاصة بالشركة. ملكية الأسهم حقوق أدوات لدخل من شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء ل الموحدةقائمة الأي مكسب أو خسارة في 
 يتم تخصص أرباح أسهم لهم على التوالي.وال يتم إلغاء حقوق التصويت المتعلقة بأسهم الخزانة للشركة 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2017ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( امةالسياسات المحاسبية اله 2
 

 مخصصات
ن يتطلب وجود ومن المحتمل أيتم إثبات المخصصات عند وجود التزام )قانوني أو متوقع( على المجموعة ناتج عن حدث سابق، 

عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه اإللتزامات. حيثما ويمكن تدفق خارجي للموارد يشمل المنافع اإلقتصادية لتسوية هذه اإللتزامات 
إثبات التسويات كموجود منفصل  سترداد بعض أو جميع المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، يتماوعة تتوقع المجم

لدخل بعد حسم أي الموحدة لقائمة المؤكدة. يتم عرض المصروفات المتعلقة بأي مخصصات في  فقط عندما تكون التسويات شبه
 تسويات. 

 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
، والهيئة العامة للضمان لموظفيها البحرينيينات لنظام الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، البحرين اشتراك بدفعموعة تقوم المج

ة تكون محصورة في المجموعإن التزامات كنسبة من رواتب الموظفين.  تحسب والتي ،اإلجتماعي، الكويت لموظفيها الكويتيين
 .ستحقاقهايتم صرفها عند اوالتي م نطاق المبالغ المساهم بها في هذا النظا

 

على رواتب الموظفين عند إنهاء التوظيف وعدد  بناءً  والتي تستحقاألجانب،  لموظفيهامكافآت نهاية الخدمة  المجموعةتقدم كما 
 . توظيففترة المدى تدرج التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت كمستحقات على . سنوات الخدمة

 

  عقود التأجير التشغيلية
عقد لدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة الموحدة لقائمة الفي  اتكمصروف ةد التأجير التشغيليويتم إثبات مدفوعات عق

 التأجير.
 

 المحاسبية الهامة اتفتراضالوااآلراء والتقديرات  3
 

ات قد تؤثر على المبالغ اضفرات واإلدارة عمل آراء وتقديرامجلس إن إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة يتطلب من 
 التقارير إعدادالمدرجة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة، بتاريخ 

بالغ والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب عمل تعديل جوهري للم االفتراضات. ومع ذلك، عدم التيقن بشأن هذه المالية
 المدرجة للموجودات والمطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلية. 

 

 اآلراء 
في أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، اتخذ مجلس اإلدارة اآلراء التالية التي لديها تأثيرات جوهرية على المبالغ المثبتة 

 في القوائم المالية الموحدة:
 

 مبدأ االستمرارية 
مقتنع بأن المجموعة لديها  وبعمل تقييم لقدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وه دارةاإل مجلس قام

جوهرية اإلدارة ليس على علم بأي أمور مجلس المصادر لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن 
هرية حول قدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، غير مؤكدة التي من الممكن أن تسبب شكوكاً جو

 تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.  
 

 تصنيف االستثمارات

ألرباح أو تصنيف استثماراتها عند اإلثبات المبدئي "كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االمجموعة إدارة تحدد 
الخسائر" أو "متاحة للبيع". يتم تصنيف االستثمارات "كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر" إذا 

 تم إقتناؤها لغرض بيعها في المدى القريب. جميع االستثمارات األخرى تصنف "كاستثمارات متاحة للبيع".
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 لموحدةاحول القوائم المالية  إيضاحات
 2017ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( المحاسبية الهامة اتفتراضواإلاآلراء والتقديرات  3
 

 )تتمة(اآلراء 

 عقود اإليجار
إذا كان تنفيذ الترتيب يعتمد ما  تحديديتم  قصد من الترتيب في بداية التاريخ:تحديد ما إذا كان الترتيب، هو عقد إيجار يعتمد على ال

إذا لم يكن ذلك الحق غير محدد أو الموجودات موجودات محددة أو ينقل الترتيب حق استخدام الموجود  على استخدام موجود أو
 صراحة في الترتيب.

 
 كمستأجرجموعة الم -عقود التأجير التشغيلية 

على تقييم  . حددت المجموعة بناءً ومباني مخازنهالقد دخلت المجموعة في عقود تأجير على العقارات التجارية لمباني مكاتبها 
يتم احتساب بالتالي الشروط والبنود الواردة في الترتيبات، بأن المؤجر سيحتفظ بجميع المخاطر والمنافع الرئيسة لملكية األرض و

 العقود كعقود تأجير تشغيلية.
 

 التقديرات 
، مالي إعداد كل تقريربتاريخ كدة غير المؤاألساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر األساسية األخرى للتقديرات  فتراضاتاالإن 

هي ، والتي لديها مخاطر هامة لتكون سبباً لتعديل جوهري للقيم المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة
تغير . قد تالموحدة وتقديراتها على معايير متوفرة عند إعداد القوائم المالية فتراضاتهاافي  المجموعةتعتمد  موضحة أدناه.

 . المجموعةبشأن التطورات المستقبلية حسب تغيرات أو ظروف السوق الخارجة عن سيطرة ضات افترالالظروف وا
 

 االستثمارات المتاحة للبيع غير المسعرة تقييم 
بالرجوع ات أسهم حقوق الملكية الخاصة غير المسعرة الستثمارديرات في تحديد القيم العادلة تقوم اإلدارة باستخدام أفضل التق

أو استخدام تقنيات التقييم المناسبة األخرى بما في ذلك صافي قيمة االستثمار المقدمة من قبل مدراء استخدام القيمة العادلة إلى 
 .منهجيات التقييم المناسبة األخرىأو  اتالموجود

 
ت المستقبلية قد يختلف عن التقدير الحالي تستخدم اإلدارة أفضل تقديراتها، ومع ذلك، فإن المبلغ الفعلي الذي سيتحقق من المعامال

 في أسهم حقوق الملكية الخاصة غير المسعرة.  االستثماراتللقيمة العادلة، وذلك لقلة التأكيدات الناتجة عن طبيعة تقييمات 
 

 البطيء الحركة والمتقادم  المخزونمخصص 
أقل. عندما يصبح المخزون قديماً أو متقادماً، يتم عمل تقدير يـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها، أيهما 

لصافي القيمة المتوقع تحقيقها. يتم عمل هذا التقدير بشكل فردي على المبالغ الهامة. أما المبالغ الغير هامة بشكل فردي ولكنها 
على  ، بناءً نسبة التقادم  وأ رجة العمريةالدوقديمة أو متقادمة، فيتم تقييمها بشكل جماعي ويطبق المخصص وفقاً لنوع المخزون 

 . وتقديرات السنة القادمة أسعار البيع التاريخية
 

 لمخزوناضمحالل امخصص بلغ دينار بحريني( و 9.434.446: 2016دينار بحريني ) 8.817.032المخزون بلغ إجمالي 
. سوف يتم بتاريخ إعداد التقارير الماليةني( دينار بحري 585.634: 2016دينار بحريني ) 656.946 البطئ الحركة والمتقادم

 لدخل.الموحدة لقائمة الي فرق بين المبالغ الفعلية المحققة في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في أإثبات 
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 )تتمة( مةالمحاسبية الها اتفتراضواإلاآلراء والتقديرات  3
 

 )تتمة(التقديرات 

 معدات الالعقارات واآلالت و اضمحالل
 .محدد موجود اضمحاللدليل موضوعي يثبت ما إذا كان هناك لتحديد  مالي تقريركل إعداد في تاريخ  تقييمعمل تقوم المجموعة ب

ييم لمبلغ الموجود القابل وعة بعمل تقسنوي للموجود، تقوم المجم اضمحالل، أو عندما يتطلب عمل فحص إذا وجد مثل هذا الدليل
تكاليف ناقصاً أو الوحدة المنتجة للنقد للموجود للقيمة العادلة للموجود هي القيمة األعلى القيمة القابلة لإلسترداد سترداد. إن لال

والتي هي مستقلة إلى حد  وهي محددة للموجود الفردي، إال إذا كان الموجود غير منتج للتدفقات النقدية البيع وقيمتها المستخدمة
سترداد، عن قيمتها القابلة لالبعيد عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات. عندما تزيد القيمة المدرجة للموجود 

ن يتم تقييم القيمة المستخدمة للموجود، فا ا. عندمبالمبلغ القابل لالسترداد الموجودإظهار  مضمحالُ، ويتمفإن الموجود يعتبر 
التدفقات النقدية المستقبلية يتم تخفيضها إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم والذي يعكس التقييمات الحالية للسوق للقيمة 

ال يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن هناك أي اضمحالل في العقارات واآلالت والمخاطر الخاصة بالموجود.  للنقودالزمنية 
 .2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31والمعدات كما في 

 
 األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات

. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في ستهالكراتها وآالتها ومعداتها لحساب االاألعمار اإلنتاجية المقدرة لعقا المجموعةتحدد إدارة 
 سنوي بمراجعة القيم دم التجاري. تقوم اإلدارة على أساسستخدام الموجود وطبيعة التآكل والتقااالمدة المتوقع فيها االعتبار 

المستقبلي عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن  ستهالكار اإلنتاجية ويتم تعديل مخصص االالمتبقية واألعم
 التقديرات السابقة.

 
 متاحة للبيع استثمارات اضمحالل

لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي مالي تقرير كل إعداد تقييم في تاريخ بعمل  عةتقوم المجموالمتاحة للبيع،  لالستثمارات
فإن  ،متاحة للبيعالمصنفة كفي أسهم حقوق الملكية  االستثمارات. في حالة االستثماراتأو مجموعة من  االستثمار اضمحالليثبت 

ض نخفااالأدنى من تكلفتها. تحديد ما إذا كان " الستثمارللة انخفاض هام أو طويل األمد في القيمة العادالدليل الموضوعي يتضمن 
التغيرات التاريخية ألسعار ، من بين عوامل أخرى، مجموعةال، تقيم الراي. لتحديد هذا عمل راياَ  هام" أو "طويل اإلمد" يتطلب

ى تقييم االضمحالل، قامت اإلدارة بإثبات بناًء علا. تكلفتهأدنى من  الستثمارالقيمة العادلة لالتي كانت مدى الأو  األسهم ومدتها
 841.638: 2016) 2017ديسمبر  31كما في دينار بحريني  931.161بقيمة  المتاحة للبيع الستثماراتل اضمحاللمخصص 

 دينار بحريني(. 
 

 المدينة التجارية الذمم اضمحالل
ير ديتم عمل هذا التقبالكامل غير محتمل.  المبلغكون تحصيل الذمم التجارية المدينة القابلة للتحصيل عندما ي لمبلغيتم عمل تقدير 

ستحقاقها، يتم تقييمها بشكل جماعي ويتم اما المبالغ الغير هامة بشكل فردي، والتي فات مواعيد أ. المبالغ الهامةشكل فردي على ب
 التاريخية. تسترداداعلى أساس معدالت اال ستحقاقمخصص وفقاً لمدة فوات مواعيد اال عمل
 

دينار بحريني( وبلغ مخصص  8.359.099: 2016دينار بحريني ) 8.177.606بلغ إجمالي الذمم التجارية المدينة 
ي أ. سوف يتم إثبات بتاريخ إعداد التقارير الماليةدينار بحريني(  562.811: 2016دينار بحريني ) 589.431اإلضمحالل 

 .لدخلالموحدة لقائمة القبلية والمبالغ المتوقعة في فرق بين المبالغ الفعلية المحصلة في الفترات المست
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  معايير وتفسيرات صادرة ولكنها غير إلزامية بعد 4
 

هذه القائمة إن . ة أدناهالموحدة وهي مدرج الماليةالقوائم حتى تاريخ إصدار فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد 
تنوي . بتاريخ مستقبليقابلة للتطبيق ها ستكون بشكل معقول أنالمجموعة، بتوقع تلمعايير والتفسيرات الصادرة، والتي لهي 

 . إلزاميةهذه المعايير عندما تصبح المجموعة تطبيق 
 

 دوات الماليةالمتعلق باأل 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
المتعلق  9، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي الصيغة النهائية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2014في يوليو 

 تالمتعلق باألدوات المالية: اإلثبات والقياس وكافة اإلصدارا 39الذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم  باألدوات المالية
بين جميع الجوانب  9. يجمع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9إلعداد التقارير المالية رقم  السابقة للمعيار الدولي

ومحاسبة التحوط. إن المعيار الدولي إلعداد التقارير  ضمحاللالثالث لمحاسبة مشروع األدوات المالية: التصنيف والقياس واإل
، مع السماح بالتطبيق المبكر. باستثناء محاسبة 2018يناير  1المبتدئة في أو بعد  هو إلزامي في الفترات السنوية 9المالية رقم 

بالنسبة لمحاسبة التحوط، يتم تطبيق المتطلبات عموماً  ن معلومات المقارنة غير إلزامية.التحوط، يتطلب تطبيقه بأثر رجعي، ولك
 ة. رجعي، مع بعض االستثناءات المحدودبأثر 
 

، ولكن للمجموعةسيكون له تأثير على تصنيف وقياس الموجودات المالية  9دولي إلعداد التقارير المالية رقم إن تطبيق المعيار ال
وعالوة على ذلك، ال تتوقع المجموعة أي تأثير جوهري في  .للمجموعةليس له تأثير على تصنيف وقياس المطلوبات المالية 

لى المعلومات المتوفرة حالياً وقد تخضع لتغيرات ناتجة عن المعلومات يستند هذا التقييم إمخصص الذمم التجارية المدنية. 
عندما تقوم المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير  2018المعقولة والدعمة اإلضافية التي سيتم اتاحتها للمجموعة 

 . 9المالية رقم 
 

 مع عمالءمبرمة ادات من عقود المتعلق بإير 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
من خمس خطوات جديدة ويحدد المعيار نموذج  2014في شهر مايو  15تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 المعيار الدولي إلعدادبموجب يتم إثبات اإليرادات والذي سيتم تطبيقه على اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء. 
بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة استحقاقه نظير نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء. تقدم المبادئ  15التقارير المالية رقم 

 نهجاً أكثر تنظيماً لقياس وإثبات اإليرادات. 15في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

المنشآت وسيحل محل جميع متطلبات إثبات اإليرادات الحالية بموجب المعايير الدولية  ينطبق معيار اإليرادات الجديد على جميع
مع  2018يناير  1إلعداد التقارير المالية. سيتطلب تطبيقه إما بأثر رجعي كلي أو معدل للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد 

يار الجديد من غير المرجح بأن يكون له أي تأثير جوهري على يشير التقييم األولي للمجموعة بأن المع السماح بالتطبيق المبكر.
 نتائج المجموعة، ومع ذلك، ستكون هناك بعض التصنيفات ضمن القائمة الموحدة للدخل.

 
 المتعلق بعقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

المتعلق  17 معيار المحاسبة الدولي رقمويحل محل  2016في يناير  16تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
تفسير المتعلق بتحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد اإليجار، و 4التقارير المالية الدولية رقم  اتبعقود اإليجار، لجنة تفسير

التقارير  اتلجنة تفسيرتفسير التأجير التشغيلية، و المتعلق بحوافز عقود 15رقم السابقة التقارير المالية الدولية  اتلجنة تفسير
يحدد المعيار المتعلق بتقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد التأجير.  27رقم السابقة المالية الدولية 

يتطلب من ود اإليجار والمبادئ الخاصة باإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح لعق 16الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

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

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

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

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

 
ير في تغال وأ اإليجار فترة عقدنة )مثل، تغيير عند وقوع أحداث معي لتزام التأجيراقياس  إعادةالمستأجرين كما يتطلب من 

 بشكل عامالمستأجر  سيقوماإليجار المستقبلية الناتجة عن التغير في مؤشر أو معدل استخدامها لتحديد تلك المدفوعات(.  مدفوعات
  .الموجود استخدامحق في كتعديل  اإليجارلتزام اإعادة قياس  بإثبات مبلغ
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 )تتمة( المتعلق بعقود اإليجار  -16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 ية االحتساب المحددةعملعن  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:  17في معيار المحاسبة الدولي رقم  مثبت

 
عن معيار  أكثر شموليةمن المستأجرين والمؤجرين تقديم إفصاحات  16 ما يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقمك

  .17المحاسبة الدولي رقم 

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

. يمكن للمستأجر اختيار تطبيق 15إلعداد التقارير المالية رقم  الدولير، ولكن ليس قبل تطبيق المنشأة المعيار بالتطبيق المبك
ية المعيار إما انتهاج األثرالرجعي الكلي أو األثر الرجعي المعدل. تقّيم المجموعة حالياً تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المال

 .تخطط تطبيق المعيار الجديد بالتاريخ اإللزامي المطلوبو 16رقم 

 
: المتعلق ببيع أو 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت التي أدخلت على 

 المساهمة في الموجودات من قبل المستثمر وشركاته الزميلة أو مشروعه المشترك

في التعامل مع  28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  بين التضاربالت التعديتعالج 
المكسب أن بزميلة أو مشروع مشترك. توضح التعديالت مساهمتها لشركة فقدان السيطرة على الشركة التابعة التي يتم بيعها أو 

التي تشكل األعمال، على النحو المحدد في المعيار الدولي إلعداد في الموجودات ة مساهمالالخسارة الناتجة عن بيع أو أو 
خسارة ناتجة عن مكسب أو . أي سيتم إثباته بالكاملمشترك، المشروع ال، بين المستثمر وشركاته الزميلة أو 3رقم  التقارير المالية

الشركة غير المرتبطة بالمستثمرين حصة إلى حد سيتم إثباته فقط إال أنه، التي ال تشكل األعمال، في الموجودات مساهمة البيع أو 
يناير  1في أو بعد  المبتدئةلفترات السنوية ل وهي إلزامية رجعيبأثر  التعديالتيجب تطبيق هذه  الزميلة أو المشروع المشترك.

 للمجموعة. الموحدةالمالية  القوائمى ال يتوقع بأن هذه التعديالت سيكون لها أي تأثير عل مع السماح بالتطبيق المبكر. 2016
 

 والمقابل المدفوع مقدمًا  العملة األجنبيةبمعامالت المتعلق  22لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم تفسير 

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

عن الناتجة غير النقدية المطلوبات غير النقدية أو تثبت فيه المنشأة مبدئياً الموجودات تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي فإن ، مقدماً 
حدد تاريخ المنشأة أن ت ىيجب علعندئذ ، مقدماً مدفوعة متعددة مبالغ مستلمة مدفوعات أو . وإذا كانت هناك المقابل المدفوع مقدماً 
  .كامل بأثر مستقبليق التعديالت يتطبمنشآت يجوز لل. مبلغ مستلم للمقابل المدفوع مقدماً المعاملة لكل دفعه أو 

 
التي يتم في نطاقها لدخل والمصروفات واالموجودات على جميع بأثر مستقبلي أن تطبق التفسير  من ذلك، يجوز للمنشأة بدالً 

 :ذلك أو بعدإثباتها فيه مبدئياً 
 
 المنشأة التفسير أوالً؛ أو طبق فيها تالتي إعداد التقارير المالية فترة بداية  (1)

في فترة إعداد التقارير المالية الموحدة القوائم ارنه في معلومات مقكالمقدمة إعداد التقارير المالية السابقة بداية فتره  (2)
 .التفسير أوالً المنشأة طبق فيها تالتي المالية 

 
. ومع . يسمح بالتطبيق المبكر للتفسير ويجب اإلفصاح عنه2018يناير  1بعد المبتدئة في أو السنوية إن التفسير إلزامي للفترات 

 .المالية الموحدةقوائمها تتوقع أي تأثير على ال ، فإن المجموعة التفسيرة تتماشى مع ذلك، بما أن الممارسة الحالية للمجموع

 
لها لن يكون من المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي أدخلت إلى المعايير والتفسيرات سوف التعديالت األخرى الناتجة 

 أو األداء المالي الموحد للمجموعة.المركز المالي الموحد أو  تأثير على السياسات المحاسبيةأي 
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 دخل تشغيلي آخر 5
 

 .للمجموعةومكاسب من استبعاد عقارات وآالت ومعدات ودخل متنوع آخر خصومات يمثل هذا دخل من 
 

  االستثماردخل صافي  6
2016 2017  

  ينيدينار بحر دينار بحريني
   

 دخل أرباح األسهم  540.688 538.760
 مكسب من بيع استثمارات متاحة للبيع )صافي( 338.539 356.445

───────── ─────────  

895.205 879.227  
═════════ ═════════  

 ربح المجموعة للسنة 7
 

 : إحتساب الرسوم التاليةلسنة بعد يدرج ربح المجموعة ل
2016 

 دينار بحريني
2017 

 دينار بحريني
 

   
 بضاعة تامة الصنعمخزون مثبت كمصروف عند بيع  30.613.359 31.990.309
═════════ ═════════  

 (13)إيضاح  مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم 71.312 41.937
═════════ ═════════  

 (14مخصص اضمحالل الذمم التجارية المدينة )إيضاح  85.512 132.577
═════════ ═════════  

 عقود التأجير التشغيلية 281.262 275.631
═════════ ═════════  

 مكسب من استبعاد عقارات وآالت ومعدات 2.833 34.096
═════════ ═════════  

 

2016 
 دينار بحريني

2017 
 دينار بحريني

 

 تكاليف التمويل  
 ض استيراد وقرض من حقوق غير مسيطرة فوائد على قروض ألجل وقرو 162.925 183.933
 فوائد على السحوبات على المكشوف من البنك  28.597 33.943
 رسوم مصرفية   14.506 14.860

───────── ─────────  
232.736 206.028  

═════════ ═════════  
 

2016 
 دينار بحريني

2017 
 دينار بحريني

 

 ف الموظفينيلاتك  
 رواتب وأجور 3.668.979 3.412.224

281.661 219.261 
إشتراكات الهيئة العامة للتأمين اإلجتماعي، البحرين والهيئة العامة للضمان اإلجتماعي، 

 الكويت 
 (24مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح  192.735 171.039
 مكافآت أخرى 966.050 920.611

───────── ─────────  
4.785.535 5.047.025  
═════════ ═════════  

 تم تخصيص تكاليف الموظفين في القائمة الموحدة للدخل على النحو التالي:
2016 

 دينار بحريني
2017 

 دينار بحريني
 

   
 تكاليف البيع 1.374.683 1.256.641
 تكاليف الموظفين 3.622.530 3.475.577

 المخزن –تكاليف تشغيلية مباشرة  49.812 53.317
───────── ─────────  
4.785.535 5.047.025  
═════════ ═════════  
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 لسهماربح  8
 

مجموعة ترافكو ش.م.ب. العائد إلى حاملي األسهم العادية سنــة للربح اللسهم في األرباح بقسمة األساسي لنصيب ال حتسابايتم 
من قبل الشركة شراؤها المعاد بإستثناء متوسط عدد األسهم العادية  ،القائمة خالل السنةالعادية المرجح لعدد األسهم  لى المتوسطع

  .خزانة والمحتفظ بها كأسهم
 

 ساسي والمخفض لألسهم في األرباح:ومات المستخدمة في حساب النصيب األالدخل وحصة المعلالتالي  الجدول يعكس
 

2016 2017  

   

 دينار بحريني - ربح السنة العائد إلى حاملي أسهم ترافكو 1.668.702 1.738.267
═════════ ═════════  

   

 بعد حسم أسهم الخزانة  ،المتوسط المرجح لعدد األسهم 77.034.935 77.111.629
═════════ ═════════  

 النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )فلس( 22 23
═════════ ═════════  

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

 
وتاريخ االنتهاء من المالية التقارير  إعدادمحتملة بين تاريخ العادية السهم األال توجد معامالت أخرى متعلقة باألسهم العادية أو 

 .قد يكون لها تأثير مخفضالتي ، إعداد هذه القوائم المالية الموحدة
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  عقارات وآالت ومعدات  9
 

 المجموع
 دينار بحريني

أعمال رأسمالية 
 قيد التنفيذ

 دينار بحريني

 
 سيارات

 دينار بحريني

تركيبات أثاث و
 ومعدات مكتبية
 دينار بحريني

 ومكائن آالت
 ومعدات تبريد
 دينار بحريني

 على مباني
 أرض مستأجرة
 دينار بحريني

 مملوكة يأراض
 اً حر اً ملك

  دينار بحريني
 :التكلفة       

  2017ر يناي 1في  1.507.191 7.748.953 13.221.377 1.617.316 2.638.268 159.127 26.892.232
 إضافات  448.974 57.495 147.508 91.727 218.724 489.794 1.454.222

 تحويالت - - 426.268 1.441 56.878 (484.587) -
 اتاستبعاد - - (31.185) (12.524) (69.294) - (113.003)

─────────

─ 

───────── ───────── ─────────

─ 

───────── ───────── ──────────

───────── 

 
 2017ديسمبر  31في  1.956.165 7.806.448 13.763.968 1.697.960 2.844.576 164.334 28.233.451
─────────

─ 

───────── ───────── ─────────

─ 

───────── ───────── ──────────

───────── 

 
 :المتراكم ستهالكاال       

  2017 يناير 1في  - 3.955.035 10.921.352 1.384.131 2.145.630 - 18.406.148
 سنةلل مخصصال - 225.289 537.804 75.960 202.436 - 1.041.489

 اتستبعادمتعلق باالال - - (31.181) (11.873) (67.383) - (110.437)
─────────

─ 

───────── ───────── ─────────

─ 

───────── ───────── ──────────

───────── 

 
 2017ديسمبر  31 يف - 4.180.324 11.427.975 1.448.218 2.280.683 - 19.337.200
─────────

─────────

─ 

─────────

─────────

─ 

─────────

─────────

─ 

─────────

─────────

─ 

─────────

─────────

─ 

─────────

─────────

─ 

──────────

───────── 

 
        
 :الدفترية صافي القيم       

 2017ديسمبر  31في  1.956.165 3.626.124 2.335.993 249.742 563.893 164.334 8.896.251
═════════

═ 

═════════ ═════════ ═════════

═ 

═════════ ═════════ ══════════  
 

تفاقية تأجير بين الحكومة إال توجد و ،مملوكة لحكومة مملكة البحرينمقامة على أرض دينار بحريني(  153.143: 2016دينار بحريني ) 131.410 دفترية تبلغ قيمصافي ب ومكائن آالتوتوجد مباني 
 .مجموعةوال
 

ستنتهي اتفاقية  .حكومة مملكة البحرينمن دينار بحريني( مقامة على أرض مستأجرة  400.903: 2016دينار بحريني ) 518.037 تبلغومكائن لشركة تابعة بصافي قيم دفترية  آالتتوجد مباني و
 الشركة التابعة. خيارسب قابلة للتجديد ح وهي 2018في سنة التأجير 

 

سنة  25دينار بحريني( مقامة على أرض مستأجرة من أطراف ذات عالقة. كان عقد التأجير األصلي لمدة  199.066: 2016دينار بحريني ) 185.022توجد مباني لشركة تابعة بصافي قيم دفترية تبلغ 
وهي قابلة للتجديد  2015أكتوبر  1سنوات أبتداءاً من  5سنوات، وكذلك تم تجديد عقد التأجير لمدة  10لمدة  2005يوليو  1في سنوات  10لفترة . تم أوالً تجديد عقد التأجير 1980يوليو  1اعتباراً من 

 حسب خيار الشركة التابعة.
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 )تتمة( عقارات وآالت ومعدات  9

 
 

 المجموع
 نيدينار بحري

أعمال رأسمالية 
 قيد التنفيذ

 دينار بحريني

 
 سيارات

 دينار بحريني

أثاث وتركيبات 
 ومعدات مكتبية
 دينار بحريني

 ومكائن آالت
 ومعدات تبريد
 دينار بحريني

 على مباني
 أرض مستأجرة
 دينار بحريني

 مملوكة يأراض
 اً حر اً ملك

  دينار بحريني
 :التكلفة       

  2016ر يناي 1في  1.507.191 7.669.182 12.950.306 1.500.419 2.530.857 66.189 26.224.144
 إضافات  - 22.287 192.213 90.553 108.645 382.642 796.340

 تحويالت - 67.494 108.215 27.900 86.095 (289.704) -
 اتاستبعاد - (10.010) (29.357) (1.556) (87.329) - (128.252)

─────────

─ 

───────── ───────── ─────────

─ 

───────── ───────── ─────────

─────────

─ 

 
 2016ديسمبر  31في  1.507.191 7.748.953 13.221.377 1.617.316 2.638.268 159.127 26.892.232
─────────

─ 

───────── ───────── ─────────

─ 

───────── ───────── ─────────

─────────

─ 

 
 راكم:االستهالك المت       

  2016يناير  1في  - 3.738.642 10.396.677 1.309.589 2.066.569 - 17.511.477
 سنةلل مخصصال - 218.730 537.423 75.787 166.185 - 998.125

 اتالمتعلق باالستبعاد - (2.337) (12.748) (1.245) (87.124) - (103.454)
─────────

─ 

───────── ───────── ─────────

─ 

───────── ───────── ──────────

───────── 

 
 2016ديسمبر  31 يف - 3.955.035 10.921.352 1.384.131 2.145.630 - 18.406.148
──────────

───────── 

─────────

─────────

─ 

─────────

─────────

─ 

─────────

─────────

─ 

──────────

───────── 

──────────

───────── 

──────────

───────── 

 
        
 الدفترية:صافي القيم        

 2016ديسمبر  31في  1.507.191 3.793.918 2.300.025 233.185 492.638 159.127 8.486.084
══════════ ═════════ ═════════ ═════════

═ 

═════════ ═════════ ══════════  
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 )تتمة(ارات وآالت ومعدات عق 9

 
 لدخل كما يلي: الموحدة لقائمة الالسنة ضمن  استهالكتم تخصيص تكلفة 

2016 
 دينار بحريني

2017 
  دينار بحريني

   

 تكلفة المبيعات  390.405 383.547

 استهالك  411.875 385.048

 المخزن –تكاليف تشغيلية مباشرة  239.209 229.530
───────── ─────────  

998.125 1.041.489  
═════════ ═════════  

 زميلة في شركة استثمار 10
 

)مقفلة(، وهي شركة  في شركة البحرين للمواشي ش.م.ب.%( 36.26: 2016)% 36.26مجموعة حصة ملكية بنسبة تمتلك ال
 البحرين. تجارة المواشي واألنشطة األخرى ذات الصلة في مملكةفي في مملكة البحرين وتعمل  ةمسجل

 
 لالستثمار في الشركة الزميلة: المدرجة فيما يلي تغيرات القيم 

2016 
 دينار بحريني

2017 
  دينار بحريني

   

 يناير 1في  1.980.860 2.361.453

 في نتائج الشركة الزميلة خالل السنة  الشركةحصة  (168.315) (131.736)

 لشركة الزميلة خالل السنةمتاحة للبيع لستثمارات تغيرات في القيمة العادلة إل (9.920) (25.886)

 أسهم مستلمة خالل السنةأرباح  - (222.971)
───────── ─────────  
 ديسمبر 31في  1.802.625 1.980.860
═════════ ═════════  

 
 :الزميلة موعة في الشركةالمج الستثمارالي المعلومات المالية يلخص الجدول الت

2016 
 حرينيدينار ب

2017 
 دينار بحريني

 

 ملخص قائمة المركز المالي للشركة الزميلة:  
 موجودات متداولة 5.257.581 6.248.762

 موجودات غير متداولة 939.775 293.668

 مطلوبات متداولة (1.187.502) (1.038.433)

 متداولةغيرمطلوبات  (38.467) (41.063)
───────── ─────────  
 الملكية حقوق  4.971.387 5.462.934

   
 المجموعة ملكية حصة نسبة  36.26% 36.26%

───────── ─────────  
   

 في الشركة الزميلة لالستثمارالقيمة المدرجة  1.802.625 1.980.860
═════════ ═════════  
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 )تتمة( زميلة ةاستثمار في شرك 10
2016 

 دينار بحريني
2017 

  دينار بحريني
 ملخص قائمة الدخل الشامل للشركة الزميلة:  

 ايرادات 7.711.744 11.177.837

 تكلفة المبيعات (7.226.647) (10.419.957)

 مصروفات عامة وإدارية  (681.132) (785.977)

 استهالك (143.851) (129.106)

 تكاليف التمويل (124.303) (206.107)
───────── ─────────  

 الخسارة للسنة (464.189) (363.310)
   

 نسبة حصة ملكية المجموعة  36.26% 36.26%
───────── ─────────  

 حصة المجموعة في نتائج السنة (168.315) (131.736)
═════════ ═════════  

 أرباح األسهم المستلمة - 222.971
═════════ ═════════  

 

 .2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31في  تينالمنتهي للسنتينتم تسجيل نتائج الشركة الزميلة بناًء على حسابات اإلدارة المعتمدة 
 

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

 

 متاحة للبيع راتاستثما 11

2016 
 دينار بحريني

2017 
  دينار بحريني

 :أسهم حقوق الملكية المسعرة استثمارات  

 في البحرين - 5.497.191 6.093.882
 في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى - 547.039 562.693

──────── ────────  
6.656.575 6.044.230  

   
 :ر المسعرةغيأسهم حقوق الملكية استثمارات   

 مدرجة بالقيمة العادلة - 3.715.576 2.513.433

 بسعر التكلفة - 92.594 314.691
──────── ────────  
2.828.124 3.808.170  

──────── ────────  
 مجموع االستثمارات المتاحة للبيع 9.852.400 9.484.699
════════ ════════  

 احة للبيع خالل السنة:فيما يلي التغيرات في االستثمارات المت

2016 
 دينار بحريني

2017 
 دينار بحريني

 

   

 يناير 1في  9.484.699 9.855.448

 شراء استثمارات 193.677 659.357
 استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة الدفترية (767.143) (680.764)

 مال ال رأسعائد  (15.000) -

 عادلة تغيرات في القيم ال 1.096.749 (137.405)

 اضمحالل في القيمة  (140.582) (211.937)
──────── ────────  
 ديسمبر 31في  9.852.400 9.484.699
════════ ═════════  
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 )تتمة( متاحة للبيع استثمارات 11
 

 المتاحة للبيع: االستثمارات في قيمة االضمحاللفيما يلي التغيرات في مخصص 
2016 

 دينار بحريني
2017 

 دينار بحريني
 

   
 يناير 1في  841.638 696.448

 مثبت خالل السنة 140.582 211.937

 متعلق باستبعاد استثمارات (51.059) (66.747)
───────── ─────────  

 ديسمبر 31في  931.161 841.638
═════════ ═════════  

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

 

 استثمارات غير مسعرة
تقنيات التقييم ستخدام ابأو  االستثمارالمقدمة من قبل مدراء القيمة العادلة ستخدام عادلة لالستثمارات غير المسعرة باتم تقدير القيم ال

، ال توجد العقاريةلبعض االستثمارات . بالنسبة األخرىالمناسبة ات ومنهجيات التقييم صافي قيمة الموجوداألخرى بما في ذلك  المناسبة
 بسعر التكلفة. االستثمارات هذه يتم إدارج توفرة يمكن مالحظتها، وبالتالي أسعار سوقية حالياً م

 

 العادلة التسلسل الهرمي للقيمة  12
 

 يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة:
 

   قياس القيمة العادلة باستخدام 

 المجموع 

ذات  مدخالت
تأثير جوهري ال 
يمكن مالحظتها 

 (3)المستو  

ذات  مدخالت
تأثير جوهري 
يمكن مالحظتها 

 (2)المستو  

 أسعار مسعرة 
اق نشطة في أسو

 2017ديسمبر  31 تاريخ  (1)المستو  
  التقييم دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

 موجودات المقاسة بالقيمة العادلةال    
 استثمارات متاحة للبيع    

 (11)ايضاح مسعرة 2017ديسمبر  31 6.044.230 - - 6.044.230
 (11)ايضاح غير مسعرة 2017سمبر دي 31 - - 3.715.576 3.715.576
────────────

── 
────────────

─ 
──────────── ────────────   9.759.806 3.715.576 - 6.044.230   

═════════════

═ 
═════════════

═ 

════════════ ═════════════   
 المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة:

 .2016ديسمبر  31وفي  2017ديسمبر  31كما في  ال يوجد مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة
 

   قياس القيمة العادلة باستخدام

 المجموع 

ذات  مدخالت
تأثير جوهري ال 
يمكن مالحظتها 

 (3)المستوى 

ذات  مدخالت
تأثير جوهري 

يمكن مالحظتها 
 (2)المستوى 

 أسعار مسعرة 
في أسواق نشطة 

 2016ديسمبر  31 تاريخ  (1)المستوى 
  التقييم دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني رينيدينار بح

 موجودات المقاسة بالقيمة العادلةال    
 استثمارات متاحة للبيع    

 (11)ايضاح مسعرة 2016ديسمبر  31 6.656.575 - - 6.656.575
 (11)ايضاح غير مسعرة 2016ديسمبر  31 - - 2.513.433 2.513.433

────────────

── 
────────────

─ 
──────────── ────────────   9.170.008 2.513.433 - 6.656.575   

═════════════

═ 
═════════════

═ 
════════════ ═════════════   
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 )تتمة( التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 12

 
 1، لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31المالية المنتهية في  ت إعداد التقاريرافترخالل 

 لقياسات القيمة العادلة. 3لقياسات القيمة العادلة ولم تكن هناك تحويالت إلى أو من المستوى  2والمستوى 
 

ستخدام تقنيات التقييم ابأو  االستثماردمة من قبل مدراء مقالالقيمة العادلة ستخدام با 3للمستوى سندات أسهم حقوق الملكية تم تقييم 
 . األخرى المناسبةبما في ذلك استخدام صافي قيمة الموجودات ومنهجيات التقييم األخرى  المناسبة

 

 3المستو   لألدوات الماليةتسوية قياسات القيمة العادلة 
  :3 مصنفة ضمن فئة المستوىالعادلة للموجودات المالية ال فيما يلي التغيرات في القيم

2016 
 دينار بحريني

2017 
  دينار بحريني

   

 يناير 1في  2.513.433 2.773.667

  مالال رأسعائد  (15.000) -

 تغيرات في القيمة العادلة 1.217.143 (260.234)
───────── ─────────  
 ديسمبر 31في  3.715.576 2.513.433
═════════ ═════════  

 لمخزونا 13

2016 
 دينار بحريني

2017 
  دينار بحريني

   

 بضاعة لغرض البيع 3.590.732 3.662.937

2.763.759 2.303.925 
 البالغ مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادماستهالكية ]بعد حسم مواد خام ومواد 

 دينار بحريني([ 180.350: 2016دينار بحريني ) 222.039

 قيد التحصيلضاعة ب 1.230.508 1.506.714

707.162 835.647 
 7.825البالغ  مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادمبضاعة تامة الصنع ]بعد حسم 

 دينار بحريني([ 7.638: 2016دينار بحريني )

208.240 199.274 
البالغ  مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادمومواد أخرى ]بعد حسم  قطع غيار

 دينار بحريني([ 397.646: 2016ي )دينار بحرين 427.082

───────

─ 

───────

─ 

 
8.848.812 8.160.086  
════════

═ 

════════  
 

 :المخزون بطيء الحركة والمتقادمفيما يلي الحركة في مخصص 
 

 2017 

 

مواد خام ومواد 
 استهالكية 

بضاعة تامة 
 الصنع

قطع غيار 
 المجموع ومواد أخر 

 دينار بحريني دينار بحريني ينيدينار بحر دينار بحريني 

     

 585.634 397.646 7.638 180.350 2017يناير  1في 

 71.312 29.436 187 41.689 )صافي( -المخصص للسنة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 656.946 427.082 7.825 222.039 2017ديسمبر  31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة( المخزون 13

 
 )تتمة( :المخزون بطيء الحركة والمتقادمفيما يلي الحركة في مخصص 

 2016 

 
مواد خام ومواد 

 ية استهالك

بضاعة تامة 
 الصنع

قطع غيار 
 المجموع ومواد أخرى

 ر بحرينيدينا دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

     

 543.697 367.760 5.138 170.799 2016يناير  1في 

 41.937 29.886 2.500 9.551 )صافي( -المخصص للسنة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 585.634 397.646 7.638 180.350 2016ديسمبر  31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 خر  وذمم أمدينة تجارية ذمم  14
2016 

 دينار بحريني
2017 

 دينار بحريني
 

7.656.426 7.456.907 
دينار بحريني  589.431]بعد حسم مخصص االضمحالل البالغ  ذمم تجارية مدينة

 دينار بحريني([ 562.811: 2016)
 (30أطراف ذات عالقة )إيضاح  -ذمم تجارية مدينة  131.268 139.862

─────── ───────  
7.796.288 7.588.175  

   

 ذمم مدينة أخرى 506.929 572.273

 مبالغ مدفوعة مقدماً  181.528 195.714

 ودائع  19.627 15.543

 (30مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح  2.626 9.123
─────── ───────  

8.588.941 8.298.885 
 

═══════ ═══════ 
 
 

 ة المذكورة أعاله:فيما يلي بنود وشروط الموجودات المالي
 يوماً. 90إلى  60ال تستحق أية فائدة على الذمم التجارية المدينة ويتم تسويتها عادًة خالل  -
 .30يضاح ، راجع إطراف ذات عالقةومبالغ مستحقة ألأطراف ذات عالقة  -بالنسبة لبنود وشروط الذمم التجارية المدينة  -
 وتتراوح شروط تسويتها بين شهر واحد إلى ثالثة أشهر. ال تستحق أية فائدة على الذمم المدينة األخرى -
 

دينار  562.811: 2016) 2017ديسمبر  31دينار بحريني كما في  589.431تم اضمحالل ذمم تجارية مدينة بإجمالي 
 .32ئتمان المجموعة، راجع إيضاح وضيحات بشأن عمليات إدارة مخاطر ا. بالنسبة لتبحريني(

 
 المدينة:التجارية الذمم  اضمحاللمخصص  فيما يلي التغييرات في

2016 
 دينار بحريني

2017 
  دينار بحريني

   

 يناير  1في  562.811 500.923

 )صافي( - سنةالمخصص لل 85.512 132.577

 مبالغ مشطوبة (58.892) (70.689)
─────── ───────  
 ديسمبر 31في  589.431 562.811

═══════ ═══════  
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 )تتمة(وذمم أخر  مدينة تجارية ذمم  14
 

 ديسمبر: 31كما في  ةفيما يلي التحليل الزمني للذمم التجارية المدينة غير المضمحل
 

  فات موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة 
 أكثر 
 60من 
 يوماً 

30-60 
 يوماً  

 أقل 
 30من 
 يوماً  

يفت موعد لم 
 استحقاقها 

  المجموع  وغير مضمحلة 

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

      

527.983 1.241.468 1.917.917 3.900.807 7.588.175 2017 
═══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════  

913.854 1.120.279 2.179.684 3.582.471 7.796.288 2016 
═══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════  

 
الحصول على بالمجموعة  مال تق. على الخبرات السابقة مدينة غير المضمحلة بالكامل بناءً الالتجارية توقع استرداد الذمم من الم

 الذمم التجارية المدينة.ضمانات على 
 

 وما في حكمهالنقد  15
 

 التالية: المبالغيشمل الموحدة لتدفقات النقدية الموحدة لقائمة الفي  المتضمنإن النقد وما في حكمه 
 

2016 
 دينار بحريني

2017 
 دينار بحريني

 

   

  بنوك ونقد أرصدة لدى 2.779.561 958.362

 من البنكعلى المكشوف سحوبات  (364.869) (1.112.706)
───────── ─────────  

 ديسمبر  31كمه كما في حفي النقد وما  2.414.692 (154.344)
═══════

═ 

════════  

 
 مريكي وتحمل فائدة بمعدالت تجارية. والدوالر األبالدينار البحريني  غالباً  هيمن البنك على المكشوف  سحوباتالإن أرصدة 

 
بحريني( دينار  15.733.821: 2016دينار بحريني ) 15.593.807لدى المجموعة مبالغ وقدرها ، 2017ديسمبر  31كما في 

  .قد استوفيت جميع الشروط المتعلقة بهامن تسهيالت القروض غير المسحوبة التي 
 

 أس المالر 16
2016 

 دينار بحريني
2017 

  دينار بحريني
 لمصرح به:ا  

10.000.000 10.000.000 
 قدرهاسمية إسهم بقيمة ( 100.000.000: 2016) 100.000.000

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

 :والمدفوع بالكاملوالمكتتب  الصادر  

8.067.505 8.067.505 
 قدرهاسمية إسهم بقيمة ( 80.675.052: 2016) 80.675.052 
 سهمدينار بحريني لل 0.100 

════════ ════════  
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 )تتمة( أس المالر 16
 

 ما يلي توزيع رأس المال:في أ(
 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 
 عدد الفئات

 األسهم
عدد 

 المساهمين

من نسبة 
مجموع 
األسهم 

 القائمة %
 عدد

 األسهم
عدد 

 المساهمين

نسبة من 
مجموع 
األسهم 

 القائمة %
       

 52 3.020 41.911.553 50 2.989 40.284.309 %1أقل من 

 38 15 30.329.853 40 14 31.957.097 %5% لغاية أقل من 1

 10 1 8.433.646 10 1 8.433.646 %20% لغاية أقل من 10
 ───────── ─────── ─────── ───────── ─────── ─────── 

 80.675.052 3.004 100 80.675.052 3.036 100 
 ═════════ ═══════ ═══════ ═════════ ══════ ═══════ 
 
وعدد األسهم  % من رأس المال الصادر للشركة5المساهم الرئيسي، الذي يحتفظ بأكثر من ة سيسم وجنإفيما يلي   ( ب

 : 2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31كما في  المحتفظ بها من قبله 

 سهمداألدع الجنسية االسم

   

 8.433.646 بحريني زينل محمد زينل دعبد الحمي

 
 س المال:ملكيته لمجموع األسهم القائمة لرأحصة  فيما يلي تفاصيل جنسية المساهم ونسبة ج(
 

 2017  2016 

 
 الجنسية

 عدد
 األسهم

عدد 
 المساهمين

 من نسبة 
مجموع 
  األسهم 
 القائم 

 عدد
 األسهم

 عدد 
 المساهمين

نسبة من 
مجموع 
األسهم 
 القائمة

       

 97.87 3.005 78.958.596 97.97 2.973 79.034.664 بحريني

 0.88 2 710.932 0.90 3 727.493 كويتي

 0.91 15 733.465 0.83 14 673.470 سعودي

 0.19 3 156.556 0.15 3 121.556 هندي

 0.04 1 35.918 0.04 1 35.918 أردني

 0.04 1 31.978 0.04 2 34.986 اماراتي

 0.03 1 21.500 0.03 1 21.500 بريطاني

 0.01 1 11.655 0.01 1 11.655 مصري

 0.02 7 14.452 0.01 6 13.810 أخرى
 ───────── ─────── ─────── ──────── ─────── ─────── 

 80.675.052 3.004 100 80.675.052
5 

3.036 100 
 ═════════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة( أس المالر 16
 

تفاصيل الحصص المحتفظ بها من قبل الهيئات الحكومية في البحرين كنسبة من مجموع األسهم القائمة لرأس ا يلي فيم د(
 : المال

 

 2017  2016 

 مؤسسات
 حكومية

 عدد
 األسهم

عدد 
 المساهمين

نسبة من 
مجموع األسهم 

 القائمة
 عدد

 األسهم
 عدد

 المساهمين

نسبة من 
مجموع األسهم 

 القائمة
       

 4.96 3 4.003.881 4.95 3 3.995.258 حكومية سساتمؤ
 ═══════ ═══════ ═══════ ═════════ ══════ ═══════ 

 

 أسهم خزانة  17
 

دينار  834.009: 2016دينار بحريني ) 834.009 وبإجمالي ( سهم3.640.117: 2016) 3.640.117خزانة الم ـسهأتمثل 
 لم تقمخالل السنة،  من رأس المال الصادر، والمحتفظ بها من قبل الشركة.%( 4.51: 2016) %4.51التي تمثل ، بحريني(

 دينار بحريني( 42.533بقيمة معاد شراؤه سهم إضافي  184.420: 2016سهم إضافي ) أيشراء الشركة بإعادة 
 

 أسهم إصدارعالوة  18
 

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

 

 قانوني إحتياطي 19
 

 حتياطياإل إلى% من ربح السنة 10تم تحويل شركة والنظام األساسي لل وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني
الصادر % من رأس المال 50القانوني  حتياطيعندما يبلغ اإلوز للشركة أن تقرر إيقاف مثل هذه التحويالت السنوية يجالقانوني. 
دينار بحريني( إلى  175.477: 2016دينار بحريني ) 168.521خالل السنة، قامت الشركة بتحويل مبلغ وقدره . والمدفوع

 اإلحتياطي القانوني.
 

 نص عليها قانون الشركات التجارية البحريني. يإال في الحاالت التي استخدامة لغرض التوزيع ال يمكن  حتياطيإن هذا اإل
 

 عام إحتياطي 20
 

عندما  ةالسنوي تالتحويال ههذن تقرر إيقاف يمكن للشركة أ. للشركةالعام طبقاً للنظام األساسي  حتياطيتحويل إلى اإللاعمل تم 
 50.000خالل السنة، قامت الشركة بتحويل مبلغ وقدره  ي قيود على توزيع هذا اإلحتياطي.وجد أيال كما إنه  ،يكون ذلك مناسباً 
 دينار بحريني( إلى اإلحتياطي العام. 50.000: 2016دينار بحريني )

 

 التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة  إحتياطي 21
 

وتغيرات القيمة العادلة الستثمارات الشركة الزميلة المتاحة  ،للبيع يتعلق هذا اإلحتياطي بتغيرات القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة
 للبيع وفروق الصرف الناتجة من تحويل العمليات األجنبية.

 

  غير قابلة للتوزيع - ةأرباح مبقا 22
 

امت الشركة بتحويل خالل السنة، ق وهي غير قابلة للتوزيع.من شركاتها التابعة القانوني  حتياطياإل المجموعة فيتمثل هذه حصة 
قبل المحول من حتياطي القانوني اإلحصتها من ب المتعلقدينار بحريني(  60.737: 2016دينار بحريني ) 71.138مبلغ وقدره 

 التابعة. هاشركاتإحدى 
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 أرباح أسهم مدفوعة وموصى بتوزيعها 23
 

باستثناء  نقدية أرباح أسهم، تم إعالن ودفع 2017مارس  26للمساهمين الذي عقد بتاريخ  جمعية العمومية السنويالفي اجتماع 
: 2016) 2016ديسمبر  31دينار بحريني للسنة المنتهية في  1.309.594 وبإجماليسهم للفلس  17أسهم الخزانة، بواقع 

 (.2015دينار بحريني متعلقة بسنة  1.235.510ي وبإجمالسهم للفلس  16باستثناء أسهم الخزانة، بواقع 
 

: 2016) دينار بحريني،  1،232،559وبإجماليسهم للفلس  16أسهم الخزانة، بواقع باستثناء  نقدية توزيع أرباح أسهم اقتراحتم 
حصول على خضع للدينار بحريني(، وسي 1.309.594فلس للسهم وبإجمالي  17أرباح أسهم نقدية بإستثناء أسهم الخزانة، بواقع 

 الجمعية العمومية السنوي إجتماعفي للمساهمين موافقة الرسمية 
 

 نهاية الخدمة للموظفين مكافآت 24
 

 : ا يليهي كم للمركز الماليالموحدة القائمة في  المثبت مخصصفي ال غيراتإن الت
2016 

 دينار بحريني
2017 

  دينار بحريني
   

 يناير 1في  1.216.365 1.078.745

 (7)إيضاح  المخصص خالل السنة 192.735 171.039

 المدفوع خالل السنة  (105.271) (33.419)
───────── ─────────  

 ديسمبر  31في  1.303.829 1.216.365
═════════ ═════════  

 

 حقوق غير مسيطرةقرض من  25
 

 %( سنوياً. 5: 2016% ) 5فعلي قدره بمعدل  فائدةالقرض حمل سداد محددة. يشروط  لهوجد مضمون وال تض غير هذا قر
 دينار بحريني( 130.000: 2016)غير المسيطرة فيما يتعلق بالقرض  للحقوقخالل السنة، لم تقم المجموعة بسداد أية مبالغ 

 

 قروض ألجل 26
2016 

 دينار بحريني
2017 

  دينار بحريني
   

 طني ش.م.ب.قرض من بنك البحرين الو   (     أ 125.000 375.000

 1 -بنك األهلي المتحد ش.م.ب. القرض من   ب( 104.173 187.509

 2 -بنك األهلي المتحد ش.م.ب. القرض من        ج ( 666.668 -

 3 -بنك األهلي المتحد ش.م.ب. القرض من  ( د - 20.845

 4 -بنك األهلي المتحد ش.م.ب.القرض من     و ( - 33.098
──────── ────────  
616.452 895.841  

═══════ ═══════  
 تم عرض القروض ألجل في القائمة الموحدة للمركز المالي كالتالي:

2016 
 دينار بحريني

2017 
 دينار بحريني

 

   
 غير متداولة 437.512 229.188

 متداولة 458.329 387.264
───────── ─────────  

616.452 895.841  
═══════ ═══════  

 

متداول والمتبقي  تاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي كجزءمن  شهراً  12خالل عن أقساط القروض المستحقة الدفع اإلفصاح يتم 
 كجزء غير متداول.  تم اإلفصاح عنه
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 )تتمة( قروض ألجل 26

 

ألغراض رأس المال العامل، وهو معروض بالدينار البحريني. إن  الوطني ش.م.ب.رض من بنك البحرين تم الحصول على ق ( أ
دينار بحريني(، إبتداءاً من  62.500: 2016دينار بحريني ) 62.500قسط ربع سنوي بقيمة  12القرض مستحق الدفع على 

بمعدل بيبور : 2016) % سنوياً 2.15بنسبة  فائدة إليهمضافاً ثالثة أشهر مدة ويحمل فائدة بمعدل بيبور ل 2015يوليو شهر 
 .المجموعةالصادرة عن السندات اإلذنية ألجل بموجب قرض التم ضمان . سنوياً  %(2.15 فائدة  إليهمضافاً ثالثة أشهر مدة ل

 

من البنك األهلي المتحد ش.م.ب. ألغراض رأس المال العامل وهو معروض بالدينار البحريني. ألجل تم الحصول على قرض ب(  
دينار  20.833: 2016)دينار بحريني  20.833قسط ربع سنوي متساوي قيمة كل منها  24القرض مستحق الدفع على  إن

: 2016) سنوياً  %3 فائدة بنسبة ثالثة أشهر مضافاً إليهمدة ويحمل فائدة بمعدل بيبور ل 2013فبراير شهر إبتداءاً من بحريني( 
الصادرة عن السندات اإلذنية (. تم ضمان القرض ألجل بموجب %3 فائدة مضافاً إليهثالثة أشهر مدة لبيبور بمعدل 

 المجموعة.
 

تم الحصول على قرض ألجل من البنك األهلي المتحد ش.م.ب. ألغراض رأس المال العامل وهو معروض بالدينار  ج(
: ال 2016يني )دينار بحر 20.833قسط شهري متساوي قيمة كل منها  36إن القرض مستحق الدفع على البحريني. 

% سنوياً 2.75 فائدة نسبة مضافاً إليه مدة شهر واحديحمل فائدة بمعدل بيبور لو 2017شيء(، إبتداءاً من شهر سبتمبر 
 المجموعة.الصادرة عن السندات اإلذنية ألجل بموجب قرض التم ضمان . : ال شيء(2016)

 

لشراء األرض الواقعة في الحد وهو معروض بالدينار  تم الحصول على قرض ألجل من البنك األهلي المتحد ش.م.ب. د(
 20.833: 2016دينار بحريني ) 20.833قسط شهري متساوي قيمة كل منها  36البحريني. إن القرض مستحق الدفع على 

% سنوياً 2.25 فائدة بنسبة ثالثة أشهر مضافاً إليهمدة ويحمل فائدة بمعدل بيبور ل 2014يناير شهر دينار بحريني(، إبتداءاً من 
وتم دفعها  المجموعةالصادرة عن السندات اإلذنية ألجل بموجب قرض التم ضمان %(. 2.25: بيبور مضافاً إليه 2016)

 .بالكامل خالل السنة
 

تم الحصول على قرض ألجل من البنك األهلي المتحد ش.م.ب. للنفقات الرأسمالية وهو معروض بالدينار البحريني. إن  (هـ
ويحمل فائدة بمعدل بيبور لثالثة أشهر  2012قسط شهري متفاوت إبتداءاً من أغسطس  60الدفع على  القرض مستحق

السندات اإلذنية ألجل بموجب قرض التم ضمان . %( سنوياً 3: بيبور لثالثة أشهر مضافاً إليه 2016% )3مضافاً إليه 
 وتم دفعها بالكامل خالل السنة. المجموعة.الصادرة عن 

 

تم  للمساهمين.األسهم رباح أتوزيع  واإلعالن عنببعض التعهدات المتعلقة بالنسب المالية  اإللتزاماتفاقيات القرض  تتطلب شروط
 القروض.تعهدات بجميع  اإللتزام

 

 ذمم أخر  ودائنة تجارية ذمم  27
2016 

 دينار بحريني
2017 

  دينار بحريني
   

 ذمم تجارية دائنة 3.280.581 3.544.401
 مصروفات مستحقة 1.669.362 1.324.420
 لم يطالب بها بعد أرباح أسهم  435.551 431.294
 ذمم دائنة أخرى 247.160 394.560
 (30ألطراف ذات عالقة )إيضاح مبالغ مستحقة  423.403 232.696

───────── ─────────  

5.927.371 6.056.057  
═════════ ═════════  

 طلوبات المالية المذكورة أعاله:فيما يلي أحكام وشروط الم
 يوماً. 90إلى  60ال تستحق أية فائدة على الذمم التجارية الدائنة ويتم تسويتها عادة خالل   -
 .30بالنسبة للبنود والشروط المتعلقة بالمبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة، راجع إيضاح  -
 تتراوح شروط تسويتها بين شهر واحد إلى ستة أشهر.ال تستحق أية فائدة على الذمم الدائنة األخرى و  -
 

 استيرادقروض  28
 

فعلي الفائدة ال سعرتم الحصول على هذه القروض من بنوك تجارية إلستيراد مواد خام وبضاعة تامة الصنع مع متوسط مرجح 
 وعة.الصادرة عن المجمالسندات اإلذنية %( سنوياً وهي مضمونة بموجب 3.52: 2016% )3.75بمعدل 
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 بشكل جزئي مملوكة  - جوهريةشركة تابعة  29

 

% في شركة أوال لأللبان ذ.م.م.، وهي شركة تابعة تأسست في مملكة البحرين وتعمل في مجال إنتاج 51تمتلك المجموعة حصة ملكية بنسبة 
 يم وصلصة الطماطم. وتموين الحليب والعصائر واأليسكر

 

. تستند هذه المعلومات على المبالغ قبل 2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31كما في  فيما يلي أدناه ملخص المعلومات المالية للشركة التابعة
 االستبعادات البينية. 

2016 
 دينار بحريني

2017 
 ملخص قائمة الدخل الشامل: دينار بحريني

   
 مبيعات 15.106.663 14.511.241

 دخل تشغيلي آخر  27.072 73.574
 تكاليف المبيعات (10.188.466) (9.745.425)
 مصروفات البيع والتوزيع (1.509.782) (1.513.798)

 تكاليف الموظفين (1.366.815) (1.481.424)
 مصروفات عامة وإدارية  (481.177) (340.730)
 تكاليف التمويل (56.115) (83.566)
 استهالك (138.502) (115.383)

 صافي -مكاسب صرف العمالت  23.144 12.940
───────── ─────────  
 الربح للسنة 1.416.022 1.317.429
════════ ════════  

 األخرى ةالدخل )الخسارة( الشامل 25.811 (36.283)
════════ ════════  
 مجموع الدخل الشامل 1.441.833 1.281.146
════════ ════════  

 العائد إلى الحقوق غير المسيطرة  706.498 627.762
════════ ════════  

 أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة - 201.452
════════ ════════  

 

2016 
 دينار بحريني

2017 
 ملخص قائمة المركز المالي: دينار بحريني

   
 وك )متداول(مخزون ونقد وأرصدة لدى بن 5.254.657 3.928.868
 عقارات وآالت ومعدات وموجودات أخرى )غير متداولة(  1.359.518 1.345.495
 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى )متداول( 3.239.825 3.244.695

 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى )متداول( (2.782.392) (2.389.691)
 (ةسحوبات على المكشوف من البنك )متداول - (505.650)
 (ةقروض تستحق عليها فائدة وإلتزامات اإلقتراض )متداول - (33.098)
 (ةقروض تستحق عليها فائدة وإلتزامات اإلقتراض )غير متداول (1.000.000) (1.000.000)
 (ةمكافآت نهاية خدمة الموظفين )غير متداول (543.534) (504.378)

──────── ────────  
 حقوق الملكية  5.528.074 4.086.241
════════ ════════  

 العائد الى:  

 حاملي أسهم الشركة االم 2.819.318 2.083.983
 حقوق غير مسيطرة 2.708.756 2.002.258
──────── ────────  
4.086.241 5.528.074  
════════ ════════  

   
2016 

 دينار بحريني
2017 

 ملخص معلومات قائمة التدفقات النقدية: دينار بحريني
   

 صافي التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية  2.439.686 1.425.006
 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية (400.533) (338.284)
 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في االنشطة التمويلية (33.098) (930.628)
 ت االجنبيةتحويل العمال تتعديال 25.811 (36.283)

──────── ────────  
 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 2.031.866 119.811

════════ ════════  
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 عالقةالطراف ذات األمعامالت مع  30
 

 أعضاء مجلس إدارةشركات ذات ووأعضاء مجلس اإلدارة ين الرئيسيمساهمين العالقة الشركات الزميلة والتمثل األطراف ذات 
من قبل هذه المتأثرة مشتركة أو السيطرة الأو سيطرة لخاضعة لوشركات  للمجموعةوموظفي اإلدارة الرئيسيين  مشتركين

 .المجموعةطراف. يتم الموافقة على سياسات التسعير وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة األ
 

 لدخل:الموحدة لقائمة الو لمركز الماليالموحدة لقائمة الواألرصدة المتعلقة باألطراف ذات العالقة المتضمنة في  تفيما يلي المعامال
 

 األسم العالقة طبيعة المعامالت

   
 شركة البحرين للمواشي ش.م.ب. )مقفلة( ةشركة زميل .المستلمة سهماألرباح أوالمقدمة الخدمات 

 شركة القطرية البحرينية لتجارة األغذية ذ.م.م.ال ةشركة زميل التصفية يدقشركة 

 القابضة ذ.م.م. إنجنير نعبد الرحمشركة يوسف  مشتركمجلس إدارة عضو  الخدمات المستلمة

 انترشيليد ذ.م.م. عضو مجلس إدارة مشترك خدمات التأمين.

 لشركة المتحدة لصناعات الورق ش.م.ب. ا عضو مجلس إدارة مشترك شراء مواد التعبئة والتغليف.

 شركة دلمون للدواجن ش.م.ب. عضو مجلس إدارة مشترك .المستلمة أرباح األسهمومشتريات 

 مركز سفريات المنامة عضو مجلس إدارة مشترك الخدمات المقدمة

 مجموعة محمد جالل عضو مجلس إدارة مشترك شراء وبيع البضائع.

 شركة صالح الصالح ذ.م.م. مجلس إدارة مشتركعضو  شراء وبيع البضائع.

 شركة إبراهيم خليل كانو ش.م.ب. )مقفلة( عضو مجلس إدارة مشترك .المستلمة الخدماتوشراء قطع الغيار 

 )مقفلة( شركة محمد علي زينل عبدهللا عضو مجلس إدارة مشترك شراء وبيع البضائع.
 كترونيات ذ.م.م.شركة فخرو لإلل عضو مجلس إدارة مشترك مبيعات.

 المؤسسة الوطنية للنقل عضو مجلس إدارة مشترك الخدمات المستلمة
 تأجير السيارات –بدجت  عضو مجلس إدارة مشترك الخدمات المستلمة

 شركة البحرين للسينما ش.م.ب. عضو مجلس إدارة مشترك مبيعات.
 ذ.م.م. خالد المؤيد وأوالده عضو مجلس إدارة مشترك مشتريات.

 ش.م.ب. بي إم إم آي عضو مجلس إدارة مشترك .المستلمة أرباح األسهمو راء وبيع البضائعش
 ية ذ.م.م. شركة توريد األغذ عضو مجلس إدارة مشترك بيع البضائع.

 مجموعة بانز ش.م.ب. )مقفلة( عضو مجلس إدارة مشترك .المستلمة أرباح األسهمو مبيعات
 عبدهللا يوسف فخرو وأوالده  ضو مجلس إدارة مشتركع .المستلمة الخدماتوبيع البضائع 

 

مبالغ مستحقة 
 ألطراف

 ذات عالقة

 مبالغ مستحقة
 من أطراف
 ذات عالقة

 ذمم تجارية
 مدينة 

 دخل تشغيلي
 آخر

 شراء بضائع
 وخدمات

 
 مبيعات

 

 2017مبر ديس 31 بحريني دينار بحريني دينار دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

       
 شركات زميلة - 190.940 55.667 - 2.626 44.604

378.799 - 131.268 300.706 1.084.142 453.954 
أعضاء مجلس اإلدارة 

 المشتركين
─────── ──────

19.818─ 

─────── ─────── ─────── ───────  
423.403 2.626 131.268 356.373 1.275.082 453.954  

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

مبالغ مستحقة 
 ألطراف

 ذات عالقة

 ةمبالغ مستحق
 من أطراف
 ذات عالقة

 ذمم تجارية
 مدينة 

 دخل تشغيلي
 آخر

 شراء بضائع
 وخدمات

 
 

 مبيعات

 

 2016ديسمبر  31 بحريني دينار دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
       

 شركات زميلة - 76.158 31.774 - 9.123 6.445

226.251 - 139.862 344.540 1.129.336 447.927 
أعضاء مجلس اإلدارة 

 المشتركين
─────── ───────

19.818─ 

─────── ─────── ─────── ───────  
232.696 9.123 139.862 376.314 1.205.494 447.927  

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  
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 )تتمة( عالقةالمعامالت مع أطراف ذات  30
 

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

قرض من حقوق غير  باستثناء غير مضمونة وبدون فوائد ويتم تسويتها على أساس نقدي الناتجة ضمن االعمال االعتيادية، هي
 31في  تينالمنتهي ينتعالقة للسنمن أطراف ذات  المستحقةغ على المبال اضمحالل. لم تسجل المجموعة أي (25)إيضاح  مسيطرة

 .2016ديسمبر  31و 2017مبر ديس
 

 موظفي اإلدارة الرئيسيين تعويضات
 ن خالل السنة:ين الرئيسييوأعضاء اإلدارة اآلخرمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة فيما يلي 

 
2016 

 دينار بحريني
 2017 

  دينار بحريني

    
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 112.750  107.625

 تماعات مجلس اإلدارةأتعاب حضور إج 53.550  57.150
───────  ───────  
164.775  166.300  

    

 مكافآت قصيرة األجل  244.560  249.595

 ت نهاية الخدمة للموظفين مكافآ 16.182  12.786

 عالوات  13.169  12.635

275.016  273.911  
───────  ───────  
439.791  440.211  

═══════  ═══════  
 

 ديسمبر: 31كما في إجمالي حصة الملكية المحتفظ بها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة تفاصيل ي فيما يل
 

   عدد األسهم المحتفظ بها 
 االسم  العالقة 2017 2016

    

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

 السيد يوسف صالح عبدهللا الصالح (2) نائب رئيس مجلس اإلدارة 542.227 542.227

 ( الدكتور عصام عبدهللا يوسف فخرو3) عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية 1.583.161 1.583.161

 خليل المؤيد ن( السيد خالد عبد الرحم4) عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية 591.545 591.545

 د يوسف عبد هللا أمين( السيد جها5) عضو  450.000 450.000

  معبد الرحي ن( السيد علي يوسف عبد الرحم6) عضو 149.660 376.069

 ( السيد إبراهيم صالح الدين أحمد إبراهيم7) عضو 311.115 311.115

 ( السيد عبدالرضا محمد رضا الديلمي8) عضو 270.184 270.184

 ( السيد سامي محمد يوسف جالل9) عضو 203.901 203.901

 ( السيد فؤاد إبراهيم خليل كانو10) عضو 174.757 174.757
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 )تتمة( عالقةالمعامالت مع أطراف ذات  30
على  بناءً  الملكيةحصة نسبة 

    مجموع األسهم القائمة

 االسم  العالقة 2017 2016

    

 إبراهيم محمد علي زينل( السيد 1) إلدارةرئيس مجلس ا 2.34 2.34

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

 ( الدكتور عصام عبدهللا يوسف فخرو3) عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية 1.96 1.96

 د عبدالرحمن خليل المؤيد( السيد خال4) عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية 0.73 0.73

 ( السيد جهاد يوسف عبد هللا أمين5) عضو 0.56 0.56

  معبد الرحي ن( السيد علي يوسف عبد الرحم6) عضو 0.19 0.47

 ( السيد إبراهيم صالح الدين أحمد إبراهيم7) عضو 0.39 0.39

 ( السيد عبدالرضا محمد رضا الديلمي8) عضو 0.33 0.33

 السيد سامي محمد يوسف جالل (9) عضو 0.25 0.25

 ( السيد فؤاد إبراهيم خليل كانو10) عضو 0.22 0.22
 

  والتزامات ارتباطات 31
 

 إرتباطات النفقات الرأسمالية )أ(
لها ولكن لم يتم عمل مخصص إعداد التقارير المالية عليها بتاريخ المتعاقد النفقات الرأسمالية المتوقعة  ارتباطاتفيما يلي  

   :بعد
2016 

 دينار بحريني
2017 

 دينار بحريني
 

   

 معدات و وآالتعقارات  211.995 88.646
═══════ ═══════  

 تسوية كافة اإلرتباطات المذكورة أعاله خالل سنة واحدة.بأن يتم من المتوقع 
 

  إرتباطات عقود التأجير التشغيلية )ب(
شروط العقود التأجيرية لديها . هذه بها ومرافق اإلنتاج والتخزينمكات مقرعلى دخلت المجموعة في عقود تأجير تجارية 

 للتجديد حسب خيار المجموعة.  سنوات وهي قابلة 8إلى  1اوح بين تترسارية 
 

 :ديسمبر 31بموجب عقود التأجير التشغيلية كما في  المستقبلية جيرالحد األدنى لمدفوعات التأفيما يلي 
 

2016 
 دينار بحريني

2017 
  بحريني دينار

   
 خالل سنة واحدة 273.592 221.969

 بعد سنة ولكن ليست أكثر من خمس سنوات 233.311 390.638
─────── ───────  

612.607 506.903 
 القائمة الموحدة النفقات اإلجمالية لعقود التأجير التشغيلية المتعاقد عليها في تاريخ 

  للمركز المالي
═══════ ═══════  

 اناتضم )ج(
داء الصادره من قبل البنوك نيابًة عن المجموعة ضمن أعمالها األالعطاءات والمبالغ المدفوعة مقدماً وضمانات بلغت 

 دينار بحريني(.  489.477: 2016) 2017ديسمبر  31دينار بحريني كما في  821.636االعتيادية 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2017ديسمبر  31في 

 
 

 سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية 32
 

 المقدمة
جزء معين واستيراد ض من حقوق غير مسيطرة وقروض قروض ألجل وقر إن المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة تتألف من

و تمويل . إن الغرض الرئيسي لهذه المطلوبات المالية هعلى المكشوف من البنك اتبووالسح ذمم تجارية دائنة وذمم أخرىمن 
ونقد ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى وأرصدة لدى بنوك جزء معين من للمجموعة. لدى المجموعة والنفقات الرأسمالية العمليات 

 متاحة للبيع.  اتاستثمارمباشرًة من عملياتها. كما تحتفظ المجموعة ب ةالناتج

 
 .ن ومخاطر السيولةئتمامتمثلة في مخاطر السوق ومخاطر االمخاطر تتعرض المجموعة لعدة 

 
 اللجنة التنفيذية

ومخاطر  خطط وسياسات المجموعةو مسئولة عن تقييم والتصديق على األعمال واستراتيجيات المخاطرهي الإن اللجنة التنفيذية 
 للمجموعة.المتاحة  األموالمن عوائد تحسين السيولة وزيادة اللوذلك ية للمجموعة االستثمارباألنشطة السوق والسيولة المتعلقة 

 
 مجلس اإلدارة

 .المخاطر ستراتيجياتمبادئ واعلى  والتصديقمسئول عن إدارة المخاطر ككل هو الإن مجلس اإلدارة 
 

 مخاطر السوق
مل أسعار تالسوق. تش رنتيجة لتغيرات أسعاألداة مالية  لتدفقات النقدية المستقبليةلالعادلة  قيمةالمخاطر السوق هي مخاطر تقلبات 

من خالل مخاطر التي تتأثر األدوات المالية األسهم.  أسعار مخاطراألجنبية ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر العملة ى علالسوق 
وأرصدة لدى البنك ونقد الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى جزء معين من المتاحة للبيع و االستثماراتتتضمن على  السوق

 ك.وبات على المكشوف من البنالذمم الدائنة والذمم األخرى والسح من وجزء معينألجل وقروض االستيراد قروض و
 

المعدالت العائمة إلى الثابتة للدين ونسبة األدوات المالية من نسبة أن صافي مبلغ الدين وعلى أساس  القوائمتم إعداد تحليل حساسية 
 .2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31كما في في العمالت األجنبية جمعيها ثابتة 

 
 :حساسيةالالتالية في حساب تحليل  االفتراضاتتم عمل 

 
ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31الموجودات والمطلوبات المالية كما في لمركز المالي بالموحدة لقائمة التتعلق حساسية  ( أ

 ؛2016
 
ق المعنية. تستند هذه على إن حساسية بنود القائمة الموحدة للدخل ذات الصلة هو تأثير التغيرات المفترضة في مخاطر السو ( ب

 ؛ و2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31الموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها كما في 
 
 31في األجنبية العمليات وتحويل المتاحة للبيع  االستثماراتباألخذ في االعتبار تأثير الملكية حقوق حساسية  إحتسابيتم  ( ج

 رات المفترضة للمخاطر األساسية. بالمتغي 2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر 
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
 الفائدة.لتغيرات في أسعار نتيجة مالية الألداة ل العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية قيمةال تقلباتهي مخاطر  سعار الفائدةأمخاطر 

)سحوبات على المكشوف من فائدة عائم  تحمل معدلتتعرض المجموعة لمخاطر أسعار فائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي 
 (.قروض ألجلبعض الو البنك
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2017ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية  32
 

 )تتمة( مخاطر السوق
 )تتمة(مخاطر أسعار الفائدة 

دخل للتغيرات المحتملة الممكنة في أسعار الفائدة، مع االحتفاظ بجميع المتغيرات لالموحدة لقائمة اليوضح الجدول التالي حساسية 
 وبعض القروض ألجل التيمن البنك  السحوبات على المكشوفر على يالتأثيتأثر ربح المجموعة للسنة من خالل األخرى ثابتة. 
 : على النحو التالي معدل عائمتحمل فائدة ب

2016  2017  

     
 الزيادة )النقص( في النقاط األساسية 50+ 25- 50+ 25-

 )النقص( الزيادة في الربح ]بالدينار البحريني[ (2.970) 1.485 (8.646) 4.323

 
 مخاطر العمالت األجنبية

ي أسعار لتغيرات فنتيجة مالية الألداة ل العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية قيمةتقلبات الهي مخاطر  العمالت األجنبيةمخاطر 
األجنبية. تتعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية التي تتعلق بصورة رئيسية  صرف العمالت

 باألنشطة التشغيلية للمجموعة )عندما يتم عرض اإليرادات أو المصروفات بعملة مختلفة عن العملة الرئيسية للمجموعة(، 
 

بعمالت أجنبية أغلبها المستحقة دينار بحريني(  197.354: 2016دينار بحريني ) 96.605البالغة ة فيما عدا الذمم التجارية الدائن
بالفرنك السويسري والجنيه االسترليني والدينار : أغلبها 2016)واليورو والجنيه االسترليني والدينار الكويتي الفرنك السويسري ب

 لعمالت األجنبية سوف لن يكون له تأثير جوهري على أداء المجموعة.% في أسعار ا5إن التغير بمعدل . (الكويتي واليورو
 

والعمالت المثبتة بالدوالر األمريكي بالدوالر األمريكي، لذلك ال تمثل األرصدة بالدوالر األمريكي مثبت بما أن الدينار البحريني 
 مخاطر عملة جوهرية.

 
 مخاطر أسعار األسهم 

نتيجة سواًء كانت هذه التغيرات  ،قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوقبات تقلعبارة عن  األسهممخاطر أسعار 
 المتداولة في السوق.  االستثماراتعلى جميع  تؤثرأو عوامل مّصدرها خاصة باألداة المالية ذاتها أو  لعوامل

 
لألفراد وإجمالي أدوات أسهم حقوق الملكية. يتم ها ووضع حدود اتاستثمارتدير المجموعة مخاطر أسعار األسهم من خالل تنويع 

تقديم تقارير عن محفظة أسهم حقوق الملكية إلى اللجنة التنفيذية بصورة منتظمة. تقوم اللجنة التنفيذية بمراجعة وتصديق جميع 
 .االستثماراتقرارات 

 
لمحتملة الممكنة في أسعار األسهم، مع اإلحتفاظ يلخص الجدول التالي حساسية التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للتغيرات ا

إن تأثير االنخفاض في قيمة أسعار األسهم يمكن أن يكون لها تأثير على القائمة الموحدة للدخل أو بجميع المتغيرات األخرى ثابتة. 
م يكن على ما إذا كان أو لالحقوق العائدة إلى المجموعة، وهذا يعتمد التغيرات في القائمة الموحدة للدخل الشامل اآلخر أو 

القائمة الموحدة للدخل مد. إن الزيادة في أسعار أسهم حقوق الملكية يمكن أن يكون لها تأثير على االنخفاض جوهري أو طويل األ
 فقط ولكن ليس لها أي تأثير على القائمة الموحدة للدخل.حقوق الملكية القائمة الموحدة للتغيرات في والشامل اآلخر 
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 الموحدةحول القوائم المالية  حاتإيضا
 2017ديسمبر  31في 

 

 )تتمة(سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية  32
 

 )تتمة( مخاطر السوق
 )تتمة(مخاطر أسعار األسهم 

 

 تغيرات في
القيمة 
 العادلة

 التأثير على القائمة
  الموحدة للدخل

دة الموحالتأثير على القوائم 
يرات والتغاآلخر للدخل الشامل 

 حقوق الملكيةفي 
 2016 2017 2016 2017 لألسهم   

 دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني   

      مسعرة اتاستثمار

 609.388 549.719 - - %10 البحرين -   

 -10% (23.495) (35.555) (526.224) (573.833) 
 56.269 54.704 - - %10 األخرى دول مجلس التعاون الخليجي -   

 -10% (243) (8.042) (54.461) (48.227) 

      

      غير مسعرة مدرجة بالقيمة العادلة استثمارات

 251.343 371.558 - - %10 أسهم حقوق الملكية -   

 -10% (11.323) (3.840) (360.235) (247.503) 

 
ة بالتكلفة حيث أن تأثير التغيرات في أسعار األسهم سوف يتم بيانه فقط غير مسعرة مدرج اتستثمارأيضاً بعض اال المجموعةلدى 

 . القائمة الموحدة للدخلعندما تعتبر مضمحلة، حينها سوف يتم إدراجها في  وأ االستثماراتعند بيع 
 

 مخاطر االئتمان
وفاء بالتزاماته األمر الذي ينتج عنه تحمل ن عدم تمكن أحد أطراف األداة المالية من المئتمان هي المخاطر التي تنتج إن مخاطر اال

تتعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان من أنشطتها التشغيلية )بصورة رئيسية الذمم التجارية المدينة(  مالية. ةالطرف اآلخر لخسار
 وأنشطتها التمويلية، متضمنة أرصدة لدى البنوك واألدوات المالية األخرى.

 
 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى 

المتعلقة بالذمم التجارية المدينة والذمم األخرى بمراعاة السياسات واإلجراءات الموضوعة من قبل مخاطر االئتمان تم إدارة ي
تصنيف إئتماني واسع  المجموعة للرقابة المتعلقة بإدارة مخاطر إئتمان العميل. يتم تقييم الجودة اإلئتمانية للعميل على أساس معيار

 ويتم مراقبة الذمم التجارية المستحقة بصورة منتظمة. ،الحدود اإلئتمانية لألفراد وفقاً لهذا التقييمالنطاق ويتم تحديد 
 

المبالغ  بجمع. باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة مالي بتاريخ إعداد كل تقرير االضمحاللعمل مخصص الحاجة إلى يتم تحليل 
المخصص على  إحتسابالجماعي. وتستند عملية  ضمحاللويتم تقييمها لال المستحقة الصغيرة من العمالء في مجموعات متجانسة

 البيانات التاريخية المتكبدة فعالً.
 

 ئتمان تركز مخاطر اال
ة واليات قضائية ار عمالئها في عدئتمان فيما يتعلق بالذمم التجارية المدينة كمنخفضة، وذلك النتشتقيم المجموعة تركز مخاطر اال

 كبير. ي أسواق مستقلة إلى ٍحدت وتعمل فوقطاعا
 

 31في  %21تمثل حسابات أكبر خمسة من عمالء المجموعة منتجاتها إلى تجار الجملة وتجار التجزئة. تقوم المجموعة ببيع 
 .من الذمم التجارية المدينة القائمة %(25: 2016) 2017ديسمبر 

 
 أرصدة مصرفية 

تحد المجموعة من مخاطر االئتمان هذه . عجز الطرف اآلخر عن سداد المبالغعن من األرصدة المصرفية مخاطر االئتمان تنتج 
 سمعة جيدة فقط.تتمتع بعن طريق التعامل مع بنوك 



 ش.م.ب.  ترافكو مجموعة

55 

 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2017ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية  32
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان
 لمخاطر االئتمانالتعرضات القصوى 

الي دون األخذ في المدرجة في القائمة الموحدة للمركز الم للبنودئتمان لمخاطر االالتعرضات القصوى يوضح الجدول أدناه 
 انات أو تعزيزات إئتمانية أخرى.االعتبار أي ضم

2016 
 دينار بحريني

2017 
   دينار بحريني

    

 ذمم تجارية مدينة   7.588.175 7.796.288

 أرصدة لدى بنوك   2.735.152 903.601

 أخرى  مدينة ذمم  506.929 572.273

 ودائع   19.627 15.543

 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  2.626 9.123
─────── ───────   
9.296.828 10.852.509   
═══════ ═══════   

 مخاطر السيولة
تقلل المجموعة من مخاطر سيولتها . بالتزاماتهاقدرة المؤسسة على الوفاء مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم م

يوماً من تاريخ  90إلى  60بالحرص على توفر التسهيالت المصرفية لها. إن شروط مبيعات المجموعة تتطلب دفع المبالغ خالل 
 لشراء/ الشحن.يوماً من تاريخ ا 90إلى  60سداد الذمم التجارية الدائنة خالل  البيع. يتم عادةً 

 

تعاقدية التواريخ العلى أساس ديسمبر  31المطلوبات المالية غير المخصومة للمجموعة في يلخص الجدول أدناه بيان إستحقاق 
 .في السوق ومعدالت الفائدة الحالية للسداد

 

 

 عند
 الطلب

 قل من أ
 أشهر 3

 إلى 3من 
 شهراً  12

 إلى 1من 
 سنوات 5

 
 المجموع

 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  ي دينار بحرين 2017

      

 4.386.695 - 488.013 2.998.981 899.701 وذمم أخرى ذمم دائنة 

 2.971.320 -  2.971.320 - استيرادقروض 

 364.869 - - - 364.869 من البنكعلى المكشوف  اتبوسح
 987.196 503.743 268.746 214.707 - قروض ألجل

 621.250 621.250 - - - مسيطرةق غير ض من حقوقر
 ───────

── 

───────

─ 

───────

─ 

───────

──     

─────── 
 1.264.570 6.185.008 756.759 1.124.993 9.331.330 
 
 
 
 
 
 

══════ ═══════

═ 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

 عند 
 الطلب

 قل من أ
 أشهر 3

 إلى 3من 
 شهراً  12

 إلى 1من 
 سنوات 5

 
 المجموع

 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  2016
      

 4.602.951 - 512.071 3.146.825 944.055 وذمم أخرى ذمم دائنة 

 3.095.938 - 295.860 2.800.078 - قروض استيراد

 1.112.706 - - - 1.112.706 من البنكعلى المكشوف  اتبوسح

 698.112 275.026 319.493 103.593 - قروض ألجل

 621.250 588.099 25.313 7.838 - ض من حقوق غير مسيطرةقر
 ───────

─ 

───────

─ 

─────── ───────

──     

─────── 
 2.056.761 6.058.334 1.152.737 863.125 10.130.957 
 

 

 

 

 

 

══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 الموحدةحول القوائم المالية  احاتإيض
 2017ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية  32
 

 التغيرات في المطلوبات الناتجة من األنشطة التشغيلية

 

 

  31كما في  أرباح أسهم  التدفقات النقدية  1كما في  
 2016 ديسمبر مثبتة مدفوعات مكتسبة  2016يناير  
 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  

      
لم  مستحقة أرباح أسهم 

 431.294 1.235.510 (1.202.566) - 398.350 يطالب بها بعد

 616.452 - (862.971) - 1.479.423 ض ألجلوقر

 3.069.844 - (4.119.282) 4.261.700 2.927.426 قروض استيراد

قروض من حقوق غير 
 497.000 - (130.000) - 627.000 مسيطرة

 ───────

── 

─────── ──────── ─────── ─────── 
 5.432.199 4.261.700 (6.314.819) 1.235.510 4.614.590 
 

 

 

 

 

 

═══════ ═══════ ════════ ═══════

══ 

═══════ 

 

 ل إدارة رأس الما
ئتمانية قوية ونسبة رأسمال عالية من أجل دعم اتحتفظ بدرجات الشركة هو التأكد بأن شركة مال الإن الهدف الرئيسي إلدارة رأس

 لمساهمين. الها وزيادة الحد األقصى للقيمة اأعم
 

على أو تعديل  جل الحافظ. من أاألوضاع االقتصاديةرأسمالها وعمل تعديالت على ضوء التغيرات في  هيكل ةبإدارالشركة تقوم 
 إصدار أسهم جديدة. إعادة شراء أسهمها أو تعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو شركة هيكلة رأس المال، يمكن لل

 
 . 2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31السياسات والعمليات خالل السنوات المنتهية في عمل تغييرات في األهداف و لم يتم

 
حقوق النسبة كصافي الدين مقسومة على  إحتساب. ويتم الملكية حقوقساس نسبة الدين إلى لمجموعة رأس المال على أتراقب ا
وقرض من حقوق غير مسيطرة وذمم تجارية دائنة وذمم صافي الدين كإجمالي الدين )أي قروض ألجل  إحتساب. يتم الملكية

)أي أسهم الملكية حقوق ات أسهم جميع مكونيتضمن رأس المال على . (حكمهمنها النقد وما في  اً محسوم االستيرادأخرى وقروض 
عام وأرباح مبقاة قابلة للتوزيع وأرباح مبقاة غير قابلة للتوزيع  إحتياطيقانوني و إحتياطيوعالوة إصدار أسهم ورأس المال 

 (. وتوزيعات مقترحةالعادلة  وتغيرات في القيم

  31كما في  أرباح أسهم  التدفقات النقدية  1كما في  
 2017 ديسمبر مثبتة مدفوعات مكتسبة  2017يناير  
 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  ر بحريني دينا 

      
لم يطالب مستحقة أرباح أسهم 

 435.551 1.309.594 (1.305.337) - 431.294 بها بعد

 895.841 - (470.611) 750.000 616.452 ض ألجلوقر

 2.946.277 - (4.416.527) 4.292.960 3.069.844 قروض استيراد

روض من حقوق غير ق
 497.000 - - - 497.000 مسيطرة

 ───────

─ 

─────── ──────── ─────── ─────── 
 4.614.590 5.042.960 (6.192.475) 1.309.594 4.774.669 
 

 

 

 

 

 

═══════ ═══════ ════════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة(سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية  32
 

 )تتمة(إدارة رأس المال 

2016 
 دينار بحريني

2017 
   دينار بحريني

    
 قروض ألجل   895.841 616.452

 قرض من حقوق غير مسيطرة   497.000 497.000

 رى ذمم تجارية دائنة وذمم أخ  6.056.057 5.927.371

 قروض استيراد   2.946.277 3.069.844

 سحوبات على المكشوف من البنك  364.869 1.112.706
──────── ────────   
 صافي الدين   10.760.044 11.223.373
════════ ════════   
  ترافكو حاملي أسهممجموع الحقوق العائدة إلى   25.017.179 23.905.762
════════ ════════   

 الملكية حقوقنسبة الدين إلى   43% 47%
════════ ════════   

 

 العادلة القيمة قياسات 33
 

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

 القيمة العادلة لألدوات المالية 
 التالية: واالفتراضاتتقدير القيمة العادلة لألدوات المالية بناًء على الطرق يتم 
 
ك وجزء معين من الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى د والسحوبات على المكشوف من البننقالاألرصدة لدى البنوك و ( أ

اقات القصيرة إلستحقلكبير  إلى حدٍ د ذلك ويعووجزء معين من الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى تقارب قيمها المدرجة 
 ؛2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31كما في  األدواتلتلك األجل 

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

 ؛ و2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31كما في  لعادلةال تختلف القيم المدرجة بشكل جوهري عن قيمها الفائدة. ا
 
في األسواق النشطة أو في حالة  المعلنةالسوق المتاحة للبيع المسعرة من أسعار  لالستثماراتالعادلة  القيمةتم اشتقاق  ج(

باستخدام تقنيات التقييم أو  االستثمارلمقدمة من قبل مدراء االقيمة العادلة المتاحة للبيع غير المسعرة، باستخدام  االستثمارات
لبعض االستثمارات بالنسبة   .أو منهجيات التقييم المناسبة األخرى اتالمناسبة األخرى بما في ذلك صافي قيمة الموجود

 التكلفة.االستثمارات بسعر العقارية، ال توجد لها أسعار سوقية يمكن مالحظتها بسهولة، وبالتالي، يتم إدراج هذه 
 

 ة للموجودات أو المطلوبات غير المالية القيم العادل
ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31بالقيمة العادلة كما في يتم قياسها ال تمتلك المجموعة أي موجودات أو مطلوبات غير مالية التي 

2016. 
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 .12اجع إيضاح بالنسبة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة ر
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 )تتمة( العادلة القيمة قياسات 33

 
 األدوات المالية حسب الفئة

التكلفة المطفأة. توضح بإما بالقيمة العادلة أو على أساس مبدأ االستمرارية الموجودات المالية والمطلوبات المالية يتم قياس 
وكيفية إثبات الدخل والمصروفات بما في ذلك مكاسب  كيفية قياس فئات األدوات المالية 2ات المحاسبية الرئيسية في إيضاح السياس

. يحلل الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية في القائمة الموحدة للمركز المالي حسب فئة األداة وخسائر القيمة العادلة
 بالتالي على أساس القياس:التي تتعلق بها، والمالية 

 

 المجموع 
 اتاستثمار

 متاحة للبيع 
 قروض 

  وذمم مدينة 
 مالية الموجودات ال

 2017ديسمبر  31في   دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
     

 استثمارات متاحة للبيع   - 9.852.400 9.852.400

 رى  ذمم تجارية مدينة وذمم أخ  8.117.357 - 8.117.357

 أرصدة لدى بنوك ونقد   2.779.561 - 2.779.561
─────── ─────── ───────   
20.749.318 9.852.400 10.896.918   
═══════ ═══════ ═══════   

 

 المجموع 
 اتاستثمار

 متاحة للبيع 
 قروض 

  وذمم مدينة 
 

 2016ديسمبر  31في   دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
     

 متاحة للبيع  استثمارات  - 9.484.699 9.484.699

 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى    8.393.227 - 8.393.227

 بنوك ونقد أرصدة لدى   958.362 - 958.362
─────── ─────── ───────   
18.836.288 9.484.699 9.351.589   
═══════ ═══════ ═══════   

 

2016 2017    

 المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة    دينار بحريني ينيدينار بحر
     

 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى    4.386.695 4.602.951

 قروض استيراد    2.946.277 3.069.844

 سحوبات على المكشوف من البنك   364.869 1.112.706

 قروض ألجل    895.841 616.452

 رض من حقوق غير مسيطرة ق   497.000 497.000
─────── ───────    
9.898.953 9.090.682    
═══════ ═══════    
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 قطاعات األعمال 34
 
 عات أعمال وهي كالتالي: قطا ستةإلى وحدات أعمال على أساس منتجاتها وخدماتها ولديها غراض اإلدارة، تم تقسيم المجموعة أل
 

 استيراد وتوزيع المواد الغذائية. بالجملة  –استيراد المواد الغذائية 
  

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

في شركات  االستثماراتمتضمنة األوراق المالية المسعرة وغير المسعرة ) يف االستثمار استثمارات
 زميلة(.

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

 والمواد الغذائية األخرى.
  

 استيراد وتوزيع الفواكه والخضراوات والمواد الغذائية األخرى. الفواكه والخضراوات
  
 .تقديم خدمات التخزين والنقل واإلمداد تخزين والنقل واإلمدادال
 
 المبينة أعاله.لتشكل القطاعات التشغيلية القطاعات التشغيلية يتم تجميع أية من لم 
 

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

 . القوائم المالية الموحدةفي  بطريقة مختلفة عن الربح أو الخسارة التشغيلية اأدناه، إذ تم قياسه
 

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

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

 
قطاع وتتكون أساساً من عقارات وآالت ومعدات الجودات التشغيلية المستخدمة من قبل الموجميع موجودات القطاع على  تتضمن

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

 معقولة. 
 

مكافآت نهاية الخدمة قطاع وتتكون أساساً من الالتشغيلية المستخدمة من قبل المطلوبات جميع القطاع على مطلوبات  تتضمن
ذمم وسحوبات على المكشوف من البنك وذمم تجارية دائنة و اإلستيرادقروض ألجل وقروض وقرض وحقوق غير مسيطرة و

إلى قطاعات أعمال فردية، تم تخصيص المبالغ المدرجة لبعض  مباشرةً المطلوبات ن أغلبية فيما أبينما يمكن أن تنسب . أخرى
 المستخدمة بصورة مشتركة من قبل قطاعين أو أكثر على أسس معقولة.  المطلوبات

 
: 2016) 2017ديسمبر  31سنة المنتهية في لل دينار بحريني 2.967.441بلغت اإليرادات من العمليات في دولة الكويت 

: خسارة 2016) 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في دينار بحريني  194.536دينار بحريني( وبلغت الخسارة  2.596.387
كة هي ناتجة من القطاع الجغرافي الرئيسي في ممل للسنةاإليرادات واألرباح المتبقية جميع بحريني(. إن  دينار 309.863قدرها 

 البحرين.

 
دينار بحريني( وبلغ إجمالي  1.013.193: 2016دينار بحريني ) 1.128.610بلغ إجمالي الموجودات في دولة الكويت 

دينار بحريني(. جميع الموجودات والمطلوبات المتبقية ناتجة من  930.051: 2016دينار بحريني ) 1.045.468المطلوبات 
 لبحرين.القطاع الجغرافي الرئيسي في مملكة ا

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

 واالستبعادات.
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 )تتمة( قطاعات األعمال 34
 

 

             مواد غذائية مستوردة 

 استثمارات بالتجزئة بالجملة 
 منتجات األلبان
 والمرطبات

 الفواكه
 والخضروات

 التخزين
 والنقل واإلمداد

 تعديالت
 المجموع واستبعادات

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

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

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني ينار بحرينيد دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 
                 

 41.208.206 40.047.971 - - - - 3.846.876 3.215.902 15.943.541 16.716.293 - - 2.826.515 2.792.114 18.591.274 17.323.662 أطراف أخرى  -مبيعات

                 

 - - (1.624.597) (1.726.574) - - 56.145 160.886 46.582 62.396 - - - - 1.521.870 1.503.292 القطاعات فيما بين -مبيعات
 ──────────

─ 

─────────

── 
────────

─── 

────────

─── 
────────

─── 

────────

─── 
──────────

─ 

─────────

── 
─────────

── 

─────────

── 
─────────

── 

────────

─── 
─────────

── 

─────────

── 
──────────

─ 

─────────

 41.208.206 40.047.971 (1.624.597) (1.726.574) - - 3.903.021 3.376.788 15.990.123 16.778.689 - - 2.826.515 2.792.114 20.113.144 18.826.954 مجموع المبيعات  ──

 (32.011.632) (30.666.127) 1.624.597 1.726.574 - - (3.345.059) (2.892.805) (10.579.510) (10.965.396) - - (2.481.702) (2.468.172) (17.229.958) (16.066.328) تكاليف المبيعات

 ──────────

─ 

─────────

── 
────────

─── 

────────

─── 
────────

─── 

────────

─── 
──────────

─ 

─────────

── 
─────────

── 

─────────

── 
─────────

── 

────────

─── 
─────────

── 

─────────

── 
──────────

─ 

─────────

── 
 9.196.574 9.381.844 - - - - 557.962 483.983 5.410.613 5.813.293 - - 344.813 323.942 2.883.186 2.760.626 صافي الربح

 620.615 636.430 (160.140) (223.286) 729.299 801.891 - - - - - - - - 51.456 57.825 دخل التخزين

 187.313 132.917 (210.783) (195.545) 43.028 44.580 7.375 24.416 119.210 69.905 - - 43.105 48.314 185.378 141.247 دخل تشغيلي آخر

مصروفات أخرى 

 (6.954.307) (7.134.595) 200.463 266.286 (258.574) (259.527) (557.924) (529.740) (3.498.500) (3.677.717) - - (313.042) (305.281) (2.526.730) (2.628.616) )بإستثناء االستهالك(

 (998.125) (1.041.489) (16.511) (16.511) (264.014) (273.304) (70.238) (61.833) (521.252) (559.885) - - (16.612) (22.901) (109.498) (107.055) االستهالك

 
──────────

─ 

─────────

── 
────────

─── 

────────

─── 
────────

─── 

────────

─── 
──────────

─ 

─────────

── 
─────────

── 

─────────

── 
─────────

── 

────────

─── 
─────────

── 

─────────

── 
──────────

─ 

─────────

من  )الخسارة( الربح ──

 2.052.070 1.975.107 (186.971) (169.056) 249.739 313.640 (62.825) (83.174) 1.510.071 1.645.596 - - 58.264 44.074 483.792 224.027 العمليات

دخل االستثمار )متضمنة 

حصة المجموعة من 

 763.469 710.912 (836.724) (1.005.341) - - - - - - 1.600.193 1.716.253 - - - - نتائج الشركة الزميلة(

 (232.736) (206.028) 166.207 152.544 (124.201) (112.047) (53.519) (52.790) (103.167) (73.805) - - (5.032) (5.441) (113.024) (114.489) تكاليف التمويل 

ت مكاسب صرف العمال

 12.942 23.144 - - - - - - 12.942 23.144 - - - - - - صافي  –

اضمحالل استثمارات 

 (211.937) (140.582) - - - - - - - - (211.937) (140.582) - - - - متاحة للبيع

 ────────── ─────────

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

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

 2.383.808 2.362.553 (857.488) (1.021.853) 125.538 201.593 (116.344) (135.964) 1.419.846 1.594.935 1.388.256 1.575.671 53.232 38.633 370.768 109.538 الربح )الخسارة( للسنة

 ═════════ ════════

═ 

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

═ 

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

 796.340 1.454.222 - - 120.877 91.009 6.015 19.380 550.324 602.746 - - 17.255 73.471 101.869 667.616 نفقات رأسمالية 

 ═════════ ════════

═ 

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

═ 

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

                

 38.347.758 39.789.808 (8.553.097) (9.015.175) 4.085.561 3.877.381 2.309.924 1.730.223 9.688.773 11.125.630 15.516.207 16.724.183 923.559 986.977 14.376.831 14.360.589 الموجودات

 ═════════ ════════

═ 

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

═ 

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

 12.439.738 12.063.873 (4.503.822) (3.946.016) 3.123.791 2.714.018 1.665.508 1.238.282 5.155.223 4.971.335 - - 648.334 673.122 6.350.704 6.413.132 المطلوبات

 ═════════ ════════

═ 

═══════

══ 

═══════

══ 

═══════

══ 
═══════ ═════════ ════════

═ 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 حوكمة الشركات إفصاحات  35
 

 واإلدارةمجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة  (1)

 دارةمسئولية مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإل
 :ال تقتصر على التالي تشمل ولكنالمجلس  ومسؤولياتدور  المساهمين.السليم والحفاظ على مصالح  ستثمارأمام المساهمين عن اال مسئولمجلس اإلدارة إن 

 

 مراقبة األداء العام لألعمال؛ -

 التعاقب لإلدارة العليا؛مراقبة أداء اإلدارة وخطة  -

 ،المسيئة من األطراف ذات العالقة تمراقبة تضارب المصالح ومنع المعامال -

 الموحدة السنوية؛ إعداد للقوائم الماليةدقة  -

 عقد وإعداد اجتماعات المساهمين؛ -

 هم للمساهمين وضمان تنفيذها؛التوصية بدفع أرباح أس -

 ؛ قواعد السلوك للمجموعةلميثاق وتنفيذ ومراقبة اإلمتثال  اعتماد -

 لمتعلقة بالمسؤوليات اإلجتماعية؛ وا وسياسات المجموعةمراجعة وتنفيذ أهداف  -

 .العليا إختيار األعضاء اآلخرين لإلدارةإختيار ومقابلة وتعيين الرئيس التنفيذي و -

 
 .أعضاء مجلس اإلدارة أداء جميع مهام عنبشكل فردي وجماعي  مسئولون ونزاليال أعضاء مجلس اإلدارة في هذا الصدد، فإن 

 

 موافقة مجلس اإلدارةالمعامالت الجوهرية التي تتطلب 
 :اإلدارةمجلس مراجعة، وتقييم وموافقة تتطلب الجوهرية التالية المعامالت 

 الشركة؛إستراتيجية  -
 ؛السنوية الميزانية -
 ؛ ويةمالالرأس االستثماراتتخصيص الموارد الرئيسية و -
 لإلدارة العليا.التعاقب  خطة، وليات اإلدارية والتدريب والتنميةالمسؤو -

 

 اب أعضاء مجلس اإلدارة ونهاية خدماتهمانتخنظام 
 .2016مارس  27وتم عقد آخر انتخاب ألعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ  .اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمينأعضاء المجلس كل ثالث سنوات في  إنتخابإعادة  يتم انتخاب /

 
 اع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين أو حين يقدم استقالته من مجلس اإلدارة.تنتهي خدمة عضو مجلس اإلدارة إما بانتهاء فترة انتخابه في اجتم
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2017ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( حوكمة الشركات إفصاحات  35
 

 تتمة(واإلدارة )مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة  (1)

 االمتثاللمراقبة المجلس ها اعتمدقواعد السلوك واإلجراءات التي  ميثاق

األخالقية والقانونية  األطرقواعد السلوك التي توفر المجموعة ميثاق وقد أنشأت . على أعلى مستوى من أخالقيات العمل والسلوك الشخصي الحفاظ المجموعةلدى  والموظفونمجلس اإلدارة  يتوقع من
 .المجموعة لمساهمين والمجتمع الذي تعمل فيهموظفيها وامع  المجموعة واصلترافكو كيفية تلوك قواعد السيحدد ميثاق في إدارة أعمالها.  الموظفينلجميع 

 
ال التجارية على قواعد السلوك توجيهات واضحة في ممارسة األعميقدم ميثاق  .المهنية للشركةخالقيات لمراقبة اإللتزام باألسياسة المبلغين وقواعد السلوك واإلجراءات  ميثاقاعتمد مجلس إدارة الشركة 

السلوكية  األطرقواعد السلوك ميثاق شمل وي حوكمة الشركات.نماذج أفضل الصعيد الدولي، والتفاعل مع الحكومات والمجتمعات المحلية والشركاء التجاريين والسلوك العام في مكان العمل بالنظر إلى 
 .انونيةالمسائل األخالقية والقمن  ةواسع ةمجموعفي إطار  الموظفينلجميع 

 

 االدارة

 :العليادارة والمؤهالت لإلوسنوات الخبرة  نصبالمب الخاصة معلوماتاليلخص الجدول التالي 

 
  سنوات   
 المؤهل الخبرة المنصب العلياإسم عضو اإلدارة  
     
 عضو في معهد المحاسبين القانونيين في الهند 32 المدير التنفيذي للمجموعة السيد اس سريدار 1
 دبلوم في الموارد البشرية 35 مساعد المدير التنفيذي للمجموعة السيد سمير عبدهللا الخان 2
 ماجستير في إدارة األعمالشهادة  46 المراقب المالي للمجموعة *السيد تي سوما راجان 3
 ماجستير في إدارة األعمال 32 مدير المبيعات السيد عزام مطرجي 4
 -   39 ر المخازنمدي السيد علي رمضان شملوه 5
 عضو مشارك في معهد المحاسبين القانونيين في الهند 13 المدير المالي ساميني .بلبيالسيد  6
 دارة الصيانةإدبلوم في الهندسة الميكانيكية ودبلوم في اإلنتاج و 33 مدير الصيانة السيد سيكويرا فرانسسكو 7
 في الدراسات السكرتارية التعليمدبلوم  27 البشريةالقائم بأعمال مدير الموارد  السيدة ليلى درويش 8
 
 .2018يناير  31قدم استقالته في  السيد تي سوما راجان* 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2017ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(حوكمة الشركات  إفصاحات  35
 

 )تتمة(واإلدارة مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة  (1)
 :خالل السنة العلياإلدارة ألعضاء االمدفوعة المكأفاة التالي الجدول  يوضح

 2017 2016 
 رينيحدينار ب رينيحدينار ب 
   

 249.595 244.560 رواتب 

 12.786 16.182 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 12.635 13.169 مكافآت أخرى

 ───────── ───────── 
 273.911 275.016 

 ════════ ════════ 

 مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس 
 .2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31أعضاء كما في  10يتكون مجلس اإلدارة من 

 
 لمدة ثالث سنوات. 2016مارس  27تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في 

 
 :يناليالحأعضاء مجلس اإلدارة بدء وتاريخ  الخبرةسنوات منصب ووال ةمهناليلخص الجدول التالي معلومات عن 

 
 تاريخ سنوات تنفيذي / غير تنفيذي    
 البدء الخبرة مستقل / غير مستقل المنصب المهنة إسم عضو مجلس اإلدارة 
       
 1978 53 غير تنفيذي / مستقل رئيس مجلس اإلدارة رجل أعمال محمد علي زينلإبراهيم السيد  1
 1978 54 غير تنفيذي / غير مستقل رئيس مجلس اإلدارةنائب  رجل أعمال الصالحعبد هللا السيد يوسف صالح  2
 1995 50 غير تنفيذي / مستقل  مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذيةعضو  رجل أعمال د. عصام عبدهللا يوسف فخرو 3
 1978 51 ستقلغير تنفيذي / م عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية  رجل أعمال السيد خالد عبد الرحمن خليل المؤيد 4
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات 
 2017ديسمبر  31في  

 
 

 )تتمة(حوكمة الشركات  إفصاحات  35

 
 تتمة()واإلدارة مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة  (1)

 )تتمة( مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس

 
 :المدرجة في البحرين رىخاألشركات لديهم عضوية في مجلس إدارة ال نمجلس اإلدارة التاليأعضاء 

 

 اسم عضو مجلس اإلدارة
عدد العضويات في مجالس إدارات شركات 

 في البحرين أخرى مدرجة
 0172 2016 
   

 1 1 السيد إبراهيم محمد علي زينل

 1 1 الصالح عبد هللا السيد يوسف صالح

 3 3 فخرويوسف عصام عبدهللا  الدكتور

 1 1 السيد عبدالرضا محمد الديلمي

 1 1 جالل يوسف السيد سامي محمد

 5 5 أمين عبدهللا السيد جهاد يوسف
 

       
 تاريخ سنوات تنفيذي / غير تنفيذي    
 البدء الخبرة مستقل / غير مستقل المنصب المهنة ةإسم عضو مجلس اإلدار 
       
 1981 61 غير تنفيذي / مستقل عضو مجلس اإلدارة رجل أعمال الديلمي رضا محمدالسيد عبدالرضا  5
 1994 55 مستقلغير غير تنفيذي /  عضو مجلس اإلدارة رجل أعمال كانو خليل السيد فؤاد إبراهيم 6
 1994 52 غير تنفيذي / مستقل عضو مجلس اإلدارة رجل أعمال معبد الرحي نالرحمعبد السيد علي يوسف  7
 1995 44 غير تنفيذي / غير مستقل عضو مجلس اإلدارة رجل أعمال السيد سامي محمد جالل 8
 1995 48 غير تنفيذي / مستقل عضو مجلس اإلدارة رجل أعمال أحمد ابراهيم السيد إبراهيم صالح الدين 9

 1998 39 غير تنفيذي / غير مستقل عضو مجلس اإلدارة رجل أعمال يد جهاد يوسف عبدهللا أمينالس 10
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات 
 2017ديسمبر  31في  

 
 

 )تتمة(حوكمة الشركات  إفصاحات  35

 

 )تتمة( واإلدارةمجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة  (1)

 )تتمة( مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس
دارة اإلمجلس  اتويلخص الجدول التالي معلومات حول اجتماع. اجتماعات( 6: 2016) اجتماعات 5دارة اإلمجلس عقد خالل السنة، عقد أربع اجتماعات خالل كل سنة. كحد أدنى يجب على المجموعة 

 :في كل اجتماع عضاءاألحضور و
 

 % 2017  2017دارة المنعقدة في اجتماعات اعضاء مجلس اإل
 نسبة الحضور نوفمبر 6 أغسطس 7 مايو  8 فبراير 20 يناير 9    

        المنصب  االعضاء
 %100 نعم نعم نعم نعم نعم  جلس االدارةرئيس م  السيد إبراهيم محمد علي زينل

          
 %100 نعم نعم نعم نعم نعم  نائب رئيس مجلس االدارة  السيد يوسف صالح عبدهللا الصالح

          
عضو مجلس اإلدارة وعضو   السيد خالد عبد الرحمن خليل المؤيد

 اللجنة التنفيذية 
 %80 نعم ال نعم نعم نعم 

          
عضو مجلس اإلدارة وعضو   فخرودكتور عصام عبدهللا يوسف ال

 اللجنة التنفيذية 
 %80 نعم نعم ال نعم نعم 

          
 %100 نعم نعم نعم نعم نعم  مجلس اإلدارةعضو   السيد إبراهيم صالح الدين أحمد ابراهيم

          
 %100 نعم نعم نعم نعم نعم  مجلس اإلدارةعضو   السيد سامي محمد يوسف جالل

          
 %100 نعم نعم نعم نعم نعم  مجلس اإلدارةعضو   السيد جهاد يوسف عبد هللا أمين

          
 %100 نعم نعم نعم نعم نعم  مجلس اإلدارةعضو   السيد عبدالرضا محمد رضا الديلمي

          
 %40 ال ال نعم نعم ال  مجلس اإلدارةعضو   عبدالرحيمالسيد علي يوسف عبدالرحمن 

          
 %80 نعم نعم ال نعم نعم  مجلس اإلدارةعضو   السيد فؤاد إبراهيم خليل كانو

 



 ش.م.ب.  ترافكو مجموعة

66 

 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2017ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(حوكمة الشركات  إفصاحات  35

 
 تتمة(واإلدارة )مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة  (1)
 

 %  2016  2016دارة المنعقدة في ضاء مجلس اإلاجتماعات اع

 نسبة الحضور  نوفمبر 7 أغسطس 6 مايو  7 أبريل 6 فبراير 20 يناير 6    
          المنصب  االعضاء

 %100  نعم نعم نعم نعم نعم نعم  رئيس مجلس االدارة  السيد إبراهيم محمد علي زينل
            

 %100  نعم نعم نعم نعم نعم نعم  نائب رئيس مجلس االدارة  الصالحالسيد يوسف صالح عبد هللا 
            

عضو مجلس اإلدارة   السيد خالد عبد الرحمن خليل المؤيد
 وعضو اللجنة التنفيذية 

 
 %83  نعم ال نعم نعم نعم نعم

            
عضو مجلس اإلدارة   الدكتور عصام عبدهللا يوسف فخرو

 لتنفيذية وعضو اللجنة ا
 

 %83  نعم نعم ال نعم نعم نعم
            

 %100  نعم نعم نعم نعم نعم نعم  مجلس اإلدارةعضو   السيد إبراهيم صالح الدين أحمد ابراهيم
            

 %100  نعم نعم نعم نعم نعم نعم  مجلس اإلدارةعضو   السيد سامي محمد يوسف جالل
            

 %100  نعم نعم نعم نعم نعم نعم  مجلس اإلدارةعضو   سف عبد هللا أمينالسيد جهاد يو
            

 %100  نعم نعم نعم نعم نعم نعم  مجلس اإلدارةعضو   السيد عبدالرضا محمد رضا الديلمي
            

 %38  ال نعم نعم نعم نعم نعم  مجلس اإلدارةعضو   معبد الرحي نالسيد علي يوسف عبد الرحم
            

 %67  ال نعم نعم نعم ال نعم  مجلس اإلدارةعضو   السيد فؤاد إبراهيم خليل كانو
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات 
 2017ديسمبر  31في 

 

 

 )تتمة(حوكمة الشركات  إفصاحات  35
 

 )تتمة(اإلدارة اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة و مجلس (1)
 سياسة المكافآت

 .ألعضاء مجلس اإلدارةالمدفوعة األساسية  واألتعابالحضور أتعاب سياسة المكافآت على تمد تع
 

دينار بحريني(  42،750: 2016دينار بحريني ) 37.800دينار بحريني(. و 107.625: 2016دينار بحريني ) 112.750دارة ألعضاء مجلس اإلالمدفوعة واألتعاب  آتمكافخالل السنة، بلغ مجموع ال
 ى التوالي.عل
 

 مجلس اإلدارة (      لجان2)
 :وأعضائها وأهدافهااإلدارة يلخص الجدول التالي معلومات عن لجان مجلس 

 تنفيذي / غير تنفيذي    
 مستقل / غير مستقل األعضاء  الهدف لجنة المجلس

     
 ةاللجنة التنفيذي

 االستثماروالتمويل()
مسائل مع إدارة الشركة فيما التم تشكيل اللجنة التنفيذية لمناقشة 

وظفين واألداء المالي واألداء التشغيلي الميتعلق بتوظيف كبار 
خرى حسب توجيهات مجلس كافة المسائل األو واإلستراتيجيات

 .اإلدارة

1 
2 

 (يم محمد علي زينل )رئيس اللجنةالسيد إبراه
 السيد يوسف صالح عبدهللا الصالح

 غير تنفيذي / مستقل
 غير مستقل غير تنفيذي /

 غير تنفيذي / مستقل الدكتور عصام عبدهللا يوسف فخرو 3 
 غير تنفيذي / مستقل المؤيد خليل نالسيد خالد عبد الرحم 4 
    
     

 تنفيذي / غير تنفيذي    

 مستقل / غير مستقل األعضاء  الهدف لجنة المجلس

حول تشكيل المجلس وتعيين  مراجعة وتقدم المشورة لمجلس اإلدارة لجنة المكافأة
أعضاء مجلس اإلدارة الجدد باإلضافة إلى مكافآت المجلس واإلدارة 

 العليا. 

 (اللجنةالسيد إبراهيم محمد علي زينل )رئيس  1
 

 غير تنفيذي / مستقل

 غير تنفيذي / غير مستقل السيد يوسف صالح عبدهللا الصالح 2  
 ر تنفيذي / مستقلغي الدكتور عصام عبدهللا يوسف فخرو 3  
 غير تنفيذي / مستقل المؤيد خليل نالسيد خالد عبد الرحم 4 
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 الموحدةحول القوائم المالية  يضاحاتإ
 2017ديسمبر  31في  

 

 

 )تتمة(حوكمة الشركات  إفصاحات  35
 

 )تتمه(اإلدارة  مجلس لجان (2)

 

 تنفيذي / غير تنفيذي    
 ل / غير مستقلمستق األعضاء  الهدف المجلس لجان

    لجنة التدقيق مسئولة عن: لجنة التدقيق

 

( مراقبة نزاهة إعداد التقاريرالمالية، ونظام الرقابة الداخلية لترافكو، 1
وإمتثال المجلس مع وائم المالية الموحدة والتقارير، ومراجعة الق

 المتطلبات القانونية والتنظيمية، وأداء وظيفة التدقيق الداخلي للشركة.

 (اللجنةالسيد إبراهيم صالح الدين أحمد إبراهيم )رئيس  1
  

 غير تنفيذي / مستقل

 

، وتحديد أتعابهم، ينالحسابات الخارجي ين مدققيّ بتعي ةتوصيال( 2
إعدادها من  المطلوبالمالية يتهم وإعداد التقارير لواإلشراف على استقال

رصة البحرين وبولقوانين مصرف البحرين المركزي اللجنة وفقاً قبل 
وقانون الشركات التجارية البحريني والسلطات التنظيمية األخرى في 

 مملكة البحرين.

 غير تنفيذي / غير مستقل السيد جهاد يوسف عبدهللا أمين 2

 غير تنفيذي / مستقل السيد عبدالرضا محمد رضا الديلمي 3  
 تقلغير تنفيذي / مس معبد الرحي نعبد الرحمالسيد علي يوسف  4  

     
     
 تنفيذي / غير تنفيذي    

 مستقل / غير مستقل األعضاء  الهدف المجلس لجان
 غير تنفيذي / مستقل (اللجنةالسيد إبراهيم صالح الدين أحمد إبراهيم )رئيس  1 إلطار حوكمة الشركات والمبادئ التوجيهية.مراجعة وضمان االمتثال  حوكمة الشركاتلجنة 

 غير تنفيذي / غير مستقل د يوسف عبدهللا أمينالسيد جها 2  
 غير تنفيذي / مستقل السيد عبدالرضا محمد رضا الديلمي 3  
 غير تنفيذي / مستقل معبد الرحي نعبد الرحمالسيد علي يوسف  4  
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 الموحدةحول القوائم المالية  يضاحاتإ
 2017ديسمبر  31في  

 

 )تتمة(حوكمة الشركات  إفصاحات  35

 

 )تتمه(اإلدارة  لجان مجلس (2)
 اللجنة التنفيذية

حضور لخص الجدول التالي معلومات حول ي. اجتماعات( 3: 2016) اجتماعات 4اللجنة التنفيذية  تعقدخالل السنة، للجنة التنفيذية خالل كل سنة.  تأربعة اجتماعاعقد كحد أدنى يجب على المجموعة 
 جتماعات اللجنة التنفيذية:ال عضاءاأل

 

  2017                                         % 
 نسبة الحضور  أبريل 13 أكتوبر 25 يوليو 2 يناير 4  
       عضاءاأل

 %100 نعم نعم نعم نعم  السيد إبراهيم محمد علي زينل
 %100 نعم نعم نعم نعم  السيد يوسف صالح عبد هللا الصالح
 %100 نعم نعم نعم نعم  السيد خالد عبد الرحمن خليل المؤيد
 %100 نعم نعم نعم نعم  الدكتور عصام عبدهللا يوسف فخرو

 

   2016                                               % 
 نسبة الحضور  يوليو 28 أبريل 28 يناير 6   

       األعضاء
 %100 نعم نعم نعم   السيد إبراهيم محمد علي زينل

 %100 نعم نعم نعم   عبد هللا الصالحالسيد يوسف صالح 
 %50 ال ال نعم   السيد خالد عبد الرحمن خليل المؤيد
 %100 نعم نعم نعم   الدكتور عصام عبدهللا يوسف فخرو

 
 

 .(دينار بحريني 6.300: 2016) دينار بحريني 7.200 اللجنة التنفيذيةعضاء المدفوعة ألآت مكافالبلغ مجموع خالل السنة، 
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 الموحدةحول القوائم المالية  يضاحاتإ
 2017ديسمبر  31ي ف 

 

 )تتمة(حوكمة الشركات  إفصاحات  35

 

 )تتمه(مجلس اإلدارة لجان  (2)
 لجنة المكافآت

جتماعات لجنة ال عضاءت حول حضور األيلخص الجدول التالي معلوما(. ال شيء: 2016) واحدلجنة المكافآت اجتماع  تعقدخالل السنة، عقد اجتماعين للجنة المكافآت خالل كل سنة. كحد أدنى يجب على المجموعة 
  المكافآت:

 نسبة الحضور % 2017يناير  4       
         األعضاء

 %100 نعم        السيد إبراهيم محمد علي زينل

 %100 نعم        السيد يوسف صالح عبد هللا الصالح

 %100 نعم       ل المؤيدالسيد خالد عبد الرحمن خلي

 %100 نعم       يوسف فخروالدكتور عصام عبدهللا 
   

 : ال شيء(.2016خالل السنة، لم يتم دفع أي مكافأة ألعضاء لجنة المكافآت )
 

 لجنة التدقيق
جتماعات ال عضاءيلخص الجدول التالي معلومات حول حضور األاجتماعات(.  4: 2016) اجتماعات 6تدقيق لجنة ال تعقدخالل السنة، للجنة التدقيق خالل كل سنة.  تأربعة اجتماعاعقد كحد أدنى يجب على المجموعة 

 لجنة التدقيق:
  2017 % 
 نسبة الحضور ديسمبر 7 أكتوبر 31 يوليو 31 مايو 28 مايو 3 فبراير 12   

          االعضاء
 %100 نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم    السيد إبراهيم صالح الدين احمد ابراهيم

 %100 نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم    السيد جهاد يوسف عبد هللا أمين
 %100 نعم نعم نعم نعم نعم نعم   السيد عبد الرضا محمد رضا الديلمي

 %83 نعم نعم ال نعم نعم نعم   معبد الرحي نالسيد علي يوسف عبد الرحم
 

  2016 % 
 نسبة الحضور ديسمبر 29 أكتوبر 31 يوليو 14 أبريل  11     

          االعضاء
 %100 نعم  نعم  نعم  نعم      السيد إبراهيم صالح الدين احمد ابراهيم

 %100 نعم  نعم  نعم  نعم      السيد جهاد يوسف عبد هللا أمين
 %100 نعم نعم نعم نعم     السيد عبد الرضا محمد رضا الديلمي

 %50 نعم ال ال نعم     معبد الرحي ند الرحمالسيد علي يوسف عب
 

 دينار بحريني(. 6,300: 2016دينار بحريني ) 10.350آت المدفوعة ألعضاء لجنة التدقيق مكافخالل السنة، بلغ مجموع ال
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2017ديسمبر  31في 

 

 )تتمة(إيضاحات حوكمة الشركات   35
 

 )تتمه(اإلدارة  لجان مجلس (2)
 لجنة حوكمة الشركات
لخص الجدول التالي معلومات ي. (اجتماع واحد: 2016) حوكمة الشركاتجنة لأي اجتماع  عقدلم يتم خالل السنة، خالل كل سنة.  حوكمة الشركاتعقد اجتماعين للجنة كحد أدنى يجب على المجموعة 

 :حوكمة الشركاتاجتماعات  عضاءحضور األحول 
 

 نسبة الحضور    
 % 2016 ديسمبر 29   االسم 

     

 %100 نعم    راهيم صالح الدين أحمد ابراهيمالسيد إب

 %100 نعم    السيد جهاد يوسف عبد هللا أمين
 %100 نعم    السيد عبد الرضا محمد رضا الديلمي

 %100 نعم    معبد الرحي نالسيد علي يوسف عبد الرحم
 

 (.دينار بحريني 1.800: 2016دينار بحريني ) ال شيء حوكمة الشركاتآت المدفوعة ألعضاء لجنة مكافخالل السنة، بلغ مجموع ال
 

 حوكمة الشركات (3)
 قانون حوكمة الشركات

األطر األخالقية الذي يوفر الحفاظ على أعلى مستوى من أخالقيات العمل والسلوك الشخصي. وقد أنشأت المجموعة ميثاق لقواعد السلوك  المجموعةوالموظفون لدى الشركة إدارة من مجلس يتوقع 
 المجموعة مع موظفيها والمساهمين والمجتمع الذي تعمل فيه. كيفية تواصلنونية لجميع الموظفين في إدارة أعمالها. يحدد ميثاق قواعد السلوك والقا
 

توجيهات واضحة في ممارسة األعمال التجارية على الصعيد  قواعد السلوك واإلجراءات وسياسة المبلغين لرصد االمتثال ألخالقيات الشركة. يقدم ميثاق قواعد السلوكميثاق اعتمد مجلس إدارة الشركة 
شركات. ويشمل ميثاق قواعد السلوك األطر السلوكية لجميع الدولي، والتفاعل مع الحكومات والمجتمعات المحلية والشركاء التجاريين والسلوك العام في مكان العمل بالنظر إلى أفضل نماذج حوكمة ال

 اسعة من المسائل األخالقية والقانونية. الموظفين في إطار مجموعة و
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2017ديسمبر  31في 

 

 

 )تتمة(إيضاحات حوكمة الشركات   35
 

 )تتمة( حوكمة الشركات   (3)
 للمجموعةلحوكمة الشركات مبادئ التوجيهية التغييرات على 

على أساس سنوي ويقوم بعمل التغييرات المناسبة عند  2010 سنةحوكمة الشركات الصادر في  بميثاقتوجيهية لضمان االمتثال المبادئ الالشركات وإعادة النظر في إطار حوكمة ب مجلس اإلدارة ميقو
 .الضرورة

 
 االلتزام بميثاق حوكمة الشركات

قاط عن عدم اإللتزام خالل السنتين ولم تالحظ أية ن 2010سنة حوكمة الشركات الصادر في  بميثاقالمتثال توجيهية لضمان االمبادئ الإطار حوكمة الشركات وتتأكد اإلدارة ومجلس اإلدارة من االلتزام ب
 .2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31في  المنتهيتين

 
 تداول أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة

 ش.م.ب.:  فكوافية في مجموعة ترامجلس اإلدارة التاليين بشراء أسهم إضخالل السنة، قام أعضاء 

  
 
 العالقة

 
  شهر الشراء

 
 عدد األسهم المحتفظ بها

 أسهم
إضافية مشتراة في 

 2017سنة 

أسهم إضافية 
مشتراة في سنة 

2016 
    2016 2017    االسم  
          

 164.994 (226.409)  376.069 149.660  2017فبراير  عضو مجلس اإلدارة معبد الرحي نالسيد علي يوسف عبد الرحم (5)
 

 تضارب المصالح
 اتتضارب المصالح التي تنشأ نتيجة أي صفقة تجارية أو أي نوع من القرارفي حالة  .2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31خالل السنوات المنتهية في  حاالت من تضارب المصالحأية ظهر هناك لم ت

بتبليغ  عادةً  ترافكو إدارةأعضاء مجلس يقوم ها. في هذا الصدد، إتخاذالواجب  اتقرارالمتناع عن المشاركة في مناقشة مثل هذه الصفقة أو اال اإلدارة المعنيينعلى أعضاء مجلس  جبها، يإتخاذالتي يتعين 
 أي تضارب في المصالح. األعضاء المعنيين عن التصويت على أي قرار حيثما قد ينشأالعضو / يمتنع ن تضارب محتمل في المصالح قبل مناقشة أي صفقة أو قرار. عالمجلس 

 
 تقييم أداء مجلس اإلدارة

 .السنوي اجتماع الجمعية العموميةخالل  يبرئ ذمتهم من أي مسئوليةمجلس اإلدارة وأداء المساهمين م يقيّ 

 
 والمدير العامأداء رئيس مجلس اإلدارة 

 .إلدارةمجلس ااجتماع رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام خالل أداء م مجلس اإلدارة يقيّ 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2017ديسمبر  31في 
 

 

 )تتمة(إيضاحات حوكمة الشركات   35
 

 )تتمة( حوكمة الشركات (3)
 وسائل االتصال بين المساهمين والمستثمرين

 ً  حوكمة الشركات. ميثاقالمستمر في  احباإلفصاللتزاماتها  تلتزم الشركة بتوفير المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب للمساهمين وفقا

 

 للمساهمين في الوقت المناسب. تبعثو المجموعةوغيرها من االتصاالت. تنشر جميع النشرات في موقع  للمجموعةالمعلومات إلى المساهمين من خالل توزيع التقرير السنوي  يتم إرسال

 

 المستمر. باإلفصاحين والتأكد من أن الشركة على وفاء بالتزاماتها االتصال مع المساهمب ن مسئولية سكرتير مجلس اإلدارة القيامإ
 

 ها المجموعة هالتي تواجإدارة المخاطر الرئيسية والشكوك 

 .اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيقو مجلس اإلدارة المجموعة من قبل االتي تواجهيتم إدارة المخاطر والشكوك 
 

 


