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.م.ب.  ترافكومجموعة ش

من المرفقة المالية35إ1اإليضاحات القوائم هذه  .الموحدةجزءاً من
15

ل لتدفقاتالنقديةالقائمةالموحدة
في 312017المنتهية

2016 2017
بحريني دينار بحريني دينار إيضاح

التشغيلية اإلنشطة
2.383. 808 2.362. 553 :        للسنةالمجموعةربح

التالية للبنود تعديألت
895. 205) ( 879. 227) 6 دخل األستثمارصافي
232. 736 206. 028 7 التمويل تكاليف

34. 096) ( 2.833) 7 وآألتاستبعادمكسبمن ومعداتعقارات
998. 125 1.041. 489 9 استهألك
131. 736 168. 315 10 الشرالمجموعةحصة الزميلةكةمننتائج
211. 937 140. 582 11 للبيعاستثماراتاضمحألل متاحة

41. 937 71. 312 13 الحركةومتقادممخصص بطيء مخزون
132. 577 85. 512 14 المدينةاضمحأللمخصص التجارية الذمم
171. 039 192. 735 24 للموظفينمخصص الخدمة نهاية    –––––––––––– –––––––––––– مكافآت

3.374. 594 3.386. 466 العامل المال رأس في التغيرات قبل التشغيلي الربح
العامل المال رأس في تغيرات

1.179. 856) 617. 414 مخزون
260. 296 204. 544 وذممأخرىذمم مدينة تجارية
560. 527 236. 939 وذممأخرىذمم دائنة    –––––––––––– –––––––––––– تجارية

3.015. 561 4.445. 363 التشغيلناتجمننقد

107. 625) ( 112. اإلدارةمكافأة  (750 مجلس العضاء مدفوعة
33. 419) ( 105. 271) 24 للموظفين المدفوعة الخدمة نهاية    –––––––––––– –––––––––––– مكافآت

2.874. 517 4.227. 342 االنشطةالتشغيليةالتدفقاتالنقديةصافي    –––––––––––– –––––––––––– من

يةاالستثماراإلنشطة
796. 340) ( 1.454. 222) 9 ومعدات وآألت عقارات شراء
58. 894 5.399 ومعداتاستبعادمنتمتحصأل وآألت عقارات

659. 357) ( 193. 677) 11 للبيعاستثماراتشراء متاحة
657. 490 757. 998 عمتاحةللبياستثماراتاستبعادمنألتمتحص

15. 000 المتاحةللبيععائدرأ األستثمارات من سالمال
222. 971 - 10 منشركأرباحأس زميلةةهممستلمة
538. 760 540. 688 مستلمة أسهم    –––––––––––– –––––––––––– أرباح

22. 418 ( 328. ( منصافي   (814 في النقدية )المستخدمة    –––––––––––– –––––––––––– يةاألستثماراالنشطةالتدفقات

التمويلية اإلنشطة
1.202. 566) ( 1.305. 337) 32 مدفوعة أسهم أرباح

750. 000 32 مكتسبة الجل قروض
862. 971) ( 470. 611) 32 الجل قروض سداد
142. 418 ( 123. 567) 32 قروضاألستيرادتغيراتفيصافي
130. 000) - 32 مسيطر غير حقوق من قروض ةسداد
201. مسيطرة   - (452 غير لحقوق مدفوعة أسهم أرباح
232. 496) ( 205. المدفوعة  (788 التمويل تكاليف

42. خزانة  - (533 أسهم    –––––––––––– –––––––––––– شراء

2.529. 600) ( 1.355. فيصافي   (303 المستخدمة االنشطةالتمويليةالتدفقاتالنقدية

367. 335 2.543. 225 الزيادة فيحكمهفيصافي وما النقد

36. 283) 25.811 االجنبية العمألت صرف فروق )     صافي

485. 396) ( 154. في   (344 حكمه في    –––––––––––– –––––––––––– يناير1وما
154. 344) 2.414. 692 15 في حكمه في وما برديسم31النقد

غيرنقديةمعامالت
والبالغة السابقة بالسنوات والمتعلقة بعد بها يطالب لم التي االسهم أرباح : 2016بحريني ) 4.257خصم

أعأله. 32.944 االخرى والذمم الدائنة التجارية الذمم في التغيير ( من بحريني دينار
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ل فيلتغيراالقائمةالموحدة الملكيةحقوقت
في 312017المنتهية

ترافكو أسهم حاملي إلى العائد
اإلحتياطيات

رأس
المال

أسهم
خزانة

عألوة
أسهم إصدار

إحتياطي
قانوني

إحتياطي
عام

تغيرات
في متراكمة
العادلة القيم

مبقاة  -أرباح
للتوزيع قابلة

مبقاة  -أرباح
قابلة غير

زيعللتو
توزيعات
مقترحة

مجموع
اإلحتياطيات

حقوقمجموع
حامليملكية

ترافكو أسهم
حقوق

مسيطرة غير
مجموع

الملكيةحقوق
دينارإيضاح

بحريني
دينار

بحريني
دينار

بحريني
دينار

بحريني
دينار

بحريني
دينار

بحريني
دينار

بحريني
دينار

بحريني
دينار

بحريني
دينار

بحريني
دينار

بحريني
دينار

بحريني
دينار

بحريني

3.386.5023.432.5411.265.0004.988.5102.038.307201.8111.359.59413.285.76323.905.7622.002.25825.908.020 (834.008) 20178.067.505يناير1في

للسنة 1.668.7021.668.702693.8512.362.553 - - 1.668.702 - - - - - -   2017 –الربح

آخر شامل 752.309752.30912.647764.956 - - - 752.309 - - - - -  دخل

الشامل الدخل .752 - - - - -  للسنةمجموع 3091. 668. 702 - - 2. 421. 0112. 421. 011706. 4983. 127. 509

               :2016لسنة

 - - - - (50.000) - - - 50.000 - - - - 201620 –عامإحتياطي

مدفوعة أسهم  (1.309.594) - (1.309.594) (1.309.594) (1.309.594) - - - - - - - - 201623 – أرباح

لسنة                : 2017مقترحة

.50) - - - - - - 201720 –عامإحتياطي 000) - 50. 000 - - - - 

بتوزيعها موصى أسهم  – أرباح
201723 - - - - - - (1.232.559) - 1.232.559 - - - - 

 - - - - - - (168.521) - - 168.521 - - - 19القانونيحتياطياإلمحولإلى

تابعة شركة قبل من .71) - - - - - - 22محول 138) 71. 138 - - - - - 

.3.386.5023.601.0621.315.0005.740.8192.184.791272.9491.282.55914 (834.008) 3120178.067.505في 397. 18025.017.1792.708.75627.725.935
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ل الموحدة حقوقالملكيةلتغيراتفيالقائمة
في 312017المنتهية

ترافكو أسهم حاملي إلى العائد
اإلحتياطيات

رأس
المال

أسهم
خزانة

عألوة
أسهم إصدار

إحتياطي
قانوني

إحتياطي
عام

تغيرات
في متراكمة
العادلة القيم

مبقاة  -أرباح
للتوزيع قابلة

مبقاة  -أرباح
قابلة غير

للتوزيع
توزيعات
مقترحة

مجموع
اإلحتياطيات

حقوقجموعم
حامليملكية

ترافكو أسهم
حقوق

مسيطرة غير
مجموع

الملكيةحقوق
دينارإيضاح

بحريني
دينار

بحريني
دينار

بحريني
دينار

بحريني
دينار

بحريني
دينار

بحريني
دينار

بحريني
دينار

بحريني
دينار

بحريني
دينار

بحريني
دينار

بحريني
دينار

بحريني
دينار

بحريني

3.386.5023.257.0641.215.0005.550.0241.895.848141.0741.285.51013.344.52024.007.0521.575.94825.583.000 (791.475) 20168.067.505يناير1في

للسنة .1 - - - - - -   2016 –الربح 738. 267 - - 1. 738. 2671. 738. 267645. 5412. 383. 808

أخرى شاملة .561) - - - - -  خسارة 514) - - - (561. 514) (561. 514) (17. 779) (579. 293) 

الشامل ( الدخل مجموع )الخسارة
.561) - - - - -  للسنة 514) 1. 738. 267 - - 1. 176. 7531. 176. 753627. 7621. 804. 515

               :2015لسنة

 - - - - (50.000) - - - 50.000 - - - - 201520 –عامإحتياطي

مدفوعة أسهم  (1.235.510) - (1.235.510) (1.235.510) (1.235.510) - - - - - - - - 201523 – أرباح

لسنةتو                : 2016مقترحة

 - - - - 50.000 - (50.000) - - - - - - 201620 –عامإحتياطي
أسهم .1) - - - - - - 201623 – أرباح 309. 594) - 1. 309. 594 - - - - 

خزانة أسهم .42) - 17شراء 533) - - - - - - - - (42. 533) - (42. 533) 

غيرأ لحقوق مدفوعة أسهم رباح
 (201.452) (201.452) - - - - - - - - - - -  مسيطرة

.175 - - - 19القانونيحتياطياإلمحولإلى 477 - - (175.477) - - - - - - 

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

3.386.5023.432.5411.265.0004.988.5102.038.307201.8111.359.59413.285.76323.905.7622.002.25825.908.020 (834.008) 3120168.067.505في
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الماليةإيضاحات الموحدةحولالقوائم
2017ديسمبر31

الشركة1 عن معلومات

االم " أو "الشركة " أو "ترافكو . )"الشركة .ب .م ش ترافكو عامةمجموعة مساهمة علناً  وأسهمهاهيشركة بورصةمتداولة في
ً للمرسومـفالشركةتأسستوقدالبحرين وفقا البحرين مملكة نوفمبر10االميريي الشركةإنكما . 1977في

التجاريةالبحرينيمسجلةأيضا الشركات ً لقانون وفقا البحرين مملكة تجاريرقم ، في سجل تحت تحتعنوان . إن8500
مسجل للشركة الرئيسي المكتب نشطةمملكةالبحرين. أالمنامة  20202بريد هيالمتاجرةفي االساسية الشركة المختلفة الغذائية

المواد الموحدة المالية

القوائم إصدار اعتماد تم بناءً لقد اإلدارةالصادربتاريخعلى مجلس 19 الشركةو .2018

من المجموعة هاشركاتتتكون الملكيةزميلةالتالية:الوالتابعة نسبة

اإلنشطة الرئيسية

نهاية
السنة

2016
2017 بلد  /  التأسيس

االســمالعالقة
التابعــةالشركات إنتاج

و
الشربوالمرطباتياهمتعبئةوتسويق

31 ديسمبر
100% 

100% 
مملكة البحرين المياه

لتعبئة
البحرين شركة .و.شوالمرطبات

أنواع .ش جميع

في التجارة الفواكه توالخضراوا
31الطازجة

ديسمبر

100% 
100% 

مملكة البحرين الطازجة
للفواكه

البحرين .ش.وشركة
ش في التجارة

الغذائية 31 .والمرطباتالمواد
ديسمبر

100% 
100% 

مملكة البحرين .و
.ش

ش مترو أسواق التخزين خدمات

تقديم واإلمداد النقل
وخدمات 31 ديسمبر

100% 
100% 

مملكة البحرين ترافك
. وشركة

ش.ش.و اللوجستية إنتاج موينوت

عصائرالوالحليب
وصلصةالطماطمواآليسكريم

30 سبتمبر

51% 
51% 

مملكة البحرين .م
.م

ذ لاللبان أوال شركة الحليب وتموين

تسويق والمنتجالو عصائر
 .المرتبطةبهاات

30 سبتمبر

50*% 
50*%  

دولة الكويت الكويتية
لاللبانالشركة

.م..ذالبحرينية
الزميلةالشركاتم وبيع

تصدير
المواشي  .واللحومالطازجة

31 ديسمبر
36.

26% 
مملكة 36.26% البحرين للمواشي

البحرين
شركة .ب. )مقفلة

ش.م قيد  .التصفية

مبرديس31 50% 
50%  

دولة قطر لتجارة
البحرينية

القطرية .م.مالشركة
ذ االغذية الفعلية .* الملكية

ذ.م.م لاللبان أوال شركة قبل من مملوكة . المجموعةتمارس وقطر

دولتيالكويت في جزئي وبشكل البحرين مملكة في أنشطتها أساسي بشكل
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الماليةإيضاحات الموحدةحولالقوائم
312017في

الهامة2 المحاسبية السياسات

األعدادأسس
المالية القوائم التكلفةالتاريخيةالموحدةأعدت ً لمبدأ للبيعالتياألستثماراتبإستثناء ، وفقا المتاحة .قياسهابتم القيمةالعادلة ، و

البحريني بالدينار الموحدة المالية القوائم دالعملةالرئيعلذياأعدت .يسيةلعمليات عرضالمجموعة وعملة الشركة باأل

أعدتلتزامبيان
الماليةالصادرة التقارير إلعداد الدولية ً للمعايير وفقا للمجموعة الموحدة المالية المحاسبةالدوليعنالقوائم معايير مجلس وطبقا
التجاريةالبحرين الشركات اإلرشاديلمصرفالبحريلوايلقانون النافذةمنزينالمركدليل المركزي( 6رقم )واالحكام

البحرين مصرف وتوجيهات بورصةالبحرينالمتعلقةبهاوالقوانينوالقرارات وإجراءات التوحيد .وقواعد

أسس المالية
القوائم على الموحدة المالية القوائم للشركةوشركاتهاالتابعةتشتمل تتحققالسيطرة . 312017في المجموعةعندما

لدى منخأللمشاركتهيكون متغيرة عوائد على حقوق أو المستثمرفياتعرضات الشركة مع هاولديها اعلىالقدرة
لتأثيرعلى علىالشركةالعوائدتلك المجموعة . وباالخص، تسيطر فيها المستثمر الشركة على سلطتها إستخدام خألل فيهامن

كانلدىالمالمستثمر إذا :فقط للشركةجموعة

الصلة ذات االنشطة لتوجيه الحالية القدرة تمنحها التي القائمة الحقوق فيها )أي المستثمر الشركة على السلطة فيها
المستثمر فيها؛ و

المستثمر الشركة مع مشاركتها خألل من متغيرة عوائد على حقوق أو على تعرضات المس الشركة
على سلطتها إستخدام على عوائدها.القدرة علىمقدار للتأثير فيها تثمر ، وعندما األفتراض

هذا السيطرة. لدعم عنها ينتج التصويت حقوق أغلبية بأن افتراض ، هناك عام يبشكل كونلدىالمجموعة الحقائق جميع
األعتبار في المجموعة ، تأخذ فيها المستثمر للشركة مشابهة حقوق أو التصويت حقوق أغلبية في أقل حقوق ذلك: و

فيها، بمافي المستثمر الشركة على السلطة لديها كان إذا ما تقييم في الصلة ذات الظروف فيها المستثمر

للشركة اآلخرين التصويت حقوق حاملي مع التعاقدية االخرى؛ والترتيبات
التعاقدية الترتيبات عن الناتجة الحقوق الممكنة التصويت

وحقوق للمجموعة التصويت حقوق هناك بأن

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

ويتم التابعة الشركة ودخل موجوداتومطلوبات تضمين التابعة. يتم الشركة على سيطرتها المجموعة تفقد عندما توحيد على المجموعة
حصول تاريخ من الموحدة المالية القوائم في السنة خألل المستبعدة أو المقتناة التابعة الشركة ومصروفات التاب الشركة

على سيطرتها المجموعة إيقاف تاريخ لغاية .السيطرة عة والحقوقغير

للمجموعة االم الشركة حاملي حقوق إلى اآلخر الشامل الدخل عناصر من عنصر وكل الخسارة أو الربح ينسب في تعديألت
عمل االمر، يتم استلزم المسيطرة. أينما غير الحقوق رصيد في عجز إلى تؤدي النتائج هذه إن لو المسيطرة، حتى التابعة للشركات

المالية القوائم الموجودات استبعادجميع للمجموعة. تم المحاسبية السياسات مع المحاسبية سياساتها لتتماشي عند بالكامل
المجموعة أعضاء بين البينية بالمعامألت المتعلقة النقدية والتدفقات والمصروفات والدخل الملكية وحقوق والمطلوبات التوحيد ا

الشركة

ملكية حصة في التغيير احتساب الملكية. يتم أسهمحقوق السيطرة، كمعاملة فقدان لتابعة، دون ب تقوم

، فإنها التابعة الشركة على سيطرتها المجموعة فقدت إذا الصلة ( والمطلوباتذات الشهرة ذلك في الموجودات )بما استبعاد أي إثبات
يتم بينما الملكية لحقوق االخرى والبنود المسيطرة غير والحقوق التابعة للشركة القائمة ناتجةفي خسارة أو مكسب العادلة بالقيمة

به محتفظ استثمار أي إثبات للدخل. يتم الموحدة
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الماليةإيضاحات الموحدةحولالقوائم
312017

  )تتمة( الهامةالسياساتالمحاسبية2

ومعدلةمعايير جديدة 12017اعتباراً نافذةوتفسيرات
هيالمتبعةالمسجلةوتالمحاسبيةاساإنالسي الموحدة المالية القوائم هذه إعداد لتلكفي السنةالسابقةالمستخدمةمطابقة في، في

كما المجموعة قبل من المطبقة والتفسيرات المعايير على أدخلت التي الجديدة والتعديألت والتفسيرات المعايير بعض باستثناء 1
تفسيرأوتعديلمالمجم. لم2017 أو معيار أي بتطبيق وعة إلزاميبعد غير ولكنه إصداره أدناهإن . فيوقتمبكرتم

موضحة هي جديد تعديل أو معيار كل وتأثير طبيعة رقم

الدولي المحاسبة معيار على أدخلت التي التدفقاتالنقدية:  7 بقائمة المتعلق مبادرةاإلفصاح التعديألت
تتطلب إفصاحاتبشأن تقديم المنشآت التزاماتهاالناتجةعمن في التغيرات كألً من ، متضمنة التمويلية االنشطة ن  )م

النقدية وغير النقدية التدفقات عن الناتجة الخسائرالناتجةعنالتغيرات أو المكاسب العمألتاالجنبية(. ثل صرف المعلوماتقامت
بتقديم .لفترةالحاليةوعناالمجموعة الماليةالموحدة القوائم حول اإليضاحات في المقارنة فترة رقم

المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار على أدخلت التي الحصصفي12 عن باإلفصاح المتعلق متطلبااالخرى: المنشآت
نطاق الماليةرقمتتوضيح التقارير إلعداد الدولي المعيار في التوضح12

متطلباتاإلفصاحتعديألت بأن إلعدادالتقاريرالماليةفي الدولي المعيار فيالفقراتبي  12رقم الواردة تلك بخألف 10 –  16 
حصةالمنشأةفيال على المطبقة الشركة الزميلةمشتركأوالمشروعالتابعةأو منالشركة في )أوجزء الزميلةحصتها الشركة

أو المشترك المصنفة ( المشروع المهيئةلألستبعادالمصنفة)أو المجموعة في لغرض ( المتضمنة كمحتفظبها المجموعة  .البيع
لمتقم حيث الموحدة المالية القوائم على تأثير أي لها ليس التعديل إن أو الشركةالتابعة إلي حصة أي بتصنيف أو الزميلة

.الشركة البيع بهالغرض كمحتفظ المشترك المشروع تم المعايير

العديدمن تطبيق والتفسيرات الجديدةاالخرىالولى والتعديألت مرة أيتأثيرعلى2017سنة لها ، ليست أن للمجموعة. إأل الموحدة
المالية القوائم تتحويال ال

الماليةالموحدةجنبيةاإلعمالت
القوائم عرض البحرينييتم َ العمليللمجموعةبالدينار يعدأيضا والذي الرئيسية لشركة. تحددالمجموعةلعملياتاة االعمال وحدات

من وحدة لكل الرئيسية بالعملة الماليةلكلوحدة القوائم في المتضمنة البنود قياس العملةاويتم تدوي .الرئيسيةستخدامتلك
واختارتإعادة للتوحيد المباشرة الطريقة المجموعة تستخدم تنتج الخسارةالتي أو المكسب ر من الطريقةاستخدامتلك واإلرصدة
المعامألت

المعامأل ً تسجيل
مبدئيا تيتم بهابالعمألتاالجنبيةبأ العملةالرئيسيةالمعنية سعار .  بالتاريخالسائدة والمطلوباتالمؤهللإلثبات الموجودات

تحويل النقديةيعاد أبالعمألتاالجنبيةباالمعروضة بالسائدةعملةالرئيسيةللالفوريةصرفالسعارستخدام . إتاريخ
عدادالتقاريرالمالية للدخل الموحدة

القائمة إلى النقدية البنود تحويل أو التسوية عن الناتجة الفروق جميع ترحل تحويل يتم

االجنبية التاريخيةبالعمألت بالتكلفة المقاسة النقدية غير البنود باستخدام بالتواريأسعارالصرفالسائدة بالقللخالمبدئية المقاسة
غيرالنقدية البنود تحويل بامعامألت. يتم العادلةبالعمألتاالجنبية يمة الذي السائدةبالتاريخ الصرف أسعار ستخدام معاملة . يتم

العادلة القيمة تحديد فيه عتم أوالخسارةالناتجة المكسب إثبات تمشياً مع النقدية غير البنود تحويل إعادة المكن عسبأو الناتجة
الخسارة قيمها أوخسارة مكسب إثبات يتم التي البنود على التحويل فروق البند )أي لهذا العادلة القيمة في التغيرات ن الشامل للدخل

الموحدة القائمة في العادلة كاآلخر القائمةالموحدةللدخل مأو القائمةالموحدةللدخل في إثباتها ايتم اآلخر أوالشامل التوالي(.ال
للدخلعلى الموحدة قائمة
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 )تتمة( جنبيةاإلعمالتالتتحويال
المجموعة شركات

تحويل ، يتم التوحيد البحرينياالجنبيةالعملياتموجوداتومطلوباتعند السائدةبأإلىالدينار إعدادتاريخبسعارالصرف
و المالية بنودالتقارير الصرفقوائمدخلهايتمتحويل أسعار متوسط أساس منعلى الناتجة الصرف فروق إثبات . يتم للسنة

الشاملالتحويل للدخل الموحدة القائمة في التوحيد القائمةالموحدعمليةاستبعاد. عنداآلخرعند بند إثبات ، يتم للدخلأجنبية ة
للدخل.االجنبيةبالعمليةالمتعلقةبتلكاآلخرالشامل الموحدة القائمة في

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

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

جميع في االولي الملتزم ً النها نظرا إيراداتها ترتيبات تتعرض  ،ترتيباتاإليراداتجميع أنها وكما العروض أسعار ولديها
اإليراد إثبات قبل أدناه الموضحة المحددة المعايير استيفاء . يجب األئتمان ومخاطر المخزون لمخاطر

إستيفاء يجب اإليراد:  كما إثبات قبل التالية اإلثبات معايير

البضائع بيع
البضائع بيع من اإليراد إثبات الهامةيتم المخاطر إلىالمشترياملكيةعلىوالعوائدعندماتنتقل عندتسليمعادةً ، لبضائع البضائع

دائنمماثللإيراداتكعروضالترويجتضمينيتم رصيد عمل البيعوالتوزيع.مع تكاليف الفوائد

دخل تسجيليتم
الفوائدب الفعلي، والستخدامإدخل الفائدة معدل ً خأللالعمريبموجبهذطريقة مستقبأل المتوقعة النقدية المبالغ خصم يتم الزمني

أقصرإلىالماليلالدوات فترة أو المدرجةللموجودالمالية القيمة أوالمطلوب، أيهماأنسب. صافي أسهم

أرباح دخل يتم
يثبتحقدخلإثبات عندما االسهم أرباح االسهم، والذييكونعاستألمإفيالمجموعة أرباح المساهمينعلى يوافق دةً عندما االسهم

أرباح توزيع يتم

يثبتحقدخلإثبات عندما االسهم أرباح فياستألمالمجموعة المساهمينعلى يوافق ً عندما عادة يكون االسهم، والذي أرباح االسهم
أرباح توزيع أخر

االخرىىإيرادات
اإليرادات إثبات مبدأاإلستحقاقعيتم أساس .على تحقيقالدخل يتم ندما ومعدات

وآالت عقارات القيمة
في اضمحألل وأي المتراكم األستهألك حسم بالتكلفة، بعد والمعدات واآلألت العقارات هذه . ، إنوجدتدرج تكلفةتتضمن إستبدالالتكاليف

واآلألتجزءمن وتكاليفالعقارات الطويلةاالجلإذاإلقتراضوالمعدات البناء لمشاريع تم . عندمايتطلبإستيفاءا
اإلثبات إستبدالمعايير علىفترات، فللعقاراتأجزاءجوهرية والمعدات الإواآلألت تقومبإثباتتلكمجموعن وة محددة

إنتاجية بأعمار فردية كموجودات ً لذلكاالجزاء تقومباستهألكهاوفقا إثبات رئيسية، يتم معاينة إجراء يتم . وبالمثل، عندما تكلفت المدرجة
فيالقيمة والمعداتها إستبدالكتكلفةللعقاراتواآلألت إثباتجميعتكاليفإستيفاءإذاتم اإلثبات. يتم معايير في االخرى

والصيانة الالتصليحات األ .لدخلعندتكبدهاالموحدةلقائمة حساب

ً  ستهألكيتم القسطالثابتبناء أساس على المتوقعة االعماراإلنتاجية االراضيللموجودات، بإستثناء،  على التنفيذملكاً حراالمملوكة
يليواالعمالالرأسماليةقيد 1030 : ، كما التأجير

أوفترةعقد مباني - سنة مؤجرة أراضي 210مقامةعلى   - سنوات
ومعداتتبريدومكائنآألت  - سنوات25المخزن
وتركيباتومعداتمكتب  - سنة412يةأثاث
سيارات
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ومعدات وآالت  )تتمة( عقارات
في تغيرات أو أحداث هناك تكون عندما اإلضمحألل حيث من والمعدات واآلألت للعقارات المدرجة للقيم مراجعة يتمعمل
على المدرجة القيم تزيد وحيث المؤشرات هذه من أي وجود حالة . في المدرجة القيمة إسترداد قابلية عدم إلى تشير الظروف

لأل القابل بالمبلغ الموجودات إظهار ، يتم لإلسترداد القابل المقدر العادلةالمبلغ قيمتها بين من االعلى القيمة يعد والذي سترداد
وق البيع ً تكلفة المستخدمة. ناقصا يمتها

منافعاستبعاديتم على الحصول يتوقع أل عندما أو البيع عند والمعدات واآلألت العقارات . بيعهأواستخدامهقتصاديةمنإبندمن
ناتج خسارة أو مكسب أي إثبات إنهيتم على إحتسابه موجود )يتم استبعاد عن والقيمةة البيع متحصألت صافي بين الفرق

ل فيهالقائمةالموحدةاللموجود( فيالمدرجة تم التي السنة الموجود. استبعادلدخلفي

للموج المتبقية القيمة وطرقاألستهألكيتممراجعة اإلنتاجية تعديلهاوداتواالعمار مالية، ويتم سنة كل نهاية ً إذافي مستقبأل
االمر تطلب

مخزونال
بطيئـةالحركةأقلأيهماتحقيقها، توقعالمالقيمةصافيأوالتكلفةبدرجالمخزونـي أو المتقادمة المواد مخصص حساب التكاليف. ، بعد

موقعهوشكلهالحاليالمتكبدةالمصروفاتتلكتمثل إلى وصوله حتى منتج النحوالتالي:ينلكل اليفالتك ، على أساس

المخازنعلى المرجحفي موادخام - .المتوسط و المصروفاتوموادأخرىقطعغيارويةاستهألكمواد ً إليها

مضافا والعمالة المباشرة المواد تكاليف العادي النشاط
مستوى أساس على بها الخاصة الصنع تامة

بضاعة أوألً.  اليفالتك

أوألً، الصادر الوارد أساس على المخازن ابضاعة  - في لبيعلغرض سعرا

هو تحقيقها المتوقع القيمة صافي إن والتكاليف المقدرةلإلتمام التكاليف اإلعتيادية، محسومًا منها االعمال ضمن المقدر لبيع البيع عملية
لحدوث الضرورية المقدرة اضمحالل مالية

موجوداتغير ب المجموعة
تقوم تقييمعمل تقريرتاريخكلب إذاكانهناكلتحديدمالي ما يثبت اضمحأللدليلموضوعي إذا .موجودمالي هذاالدليلوجد
مثل فحص يتطلبعمل عندما اضمحألل، أو بعملتقييملمبلغ المجموعة ، تقوم للموجود الموجودسنوي لإلسترداد. إنالقابل

لإلسترداد القيمةالقابلة االعلى هيالقيمة للموجود العادلة البيعلوحدةالمنتجةللنقدللموجودأواللقيمة ناقصاً تكلفة المستخ دمةوقيمتها
إلىحدبعيد مستقلة هي والتي النقدية للتدفقات منتج غير الموجود كان إذا الفردي، إأل للموجود محددة وهي الموجودات من

مجموعة أو االخرى الموجودات تلك عن للموجود المدرجة

القيمة تزيد قيمتهعندما المنتجةللنقدعن الوحدة أو لإلسترد ومضمحألً،  اد، فإنالموجوديعتبرالقابلة الموجوديتمإظهار لألسترداد
. عندمبالمبلغالقابل القيمةالمستخدمةللموجود، فإيتمتقا اييم نالتدفقاتالنقدية إلى يتمتخفيضها لمستقبلية قيمته الزمنية

للسوقللقيمة الحالية التقييمات يعكس والذي الضريبة قبل ما خصم معدل باستخدام للنقودالحالية استخدامرالخاصةوالمخاط يتم
البيع، فإنه تكاليف خصم بعد العادلة القيمة تحديد نمابالموجود. عند تأييدها  . هذهالحساباتيتمةمناسبالتقييمالذج التقييمأومن

مضاعفات قبل االأسعار .المعلنةالمتدوالةأوسهم العادلة متاحةللقيمة أخرى مؤشرات الم اضمحألل

حساب عملية تستند على الميزانياتجموعة منفصللكلوحدةمن ، والحساباتالمتوقعةالتفصيلية بشكل تعد التي ل المنتجة الوحدات
تخصيص يتم للمجموعةوالتي اللنقد . الموجودات تغطيبشكلفرديةلها والحساباتالمتوقعة الميزانيات هذه فترة عام سنوات

،االلفتراتل. خمس التدفقاتالنقديةالمستقبليةطويلالمعدلالنمويحسبطول على ويطبق االجل المتوقعة السنةالخامسةبعد
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الهامة2 المحاسبية  )تتمة( السياسات

ماليةاضمحالل غير  )تتمة( موجودات
تاريخ في تقييم عمل إذاماليكلتقريرإعداديتم ما بأنخسائر ، حول يثبت مؤشر أي هناك ً لمتعداألضمحأللكان مسبقا المثبتة للموجود

لألسترداد القابل المبلغ بتقدير المجموعة المؤشر، تقوم هذا مثل وجد تخفيضها. إذا تم قد أو موجودة أوالوحدة للنقدالمنتجة
استرجاعخسارة هناكتغييراألضمحألل. يتم كان إذا ً فقط مسبقا المثبتة فيالتقديرات الموجودالقابل مبلغ لتحديد المستخدمة خسار

آخر إثبات تاريخ منذ قيمةاألةلألسترداد القيمةالمدرجةللمواضمحألل. إن تتجاوز أل بحيث محددة سترجاع جودقيمتها ، وإ
لألسترداد ، بعدحسماألالقابلة تحديدها تم التي المدرجة القيمة تتجاوز لولمستهألكأل الاضمحأللإثباتخسارةيتمكما

في إثباتهذهاإلللموجود السابقة. يتم سنوات شركة .لدخلالموحدةلقائمةالسترجاعاتفي

في استثمار القرارازميلة
إتخاذ في المشاركة على القدرة هي المؤثر النفوذ عليها. إن مؤثر نفوذ المجموعة لدى مؤسسة هي الزميلة الشركة بالتإن

يتعلق تلكالسياسات. فيما على المشتركة السيطرة أو السيطرة ليست فيها، ولكن المستثمر للشركة والتشغيلية المالية سياسات مدى

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

طريقةحقوقالمجموعةاستثمار بموجب الزميلة شركتها في ب .الملكية

إلثبات ، يتمإثباتالملكيةحقوقموجبطريقة المدرجةلألستثمار القيمة تعديل ً بالتكلفة. يتم مبدئيا الزميلة الشركة في األستثمار تاري منذ
الزميلة الشركة موجودات صافي من المجموعة حصة في .التغيرات اإلقتناء بالشركةخ الشهرةالمتعلقة تضمين يتم لألستثمار المدرجة

القيمة في مطفأةالزميلة لألضمحألل. وهيغير يتمفحصها وأل للدخلتعكس

القائمةالموحدة حصة اآلخرفينتائجعالمجموعة الدخلالشامل في تغير أي عرض . يتم الزميلة الشركة مليات المستثم رللشركة
ذلك، فيهاكجز . باإلضافةإلى اآلخر الشامل للدخل الموحدة القائمة من مء تغييراتقدأثبتت وجدت باشرةً أينما الشركةالزميلة

حقوق في تقوم استلزماالمرفيالمجموعة هذا، إذا عن وتفصح التغييرات هذه في حصتها البإثبات للتغيراتفيقائمة
حقوقالموحدة المعامألتغيرالمحققةالخسائروسبالمكااستبعاديتم . الملكية وشركبينمن حصةالتهاالزميلةالمجموعة

حد إلى الشركمجموعة يتمإظهار .الزميلةةفي

إجمالي الشركةحصةالمجموعةفي التشغيليوتمثلالنتائجلدخلالموحدةلقائمةمقدمةالالزميلةفينتائج الربح خارج وال الضريبة
بعد المسيحقوق فيالشركاتالتابعةللشركةالغير الزميلة.  طرة الماليةللشركة

القوائم إعداد يتم للمجموعةالزميلة إعدادالتقاريرالمالية فترة نفس في عمل االمر، يتم استلزم في . أينما لتتماشىتعديألت المحاسبية
المجموعة. السياسات معسياسات طريقة تطبيق

حقوقبعد لحصةاستثمار ، تقومالمجموعالملكية اضمحأللإضافية خسارة ً إثبات ضروريا كان إذا ما بتحديد ة . تقوم الزميلة شركتها
في المجموعة بالمجموعة تاريخ هناكإعدادكلتقرير كان ماإذا بتحديد يثبت موضوعي اضمحأللدليل األضم بإحتسابقيمة

المجموعة تقوم الحالة هذه . ففي الزميلة الشركة في األستثمار القابلة القيمة الفرقبين تعد والتي حألل القائمة الزميلة" في
الشركة نتائج من المجموعة الخسارة "كحصة إثبات ثم ومن المدرجة وقيمتها الزميلة للشركة لإلسترداد للدخل الموحدة بقيمته

به محتفظ

اسثتمار أي المجموعة وتثبت ، تقيس الزميلة الشركة على مؤثر نفوذ فقدان عند بين فرق إثباتأي العادلة. يتم في األستبعاد من
والمتحصألت به المحتفظ لألستثمار العادلة والقيمة المؤثر النفوذ فقدان عند الزميلة للشركة المدرجة القيمة للدخل الموحدة القائمة

المتداول غير مقابل

المتداول تصنيف الم القائمة في
والمطلوبات الموجودات المجموعة المتداول. تعرض وغير التصنيفالمتداول أساس على المالي للمركز وحدة
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الهامة2 المحاسبية  )تتمة( السياسات
المتداول غير مقابل المتداول  )تتمة(تصنيف

متداوألً عندما الموجود يعتبر

أو بيعه ينوى أو األعتيادية؛استهألكيتوقعتحقيقه التشغيلية فيالدورة
أه ؛يحتفظبهبصورة المتاجرة

لغرض ساسية التقارير إعداد فترة شهراً بعد عشر أثنى يتوقعتحقيقهخألل
وأ ؛المالية يتم إن من مقيد كان إذا إأل ومافيحكمه إستبدالالنقد االقل ً على شهرا عشر أثنى لمدة مطلوب لتسوية أواستخدامه

ه بعد إعدادالتقارير

فترة متداولة .المالية غير أنها على االخرى الموجودات جميع

تصنيف يتم متداوألً عندما

المطلوب يعتبر األعتيادية التشغيلية الدورة في
تسويته يتوقع المتاجرة لغرض اساسية بصورة

به يحتفظ فترة ً بعد شهرا عشر أثنى خألل التقاريرعندمايكونمستحقالسداد
التقارير ؛ والماليةإعداد إعداد فترة بعد االقل ً على شهرا عشر أثنى لمدة المطلوب تسوية لتأجيل مشروط غير حق ليسهناك

متداولة.يتمتصنيف .المالية غير أنها على االخرى المطلوبات

الالحق  –الماليةاإلدواتجميع والقياس المبدئي
األثبات المالية

والقياساالموجودات المبدئي
إلثبات المالية الموجودات يتمتصنيف كموجودعنداإلثباتالمبدئي العادلة بالقيمة مدرجة خأللمناتمالية أو الخسائر أو

االرباح للبيعقروضوذمممدي متاحة مالية موجودات نةأو اإلستحقاق حتى بها محتفظ أنسب. أواستثمارات بتحديد ، أيهما المجموعة تقوم
المبدئي.تص اإلثبات عند المالية موجوداتها نيف

إثبات العادلة، جميعيتم ً بالقيمة مبدئيا المالية ، بإستثناءالموجودات المعاملة تكاليف إلى المدرجةالموجوداتفيحالةباإلضافة
العادلة أوالخسائرخأللمنبالقيمة  .االرباح

ً فيالتيللموجوداتالماليةالمبيعاتوأالمشتريات عامة عليه المنصوص الزمني اإلطار خألل الموجودات تسليم القوانينتتطلب
السوق أعراف حسب المتاجرة،  أو بتاريخ إثباتها ( يتم العادية الشراء الذي )طريقة فيهتوهوالتاريخ بشراءلتزم بيعأوالمجموعة

 .الموجود

متاحة استثمارات على للمجموعة المالية الموجودات االخرىوللبيعتشتمل والذمم المدينة التجارية الذمم من معين أرصدةوجزء
بنوك ونقد. لدى

الألحق القياس
تصنيفاته على المالية للموجودات الألحق التالي:  ايعتمدالقياس النحو على

للبيعاستثمارات متاحة
أسهم سندات في استثمارات على للبيع المتاحة المالية األستثمارات المصنفةالملكية. حقوقتتضمن الملكية حقوق أسهم استثمارات

االرباح خألل من العادلة بالقيمة كمدرجة مصنفة ليست أو المتاجرة لغرض بها كمحتفظ تصنيفها يتم أل التي تلك هي للبيع كمتاحة
الخسائر أو

، يتمالقياسبعد للبيعبالاألستثماراتالماليةقياسألحقاً المبدئي المكاسبالمتاحة إثبات مع المحققةالخسائروأقيمةالعادلة غير
في للتغيرات الموحدة القائمة في العادلة القيمة إحتياطي في المتراكمة التغيرات وترحل االخر الشامل للدخل الموحدة القائمة في

استبعاد يتم حتى المتراكاألستثماراتحقوقالملكية الخسارة أو المكسب إثبات يتم للدخلفعندها الموحدة القائمة في يتممة أو
كمضمحلة إعادةتصنيف ، تحديدها يتم التغيراتالمتراكمةلدخلالموحدةلقائمةفيالالمتراكمةةالخسارفعندها من إلغائها ويتم العادلة

القيم إحتياطي   .في
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 )تتمة( ةالهامةالسياساتالمحاسبي2

الالحق  –الماليةاإلدوات والقياس المبدئي  )تتمة(األثبات
المالية  )تتمة( الموجودات

والقياس المبدئي  )تتمة( اإلثبات
للبيعاتاستثمار  )تتمة(متاحة

لتحديدالمجموعةتقيم للبيع المتاحة المالية كانتموجوداتها القهاالقدرةوالنيةلبيعماإذا االجل مناسبةً في تزال أل في . ريب
النادرة أسواقنشطةالماليةالموجوداتهذهتداولعلىةغيرقادرالمجموعةكونتعندماالظروف وجود لعدم إلليجوز ، نتيجة

إعادةتصنيفختيارمجموعة كانتلدىالماليةالموجوداتتلك إذا لإلحتفاظبالموجوداتاإلدارة والقدرة النية فيالمستقبل .  ظورالمن
تاريخإستحقاقها حتى أو للبيع، فإن متاحة فئة من تصنيفها المعاد المالية للموجودات بالنسبة العادلةللقيمةالقيمة ويالمدرجة

المطفأةالجديدة تكلفتها تصبح التصنيف إعادة تاريخ في ً علىذلك مسبقا مسجلة خسارة أو مكسب أي إطفاء تم تم
الذي الموحدةللدخلإلىلملكيةافيحقوقإثباتهالموجود القائمة العمرالمتبقي مدى معدلالفائدةباستخدامألستثمارلعلى الجديدة

المطفأة التكلفة بين فرق أي إطفاء يتم . كما الفعلي ومبلغاإلستحقاق المتبقيللموجود العمر مدى مضمعدلباستخدامعلى
بأنه الموجود ً تحديد ألحقا تم . وإذا الفعلي الفائدة المسجلفي المبلغ تصنيفهإلىالملكيةحقوقمحل، فإن إعادة يتم للدخلالقائمة

مدينة .الموحدة

وذمم قروض النشطة
السوق في تداولها يتم وأل للتحديد قابلة أو ثابتة مدفوعات لديها مشتقة غير مالية موجودات هي المدينة والذمم القروض ه

ً قياس ألحقا ، يتم المبدئي القياس بعد بعدحسم الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة المالية الموجودات ذه اإلضمحألل
أوالتكاليف  .فيقيمتها والرسوم اإلقتناء من عألوات أو خصومات أية اإلعتبار في باالخذ المطفأة التكلفة إحتساب إثبيتم

. يتم الفعلي الفائدة معدل من يتجزأ أل جزأ تعتبر التي استبعادأو يتم عندما للدخل الموحدة القائمة في والخسائر المكاسب ات للدخل
الموحدة القائمة من المعدومة الديون شطب اإلطفاء. يتم عملية خألل من المدينة، وكذلك الذمم أو القروض إضمحألل تحديدها

يتم والذمماالخرىوعندما المدينة التجارية الذمم من معين جزء تصنيف .يتم وذمممدينة كقروض بنوك لدى أرصدة نقد حكمهال

ومافي نقد لغرض
ومافيحكمهالموحدةلقائمةال النقد ، يشمل النقدية لتدفقات محسوماً منهاً بنوك،  وأرصدةلدىفيالصندوقنقدعلى السحوبات

حسابات علىالمكشوف استبعادالقائمة.منالبنك

استبعاديتمالماليةالموجودات
جزءمنمجموالم أو المالي الموجود من جزء أي المالي )أو وجود انقضاء :( عندةمشابهالماليةالموجوداتالعةمن

فياستألموقالحق منموجود النقدية قيامأو ؛التدفقات
منموجودبنقلحقوقهاالمجموعة النقدية التدفقات استألم تأخيرجأوفي دون بالكامل بدفعها تلتزم إلىطرف وهري ترتيب

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

ب)ب ولكنهاتقمالمجموعة والمكافآتالجوهريةللموجودات المخاطر جميع إبقاء أو نقل على بنقلالسيطرة قامت الم .الموجود
تقوم

، عندما سداد فيترتيب دخلت أو الموجود من النقدية التدفقات إستألم في حقوقها بنقل جموعة وإلى بتقييمإذا تقوم فإنها أو ً قامت
. وسواء الملكية وعوائد بمخاطر احتفظت مدى أي بلم الجوهريةللموجودولمتقم والمكافآت المخاطر جميع إبقاء أو نقل الموجود على

السيطرة نقل بتستميتم الموجود.رالمجموعة المجموعةفي مشاركة استمرار حد إلى الموجود إثبات هذه التيففي االسس
على به المرتبط والمطلوب المحول الموجود قياس به. يتم المرتبط المطلوب ً بإثبات أيضا المجموعة ، تقوم الحالة المجموعة بها

تحتفظ التي واأللتزامات الحقوق تعكس قياس استميتم

علىالموجوداتالمحولةرار ضمان شكل تأخذ التي المشاركة بين االباالدنىما للموجودالقيمةالمدرجة تقومصلية أن
يمكن ثمن وأعلى بدفعه  .، أيهمااقلالمجموعة
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الهامة2 المحاسبية  )تتمة( السياسات

الالحقاألثبات  –لماليةااإلدوات والقياس  )تتمة(المبدئي
المالية  )تتمة( الموجودات

الماليةاضمحالل الموجودات
في المجموعة كانهبتحديدماليتقريركلإعدادتاريختقيم إذا يثبتما موضوعي محدداضمحأللناكدليل مالي أوموجود

المالية الموجودات الموجودالمالمجموعةمن الماليةمضمحلي . يعتبر الموجودات من مجموعة دليلمضمحلةأو هناك كان إذا
قداألضمحأللموضوعييثبت أكثر أو لحدث المبدئيللموتمحدوثهنتيجة خسارة"( جودبعداإلثبات على "آثره وبأن  )تكبد

علىالخسارةتلكحدوث للموجودالماليالتدفقاتالنقديةالمستقبلهاتأثير المتوقعة التيلية المالية الموجودات من مجموعة أو
بواقعية قياسها دليلأالممكنمن . يمكن يواجهوناألضمحأللنيتضمن المقترضين من مجموعة أو المقترض بأن مؤشرات على

جوهرية المبالغاالصليةصعوباتمالية أو الفائدة دفع المقترضإحتمالهناكويوجد  ،وفواتمواعيد منتعرض مجموعة أو
أوإعاالمقترضين ويمكنمألحظتهإلىإفألس آخر مالي تنظيم التدفقاتدة في اإلنخفاض بحدوث تشير معلومات توجد حيث

المتوقعة تغيراتالقابلةللقياسالنقديةالمستقبلية حدوث األقتصاديةأو االوضاع في أو المتاجرة فيبالمرتبطةفيأعمال التعثر
  .السداد

بيعمتاحةللاستثمارات
ب المجموعة ، تقوم للبيع المتاحة المالية لألستثمارات تقريرتاريخبتقييمعملبالنسبة كل هناكلتحديدإعداد كان إذا دليلما

األستثماراتاضمحأللموضوعييثبت من مجموعة أو  .استثمار

األستثمارات حالة الملكيةفي حقوق على "يلالموضوفإنالدلمتاحةللبيعالمصنفةكفيأسهم يتضمن أن  "انخفاضهامعييجب
االمد"أو تكلفتهاىأدنالعادلةلألستثمارالقيمةفي  "طويل لألستثمارمن االصلية التكلفة " مقابل الهام تقييم "األنخفاض . يتم

موضوع دليل يوجد . حيثما االصلية تكلفتها من أدنى العادلة القيمة فيها كانت التي الفترة " مقابل اإلمد يلألضمحألل، فأنهو"طويل
األستثمارات تلك من اضمحألل خسارة أي حسم بعد الحالية العادلة والقيمة اإلقتناء تكلفة بين كالفرق المتراكمة الخسارة يتمقياس

وإثباتها اآلخر الشامل للدخل الموحدة القائمة من إلغائها ويتم للدخل الموحدة القائمة ً في القائمةالموحدفالمثبتةمسبقا للدخل. ي ة
األضمحألل أدواتخسائر في استثمارات استرجاعهامن يتم أل الملكية ايتموإنما ؛ الموحدةللدخلقائمةالمنخأللأسهمحقوق

العادلةبعداألضمحأللإثبات قيمتها في لزيادة للدخلالشاملاآلخرمباشرةً في الموحدة كان .القائمة

إذا ما هام" أو "طوينخفااألتحديد الرأي، ت. لتحديدهذارأياَ  لاالمد" يتطلبض عواملأخرى، مجموعةالقيم بين المدة ، من مدىالأو
لألستثمارفيهاالتيكانت منالقيمةالعادلة المطفأةموجوداتماليةا.تكلفتهأدنى

بالنسبةمدرجةبالتكلفة المجموعة
المطفأة، تقوم بالتكلفة المدرجة المالية ً للموجودات أوأل موضوعيبعملتق وجوددليل يثبت فردي ييم .  ألضمحألل فردي

جوهريةبشكل تعتبر أل التي المالية للموجودات جماعي بشكل فردي، أو بشكل الجوهرية المالية الموجودات حددتإذا يثبت
دليلموضوعي يوجد أل بأنه اضمحأللالمجموعة فردي، سواءً كانجوهري بشكل المحدد المالي ً غيرجوهريأواً الموجود
الماليةيتمتضمينالموجود، ا منالموجودات مجموعة في التي اثلةويتمتقييمهائتمانمماخصائصمخاطرلديها التي المالية

. الموجودات لألضمحألل جماعي لألضمحأللتبشكل تحديدهابشكلفردي م يتمإثباتخسارة اضمحأللوالتي يتاضمحألليستمرهاأو أل
التقييمالجماعيلألضمحألل. متضمينهاها في كفرقبينيتم

مبلغالخسارة قياس للتدفقات والقيمةالحالية للموجود المدرجة القيمة األئتمانية المتوقعة )بإستثناءالخسائر النقدية ا القيمة
خصم للدخل. يتم الموحدة القائمة في إثباتها ( ويتم بعد تكبدها يتم لم التي المتوقعة المستقبلية النقدية لحاليةللتدفقات بناءً على

المتوقعة معدلالمستقبلية الفائدةالفعلياالص لديه كانالموجود للموجود. إذا معدللي فائدةمتغير، فإ الخصم نمعدل خسارة أي
اضمحألللقياس الفعليالحاليللموجود.معدلهو الفائدة
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الهامة2 المحاسبية  )تتمة( السياسات

الالحقثباتاأل -الماليةاإلدوات والقياس  )تتمة(المبدئي
المالية  )تتمة( الموجودات

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

خفض خألليتم من للموجود المخصصدامستخاالقيمةالمدرجة . يتمحساب للدخل الموحدة القائمة في الخسارة مبلغ إثبات ويتم
عندالموجوداتشطب مخصصات من بها واقعيلألومايرتبط إحتمال هناك يكون جميعماأل تحقيق وتم المستقبل في سترداد

المجموعة إلى تحويلها تم أو مبلغالضمانات انخفض أو فياألضمحأللإذازاد إثباتالمقدر بعد لحدوثه نتيجة الألحقة السنة
خسارةاألضمحأللقيمة فإن زيادتهاألضمحألل، عندئذ ً يتم . إذااأوتخفيضهاالمثبتةمسبقا المخصص حساب تعديل طريق عن

ألحق، فتماسترداد وقت في إدراجهاإالمبالغالمشطوبة يتم للدخل.نه الموحدة القائمة في

الماليةالمطلوبات
المبدئيوالقياساإلث بات

المبدئيكمطلوباتالماليةالمطلوباتيتمتصنيف اإلثبات العادلةعند بالقيمة مدرجة أوخأللمنمالية الخسائر أو االرباح
الحال. قروض مقتضى بتحديدواقتراضات، حسب المجموعة المبدئي.تقوم اإلثبات عند المالية مطلوباتها تصنيف

إثبات العادلةالمطلوجميعيتم ً بالقيمة مبدئيا القروضواوباتالمالية القتراضاتألفيحالة حسم بعد الدائنة تكاليفوالذمم
للمعاملة مباشرة  .المنسوبة

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

الألحق القياس
التالي النحو على تصنيفاتها على المالية للمطلوبات الألحق القياس يعتمد

واألقتراضات القروض
و القروض ً قياس ألحقا المبدئي، يتم تستحقعليهاألقتراضبعداإلثبات المطفأةباافواتالتي طريقةمعدلائدبالتكلفة الفائدةستخدام

المكاسبوالخسائالفعلي يتمالموحدةلقائمةالفيريتمإثبات اإلطفاءاستبعادلدخلعندما عملية خألل من ، وكذلك المطلوبات
الفائدةالفعليبإست معدل طريقة  . خدام

األ تكاليف جميع تحدثفيهااتقتراضيتمإحتساب التي الفترة  .في

أخرى وذمم دائنة تجارية ذمم
للمقابليتم العادلة القيمة تعد بالتكلفة، والتي المدرجة االخرى والذمم الدائنة التجارية للذمم المطلوبات فيالمتوجبإثبات دفعه

أووالمستقبلللبضائع الموردين قبل من بها المجموعة مطالبة تمت  .لمتتمالخدماتالمستلمة، سواء

المالية المطلوبات استبعاد
المطلوبالمطاستبعاديتم بموجب األلتزام يكون عندما المالية أوقدلوبات انتهاءمدتهتمإخألئه أو إستبدالعندمايتم . إلغائه

هذا جوهري، فإن بشكل حالي مطلوب تعديل يتم عندما جوهرياً أو مختلفة بشروط المقترض نفس من بآخر حالي مالي مطلوب
بمثابةستبدالاإل يعتبر مطلوبجديدمطلللاستبعادأوالتعديل إثبات ويتم االصلي في  .وب المعنية المدرجة المبالغ فروق إثبات يتم

للدخل الموحدة القائمة

الماليةمقاصة اإلدوات
في المبلغ صافي وإظهار المالية والمطلوبات الموجودات حققانونيالموحدةلقائمةالتتممقاصة هناك كان إذا فقط المالي لمركز

ل للتنفيذ فيالمثبتةمقاصةالمبالغقابل المطلوب وسداد الموجود تحقيق أو المبلغ صافي أساس على التسوية المجموعة تنوي حيث
ذاته الوقت

اآلخر الحدث أو المعاملة جوهر عن تعكس عندما للدخل الموحدة القائمة في والمصروفات الدخل مقاصة يتم



.م.ب.  ترافكومجموعة ش

28

الماليةإيضاحات الموحدةحولالقوائم
312017

الهامة2 المحاسبية  )تتمة( السياسات

الالحق  -الماليةاإلدوات والقياس المبدئي  )تتمة(األثبات
ا إلدواتالماليةتكلفةإطفاء

لألإحتسابيتم مخصص أي حسم بعد الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام المستحقضمحأللتكلفةاإلطفاء االصلي والمبلغ
ال أو بحتسابايتمخصم. السداد عألواتاالالتكلفةالمطفأة أي األعتبار األقتناءوأخذفي من المعاملةخصومات تكاليف متضمنة

الفعلي الفائدة سعر من يتجزأ ً أل جزءا تعتبر التي والرسوم

العادلة القيمة قياس
استألمهالذيالسعرهيالقيمةالعادلة دفعهالذيأوموجودلبيعسيتم فيليتم السوقمشاركيبينةمعاملةمنظمتحويلمطلوب

علىفي العادلة القيمة قياس . ويستند المطلوبتحدثأوالموجودبيعمعاملةأنبفتراضاتاريخالقياس إما: تحويل

الرئيسي السوق الرئيس ، أوالمطلوبأوللموجودفي
السوق غياب حال في المطلوب أو للموجود فائدة االكثر السوق للمجموعة .يفي

فيه التعامل متاح فائدة االكثر السوق أو الرئيسي السوق يكون أن يجب األفتراضي

المطلوبباستخدام أو للموجود العادلة القيمة قياس تم عندتسعيراسيستخدمهاالمشاركواتالتي السوق في ن المطلوبلموجود
ياألقتصادية. يعملونبأفضلمصالحهمالسوقمشاركيأنبعلىإفتراض، أو

بعيناألعتبار المالية غير للموجودات العادلة القيمة قياس أخذ قدرةمشاركي منافعاقتصاديةعلىإدرارالسوق عنطريق باستخدام
بيعهاإلىااتهأعلىوأفضلاستخدامالموجودات طريق عن أو سيستخدمالموجوداتبآخرمشارك الذي السوق في استخدامأعلى

ي . ااتهوأفضل

بعيناألعتبار المالية غير للموجودات العادلة القيمة قياس أخذ قدرةمشاركي منافعاقتصاديةعلىإدرارالسوق عنطريق باستخدام
بيعهاإلىااتهأعلىوأفضلاستخدامالموجودات طريق عن أو سيستخدمالموجوداتبآخرمشارك الذي السوق في استخدامأعلى

جموعةالمتستخدم . ااتهوأفضل

والتيتتوفر الظروف حسب المناسبة التقييم تقنيات معلوماتكافية القيمةالعادلة، لها لقياس يزيدالحد والذي أل
األقصى ذاتالصلة المدخألت ستخدام استخدامالمدخألتيحدمألحظتهاوالتييمكن أليمكنمألحظتهامن التي .التي

والمطلوبات الموجودات جميع تصنيف الماليةالموحدةتقايتم القوائم في العادلة قيمها عن اإلفصاح يتم أو نالتسلسلضمس العادلة
للقيمة قيمتهاالعادلةككل:، الهرمي قياس على الجوهري التأثير ذات لمدخألتها مستوى أدنى بناًء على للموجودات - 1

االسواقالنشطة المعدلة( في المعلنة )غير االسعار المماثلةالمماثلة مستوى  - 2 ؛أوالمطلوبات
التقييمالدنى تقنيات على التأثيرالجوهري ذات مدخألتها مألحظة يمكن والتي قياس أالمسجلةالقيمةالعادلة مباشرةما
مباشرةأوغير الدنىمستوى  - 3 ؛ وبصورة

والتتقنياتالتقييم أل يمكنمألحظةمدخألتهاذاتالتأثيي على الجوهري قياسر القيمة بالنسبةللموجوداتالعادلة
القوائموالمطلوبات

في ، الموحدةالماليةالمثبتة المجموعةحددتعلىأساسمتكرر ماإذاكانتقد حدثت فيما تقييمتحويألت
إعادة منخألل الهرمي التسلسل في المستويات بين ً )استناد -تصنيفها تهاذاتأدنىمستوىلمدخألإلىا قياسقيمتها على

الجوهري العادلةالتأثير ككل تقريرمالي( فينهاية إعدادكل فترة خزانة أسهم يتم

أدوات إثبات
الحقوقأسهم إعادةشرائها )أسهمخزانة( الخاصةملكية يتم التي وتخصم بالتكلفة حقوقالملكيةمن في. أليتمإثبات خسارة أو

مكسب الأي الموحدةقائمة أوإصدارأوإلغاءل بيع أو شراء من لدخل أدوات حقوق الخزانةللشركةالخاصةبالشركة. ملكيةالأسهم بأسهم
المتعلقة التصويت حقوق إلغاء يتم التوالي.وأل أسهملهمعلى أرباح تخصص يتم
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اله2  )تتمة( امةالسياساتالمحاسبية

مخصصات
سابق حدث عن ناتج المجموعة ( على متوقع أو التزام )قانوني وجود عند المخصصات المحتملأيتمإثبات وجودومن يتطلب ن

اإللتزامات هذه لتسوية اإلقتصادية المنافع يشمل للموارد خارجي . حيثماويمكنتدفق اإللتزامات هذه لمبالغ موثوق تقدير عمل
المجم تأمين، يتماوعةتتوقع عقد بموجب المثال سبيل المخصصات، على جميع أو بعض منفصلسترداد كموجود التسويات إثبات

شبه التسويات تكون عندما فيفقط مخصصات بأي المتعلقة المصروفات عرض أيالموحدةلقائمةالمؤكدة. يتم حسم بعد لدخل
تسويات

للموظفين الخدمة نهاية مكافآت
المج ، البحريناشتراكبدفعموعةتقوم األجتماعي للتأمين العامة الهيئة للضمانلموظفيهاالبحرينييناتلنظام العامة ، والهيئة الكويتيين

لموظفيها رواتبالموظفين.  تحسبوالتي ،اإلجتماعي، الكويت من كنسبة محصورةفيالمجموعإنالتزامات تكون ة النظا
هذا في بها المساهم المبالغ نطاق صرفهاعنداوالتيم كما .ستحقاقهايتم

نهايةالخدمةالمجموعةتقدم التوظيفوعددبناءً  والتيتستحقاالجانب،  لموظفيهامكافآت إنهاء عند الموظفين رواتب على الخدمة
كمستحقاتعلى . سنوات المكافآت لهذه المتوقعة التكاليف تدرج التشغيلية . توظيففترةالمدى

التأجير عقود عق
مدفوعات إثبات مدىفترةالموحدةلقائمةالفياتكمصروفةدالتأجيرالتشغيليويتم على الثابت القسط أساس على لدخل التأجيرعقد

3

المحاسبيةالهامةاتفتراضالوااآلراءوالتقديرات من

يتطلب للمجموعة الموحدة المالية القوائم إعداد إن عملآراءوتقديرامجلس علىالمبالغاضفراتواإلدارة تؤثر قد ات ، بتاريخ
المحتملة اإللتزامات عن واإلفصاح المالية والمطلوبات والموجودات والمصروفات لإليرادات الماليةالتقاريرإعدادالمدرجة

بشأنهذه التيقن ذلك، عدم جوهريللماألفتراضات. ومع تعديل عمل تتطلب قد نتائج إلى يؤدي أن يمكن والتقديرات المستقبليةبالغ
الفترات في تتأثر التي والمطلوبات للموجودات المدرجة اآلراء

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

المالية القوائم في األستمرارية

مبدأ قام
األستمراريةوهدارةاإلمجلس مبدأ أساس على المواصلة على المجموعة لقدرة تقييم المجموعةلديهاوبعمل بأن مقتنع ، فإن

ذلك على المنظور. وعألوة المستقبل في أعمالها في لألستمرار المصادر بأيأمورمجلس علم على ليس اإلدارة ً جوجوهرية
شكوكا تسبب أن الممكن من التي مؤكدة األستمرارية. ولذلك، غير مبدأ أساس على المواصلة على المجموعة قدرة حول هرية األستمرارية

مبدأ أساس على الموحدة المالية القوائم إعداد تم األستثمارات

تصنيف تحدد
منخأللاالمجموعةإدارة العادلة بالقيمة مدرجة مالية المبدئي "كموجودات اإلثبات عند استثماراتها تصنيف الرباحأو " إذا

الخسائر أو االرباح خألل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية األستثمارات "كموجودات تصنيف للبيع". يتم الخسائر" أو "متاحة للبيع
متاحة تصنف "كاستثمارات االخرى األستثمارات القريب. جميع المدى في بيعها لغرض إقتناؤها تم
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الهامةاتفتراضواألاآلراءوالتقديرات3  )تتمة( المحاسبية

 )تتمة(اآلراء
األيجار عقود

ال على يعتمد إيجار عقد الترتيب، هو كان إذا ما التاريخ:تحديد بداية في الترتيب من يعتمدماتحديديتمقصد الترتيب تنفيذ كان إذا
أو موجود استخدام الموجودعلى استخدام حق الترتيب ينقل أو محددة الموجوداتموجودات محددأو غير الحق ذلك يكن لم إذا

الترتيب في صراحة

التشغيلية التأجير كمستأجرجموعةالم -عقود
مكاتبها لمباني التجارية العقارات على تأجير عقود في المجموعة بناءً ومبانيمخازنهالقددخلت المجموعة تقييم  . حددت على

و االرض لملكية الرئيسة والمنافع المخاطر بجميع سيحتفظ المؤجر ، بأن الترتيبات في الواردة والبنود احتساببالتاليالشروط يتم
تشغيلية تأجير كعقود العقود

التقديرات
للتقديراتفتراضاتاألإن االخرى االساسية والمصادر بالمستقبل كلتقريربتاريخكدةغيرالمؤاالساسيةالمتعلقة القادمة، ماليإعداد

المالية السنة خألل والمطلوبات للموجودات المدرجة للقيم جوهري ً لتعديل سببا لتكون هامة مخاطر لديها موضحةأدناههي ، والتي
المجموعةتعتمد إعدادالقوائمالماليةفتراضاتهاافي عند متوفرة معايير على وتقديراتها تالموحدة افترألالظروفواتغير . قد

الخارجةعنسيطرةضات السوق ظروف أو تغيرات حسب المستقبلية التطورات المسعرةتقييم . المجموعةبشأن

للبيعغير المتاحة األستثمارات التق أفضل
باستخدام اإلدارة تقوم العادلة تحديدالقيم في ألستثمارديرات الخاصةغيرالمسعرة الملكية حقوق أسهم ات بالرجوع العادلةإلى

استخدامالقيمة مدراء منقبل المقدمة األستثمار ذلكصافيقيمة في بما االخرى المناسبة التقييم تقنيات استخدام أو اتالموجود االخرىأو
المعامأل .منهجياتالتقييمالمناسبة من

سيتحقق الذي الفعلي المبلغ ذلك، فإن ، ومع تقديراتها أفضل اإلدارة تستخدم الحالي عنالتقدير يختلف قد المستقبلية ت تقييمات طبيعة
عن الناتجة التأكيدات لقلة العادلة، وذلك .  األستثماراتللقيمة الخاصةغيرالمسعرة الملكية حقوق أسهم في المخزونمخصص والمتقادم

البطيءالحركة تحقيقها، أيهما
المتوقع القيمة صافي أو بالتكلفة المخزون يـدرج تقدير متقادمًا، يتمعمل قديماً أو المخزون يصبح أقل. عندما ولكنها فردي

بشكل هامة الغير المبالغ الهامة. أما المبالغ على فردي بشكل التقدير هذا عمل . يتم تحقيقها المتوقع القيمة لصافي المخزون ً لنوع
وفقا المخصص ويطبق جماعي بشكل تقييمها متقادمة، فيتم أو العمريةالدوقديمة التاريخيةعلى  ، بناءً نسبةالتقادموأرجة أسعارالبيع

القادمة السنة إجمالي . وتقديرات .8بلغ

بحريني( و9.434.446: 2016بحريني ) 817.032 بلغدينار امخصص البطئالحركةوالمتقادملمخزوناضمحألل
التقاريرالماليةني( ديناربحري585.634: 2016بحريني ) 656.946 يتمبتاريخإعداد فيأإثبات. سوف المتوقعة

المستقبليةوالمبالغ الفترات في المحققة الفعلية المبالغ بين فرق الي لقائمة لدخل.الموحدة
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 )تتمة( مةالمحاسبيةالهااتفتراضواألاآلراءوالتقديرات3

 )تتمة(التقديرات
واضمحألل معداتالالعقاراتواآلألت

ب المجموعة تاريختقييمعملتقوم هناكلتحديدماليتقريركلإعدادفي كان إذا يثبتما  .محددموجوداضمحأللدليلموضوعي
الدليل هذا مثل وجد فحصإذا عمل يتطلب عندما المجماضمحألل، أو بعملتقسنويللموجود، تقوم القابلوعة الموجود لمبلغ ييم

. إنلأل لإلستردادسترداد القابلة االعلىالقيمة القيمة هي العادلةللموجود للنقدللموجودللقيمة المنتجة الوحدة تكاليفناقصاً أو
المستخدمة وقيمتها النقديةالبيع للتدفقات منتج غير الموجود كان إذا الفردي، إأل للموجود محددة حدوهي إلى مستقلة هي والتي

للموجود المدرجة القيمة تزيد . عندما الموجودات من مجموعة أو االخرى الموجودات تلك القابلةلألبعيدعن قيمتها سترداد، عن
يعتبر لألستردادالموجودإظهارمضمحألُ، ويتمفإنالموجود ، فاا. عندمبالمبلغالقابل للموجود المستخدمة القيمة تقييم نيتم

للقيمة للسوق الحالية التقييمات يعكس والذي خصم معدل باستخدام الحالية قيمتها إلى تخفيضها يتم المستقبلية النقدية التدفقات
بالموجود.  للنقودالزمنية الخاصة واآلألتوالمخاطر العقارات في اضمحألل أي هناك بأن اإلدارة مجلس أعضاء أليعتقد

في  .312017312016كما

والمعدات واآلألت للعقارات اإلنتاجية االعمار
لعقاالمجموعةتحددإدارة المقدرة لحساباألاالعماراإلنتاجية ومعداتها فيستهألكراتهاوآألتها االخذ بعد التقدير هذا تحديد . يتم

فيهااألعتبار التآكلوالتقااالمدةالمتوقع وطبيعة علىأساسستخدامالموجود اإلدارة . تقوم التجاري القيمدم بمراجعة سنوي
مخصصاألالمتبقيةواالعم تعديل ويتم عنستهألكاراإلنتاجية تختلف اإلنتاجية االعمار بأن اإلدارة تعتقد عندما المستقبلي

السابقة التقديرات

للبيعاستثماراتاضمحألل متاحة
تاريخبعملعةتقومالمجموالمتاحةللبيع،  لألستثمارات في موضوعيماليتقريركلإعدادتقييم دليل هناك كان إذا ما لتحديد

مناألستثماراضمحألليثبت حالةاألستثماراتأومجموعة الملكيةاألستثمارات. في حقوق فإن  ،متاحةللبيعالمصنفةكفيأسهم
يتضمن القيمةالعادالدليلالموضوعي في االمد طويل أو هام كان " ألستثمارللةانخفاض إذا ما . تحديد تكلفتها ضنخفااألأدنىمن

" يتطلب اإلمد " أو "طويل راياَ  هام هذاعمل أخرى، مجموعةال، تقيمالراي. لتحديد عوامل بين التاريخيةالسعار ، من التغيرات ومدتها
االسهم اإلدارةبإثباتبناءً علا. تكلفتهأدنىمنألستثمارالقيمةالعادلةلالتيكانتمدىالأو ، قامت األضمحألل تقييم اضمحأللمخصصى

المتاحةللبيعألستثماراتل ديناربحريني931.161 841.638: 2016) 312017في بحريني
دينار اضمحألل

تقديرالمدينةالتجاريةالذمم
عمل عندمايلمبلغيتم للتحصيل القابلة المدينة التجارية الذمم غيرمحتمل.  المبلغكونتحصيل عملهذاالتقبالكامل بيرديتم

فرديعلى فاتمواعيدأ. المبالغالهامةشكل فردي، والتي بشكل هامة الغير المبالغ جماعيويتماما بشكل تقييمها ستحقاقها، يتم عمل
مواعيداأل فوات ً لمدة وفقا معدألتاألستحقاقمخصص أساس المدينةالتاريخية. تسترداداعلى

التجارية الذمم إجمالي .8.359: 2016بحريني ) 8.177.606 099 بحريني( وبلغمخصص دينار 589.
إعدادالتقاريرالماليةديناربحريني(  562.811: 2016بحريني ) 431 بتاريخ يتمإثبات المستيأ. سوف

الفترات في المحصلة الفعلية المبالغ بين فرق المتوقعةفي والمبالغ  .لدخلالموحدةلقائمةالقبلية
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بعد4 إلزامية غير ولكنها صادرة وتفسيرات معايير

بعد إلزامية غير ولكنها الصادرة المعايير يلي إصدارفيما تاريخ مدرجالماليةالقوائمحتى القائمةإن . ةأدناهالموحدةوهي هذه
، والتيلهي الصادرة معقولأنالمجموعة، بتوقعتلمعاييروالتفسيرات بشكل ستكون تنوي . بتاريخمستقبليقابلةللتطبيقها

تطبيق تصبحالمجموعة عندما  . إلزاميةهذهالمعايير

رقم المالية التقارير إلعداد دواتالماليةالمتعلقباال9الدولي
رقم2014يوليو المالية التقارير إلعداد الدولي للمعيار النهائية الصيغة الدولي المحاسبة معايير مجلس المتعلق9، أصدر

المالية رقمباالدوات الدولي المحاسبة معيار محل اإلصدارا39يحل وكافة والقياس : اإلثبات المالية تالمتعلقباالدوات
الدولي للمعيار رقمالسابقة المالية رقم9التقارير المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار الجوانب9. يجمع جميع بين

واإل والقياس : التصنيف المالية االدوات مشروع التقاريرضمحأللالثألثلمحاسبة إلعداد الدولي المعيار . إن التحوط ومحاسبة
السنوية9رقم الفترات في إلزامي بعدهو أو محاسبة12018في . باستثناء المبكر بالتطبيق السماح ، ولك، مع

رجعي بأثر تطبيقه .التحوط، يتطلب غيرإلزامية المقارنة معلومات المتطلباتعموماً  ن تطبيق التحوط، يتم لمحاسبة بالنسبة المحدودبأثر
بعضاألستثناءات الة. رجعي، مع

المعيار تطبيق إن الماليةرقم التقارير الموجوداتالمالية9إلعداد وقياس تصنيف على تأثير له المالية، ولكنللمجموعةسيكون المطلوبات
وقياس تصنيف على تأثير له تأثيرجوهريفي  .للمجموعةليس أي المجموعة تتوقع ذلك، أل على وعألوة المدنية التجارية

الذمم إمخصص يستندهذاالتقييم المعلومات ناتجةعن لتغيرات تخضع حالياً وقد المتوفرة المعلومات لى للمجموعة اتاحتها
سيتم التي اإلضافية والدعمة 2018 الدوليإلعدادالتقارير المعيار بتطبيق المجموعة تقوم عندما رقم 9 . 

الماليةرقم

التقارير إلعداد الدولي 15 عقودالمتعلقبإير اداتمن عمألءمبرمة الماليةرقممع
التقارير إلعداد الدولي المعيار إصدار 15 2014شهرمايو ويحددالمعيارنموذج جديدة خمسخطوات من العمألء مع

المبرمة العقود من الناتجة اإليرادات على تطبيقه سيتم والذي اإليرادات يتمإثبات إلعدادبموجب رقمالمعيارالدولي المالية
15 العمألء. تقدمالمبادئ إلى الخدمات أو البضائع نقل نظير استحقاقه المنشأة تتوقع الذي المقابل يعكس بمبلغ رقم المالية

التقارير إلعداد الدولي المعيار تنظيماً لقياسوإثباتاإليرادات. 15 نهجاً أكثر جميع على

الجديد اإليرادات معيار ينطبق الدولية بموجبالمعايير الحالية اإليرادات إثبات متطلبات جميع محل وسيحل المنشآت بعد أو
في المبتدئة السنوية للفترات معدل أو كلي رجعي بأثر إما تطبيقه . سيتطلب المالية التقارير 1 بالتطبيقالمبكرمع2018

السماح المع للمجموعةبأن االولي التقييم يشير على تأثيرجوهري أي له يكون بأن المرجح غير من الجديد يار للدخل الموحدة
القائمة ضمن التصنيفات بعض هناك ذلك، ستكون المجموعة، ومع نتائج رقم المالية

التقارير إلعداد الدولي 16 المتعلقبعقوداإليجار رقم المالية
التقارير إلعداد الدولي المعيار إصدار 16 معيارالمحاسبةالدوليرقمويحلمحل2016يناير 17 ، لجنةتفسيرالمتعلق

اإليجار اتبعقود الماليةالدوليةرقم عقداإليجار، و4 على يحتوي الترتيب كان إذا ما بتحديد المتعلق تفسير اتلجنةتفسير
التقاريرالماليةالدولية السابقة المتعلقبحوافزعقود15 التأجيرالتشغيلية، و تفسيرتفسير الماليةالدوليةالتقاريراتلجنة

السابقة القانونيلعقدالتأجير.  27 الشكل على تنطوي التي المعامألت جوهر بتقييم المتعلق المعيار رقميحدد المالية
التقارير إلعداد 16 والعرضواإلفصاحلعق والقياس باإلثبات الخاصة والمبادئ منوداإليجار اإليجاريتطلب عقود

كافة احتساب نموذجالمستأجرين الماليمنفردمدرجفيبموجب عقودقائمةالمركز مشابهةلمحاسبة بطريقة رقم الدولي
المحاسبة معيار بموجب التمويلية إثباتخاصينبالمستأجرين . 17 إعفائين على المعيار عقود  -ويتضمن منالم

اإليجار ذاتوجودات عقوداإليجارذات االجل )أي قصيرة إيجار الشخصية( وعقود الحواسيب المنخفضة )مثل القيمة لمد إيجار
عقد ةفترة شهراً أوأقل(. 12 ،  عند سيقومبدءعقداإليجار لعملمدفوعاتالتأجيرالمستأجر األلتزام بإثبات االتأجيراتالتزام)أي

يمثلالحقفي الذي الحق ( والموجود اإليجار )أي عقد فترة خألل المعنية الموجودات ستخدام في منفصلسالموجوداستخدام
المستأجرينبشكل من إيتطلب من  .الموجودحقاستخداماستهألكاإليجاروحساباتعلىالتزامالفوائدمصروفاتثبات

يتطلب

كما إعادةالمستأجرين وقوعأحداثمعيلتزامالتأجيراقياس عند ، تغيير عقدنة )مثل (.  مدفوعاتيرفيتغالوأاإليجارفترة المدفوعات
لتحديدتلك استخدامها أومعدل مؤشر في التغير عن الناتجة المستقبلية سيقوماإليجار بإثباتمبلغبشكلعامالمستأجر

قياس   .الموجوداستخدامحقفيكتعديلاإليجارلتزاماإعادة
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رقم المالية التقارير إلعداد اإليجار  -16الدولي بعقود  )تتمة( المتعلق
احتساب عملية تتغير الدوليبموجبالمؤجرلم رقمالمعيار التقارير جوهري16إلعداد االحتسابالمحددةعملعنبشكل ية

الدولي المحاسبة المؤجرو. 17رقمبموجبمعيار باستخدامكافةتصنيففينسيستمر هوالمبدأنفسعقوداإليجار كما تصنيف
رقممثبت الدولي المحاسبة اإليجار:  17معيار عقود من نوعين   .يةالتمويلعقوداإليجاروةليالتشغيعقوداإليجاروالتمييزبين

الماليةرقمك التقارير إلعداد الدولي المعيار يتطلب إفصاحات16ما تقديم والمؤجرين معيارأكثرشموليةمنالمستأجرين عن
رقم   .17الدولي

رقم المالية التقارير إلعداد الدولي السنويةاهو16المعيار للفترات بعدإلزامي أو السما. 12019في حمع
المبك المعياربالتطبيق المنشأة تطبيق قبل ليس رقمالدولير، ولكن المالية تطبيق15التقارير اختيار للمستأجر . يمكن

المال التقارير إلعداد الدولي المعيار ً تأثير حاليا المجموعة المعدل. تقّي م الرجعي االثر أو الكلي االثرالرجعي انتهاج إما يةالمعيار
اإللزاميالمطلوبو16 بالتاريخ الجديد المعيار تطبيق  .تخطط

على أدخلت التي رقمالتعديألت المالية التقارير إلعداد رقم10الدولي الدولي أو28المحاسبة ببيع : المتعلق
المشترك مشروعه أو الزميلة وشركاته المستثمر قبل من الموجودات في المساهمة

رقمبينالتضاربألتالتعديتعالج المالية التقارير إلعداد رقم10الدولي الدولي مع28المحاسبة التعامل في
أو بيعها يتم التي التابعة الشركة على السيطرة لشركةفقدان التعديألتمساهمتها . توضح مشترك مشروع المكسبأنبزميلةأو

أوأو بيع عن الموجوداتةمساهمالالخسارةالناتجة إلعدادفي الدولي المعيار في المحدد النحو ، على االعمال تشكل التي
المالية أو3التقارير الزميلة وشركاته المستثمر إثباتهبالكاملمشترك، المشروعال، بين أو . أيسيتم عنمكسب ناتجة خسارة

الموجوداتمساهمةالبيعأو االعمال، في تشكل أل أنه، التي فقطإأل إثباته حدسيتم المرتبطةبالمستثمرينحصةإلى الشركةغير
المشترك المشروع أو هذهالزميلة إلزاميةرجعيبأثرالتعديألتيجبتطبيق بعدالمبتدئةلفتراتالسنويةلوهي يناير1أو

المبكر. 2016 بالتطبيق السماح علمع تأثير أي لها سيكون التعديألت هذه بأن للمجموعة. الموحدةالماليةالقوائمىأليتوقع

رقمتفسير المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير مقدماً  العملةاالجنبيةبمعامألتالمتعلق22تفسيرات المدفوع والمقابل
الصرفأالتفسيريوضح سعر تحديد عند استخدامهنه سيتم الذي للموجودعندالفوري المبدئي الدخلأواإلثبات أو المصروف

جزءمنهذوالصلة الموجودات ( )أو استبعاد عند أوالمتعلق النقدية النقديةالمطلوباتغير المدفوعغير بالمقابل الصلة ذات
التاريخالذيفإن ، مقدما هو المعاملة تاريخ مبدئياً الموجودات المنشأة فيه تثبت النقديةأو غير غيرالنقديةالمطلوبات مقدماعنالناتجة

المدفوع المقابل كانتهناك مدفوعاتأو . وإذا مبالغمستلمة المنشأةأنتىيجبعلعندئذ ، مقدماً مدفوعةمتعددة تاريخ أوحدد دفعه
لكل ً المعاملة مقدما للمقابلالمدفوع مستلم لل. مبلغ يتطبمنشآتيجوز للمنشأةبدأل  .كاملبأثرمستقبليقالتعديألت

ذلك، يجوز من التفسير أنتطبق مستقبلي جميعبأثر واالموجوداتعلى يتمفينطاقهالدخلوالمصروفات مبدئياالتي فيه
بعدإثباتها بداية  (1 :ذلكأو

إعدادالتقاريرالماليةفترة تالتي التفسيرأوألً؛ أوطبقفيها فتره  (2المنشأة
السابقةبداية التقاريرالمالية إعداد مقكالمقدمة القوائمارنهفيمعلومات التقاريرالماليةالموحدة فترةإعداد في المالية تالتي

ً المنشأةطبقفيها للفترات .التفسيرأوأل إلزامي

التفسير إن السنوية المبتدئةفيأو 1 للتفسيرويجباإلفصاح2018 المبكر بالتطبيق الحاليةللمجموع. ومع . يسمح
الممارسة أن ذلك، بما مع التفسيرةتتماشى أل ، فإنالمجموعة على تتوقعأيتأثير الموحدةقوائمها التعديألتاالخرىالناتجة .المالية

سوف والتفسيرات إلىالمعايير أدخلت التي الجديدة والتعديألت والتفسيرات المعايير من يكون لن المحاسبيةأيلها علىالسياسات
أوتأثير الموحد للمجموعة.المركزالمالي الموحد االداءالمالي أو
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آخر5 تشغيلي دخل

من دخل هذا آخرخصوماتيمثل متنوع ودخل ومعدات وآألت عقارات استبعاد  .للمجموعةومكاسبمن

االستثماردخلصافي6
2016 2017

بحريني دينار ينيديناربحر

538. 760 540. 688 االسهم أرباح دخل
356. 445 338. 539 ) للبيع )صافي متاحة استثمارات بيع من   ───────── ───────── مكسب

895. 205 879. 227

للسنة7 المجموعة ربح

ل المجموعة ربح الرسومالتاليةلسنةبعديدرج  : إحتساب
2016

بحريني دينار
2017

بحريني دينار

31. 990. 309 30.613. 359 بيع عند كمصروف تامةالصنعمخزونمثبت بضاعة

41. 937 71.312 والمتقادم الحركة بطيء المخزون  (13)إيضاحمخصص

132. 577 85.512 المدينة )إيضاح التجارية الذمم  (14اضمحألل

275. 631 281.262 التشغيلية التأجير عقود

34. 096 2.833 ومعدات وآألت عقارات استبعاد من مكسب

2016
بحريني دينار

2017
بحريني دينار

التمويل تكاليف
183. 933 162. 925 وقرو الجل قروض على مسيطرةفوائد غير حقوق من وقرض استيراد ض

33. 943 28.597 البنك من المكشوف على السحوبات على فوائد
14. 860 14.506 مصرفية رسوم

232. 736 206.028

2016
بحريني دينار

2017
بحريني دينار

فالموظفينيلاتك
3.412. 224 3.668. 979 وأجور رواتب

281. 661 219. 261
اإلجتماعي للضمان العامة والهيئة ، البحرين اإلجتماعي للتأمين العامة الهيئة إشتراكات

الكويت
171. 039 192. 735 للموظفين )إيضاح الخدمة  (24نهاية
920. 611 966. 050 أخرى مكافآت

4.785. 535 5.047. 025

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

بحريني دينار
2017

بحريني دينار

1.256. 641 1.374. 683 البيع تكاليف
3.475. 577 3.622. 530 الموظفين تكاليف

53. 317 49.812 مباشرة تشغيلية المخزن –تكاليف

4.785. 535 5.047. 025
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لسهماربح8

بقسمةاالساسيلنصيبالحتسابايتم االرباح العاديةسنــةللربحاللسهمفي االسهم حاملي إلى .م.ب. العائد ش ترافكو مجموعة
االسهملىالمتوسطع لعدد العادية  ،القائمةخأللالسنةالعاديةالمرجح االسهم عدد متوسط الشركةشراؤهاالمعادبإستثناء قبل من

كأسهم بها   .خزانةوالمحتفظ

النصيباالالدخلوحصةالمعلالتاليالجدوليعكس حساب في المستخدمة االرباح:ومات في لالسهم والمخفض ساسي

2016 2017

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

77.111.629 77.034.935 االسهم لعدد الخزانة  ،المتوسطالمرجح أسهم حسم بعد

23 22 ) االرباح )فلس في للسهم والمخفض االساسي النصيب

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

أو العادية باالسهم متعلقة أخرى معامألت تاريخالعاديةالسهماالألتوجد منالماليةالتقاريرإعدادمحتملةبين األنتهاء وتاريخ
الموحدة المالية القوائم هذه لهاتأثيرمخفضالتي ، إعداد يكون  .قد
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ومعدات9 وآالت عقارات

المجموع
بحريني دينار

رأسمالية أعمال
التنفيذ قيد

بحريني دينار
سيارات

بحريني دينار

و تركيباتأثاث
مكتبية ومعدات

بحريني دينار

ومكائنآألت
تبريد ومعدات
بحريني دينار

علىمباني
مستأجرة أرض

بحريني دينار

مملوكةيأراض
اً حراً ملك

بحريني دينار
 :التكلفة

26.892.232 159.127 2.638.268 1.617.316 13.221.377 7.748.953 1.507.191 2017يناي1
1.454.222 489.794 218.724 91.727 147.508 57.495 448.974 إضافات

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

28.233.451 164.334 2.844.576 1.697.960 13.763.968 7.806.448 1.956.165 312017

 :المتراكمستهألكاأل
18.406.148 - 2.145.630 1.384.131 10.921.352 2017يناير1  - 3.955.035
1.041.489 - 202.436 75.960 537.804 سنةللمخصصال - 225.289
110.437) - ( 67.383) ( 11.873) ( اتستبعادمتعلقباألال - - (31.181

19.337.200 - 2.280.683 1.448.218 11.427.975 312017يف - 4.180.324

القيم  :الدفتريةصافي
8.896.251 164.334 563.893 249.742 2.335.993 3.626.124 1.956.165 312017

تبلغقيمصافيبومكائنآألتوتوجدمباني بحريني(  153.143: 2016بحريني ) 131.410دفترية أرضدينار مملكةالبحرينمقامةعلى الحكومةإألتوجدو ،مملوكةلحكومة بين تأجير تفاقية
 .مجموعةوال

و دفتريةآألتتوجدمباني قيم بصافي تابعة مستأجرة400.903: 2016بحريني ) 518.037تبلغومكائنلشركة أرض على ( مقامة بحريني مملكةالبحرينمندينار اتفاقية  .حكومة ستنتهي
حوهي2018سنةالتأجير للتجديد التابعة. خيارسبقابلة الشركة

تبلغ دفترية قيم بصافي تابعة لشركة لمدة199.066: 2016بحريني ) 185.022مباني االصلي التأجير عقد . كان عألقة ذات أطراف من مستأجرة أرض على ( مقامة سنة25بحريني
التأجير1ً1980 من عقد ً تجديد أوأل لمدة1200510سنوات10 . تم التأجير عقد تجديد تم ً من5، وكذلك للتجديد12015أبتداءا قابلة وهي

التابعة الشركة خيار حسب
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ومعدات9 وآالت  )تتمة( عقارات

المجموع
نيديناربحري

رأسمالية أعمال
التنفيذ قيد

بحريني دينار
سيارات

بحريني دينار

وتركيبات أثاث
مكتبية ومعدات

بحريني دينار

ومكائنآألت
تبريد ومعدات
بحريني دينار

علىمباني
مستأجرة أرض

بحريني دينار

مملوكةيأراض
اً حراً ملك

بحريني دينار
 :التكلفة

26.224.144 66.189 2.530.857 1.500.419 12.950.306 7.669.182 1.507.191 2016يناي1
796.340 382.642 108.645 90.553 192.213 إضافات  - 22.287

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

26.892.232 159.127 2.638.268 1.617.316 13.221.377 7.748.953 1.507.191 312016

المت راكم:األستهألك
17.511.477 - 2.066.569 1.309.589 10.396.677 3.738.642 -  12016

998.125 - 166.185 75.787 537.423 سنةللمخصصال - 218.730
103.454) - ( 87.124) ( 1.245) ( 12.748) ( اتالمتعلقباألستبعاد - (2.337

18.406.148 - 2.145.630 1.384.131 10.921.352 312016يف - 3.955.035

القيم الدفترية:صافي
8.486.084 159.127 492.638 233.185 2.300.025 3.793.918 1.507.191 312016
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ومعداتعق9 وآالت  )تتمة(ارات

تكلفة يلي: الموحدةلقائمةالالسنةضمناستهألكتمتخصيص كما لدخل
2016

بحريني دينار
2017

بحريني دينار

383.547 390.405 المبيعات تكلفة
385.048 411.875 استهألك
229.530 239.209 مباشرة تشغيلية المخزن –تكاليف

998.125 1.041.489

شركةاستثمار10 زميلةفي

ال بنسبةتمتلك ملكية .م.ب.%( 36.26: 2016)% 36.26حصة ش للمواشي البحرين شركة شركةفي )مقفلة(، وهي ةمسجل
البحرينوتعمل مملكة في الصلةفيمملكةفي ذات االخرى واالنشطة المواشي . تجارة القيمالبحرين

تغيرات يلي فيما الشركةالزميلة: المدرجة في لألستثمار 2016
بحريني

دينار 2017
بحريني

دينار 2.

361. 453 1. 980. 860 1 .131يناير
736) (168. الشركةحصة  (315 خأللالسنة الزميلة الشركة نتائج في 25.

886) (9. إل (920 العادلة القيمة في تغيرات الزميلةخأللالسنةمتاحةللبيعلستثمارات لشركة 222.
السنةأرباح  - (971 مستلمةخألل أسهم 1.

980. 860 1. 802. 625 31 التديسمبر

الجدول يلخص المعلوماتالمالية موعةفيالشركةالمجألستثمارالي 2016 :الزميلة
ب

2017حرينيدينار
بحريني

دينار الزميلة
للشركة المالي المركز قائمة .6ملخص

248. 762 5. 257. 581 متداولة موجودات 293.
668 939. 775 متداولة غير .1موجودات

038. 433) (1. 187. متداولة (502 مطلوبات 41.
063) (38. .5  ───────── ───────── متداولةغيرمطلوبات  (467

462. 934 4. 971. 387 حقوق .36الملكية

26% 36. نسبة  26% .1     ───────── ───────── المجموعةملكيةحصة

980. 860 1. 802. 625 المدرجة الشركةالزميلةلالستثمارالقيمة في
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شرك10  )تتمة( زميلةةاستثمارفي
2016

بحريني دينار
2017

بحريني دينار
الزميلة للشركة الشامل الدخل قائمة ملخص

11.177. 837 7.711.744 ايرادات
10.419.957) ( المبيعات (7.226.647 تكلفة

785. 977) ( وإدارية  (681.132 عامة مصروفات
129. 106) ( استهألك (143.851
206. 107) ( 124. التمويل (303   ───────── ───────── تكاليف

363. 310) ( للسنة (464.189 الخسارة

36. المجموعة  36.26% 26% ملكية حصة   ───────── ───────── نسبة

131. 736) ( 168. السنة (315 نتائج في المجموعة حصة

222. المستلمة - 971 اإلسهم أرباح

المعتمدة اإلدارة حسابات ً على بناء الزميلة الشركة نتائج  .312017312016تينالمنتهيللسنتينتمتسجيل

في كما جوهرية رأسمالية إرتباطات أو محتملة التزامات أية الزميلة الشركة لدى  .312017312016توجد

للبيعراتاستثما11 متاحة
2016

بحريني دينار
2017

بحريني دينار
المسعرةاستثمارات الملكية حقوق  :أسهم

6.093. 882 البحرين - 5.497.191 في
562. 693 االخرى - 547.039 الخليجي التعاون مجلس دول   ──────── ──────── في

6.656. 575 6.044.230

الملكيةاستثمارات  :رالمسعرةغيأسهمحقوق
2.513. 433 3.715. العادلة - 576 بالقيمة مدرجة

314. 691 التكلفة - 92.594   ──────── ──────── بسعر

2.828. 124 3.808. 170     

9.484. 699 9.852. 400 للبيع المتاحة األستثمارات مجموع

المت االستثمارات في التغيرات يلي السنة:فيما خالل للبيع احة
2016

بحريني دينار
2017

بحريني دينار

9.855. 448 9.484.699 يناير1
659. 357 193.677 استثمارات شراء
680. 764) ( الدفترية (767.143 بالقيمة مدرجة استثمارات استبعاد

مالالرأسعائد  (15.000
137. 405) 1.096.749 ال القيم في عادلةتغيرات
211. 937) ( القيمة  (140.582 في   ──────── ──────── اضمحألل

9.484. 699 9.852.400 ديسمبر31
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للبيعاستثمارات11  )تتمة( متاحة

مخصص في التغيرات قيمةاألضمحأللفيمايلي للبيع: األستثماراتفي المتاحة
2016

بحريني دينار
2017

بحريني دينار

696. 448 841.638 يناير1
211. 937 140.582 السنة خألل مثبت

66.747) ( استثمارات (51.059 باستبعاد متعلق

841. 638 931.161 ديسمبر31

مسعرةاتاستثمار
العادلة القيم الملكيةألستثماراتيتمتحديد حقوق النشطة.أسهم السوق في المعلنة العروض أسعار إلى بالرجوع المسعرة

مسعرة غير استثمارات
ال القيم المسعرةباتمتقدير غير لألستثمارات العادلةستخدامعادلة مدراءالقيمة قبل التقييمستخدامابأواألستثمارالمقدمةمن تقنيات

ذلكالمناسبة في قيمةالموجوداالخرىبما التقييمصافي ومنهجيات توجدالعقاريةلبعضاألستثمارات . بالنسبةاالخرىالمناسبةات ً م، أل
حاليا سوقية أسعار مألحظتها، وبالتالي يمكن توفرة يتمإدارج بسعرالتكلفة. األستثماراتهذه 12

الهرميللقيمة التسلسل المجموعةالعادلة

ومطلوبات لموجودات العادلة القيمة لقياس الهرمي التسلسل التالي الجدول يوضح باستخدام

العادلة القيمة قياس المجموع

مدخالت

الذات
جوهري تأثير مالحظتها
يمكن )المستو

مدخالت (3

جوهريذات
تأثير مالحظتها

يمكن )المستو
مسعرة (2

أسعار أسو
في اقنشطة )المستو
تاريخ  (1 31 بحريني2017

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار التقييم العادلةال

المقاسةبالقيمة موجودات للبيع
متاحة .6استثمارات

044. 230 - - 6. 044. 230 31 مسعرة2017 .3 (11)ايضاح
715. 576 3. 715. 576 - - 31 مسعرة2017دي غير .9 (11)ايضاح

759. 806 3. 715. 576 - 6. 044. 230 العادلة

بالقيمة المقاسة المطلوبات العادلة
بالقيمة مقاسة مطلوبات يوجد أل باستخدام .312017312016في

العادلة القيمة قياس المجموع

مدخألت

ألذات
جوهري تأثير مألحظتها
يمكن )المستوى
مدخألت (3

جوهريذات
تأثير مألحظتها

يمكن )المستوى
مسعرة (2

أسعار نشطة
أسواق في )المستوى
تاريخ  (1 31 بح2016

بحرينيرينيدينار دينار بحريني دينار بحريني دينار التقييم العادلةال

المقاسةبالقيمة موجودات للبيع
متاحة .6استثمارات

656. 575 - - 6. 656. 575 31 مسعرة2016 .2 (11)ايضاح
513. 433 2. 513. 433 - - 31 مسعرة2016 غير .9 (11)ايضاح

170. 008 2. 513. 433 - 6. 656. 575



.م.ب.  ترافكومجموعة ش

41

الماليةإيضاحات الموحدةحولالقوائم
312017

العادلة12 للقيمة الهرمي  )تتمة( التسلسل

إعدادالتقاريرافترخألل فيت المستوى312017312016المنتهية بين تحويألت هناك تكن 1، لم
المستوى2 من أو إلى تحويألت هناك تكن ولم العادلة العادلة. 3القيمة القيمة لقياسات

تقييم الملكيةتم حقوق أسهم مدراءمقالالقيمةالعادلةستخدامبا3سندات قبل التقييمابأواألستثماردمةمن تقنيات ستخدام
التقييماالخرىالمناسبة ومنهجيات الموجودات قيمة صافي استخدام ذلك  . االخرىالمناسبةبمافي

العادلة القيمة 3لألدواتالماليةتسويةقياسات
القيم في التغيرات يلي الفيما المالية فئةالمستوىالعادلةللموجودات ضمن   :3مصنفة

2016
بحريني دينار

2017
بحريني دينار

2.773.667 2.513.433 يناير1
مالالرأسعائد  (15.000

260.234) 1.217.143 العادلة القيمة في   ───────── ───────── تغيرات

2.513.433 3.715.576 ديسمبر31

لمخزونا13
2016

بحريني دينار
2017

بحريني دينار

3.662.937 3.590.732 البيع لغرض بضاعة

2.763.759 2.303.925
ومواد خام حسممواد الحركةوالمتقادماستهألكية ]بعد بطيء المخزون البالغمخصص

بحريني([ 180.350: 2016بحريني ) 222.039 دينار
1.506.714 1.230.508 قيدالتحصيلضاعةب

707.162 835.647
حسم الصنع ]بعد الحركةوالمتقادمبضاعةتامة بطيء المخزون 7.825مخصص

بحريني([ 7.638: 2016بحريني دينار

208.240 199.274
غيار حسمقطع الحركةوالمتقادموموادأخرى ]بعد بطيء المخزون البالغمخصص

بحرين427.082 بحريني([ 397.646: 2016 )دينار دينار

8.848.812 8.160.086

مخصص في الحركة الحركةوالمتقادمفيمايلي بطيء  :المخزون

2017
ومواد خام مواد

استهالكية
تامة بضاعة

الصنع
غيار قطع

أخر المجموعومواد
بحريني بحرينيينيديناربحردينار بحرينيدينار دينار

12017180.3507.638397.646585.634
للسنة        41.68918729.43671.312 )صافي( -المخصص

312017222.0397.825427.082656.946
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 )تتمة( المخزون13

مخصص في الحركة الحركةوالمتقادمفيمايلي بطيء  )تتمة( :المخزون
2016

ومواد خام مواد
يةاستهألك

تامة بضاعة
الصنع

غيار قطع
أخرى المجموعومواد

بحريني بحرينيدينار بحرينيدينار ربحرينيدينادينار

12016170.7995.138367.760543.697
للسنة        9.5512.50029.88641.937 )صافي( -المخصص

312016180.3507.638397.646585.634

خروذممأمدينةتجاريةذمم14
2016

بحريني دينار
2017

بحريني دينار

7.656.426 7.456.907
مدينة تجارية البالغذمم األضمحألل مخصص حسم بحريني589.431]بعد دينار

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

7.796.288 7.588.175

572.273 506.929 أخرى مدينة ذمم
195.714 مقدما  181.528 مدفوعة مبالغ

15.543 19.627 ودائع
9.123 2.626 عألقة )إيضاح ذات أطراف من  (30مستحقة

8.588.941 8.298.885

المالي الموجودات وشروط بنود يلي أعأله:فيما ةالمذكورة
عادةً خألل تسويتها ويتم المدينة التجارية الذمم على فائدة أية يوما. 6090تستحق

المدينة التجارية الذمم وشروط لبنود عألقة  -بالنسبة االخرى .30 ، راجعإطرافذاتعألقةومبالغمستحقةالأطرافذات
المدينة الذمم على فائدة أية تستحق ثألثةأشهر. أل إلى واحد شهر بين تسويتها شروط وتتراوح بإجمالي

مدينة تجارية ذمم اضمحألل كمافي589.431 بحريني 312017 (2016 :562.811 لتبحرينيدينار
مخاطرا. بالنسبة إدارة عمليات بشأن وضيحات المجموعة، راجعإيضاح في .32

التغييرات يلي فيما 2016المدينة:التجاريةالذمماضمحأللمخصص
بحريني

دينار 2017
بحريني

دينار 500.

923 562. 811 1 .132يناير
577 85. 512 لل .70 )صافي( - سنةالمخصص

689) (58. مشطوبة (892 مبالغ 562.

811 589. 431 31 ديسمبر
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أخرمدينةتجاريةذمم14  )تتمة(وذمم

المضمحل غير المدينة التجارية للذمم الزمني التحليل ديسمبر: 31فيةفيمايلي

مضمحلة غير ولكنها استحقاقها موعد فات
أكثر

60
يوما

30-60
يوما

أقل
30

يوما

موعدلم يفت
استحقاقها

مضمحلة وغير المجموع
بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار

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

الم الذمممن استرداد بناءً الالتجاريةتوقع بالكامل المضمحلة غير السابقةمدينة الخبرات علىبالمجموعةمألتق. على الحصول
على المدينة.ضمانات التجارية الذمم

فيحكمهالنقد15 وما

حكمه في وما النقديةالموحدةلقائمةالفيالمتضمنإنالنقد التالية: المبالغيشملالموحدةلتدفقات

2016
بحريني دينار

2017
بحريني دينار

958.362 2.779.561 لدى ونقدأرصدة بنوك
1.112.706) ( منالبنكعلىالمكشوفسحوبات  (364.869

154.344) 2.414.692 وما فيحفيالنقد ديسمبر31كما

المكشوفسحوباتالإنأرصدة تجارية. والدوألراالبالدينارالبحرينيغالباً  هيمنالبنكعلى بمعدألت فائدة وتحمل مريكي

مبالغوقدرها  312017في المجموعة .15.733: 2016بحريني ) 15.593.807 821 التيبحريني( دينار
المسحوبة غير القروض تسهيألت الشروطالمتعلقةبهامن جميع استوفيت 16  .قد

2016أسالمالر
بحريني

دينار 2017
بحريني

دينار :ا
لمصرحبه 10.

000. 000 10. 000.000 100.
.0قدرهاسميةإسهمبقيمة ( 100.000.000: 2016) 000.000

100 بحرينيلل الصادرسهمدينار

.8 :والمدفوعبالكاملوالمكتتب

067. 505 8. 067. 505 80.
675. 052 (2016 :80.675. .0قدرهاسميةإسهمبقيمة ( 052

100 بحرينيلل سهمدينار
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 )تتمة( أسالمالر16

المال:فيأ رأس توزيع يلي ما
312017312016

عددالفئات
اإلسهم

عدد
المساهمين

مننسبة
مجموع
اإلسهم
القائمة

عدد
االسهم

عدد
المساهمين

من نسبة
مجموع
االسهم
القائمة

40.284.3092.9895041.911.5533.02052 %1من
من1 أقل 31.957.097144030.329.8531538 %5% لغاية

من10 أقل 8.433.6461108.433.646110 %20% لغاية

80.675.0523.00410080.675.0523.036100

منةسيسموجنإفيمايلي   ( ب بأكثر يحتفظ الصادر5الرئيسي، الذي المال رأس االسهم  % من وعدد
قبله من بها  : 312017312016فيالمحتفظ

سهمداإلدعالجنسيةاالسم

زينلدعبدالحمي محمد 8.433.646بحرينيزينل

ونسبةج المساهم جنسية تفاصيل يلي القائمةلرأحصةفيما االسهم لمجموع المال:ملكيته س

20172016

الجنسية
عدد

اإلسهم
عدد

المساهمين

مننسبة
مجموع
اإلسهم

القائم
عدد

االسهم
عدد

المساهمين

من نسبة
مجموع
االسهم
القائمة

79.034.6642.97397.9778.958.5963.00597.87بحريني
727.49330.90710.93220.88كويتي

673.470140.83733.465150.91سعودي
121.55630.15156.55630.19هندي
35.91810.0435.91810.04أردني

34.98620.0431.97810.04اماراتي
21.50010.0321.50010.03بريطاني
11.65510.0111.65510.01مصري
        13.81060.0114.45270.02أخرى

80.675.0523.00410080.675.052
5

3.036100
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 )تتمة( أسالمالر16

يليفيمد لرأسا القائمة االسهم مجموع من كنسبة البحرين في الحكومية الهيئات قبل من بها المحتفظ الحصص تفاصيل
 : المال

20172016

مؤسسات
حكومية

عدد
اإلسهم

عدد
المساهمين

من نسبة
اإلسهم مجموع

القائمة
عدد

االسهم
عدد

المساهمين

من نسبة
االسهم مجموع

القائمة

3.995.25834.954.003.88134.96حكوميةسساتمؤ

خزانة17 أسهم

دينار834.009: 2016بحريني ) 834.009وبإجمالي ( 3.640.117: 2016) 3.640.117المـسهأتمثل
قبلالشركة.%( 4.51: 2016) %4.51تمثل ، بحريني من بها ، والمحتفظ الصادر المال رأس بإعادةلمتقمخأللالسنة،  من

الشركة 184.420: 2016إضافي ) أيشراء سهمإضافي معادشراؤه ديناربحريني( 42.533 18

أسهمأسهمإصدارعالوة

إصدار من االسهم إصدار عألوة نتجت سهمالصادرةاالحقوقو2000سنة متاحةللتوزيع. 2008سنة غير وهي استخدامها
يمكن ولكن الحاألتالتي التجاريةالبحريني.يفي الشركات قانون عليها نص 19

البحرينيقانونيإحتياطي

التجارية الشركات قانون ً لمتطلبات وفقا االساسيلل والنظام ربحالسنة10تحويلشركة يجالقانونيحتياطياإلإلى% من
التحويألتالسنوية هذه مثل إيقاف تقرر أن للشركة رأسالمال50حتياطيعندمايبلغاإلوز  . والمدفوعالصادر % من

مبلغوقدره بتحويل الشركة السنة، قامت 175.477: 2016بحريني ) 168.521 بحريني( إلى دينار القانوني
اإلحتياطي اإل

هذا أليمكنحتياطيإن لغرضالتوزيع استخدامة الحاألتالتي في التجاريةالبحريني. يإأل الشركات قانون عليها نص 20

تمعامإحتياطي

ً للنظاماالساسيحتياطيتحويلإلىاإللاعمل طبقا للشركةأ. للشركةالعام يمكن تقررإيقاف مناسباعندماةالسنويتالتحويألههذن
ذلك كماإنه  ،يكون هذااإلحتياطي.وجدأيأل توزيع على قيود مبلغوقدرهي بتحويل الشركة السنة، قامت بحريني50.000

اإلحتياطيالعام. 50.000: 2016 بحريني( إلى دينار 21

القيمةالعادلةإحتياطي في المتراكمة التغيرات المتاحة

لألستثمارات العادلة القيمة بتغيرات اإلحتياطي هذا يتعلق الزميلةالمتاحة  ،للبيع الشركة ألستثمارات العادلة القيمة وتغيرات االجنبية
العمليات تحويل من الناتجة الصرف وفروق للبيع 22

قابلةللتوزيع - ةأرباحمبقا غير حصة

هذه شركاتهاالتابعةالقانونيحتياطياإلالمجموعةفيتمثل قابلةللتوزيع.من غير وهي السنة، ق خألل الشركةبتحويل امت وقدره
حتياطيالقانونياإلحصتهامنبالمتعلقديناربحريني(  60.737: 2016بحريني ) 71.138 المحولمن . هاشركاتإحدىقبل

التابعة
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بتوزيعها23 وموصى مدفوعة أسهم أرباح

العموميةالسنويالفياجتماع بتاريخجمعية عقد ودفع262017الذي إعألن باستثناءنقديةأرباحأسهم، تم
، بواقع في1.309.594وبإجماليسهمللفلس17الخزانة المنتهية للسنة : 2016) 312016بحريني

الخزانة، بواقع بسنة1.235.510وبإجمالسهمللفلس16أسهم متعلقة  (.2015بحريني

أسهماقتراحتم أرباح 1232للفلس16الخزانة، بواقعباستثناءنقديةتوزيع بحريني  559
الخزانة، بواقع: 2016) دينار أسهم أسهمنقديةبإستثناء للسهموبإجمالي17 1.309. 594 خضعللديناربحريني(، وسي على

حصول إجتماعفيللمساهمينموافقةالرسمية السنوي العمومية

مكافآت24الجمعية للموظفين الخدمة

يليهيكمللمركزالماليالموحدةالقائمةفيالمثبتمخصصفيالغيراتإنالتنهاية
 : ا

2016 بحريني
دينار

2017 بحريني

دينار 1.078. 745 1.216. 3651
يناير 171. 039 192. 735 السنة )إيضاحالمخصصخألل
7) 33. 419) (105. السنة  (271 خألل

المدفوع 1.216. 365 1.303. 82931

مسيطرةقرضمن25ديسمبر غير

حقوق تضغيرهذاقر . 5: 2016% ) 5قدرهبمعدلفائدةالقرضحملسدادمحددة. يشروطلهوجدمضمونوأل
مبالغ %( سنويا أية بسداد المجموعة تقم للحقوقخأللالسنة، لم بالقرض يتعلق فيما بحريني( 130.000: 2016)غيرالمسيطرة

26دينار إلجل
قروض

2016 بحريني
دينار

2017 بحريني

دينار 375. 000 125. الو   (     أ000 البحرين بنك .قرضمن .ب ش.م
طني 187. 509 104. . القرضمنب( 173 .ب ش.م المتحد  -بنكاالهلي

1 666. . القرضمنج ( 668 .ب ش.م المتحد  -بنكاالهلي
2 20. . القرضمن  ( د - 845 .ب ش.م المتحد  -بنكاالهلي
3 33. .القرضمنو ( - 098 .ب ش.م المتحد  -بنكاالهلي

4 616. 452 895.

841 كالتالي المالي للمركز الموحدة القائمة في الجل القروض عرض
تم

2016 بحريني
دينار

2017 بحريني

دينار 229. 188 437. 512 متداولة
غير 387. 264 458. 329

متداولة 616. 452 895.

اإلفصاحيتم841 الدفع المستحقة القروض كجزءمنشهرا  12عنأقساط المالي للمركز الموحدة تاريخالقائمة والمتبقي
متداول عنه متداول.  تماإلفصاح غير
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إلجل26  )تتمة( قروض

ق ( أ على الحصول البحرينتم بنك من .م.ب.رض ش . إنالوطني البحريني بالدينار معروض العامل، وهو المال رأس الغراض
على الدفع بقيمة12مستحق سنوي بحريني(، إبتداءاً من62.500: 2016بحريني ) 62.500ربع دينار شهر

بيبورل2015 بمعدل فائدة ويحمل ً ثألثةأشهرمدة بمعدلبيبور : 2016) % سنويا 2.15فائدةإليهمضافا ل
ً ثألثةأشهرمدة الجلبموجبقرضالتمضمان . سنويا  %(2.15فائدةإليهمضافا السنداتاإلذنية ب .المجموعةالصادرةعن

علىقرض الحصول تم بالدينارالبحريني. الجل معروض وهو العامل المال رأس .م.ب. الغراض ش المتحد االهلي البنك إنمن
الدفععلى مستحق كلمنها24 قيمة متساوي سنوي ربع 20.833: 2016)ديناربحريني20.833 بحرينيدينار

إبتداءاً من بيبورل2013شهر بمعدل فائدة ويحمل أشهرمضافاً إليهمدة ثألثة فائدةبنسبة بمعدل: 2016) سنويا  3%
الجلبموجب %3فائدةمضافاً إليهثألثةأشهرمدةلبيبور القرض ضمان السنداتاإلذنية (. تم الصادرةعن المجموعة
ج

معروضبالدينار وهو العامل المال رأس .م.ب. الغراض ش المتحد االهلي البنك من الجل قرض على الحصول البحرينيتم
الدفععلى مستحق القرض كلمنها36 قيمة متساوي شهري سبتمبر: أل2016 )ديناربحر20.833

شهر ً من (، إبتداءا 2017 فائدةبمعدلبيبورلو واحديحمل ً إليهمدةشهر نسبةمضافا % سنويا 2.75فائدة شيء(2016
ضمان . : أل اإلذنيةالجلبموجبقرضالتم عنالسندات .ب. دالمجموعة.الصادرة

ش.م المتحد االهلي البنك من الجل قرض على الحصول تم وهومعروضبالدينار الحد في الواقعة االرض لشراء على الدفع
مستحق القرض 36. إن قيمةكلمنها متساوي شهري ً من20.833: 2016بحريني ) 20.833 (، إبتداءا

بحريني دينار شهر 2014 فائدةبمعدلبيبورل ويحمل ً إليهمدة مضافا بنسبةثألثةأشهر فائدة 2016% سنويا 2.25 مضافاً إليه
التمضمان %(. 2.25: بيبور السنداتاإلذنيةالجلبموجبقرض المجموعةالصادرةعن خأللالسنةوتمدفعها  .بالكامل

البحريني. إن  (هـ

معروضبالدينار وهو الرأسمالية ش.م.ب. للنفقات المتحد االهلي البنك من الجل قرض على الحصول تم مستحق علىالقرض
60 متفاوتإبتداءاً منأغسطس شهري 2012 أشهر بمعدلبيبورلثألثة فائدة ويحمل 2016% )3ً إليه

لثألثةأشهرمضافاً إليه السنداتاإلذنيةالجلبموجبقرضالتمضمان . %( سنويا 3: بيبور .الصادرةعن . المجموعة
السنة دفعهابالكاملخألل وتم شروط تتطلب القرض

اإللتزاماتفاقيات التعهداتالمتعلقةبالنسبالمالية عنببعض واإلعألن .تعهداتبجميعاإللتزامتمللمساهمين.االسهمرباحأتوزيع
تجاريةذمم27القروض

بحريني2016ذممأخرودائنة دينار
2017

بحريني دينار
3.

544.401

3.280.581 دائنة تجارية ذمم 1.324.420
1.669.362 مستحقة مصروفات 431. 294 435.

551 أسهم أرباح بعد بها لميطالب 394. 560 247.
160 أخرى دائنة ذمم 232.696 423.
403 مستحقة مبالغ عألقة )إيضاح 5.927.371 (30ذات

6.056.057 الم وشروط أحكام

يلي أعأله:فيما المذكورة طلوباتالمالية خألل عادة تسويتها
ويتم الدائنة التجارية الذمم على فائدة أية تستحق 60 90 . العألقة، راجعإيضاحيوما

ذات لالطراف المستحقة بالمبالغ المتعلقة والشروط للبنود و .30 الدائنةاالخرى
الذمم على فائدة أية تستحق أشهر.أل واحدإلىستة شهر بين تسويتها شروط تتراوح 28 استيرادقروض مرجح

معمتوسط

الصنع تامة وبضاعة خام مواد إلستيراد تجارية بنوك من القروض هذه على الحصول سعرتم ال : 2016% )3.75فعليالفائدة
مضمونةبموجب3.52 اإلذنية %( سنوياً وهي المجمالسندات وعة.الصادرةعن
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جزئيمملوكة  - جوهريةشركةتابعة29 بشكل

بنسبة ملكية حصة إنتاج51المجموعة مجال في وتعمل البحرين مملكة في تأسست تابعة شركة .م.، وهي .م ذ لاللبان أوال شركة وااليسكر% في
والعصائر الحليب . وتموين وصلصةالطماطم يم التابعة

للشركة المالية المعلومات ملخص أدناه يلي فيما المبالغقبل312017312016في على المعلومات هذه . تستند البينية
األستبعادات 2016

بحريني
دينار 2017

بحريني
الشامل: دينار الدخل قائمة ملخص 14.

511. 241 15. 106.663 مبيعات 73.
574 27. 072 آخر تشغيلي دخل 9.

745. 425) (10. 188. المبيعات (466 تكاليف 1.
513. 798) (1. 509. والتوزيع (782 البيع .1مصروفات
481. 424) (1. 366. الموظفين (815 تكاليف 340.

730) (481. وإدارية  (177 عامة مصروفات 83.
566) (56. التمويل (115 تكاليف 115.

383) (138. استهألك (502 12.
940 23. 144 العمألت صرف .1  ───────── ───────── صافي -مكاسب

317. 429 1. 416. 022 للسنة الربح 36.

283) 25. 811 ( الشامل .1االخرىةالدخل )الخسارة

281. 146 1. 441. 833 الشامل الدخل مجموع 627.

762 706. 498 المسيطرة غير الحقوق إلى العائد 201.

مسيطرة - 452 غير لحقوق مدفوعة أسهم أرباح 2016

بحريني
دينار 2017

بحريني
المالي: دينار المركز قائمة ملخص 3.

928. 868 5. 254. 657 بن لدى وأرصدة ونقد (مخزون وك )متداول 1.
345. 495 1. 359. متداولة(  518 أخرى )غير وموجودات ومعدات وآألت عقارات 3.
244. 695 3. 239. أخرى )متداول( 825 وذمم مدينة تجارية ذمم 2.
389. 691) (2. 782. أخرى )متداول( (392 وذمم دائنة تجارية ذمم 505.

البنك )متداول - (650 من المكشوف على .33 (ةسحوبات
اإلقتراض )متداول - (098 وإلتزامات فائدة عليها تستحق .1 (ةقروض

000. 000) (1. 000. متداول (000 اإلقتراض )غير وإلتزامات فائدة عليها تستحق .504 (ةقروض
378) (543. متداول (534 الموظفين )غير خدمة نهاية .4 (ةمكافآت

086. 241 5. 528. 074 الملكية حقوق الى

العائد 2.
083. 983 2. 819. 318 األم الشركة أسهم حاملي 2.
002. 258 2. 708. 756 مسيطرة غير حقوق 4.

086. 241 5. 528. 074 2016

بحريني
دينار 2017

بحريني
النقدية: دينار التدفقات قائمة معلومات ملخص 1.

425. 006 2. 439. 686 التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات صافي 338.
284) (400. األستثمارية (533 االنشطة في المستخدمة النقدية التدفقات صافي 930.
628) (33. التمويلية (098 األنشطة في المستخدمة النقدية التدفقات صافي 36.

283) 25. 811 تتعديأل .119تاألجنبيةتحويلالعمأل

811 2. 031. 866 حكمه في وما النقد في الزيادة صافي
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عالقةالطرافذاتاإلمعامالتمع30

ذات الزميلةوالتمثلاالطراف الشركات اإلدارةينالرئيسيمساهمينالعألقة مجلسإدارةشركاتذاتووأعضاءمجلس أعضاء
الرئيسيينمشتركين أوالسيطرةالأوسيطرةلخاضعةلوشركاتللمجموعةوموظفياإلدارة هذهالمتأثرةمشتركة قبل من

إدارةاال قبل من المعامألت بهذه المتعلقة الدفع وشروط التسعير سياسات على الموافقة  .المجموعةطراف. يتم

المعامأل فيتفيمايلي المتضمنة العألقة ذات باالطراف لدخل:الموحدةلقائمةالولمركزالماليالموحدةلقائمةالواالرصدةالمتعلقة

المعامالت طبيعة العالقة اإلسم

( ةشركةزميل .المستلمةسهماالرباحأوالمقدمةالخدمات . )مقفلة .م.ب ش للمواشي البحرين شركة
التصفيةيدقشركة ةشركةزميل .م.ال .م ذ االغذية لتجارة البحرينية القطرية شركة

المستلمة الخدمات مشتركمجلسإدارةعضو .م. إنجنيرنعبدالرحمشركةيوسف .م ذ القابضة
التأمين خدمات مشترك إدارة مجلس . عضو .م .م ذ انترشيليد

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

المقدمة الخدمات مشترك إدارة مجلس عضو المنامة سفريات مركز
البضائع وبيع شراء مشترك إدارة مجلس عضو جألل محمد مجموعة
البضائع وبيع شراء إدارةمشتركعضو . مجلس .م .م ذ الصالح صالح شركة

الغيار مشترك .المستلمةالخدماتوشراءقطع إدارة مجلس ( عضو . )مقفلة .م.ب ش كانو خليل إبراهيم شركة
البضائع وبيع شراء مشترك إدارة مجلس عضو عبدهللا زينل علي محمد  )مقفلة( شركة

مبيعات مشترك إدارة مجلس عضو لإلل فخرو .م.شركة .م ذ كترونيات
المستلمة الخدمات مشترك إدارة مجلس عضو للنقل الوطنية المؤسسة
المستلمة الخدمات مشترك إدارة مجلس عضو السيارات –بدجت تأجير

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

وبيعالبضائعش مشترك .المستلمةأرباحاالسهموراء إدارة مجلس عضو آي إم إم .م.ب. بي ش
البضائع بيع مشترك إدارة مجلس عضو االغذ توريد .م. شركة .م ذ ية

مشترك .المستلمةأرباحاالسهمومبيعات إدارة مجلس ( عضو . )مقفلة .م.ب ش بانز مجموعة
إدارةمشتركع .المستلمةالخدماتوبيعالبضائع مجلس ضو وأوألده فخرو يوسف عبدهللا

مستحقة مبالغ
إلطراف

عالقة ذات

مستحقة مبالغ
أطراف من
عالقة ذات

تجارية ذمم
مدينة

تشغيلي دخل
آخر

بضائع شراء
وخدمات مبيعات

بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحرينيدينار بحرينيدينار 2017ديس31

44.604 2.626 - 55.667 زميلة - 190.940 شركات

378.799 - 131.268 300.706 1.084.142 453.954
اإلدارة مجلس أعضاء

المشتركين

19.818 423.403 2.626 131.268 356.373 1.275.082 453.954

مستحقة مبالغ
الطراف

عألقة ذات

ةمبالغمستحق
أطراف من
عألقة ذات

تجارية ذمم
مدينة

تشغيلي دخل
آخر

بضائع شراء
وخدمات مبيعات

بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحرينيدينار 312016

6.445 9.123 - 31.774 زميلة - 76.158 شركات

226.251 - 139.862 344.540 1.129.336 447.927
اإلدارة مجلس أعضاء

المشتركين

19.818 232.696 9.123 139.862 376.314 1.205.494 447.927
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ذات30 أطراف  )تتمة( عالقةالمعامالتمع

العالقةالبنودوشروط ذات اإلطراف مع معامالت
من إلىالمشتريات العادية. والمبيعات السوق أسعار أساس على إجراءها يتم العألقة نهايةالسنةاالطرافذات في القائمة االرصدة

األعتيادية، هي األعمال ضمن نقديالناتجة أساس على تسويتها ويتم فوائد وبدون مضمونة غيرباستثناءغير حقوق من قرض
أي (25)إيضاحمسيطرة المجموعة تسجل المبالاضمحألل. لم ذاتالمستحقةغعلى 31تينالمنتهيينتعألقةللسنمنأطراف

 .2017312016ديس

الرئيسيينتعويضات األدارة موظفي
يلي اإلدارةفيما مجلس السنة:ينالرئيسييوأعضاءاإلدارةاآلخرمكافآتأعضاء نخألل

2016
بحريني دينار

2017
بحريني دينار

107.625 112.750 اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت
57.150 53.550 إج مجلساإلدارةأتعابحضور تماعات

164.775 166.300

249.595 244.560 االجل قصيرة مكافآت
12.786 16.182 للموظفينمكافآ الخدمة نهاية ت
12.635 13.169 عألوات

275.016 273.911

439.791 440.211

يل اإلدارةتفاصيليفيما مجلس أعضاء قبل من بها المحتفظ الملكية حصة ديسمبر: 31فيإجمالي

بها المحتفظ االسهم عدد
2016 2017 العالقة االسم

1.888.137 1.888.137 اإلدارة مجلس ) رئيس زينل( السيد1 علي محمد إبراهيم
542.227 542.227 اإلدارة مجلس رئيس ) نائب الصالح (2 عبدهللا صالح يوسف السيد

1.583.161 1.583.161 التنفيذية اللجنة وعضو اإلدارة مجلس ) عضو يوسف3 عبدهللا عصام  ( الدكتور
591.545 591.545 التنفيذية اللجنة وعضو اإلدارة مجلس ) عضو عبد4 خالد المؤيدن( السيد خليل
450.000 450.000 ) عضو أمين( السيد5 هللا عبد ديوسف
376.069 149.660 ) عضو عبد6 يوسف علي معبدالرحين( السيد
311.115 311.115 أحمد7) عضو الدين صألح إبراهيم  ( السيد
270.184 270.184 ) عضو رضا8 محمد عبدالرضا  ( السيد
203.901 203.901 ) عضو يوسف9 محمد سامي  ( السيد
174.757 174.757 ) عضو خليل10 إبراهيم فؤاد  ( السيد
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ذات30 أطراف  )تتمة( عالقةالمعامالتمع
علىبناءً  الملكيةحصةنسبة

القائمة االسهم مجموع
2016 2017 العالقة االسم

2.34 2.34 ا ) إلدارةرئيسمجلس زينل( السيد1 علي محمد إبراهيم
0.67 0.67 اإلدارة مجلس رئيس ) نائب عبدهللا2 صالح يوسف  ( السيد
1.96 1.96 التنفيذية اللجنة وعضو اإلدارة مجلس ) عضو يوسف3 عبدهللا عصام  ( الدكتور
0.73 0.73 التنفيذية اللجنة وعضو اإلدارة مجلس ) عضو المؤيد( السيد4 خليل عبدالرحمن د
0.56 0.56 ) عضو هللا5 عبد يوسف جهاد  ( السيد
0.47 0.19 ) عضو عبد6 يوسف علي معبدالرحين( السيد
0.39 0.39 أحمد7) عضو الدين صألح إبراهيم  ( السيد
0.33 0.33 ) عضو رضا8 محمد عبدالرضا  ( السيد
0.25 0.25 ) عضو جألل (9 يوسف محمد سامي السيد
0.22 0.22 ) عضو خليل10 إبراهيم فؤاد  ( السيد

والتزاماتارتباطات31

الرأسمالية )أ النفقات إرتباطات
المتوقعةارتباطاتفيمايلي الرأسمالية بتاريخالمتعاقدالنفقات الماليةعليها التقارير مخصصإعداد عمل يتم لم لهاولكن

   :بعد
2016

بحريني دينار
2017

بحريني دينار

88.646 211.995 معداتووآألتعقارات

المتوقع يتممن واحدة.بأن سنة خألل أعأله المذكورة اإلرتباطات كافة تسوية

التشغيلية )ب التأجير عقود إرتباطات
تجارية تأجير عقود في المجموعة اإلنتاجوالتخزينمكاتمقرعلىدخلت ومرافق لديها . هذهبها التأجيرية شروطالعقود

قابلة18بينتترسارية وهي المجموعة.  سنوات خيار حسب للتجديد

لمدفوعاتالتأفيمايلي فيالمستقبليةجيرالحداالدنى كما التشغيلية التأجير  :ديسمبر31عقود

2016
بحريني دينار

2017
بحرينيدينار

221.969 273.592 واحدة سنة خألل
390.638 233.311 سنوات خمس من أكثر ليست ولكن سنة بعد

612.607 506.903
تاريخ في عليها المتعاقد التشغيلية التأجير لعقود اإلجمالية الموحدةالنفقات القائمة

المالي للمركز

اناتضم )ج
ً وضماناتبلغت مقدما المدفوعة أعمالهااالالعطاءاتوالمبالغ ضمن المجموعة ً عن نيابة البنوك قبل من الصادره داء

في821.636 كما بحريني(.  489.477: 2016) 312017بحريني دينار
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المالية32 المخاطر إدارة وأهداف سياسات

المقدمة
من تتألف للمجموعة الرئيسية المالية المطلوبات وقرإن الجل وقروضقروض مسيطرة غير حقوق من معينواستيرادض جزء

وذممأخرىمن دائنة تجارية البنكاتبووالسحذمم من الماليةهعلىالمكشوف المطلوبات لهذه الرئيسي الغرض تمويل . إن و
الرأسماليةالعمليات المجموعةوالنفقات . لدى منللمجموعة معين بنوكجزء لدى وأرصدة أخرى وذمم مدينة تجارية ونقدذمم

بةالناتج المجموعة تحتفظ . كما عملياتها للبيع.  اتاستثمارمباشرةً من متاحة

لعدة المجموعة ومخاطراألمخاطرتتعرض السوق مخاطر ومخاطرالسيولةئتمامتمثلةفي  .ن

التنفيذية اللجنة
التنفيذية واستراتيجياتالمخاطرهيالإناللجنة االعمال على والتصديق تقييم عن وسياساتالمجموعةومسئولة ومخاطرخطط

المتعلقة والسيولة للمجموعةاألستثمارباالنشطةالسوق وزيادةاللوذلكية السيولة للمجموعة.المتاحةاالموالمنعوائدتحسين

اإلدارة مجلس
اإلدارة ككلهوالإنمجلس المخاطر إدارة  .المخاطرستراتيجياتمبادئواعلىوالتصديقمسئولعن

السوق مخاطر
تقلبات مخاطر هي النقديةالمستقبليةلالعادلةقيمةالمخاطرالسوق أسعارتالسوق. تشرنتيجةلتغيراتأسعاالداةماليةلتدفقات مل

العملةىعلالسوق ومخاطر الفائدة الماليةاالسهم.  أسعارمخاطراالجنبيةومخاطرسعر تتأثراالدوات مخاطرالتي خألل من
واألستثماراتتتضمنعلىالسوق للبيع منالمتاحة معين االخرىجزء والذمم المدينة التجارية ونقدالذمم البنك لدى وأرصدة

األستيرادقروضو والسحمنوجزءمعينالجلوقروض االخرى والذمم منالبنالذممالدائنة المكشوف على ك.وبات

حساسية تحليل الدينوعلىأساسالقوائمتمإعداد مبلغ صافي الماليةمننسبةأن االدوات ونسبة للدين الثابتة إلى العائمة المعدألت
ثابتة جمعيها االجنبية  .312017312016فيفيالعمألت

تحليلاألفتراضاتتمعمل حساب  :حساسيةالالتاليةفي

الماليبالموحدةلقائمةالتتعلقحساسية  ( أ فيلمركز كما المالية ديسمبر31201731والمطلوبات
2016 

السو ( ب مخاطر في المفترضة التغيرات تأثير هو الصلة ذات للدخل الموحدة القائمة بنود حساسية علىإن هذه . تستند المعنية ق
في كما بها المحتفظ المالية   ( ج  312017312016والمطلوبات

األعتبارتأثيرالملكيةحقوقحساسيةإحتسابيتم في المتاحةللبيعاألستثماراتباالخذ 312017االجنبيةالعملياتوتحويل
للمخاطراالساسية. بالمتغي312016 المفترضة رات الفائدة

أسعار مخاطر الفائدةأمخاطر
النقديةالمستقبليةقيمةالتقلباتهيمخاطرسعار التدفقات أو العادلة فيأسعارنتيجةماليةالالداةل .لتغيرات التيالفائدة

ومطلوباتها موجوداتها على فائدة أسعار لمخاطر المجموعة فائدةعائمتحملمعدلتتعرض المكشوفمن على )سحوبات البنك
 (.قروضالجلبعضالو
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المالية32 المخاطر إدارة وأهداف  )تتمة(سياسات

السوق  )تتمة( مخاطر
الفائدة أسعار  )تتمة(مخاطر

حساسية التالي المتغيراتلالموحدةلقائمةاليوضحالجدول بجميع األحتفاظ الفائدة، مع أسعار في الممكنة المحتملة للتغيرات دخل
ثابتة خأللاالخرى من للسنة المجموعة علىالمكشوفرعلىيالتأثيتأثرربح الجلالتيمنالبنكالسحوبات القروض وبعض

ب التاليمعدلعائمتحملفائدة النحو  : على
2016 2017

25 + 50 - 25 + 50 االساسية النقاط ( في الزيادة )النقص
4.323 ( 8.646) 1.485 ( 2.970) ] البحريني الربح ]بالدينار في ( الزيادة  )النقص

االجنبية العمألت مخاطر
المستقبليةقيمةتقلباتالهيمخاطرالعمألتاالجنبيةمخاطر النقدية التدفقات أو أسعارلتغيراتفنتيجةماليةالالداةلالعادلة ي

العمألت رئيسيةصرف بصورة تتعلق التي االجنبية العمألت صرف أسعار في التغيرات لمخاطر المجموعة . تتعرض االجنبية
للمجموعة الرئيسية العملة عن مختلفة بعملة أوالمصروفات اإليرادات عرض يتم للمجموعة )عندما التشغيلية باالنشطة الدائن

التجارية الذمم عدا فيما ديناربحريني(  197.354: 2016بحريني ) 96.605ة أجنبيةأغلبهاالمستحقة بعمألت ب
الفرنكالسويسري والدينارالكويتي األسترليني والجنيه األسترلينيوالدينار : أغلبها2016)واليورو والجنيه السويسري بالفرنك واليورو

التغيربمعدل . (الكويتي أداءالمجموعة.% فيأسعار5 على جوهري تأثير له يكون لن سوف االجنبية لعمألت البحريني

الدينار أن بما بالدوألراالمريكيمثبت االرصدة تمثل أل ، لذلك االمريكي بالدوألر بالدوألراالمريكي المثبتة والعمألت جوهرية
عملة مخاطر االسهم

أسعار مخاطر أسعار
فيأسعارالسوقباتتقلعبارةعناالسهممخاطر للتغيرات نتيجة المالية االداة هذهالتغيرات  ،قيمة ً كانت سواء لعواملنتيجة

ذاتهاأو المالية باالداة خاصة السوق.  األستثماراتعلىجميعتؤثرأوعواملمصّدرها في المتداولة

تنويع خألل من االسهم أسعار مخاطر حدوداتاستثمارتديرالمجموعة ووضع . يتمها الملكية حقوق أسهم أدوات وإجمالي لالفراد
جميع وتصديق بمراجعة التنفيذية اللجنة . تقوم منتظمة بصورة التنفيذية اللجنة إلى الملكية حقوق أسهم محفظة عن تقارير تقديم

 .األستثماراتقرارات

ا للتغيرات العادلة القيمة في المتراكمة التغيرات حساسية التالي الجدول اإلحتفاظيلخص ، مع االسهم أسعار في الممكنة لمحتملة
ثابتة االخرى المتغيرات أوبجميع للدخل الموحدة القائمة على تأثير لها يكون أن يمكن االسهم أسعار قيمة في األنخفاض إنتأثير

أو اآلخر الشامل للدخل الموحدة فيالقائمة يعتمدالتغيرات المجموعة، وهذا إلى أولالحقوقالعائدة كان إذا ما يكنعلى م
اال طويل أو جوهري علىاألنخفاض تأثير لها يكون أن يمكن الملكية حقوق أسهم أسعار في الزيادة . إن للدخلمد الموحدة القائمة

فيوالشاملاآلخر للتغيرات الموحدة الملكيةالقائمة للدخل.حقوق الموحدة القائمة على تأثير أي لها ليس ولكن فقط
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الماليةحاتإيضا الموحدةحولالقوائم
312017

المالية32 المخاطر إدارة وأهداف  )تتمة(سياسات

السوق  )تتمة( مخاطر
االسهم أسعار  )تتمة(مخاطر

في تغيرات
القيمة
العادلة

القائمة على التأثير
للدخل الموحدة

القوائم دةالموحالتأثيرعلى
الشامل يراتوالتغاآلخرللدخل

حقوقالملكيةفي
2017201620172016لألسهم

بحريني بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار دينار
مسعرةاتاستثمار

549.719609.388 - - %10البحرين
10% (23.495) (35.555) (526.224) (573.833) 

الخليجي التعاون مجلس 54.70456.269 - - %10االخرىدول
10% (243) (8.042) (54.461) (48.227) 

العادلةاستثمارات بالقيمة مدرجة مسعرة غير
الملكية حقوق 371.558251.343 - - %10أسهم

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

األالمجموعةلدى مدرجاتستثمارأيضاً بعض مسعرة فقطغير بيانه يتم سوف االسهم أسعار في التغيرات تأثير أن حيث ةبالتكلفة
فيوأاألستثماراتعندبيع إدراجها يتم سوف مضمحلة، حينها الموحدةللدخلعندماتعتبر  . القائمة

االئتمان مخاطر
األ مخاطر تنتجإن التي المخاطر منالمئتمانهي المالية االداة أطراف أحد تمكن تحملنعدم عنه ينتج الذي االمر بالتزاماته وفاء

لخسار المدينة(  مالية. ةالطرفاآلخر التجارية الذمم رئيسية التشغيلية )بصورة أنشطتها من اإلئتمان لمخاطر المجموعة تتعرض
االخرى المالية واالدوات البنوك لدى أرصدة ، متضمنة التمويلية وأنشطتها

أخرى وذمم مدينة تجارية ذمم
إدارةي األئتمانتم قبلمخاطر من الموضوعة واإلجراءات السياسات بمراعاة االخرى والذمم المدينة التجارية بالذمم المتعلقة

معيار أساس على للعميل اإلئتمانية الجودة تقييم . يتم العميل إئتمان مخاطر بإدارة المتعلقة للرقابة واسعالمجموعة إئتماني تصنيف
تحديد ً لهذاالتقييمالنطاقويتم وفقا لالفراد منتظمة. ،الحدوداإلئتمانية بصورة المستحقة التجارية الذمم مراقبة ويتم

تحليل إلىيتم تقريراألضمحأللعملمخصصالحاجة كل إعداد المجموعةماليبتاريخ ذلك، تقوم إلى المبالغبجمع. باإلضافة
متجانسة مجموعات في العمألء من الصغيرة لألالمستحقة عمليةضمحأللويتمتقييمها علىإحتسابالجماعي. وتستند المخصص

فعأل المتكبدة التاريخية البيانات

األ مخاطر ئتمانتركز
األ مخاطر تركز كمنخفضة، وذلكألنتشتقيمالمجموعة المدينة التجارية بالذمم يتعلق فيعدئتمانفيما عمألئها قضائيةار ةوأليات

حٍدتوتعملفوقطاعا إلى مستقلة . يأسواق

كبير ببيع التجزئة. تقومالمجموعة وتجار الجملة تجار منتجاتهاإلى المجموعة عمألء من خمسة   %21حساباتأكبر
القائمة %(25: 2016) 312017 المدينة التجارية الذمم

مصرفية .من
تنتجأرصدة مخاطراألئتمان المصرفية المبالغعنمناالرصدة سداد عن اآلخر هذه . عجزالطرف األئتمان مخاطر من المجموعة

تحد بنوك مع .تتمتعبعنطريقالتعامل فقط جيدة
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الماليةإيضاحات الموحدةحولالقوائم
312017

المالية32 المخاطر إدارة وأهداف  )تتمة(سياسات

االئتمان  )تتمة( مخاطر
لمخاطراألئتمانالتعرضاتالقصوى

أدناه الجدول المللبنودئتمانلمخاطراألالتعرضاتالقصوىيوضح للمركز الموحدة القائمة في فيالمدرجة االخذ دون الي
ضم أي أخرى.األعتبار إئتمانية تعزيزات أو انات

2016
بحريني دينار

2017
بحريني دينار

7.796.288 7.588.175 مدينة تجارية ذمم
903.601 2.735.152 بنوك لدى أرصدة
572.273 506.929 أخرىمدينةذمم
15.543 19.627 ودائع

9.123 2.626 عألقة ذات الطراف مستحقة مبالغ

9.296.828 10.852.509

السيولة مخاطر
م عدم في تكمن التي المخاطر هي السيولة الوفاءمخاطر على سيولتها . بالتزاماتهاقدرةالمؤسسة مخاطر من المجموعة تقلل

خألل المبالغ دفع تتطلب المجموعة مبيعات شروط . إن لها المصرفية التسهيألت توفر تاريخ6090على يوماً من
عادة . يتم خأللالبيع الدائنة التجارية ا6090الذمم تاريخ / الشحن.يوماً من لشراء

إستحقاق بيان أدناه الجدول فييلخص للمجموعة المخصومة غير تعاقديةالتواريخالعلىأساسديسمبر31المالية
الحاليةللسداد الفائدة السوقومعدألت  .في

عند
الطلب

منأ قل
أشهر3

إلى3
شهرا  12

إلى1
المجموعسنوات5

بحرين2017 بحرينييدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار دينار

دائنة أخرىذمم 4.386.695 - 899.7012.998.981488.013وذمم
2.971.320 -  2.971.320 - استيرادقروض

364.869 - - - 364.869منالبنكعلىالمكشوفاتبوسح
الجل 214.707268.746503.743987.196 - قروض
منحقوقر 621.250621.250 - - - مسيطرةقغيرض

1.264.5706.185.008756.7591.124.9939.331.330

عند
الطلب

منأ قل
أشهر3

إلى3
شهرا  12

إلى1
المجموعسنوات5

بحريني2016 بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار دينار

دائنة أخرىذمم 4.602.951 - 944.0553.146.825512.071وذمم
استيراد 3.095.938 - 2.800.078295.860 - قروض

1.112.706 - - - 1.112.706منالبنكعلىالمكشوفاتبوسح
الجل 103.593319.493275.026698.112 - قروض

غيرمسيطرةقر حقوق من 7.83825.313588.099621.250 - ض

2.056.7616.058.3341.152.737863.12510.130.957
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الماليةاحاتإيض الموحدةحولالقوائم
312017

المالية32 المخاطر إدارة وأهداف  )تتمة(سياسات

التشغيلية اإلنشطة من الناتجة المطلوبات في التغيرات

النقدية1في أسهمالتدفقات 31فيأرباح
2016ديسمبرمثبتةمدفوعاتمكتسبة2016

بحريني بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار دينار

أسهم لممستحقةأرباح
بعد بها 1.235.510431.294 (1.202.566) - 398.350يطالب

616.452 - (862.971) - 1.479.423ضالجلوقر
استيراد 3.069.844 - (4.119.282) 2.927.4264.261.700قروض

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

5.432.1994.261.700 (6.314.819) 1.235.5104.614.590

الما رأس لإدارة
رأس إلدارة الرئيسي بأنشركةمالالإنالهدف التأكد دعماتحتفظبدرجاتالشركةهو أجل من عالية رأسمال ونسبة قوية ئتمانية
للقيمةاأعم االقصى الحد وزيادة لمساهمين. الها

فيهيكلةبإدارالشركةتقوم التغيرات ضوء على تعديألت الحافظ. منأاالوضاعاألقتصاديةرأسمالهاوعمل تعديلجل أو على
لل المال، يمكن رأس أوشركةهيكلة للمساهمين المدفوعة االسهم أرباح مبالغ أوتعديل أسهمها شراء جديدة. إعادة أسهم إصدار

يتم ولم االهداف في تغييرات فيعمل المنتهية السنوات خألل  . 312017312016والعمليات

علىأتراقبا المال رأس إلىلمجموعة الدين علىإحتساب. ويتمالملكيةحقوقساسنسبة مقسومة الدين كصافي حقوقالنسبة
الجلإحتساب. يتمالملكية قروض الدين )أي كإجمالي الدين وذممصافي دائنة تجارية وذمم مسيطرة غير حقوق من وقرض

فياً محسوماألستيرادأخرىوقروض وما على . (حكمهمنهاالنقد المال أسهمجميعمكونيتضمنرأس أسهمالملكيةحقوقات )أي
أسهمورأسالمال للتوزيعإحتياطيقانونيوإحتياطيوعألوةإصدار قابلة غير مبقاة وأرباح للتوزيع قابلة مبقاة وأرباح عام

القيم في  (. وتوزيعاتمقترحةالعادلةوتغيرات

النقدية1في أسهمالتدفقات 31فيأرباح
2017ديسمبرمثبتةمدفوعاتمكتسبة2017

بحرينيدينا بحرينير بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار دينار

أسهم يطالبمستحقةأرباح لم
بعد 1.309.594435.551 (1.305.337) - 431.294بها

895.841 - (470.611) 616.452750.000ضالجلوقر
استيراد 2.946.277 - (4.416.527) 3.069.8444.292.960قروض

غيرق حقوق من روض
497.000 - - - 497.000مسيطرة

4.614.5905.042.960 (6.192.475) 1.309.5944.774.669
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الماليةإيضاحات موحدةالحولالقوائم
312017

المالية32 المخاطر إدارة وأهداف  )تتمة(سياسات

المال رأس  )تتمة(إدارة
2016

بحريني دينار
2017

بحريني دينار

616.452 895.841 الجل قروض
497.000 497.000 مسيطرة غير حقوق من قرض

5.927.371 6.056.057 أخ وذمم دائنة تجارية رىذمم
3.069.844 2.946.277 استيراد قروض
1.112.706 364.869 البنك من المكشوف على سحوبات

11.223.373 10.760.044 الدين صافي

23.905.762 25.017.179 إلى العائدة ترافكوحامليأسهممجموعالحقوق

إلى   43% 47% الملكيةحقوقنسبةالدين

العادلةالقيمةقياسات33

العادلة السعرالقيمة استألمهالذيهي دفعهالذيأوموجودلبيعسيتم فييتم السوقمشاركيبينةمعاملةمنظملتحويلمطلوب
القياس. في تاريخ

المالية لالدوات العادلة القيمة
الطرقيتم ً على بناء المالية لالدوات العادلة التالية: واألفتراضاتتقديرالقيمة

و ( أ البنوك منالبننقالاالرصدةلدى المكشوف على والسحوبات االخرىد والذمم المدينة التجارية الذمم من معين وجزء ك
المدرجة قيمها تقارب االخرى والذمم الدائنة التجارية الذمم من ذلكويعووجزءمعين حدٍ د القصيرةإلستحقلكبيرإلى اقات

 312017312016فياالدواتلتلكاالجل

وقر ( ب الجل القروض تقييم مسيطرةيتم غير حقوق من األستيرادض أسعاروقروض مثل معايير ً على بناء المجموعة قبل من
قيمهاالفائدة. ا عن جوهري بشكل المدرجة القيم ج  312017312016فيلعادلةألتختلف

منأسعارلألستثماراتالعادلةالقيمةتماشتقاق المسعرة للبيع المتاحة فيحالةالمعلنةالسوق أو النشطة االسواق في األستثمارات
المسعرة، باستخدام غير للبيع المتاحة قبلمدراءاالقيمةالعادلة من تقنياتالتقييمأواألستثمارلمقدمة باستخدام الموجود

قيمة صافي ذلك في بما االخرى المناسبةاالخرىاتالمناسبة التقييم منهجيات لبعضاألستثماراتبالنسبة   .أو هذه
إدراج ، وبالتالي، يتم بسهولة مألحظتها يمكن سوقية أسعار لها توجد العقارية، أل .األستثماراتبسعر العادلالتكلفة

القيم غيرالمالية أوالمطلوبات التيةللموجودات
مالية غير مطلوبات أو موجودات أي المجموعة تمتلك أل يتمقياسها كمافي العادلة  .2016ديسمبر31201731

العادلة

للقيمة الهرمي رالتسلسل
المجموعة ومطلوبات لموجودات العادلة للقيمة الهرمي للتسلسل بالنسبة  .12إيضاح
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الماليةإيضاحات الموحدةحولالقوائم
312017

 )تتمة( العادلةالقيمةقياسات33

الفئة حسب المالية االدوات
قياس الماليةيتم والمطلوبات المالية األستمراريةالموجودات مبدأ أساس أوعلى العادلة . توضحبإمابالقيمة المطفأة التكلفة

إيضاحالسياس في الرئيسية المالية2المحاسبية االدوات فئات قياس مكاسبكيفية ذلك في بما والمصروفات الدخل إثبات وكيفية
العادلة القيمة االداةوخسائر فئة حسب المالي للمركز الموحدة القائمة في المالية والمطلوبات الموجودات التالي الجدول . يحلل

بها، والمالية تتعلق القياس:التي أساس على بالتالي

المجموع
اتاستثمار

للبيع متاحة
قروض

مدينة وذمم
ماليةالموجوداتال

بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار 312017

9.852.400 للبيع   - 9.852.400 متاحة استثمارات
8.117.357 - 8.117.357 أخ وذمم مدينة تجارية رىذمم
2.779.561 - 2.779.561 ونقد بنوك لدى أرصدة

20.749.318 9.852.400 10.896.918

المجموع
اتاستثمار

للبيع متاحة
قروض

مدينة وذمم
بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار 312016

9.484.699 للبيعاستثمارات  - 9.484.699 متاحة
8.393.227 - 8.393.227 أخرى وذمم مدينة تجارية ذمم

958.362 - 958.362 لدى ونقدأرصدة بنوك

18.836.288 9.484.699 9.351.589

2016 2017
ينيديناربحر بحريني دينار المطفأة بالتكلفة المدرجة المالية المطلوبات

4.602.951 4.386.695 أخرى وذمم دائنة تجارية ذمم
3.069.844 2.946.277 استيراد قروض
1.112.706 364.869 البنك من المكشوف على سحوبات

616.452 895.841 الجل قروض
497.000 497.000 مسيطرةق غير حقوق من رض

9.898.953 9.090.682
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الماليةإيضاحات الموحدةحولالقوائم
2017ديسمبر31

اإلعمال34 قطاعات

المجموعةال تقسيم اإلدارة، تم ولديهاغراض وخدماتها منتجاتها أساس على أعمال كالتالي: قطاستةإلىوحدات وهي أعمال عات

الغذائية المواد الغذائية. بالجملة  –استيراد المواد وتوزيع استيراد

الغذائية المواد الغذائيةبالتجزئة  –استيراد المواد وتوزيع ماركت.استيراد السوبر محألت منخألل

المسعرة ) يفاألستثماراستثمارات وغير المسعرة المالية شركاتاألستثماراتمتضمنةاالوراق في
زميلة

والمرطبات االلبان وتصمنتجات االلبان االلبانإنتاج منتجات المياه. وتعبئةواآليسكريمعصائرالونيعوتوزيع
االخرى الغذائية والمواد

والخضراوات االخرى. الفواكه الغذائية والمواد والخضراوات الفواكه وتوزيع استيراد

والنقلواإلمدادال واإلمدادتخزين والنقل التخزين خدمات  .تقديم

منلم أية تجميع التشغيليةيتم التشغيليةالقطاعات القطاعات أعأله.لتشكل المبينة

لغرض منفصلة بصورة أعمالها وحدات عمليات نتائج بمراقبة وتقييمتالقراراإتخاذتقوماإلدارة الموارد بتخصيص المتعلقة
التشغيليةاال الخسارة أو الربح أساس على القطاع أداء تقييم . يتم معينة، كماداء نواحي من تختلف الجدولهوحيث في موضح

قياسه تم التشغيليةاأدناه، إذ الخسارة أو الربح عن مختلفة الماليةالموحدةفيبطريقة  . القوائم

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

عن اإلفصاح . يتم المجموعة موجودات موقع حسب للمجموعة الجغرافية القطاعات تحديد المفصحمبيعاتيتم الخارجيين العمألء
بناء الجغرافية القطاعات في  .لعمألئهاالموقعالجغرافيعلىعنها

علىتتضمن القطاع قبلالموجميعموجودات من المستخدمة ومعداتالجوداتالتشغيلية وآألت عقارات ً من أساسا وتتكون قطاع
تجار لدىبنومخزونوذمم وأرصدة أخرى وذمم مدينة ونقد. ية تنسبك أن يمكن مباشرةً بينما الموجودات قطاعاتأغلبية إلى

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

علىمطلوباتتتضمن قبلالمطلوباتجميعالقطاع من ً منالالتشغيليةالمستخدمة أساسا وتتكون الخدمةقطاع نهاية مكافآت
و مسيطرة غير وحقوق وقروضوقرض واإلستيرادقروضالجل دائنة تجارية وذمم البنك من المكشوف على ذمموسحوبات

تنسب . أخرى أن أغلبيةفيماأبينمايمكن لبعضمباشرةً المطلوباتن المدرجة المبالغ تخصيص ، تم فردية أعمال قطاعات إلى
معقولة.  المطلوبات أسس على أكثر أو قطاعين قبل من مشتركة بصورة المستخدمة

الكويت دولة في العمليات من بحريني2.967.441اإليرادات فيللدينار : 2016) 312017المنتهية
الخسارة2.596.387 ( وبلغت بحريني194.536بحريني فيدينار : خسارة2016) 312017المنتهية

(. إندينار309.863 المتبقيةجميعبحريني مملللسنةاإليراداتواالرباح في الرئيسي الجغرافي القطاع من ناتجة كةهي
البحرين

الكويت دولة في الموجودات إجمالي1.013.193: 2016بحريني ) 1.128.610إجمالي ( وبلغ بحريني دينار
من930.051: 2016بحريني ) 1.045.468 ناتجة المتبقية والمطلوبات الموجودات (. جميع بحريني دينار

ا مملكة في الرئيسي الجغرافي لبحرين.القطاع

التعديل خانة في وتدرج التوحيد عند القطاعات بين فيما الناتجة والمطلوبات والموجودات والمعامألت اإليرادات استبعاد يتم
واألستبعادات
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2017ديسمبر31

اإلعمال34  )تتمة( قطاعات

مستوردة غذائية مواد

استثماراتبالتجزئةبالجملة
اإللبان منتجات

والمرطبات
الفواكه

والخضروات
التخزين

واألمداد والنقل
تعديالت

المجموعواستبعادات

2017201620172016201720162017201620172016201720162017201620172016

بحريني بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينييناربحرينيددينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار دينار

أخرى  -مبيعات .17أطراف 323. 66218.591. 2742.792. 1142.826. 515 - - 16. 716. 29315. 943. 5413.215. 9023.846. 876 - - - - 40. 047. 97141. 208. 206

بين -مبيعات .1.503القطاعاتفيما 2921.521. 870 - - - - 62.39646. 582160. 88656. 145 - - (1.726. 574) (1.624. 597) - -  

المبيعات .18.826مجموع 95420. 113. 1442.792. 1142.826. 515 - - 16.778. 68915. 990. 1233.376. 7883.903. 021 - - (1.726. 574) (1.624. 597) 40.047. 97141. 208. 206

المبيعات .16.066) تكاليف 328) (17. 229. 958) (2.468. 172) (2.481. 702) - - (10.965. 396) (10. 579. 510) (2.892. 805) (3.345. 059) - - 1.726. 5741.624. 597 (30.666. 127) (32. 011. 632) 

الربح .2.760صافي 6262.883. 186323. 942344. 813 - - 5.813. 2935.410. 613483. 983557. 962 - - - - 9.381. 8449.196. 574

التخزين .57دخل 82551.456 - - - - - - - - 801. 891729. 299 (223. 286) (160. 140) 636. 430620. 615

آخر تشغيلي .141دخل 247185. 37848. 31443. 105 - - 69. 905119. 21024. 4167.37544. 58043. 028 (195. 545) (210. 783) 132. 917187. 313

أخرى مصروفات
األستهألك .2.628) )بإستثناء 616) (2.526. 730) (305. 281) (313. 042) - - (3.677. 717) (3.498. 500) (529. 740) (557. 924) (259. 527) (258. 574) 266. 286200. 463 (7.134. 595) (6.954. 307) 

.107) األستهألك 055) (109. 498) (22.901) (16. 612) - - (559. 885) (521. 252) (61.833) (70. 238) (273. 304) (264. 014) (16.511) (16. 511) (1.041. 489) (998. 125) 

من  )الخسارة( الربح
.224العمليات 027483. 79244. 07458. 264 - - 1.645. 5961.510. 071 (83. 174) (62. 825) 313. 640249. 739 (169. 056) (186. 971) 1.975. 1072.052. 070

األستثمار )متضمنة دخل
من المجموعة حصة
الزميلة الشركة .1.716 - - - - نتائج 2531.600. 193 - - - - - - (1.005. 341) (836. 724) 710. 912763. 469

التمويل .114) تكاليف 489) (113. 024) (5.441) (5.032) - - (73.805) (103. 167) (52.790) (53. 519) (112. 047) (124. 201) 152. 544166. 207 (206. 028) (232. 736) 
العمأل صرف تمكاسب

.23.14412 - - - - - - صافي 942 - - - - - - 23.14412. 942

استثمارات اضمحألل
للبيع .140) - - - - متاحة 582) (211. 937) - - - - - - - - (140. 582) (211. 937) 

( للسنة .109الربح )الخسارة 538370. 76838.63353. 2321.575. 6711.388. 2561.594. 9351.419. 846 (135. 964) (116. 344) 201. 593125. 538 (1.021. 853) (857. 488) 2.362. 5532.383. 808

رأسمالية .667نفقات 616101. 86973. 47117. 255 - - 602. 746550. 32419. 3806.01591. 009120. 877 - - 1.454. 222796. 340

.14الموجودات 360. 58914. 376. 831986. 977923. 55916. 724. 18315. 516. 20711. 125. 6309.688. 7731.730. 2232.309. 9243.877. 3814.085. 561 (9.015. 175) (8.553. 097) 39. 789. 80838. 347. 758

.6.413المطلوبات 1326.350. 704673. 122648. 334 - - 4.971. 3355.155. 2231.238. 2821.665. 5082.714. 0183.123. 791 (3.946. 016) (4.503. 822) 12.063. 87312. 439. 738
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312017

الشركاتإفصاحات35 حوكمة

األدارة  (1 مجلس وأعضاء واألدارةمجلساألدارة
األ مجلس وأعضاء األدارة دارةمسئوليةمجلس

األمسئولمجلساإلدارةإن عن مصالحستثمارأمامالمساهمين على والحفاظ التاليتشملولكنالمجلسومسؤولياتدورالمساهمين.السليم على تقتصر  :أل

لالعمال العام االداء مراقبة
وخطة اإلدارة العليا؛مراقبةأداء لإلدارة

التعاقب المعامأل ومنع تمراقبةتضاربالمصالح العألقة ذات مناالطراف
الماليةدقة ،المسيئة السنوية؛ إعدادللقوائم

الموحدة المساهمين اجتماعات وإعداد
عقد أس ؛التوصيةبدفعأرباح تنفيذها وضمان

همللمساهمين اعتماد وتنفيذومراقبةاإلمتثال السلوكللمجموعةلميثاق
اإلجتماعية؛ واوسياساتالمجموعةمراجعةوتنفيذأهداف ؛ قواعد بالمسؤوليات

ولمتعلقة التنفيذي الرئيس لإلدارةإختيارومقابلةوتعيين اآلخرين إختياراالعضاء

الصدد، فإن .العليا فيهذا اإلدارة مسئولونونزاليألأعضاءمجلس عنبشكلفرديوجماعي مهام أداءجميع اإلدارة مجلس

تتطلب .أعضاء األدارةالمعامالتالجوهريةالتي مجلس
المعامالتموافقة تتطلبالجوهريةالتالية وموافقة مراجعة، وتقييم

 :اإلدارةمجلس
الشركة؛إستراتيجية

الميزانية األستثماراتتخصيصالمواردالرئيسيةو ؛السنوية
والتنميةالمسؤو ؛ ويةمالالرأس .التعاقبخطة، ولياتاإلداريةوالتدريب العليا

خدماتهمانتخنظاملإلدارة ونهاية األدارة مجلس أعضاء
اب إنتخابإعادةيتمانتخاب في سنوات ثألث للمساهمينأعضاءالمجلسكل السنوي العمومية بتاريخ  .اجتماعالجمعية اإلدارة مجلس العضاء انتخاب 27عقدآخر

اجتم .2016 في انتخابه فترة بانتهاء إما اإلدارة مجلس عضو .تنتهيخدمة اإلدارة مجلس من استقالته يقدم حين أو للمساهمين السنوي العمومية الجمعية
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الشركاتإفصاحات35  )تتمة( حوكمة

األدارة  (1 مجلس وأعضاء األدارة تتمة(واألدارة )مجلس
التيميثاق واألجراءات االمتثاللمراقبةالمجلسهااعتمدقواعدالسلوك

من الشخصيالحفاظالمجموعةلدىوالموظفونمجلساإلدارةيتوقع والسلوك العمل أخألقيات من مستوى أعلى أنشأت . على ميثاقوقد توفرالمجموعة التي والقانونيةاالطرقواعدالسلوك االخألقية
أعمالها.  الموظفينلجميع إدارة تعملفيهموظفيهاوامعالمجموعةواصلترافكوكيفيةتلوكقواعدالسيحددميثاقفي الذي والمجتمع  .المجموعةلمساهمين

الشركة إدارة واإلجراءاتميثاقاعتمدمجلس اإللتزامباالسياسةالمبلغينوقواعدالسلوك ممارسةاالعميقدمميثاق  .المهنيةللشركةخألقياتلمراقبة في واضحة توجيهات السلوك علىقواعد التجارية ال
إلى بالنظر العمل مكان في العام والسلوك التجاريين والشركاء المحلية والمجتمعات الحكومات مع الدولي، والتفاعل الشركات.نماذجأفضلالصعيد السلوكيةاالطرقواعدالسلوكميثاقشملويحوكمة

 .انونيةالمسائلاالخألقيةوالقمنةواسعةمجموعفيإطارالموظفينلجميع

االدارة
التالي  :العليادارةوالمؤهألتلإلوسنواتالخبرةنصبالمبالخاصةمعلوماتاليلخصالجدول

سنوات
األدارة المؤهلالخبرةالمنصبالعلياإسمعضو

سريدار1 اس للمجموعةالسيد التنفيذي الهند32المدير في القانونيين المحاسبين معهد في عضو
الخان2 عبدهللا سمير للمجموعةالسيد التنفيذي المدير البشرية35مساعد الموارد في دبلوم
راجان3 سوما تي للمجموعة *السيد المالي إدارةاالعمالشهادة46المراقب في ماجستير
مطرجي4 عزام المبيعاتالسيد االعمال32مدير إدارة في ماجستير
شملوه5 رمضان علي  -   39رالمخازنمديالسيد
الماليساميني .بلبيالسيد6 الهند13المدير في القانونيين المحاسبين معهد في مشارك عضو
فرانسسكو7 سيكويرا الصيانةالسيد و33مدير اإلنتاج في ودبلوم الميكانيكية الهندسة دارةالصيانةإدبلومفي
درويش8 ليلى المواردالسيدة مدير السكرتاريةالتعليمدبلوم27البشريةالقائمبأعمال الدراسات في

راجان سوما تي فيالسيد  .312018استقالته
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الشركاتإفصاحات35  )تتمة(حوكمة

األدارة  (1 مجلس وأعضاء األدارة  )تتمة(واألدارةمجلس
السنةالعلياإلدارةالعضاءاالمدفوعةالمكأفاةالتاليالجدوليوضح  :خألل

20172016
رينيحديناربرينيحدينارب

244.560249.595رواتب
للموظفين الخدمة نهاية 16.18212.786مكافآت

أخرى 13.16912.635مكافآت

273.911275.016

المجلس وأعضاء األدارة مجلس
من اإلدارة في10مجلس  .312017312016كما

في اإلدارة مجلس أعضاء سنوات. 272016انتخاب ثألث لمدة

عن معلومات التالي اإلدارةبدءوتاريخالخبرةسنواتمنصبووالةمهناليلخصالجدول  :يناليالحأعضاءمجلس

تنفيذي تاريخسنواتتنفيذي / غير
األدارة مجلس عضو مستقلالمنصبالمهنةإسم البدءالخبرةمستقل / غير

عليزينلإبراهيمالسيد1 أعمالمحمد اإلدارةرجل مجلس تنفيذي / مستقلرئيس 531978غير
صالح2 يوسف أعمالالصالحعبدهللاالسيد مجلساإلدارةنائبرجل مستقلرئيس تنفيذي / غير 541978غير
فخرو3 يوسف عبدهللا أعمالد. عصام اللجنةالتنفيذيةعضورجل وعضو اإلدارة تنفيذي / مستقلمجلس 501995غير
المؤيد4 خليل الرحمن عبد خالد أعمالالسيد التنفيذيةرجل اللجنة وعضو اإلدارة مجلس 511978ستقلغيرتنفيذي / معضو
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312017

الشركاتإفصاحات35  )تتمة(حوكمة

األدارة  (1 مجلس وأعضاء األدارة تتمة()واألدارةمجلس
المجلس وأعضاء األدارة  )تتمة( مجلس

النمجلساإلدارةالتاليأعضاء إدارة مجلس في عضوية البحرينرىخاالشركاتلديهم في  :المدرجة

األدارة مجلس عضو اسم
شركات إدارات مجالس في العضويات عدد

البحرينأخرىمدرجة في
01722016

زينل علي محمد إبراهيم 11السيد
صالح يوسف 11الصالحعبدهللاالسيد

عبدهللاالدكتور 33فخرويوسفعصام
الديلمي محمد عبدالرضا 11السيد

محمد سامي 11جألليوسفالسيد
يوسف جهاد 55أمينعبدهللاالسيد

تنفيذي تاريخسنواتتنفيذي / غير
األدار مجلس مستقلالمنصبالمهنةةإسمعضو البدءالخبرةمستقل / غير

أعمالالديلميرضامحمدالسيدعبدالرضا5 اإلدارةرجل مجلس تنفيذي / مستقلعضو 611981غير
إبراهيم6 فؤاد أعمالكانوخليلالسيد اإلدارةرجل مجلس تنفيذي /  عضو 551994مستقلغيرغير
يوسف7 علي أعمالمعبدالرحينالرحمعبدالسيد اإلدارةرجل مجلس تنفيذي / مستقلعضو 521994غير
جألل8 محمد سامي أعمالالسيد اإلدارةرجل مجلس مستقلعضو تنفيذي / غير 441995غير
الدين9 صألح إبراهيم ابراهيمالسيد أعمالأحمد اإلدارةرجل مجلس تنفيذي / مستقلعضو 481995غير

عبدهللاأمينالس10 يوسف أعماليدجهاد اإلدارةرجل مجلس مستقلعضو تنفيذي / غير 391998غير
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الشركاتإفصاحات35  )تتمة(حوكمة

األدارة  (1 مجلس وأعضاء  )تتمة( واألدارةمجلساألدارة
المجلس وأعضاء األدارة  )تتمة( مجلس

المجموعة على أدنىيجب سنة. كحد كل خألل اجتماعات أربع السنة، عقد اجتماع. اجتماعات( 6: 2016) اجتماعات5اإلمجلسعقدخألل حول معلومات التالي دارةاإلمجلساتويلخصالجدول
اجتماععضاءاالحضورو كل  :في

األ مجلس اعضاء فياجتماعات  % 20172017المنعقدة
الحضورنوفمبر6أغسطس7مايو8فبراير20يناير9 نسبة

المنصباالعضاء
زينل علي محمد إبراهيم  %100نعمنعمنعمنعمنعمجلساألدارةرئيسمالسيد

الصالح عبدهللا صالح يوسف األدارةالسيد مجلس رئيس  %100نعمنعمنعمنعمنعمنائب

المؤيد خليل الرحمن عبد خالد وعضوالسيد اإلدارة مجلس عضو
التنفيذية اللجنة

 %80نعمألنعمنعمنعم

يوسفال عبدهللا وعضوفخرودكتورعصام اإلدارة مجلس عضو
التنفيذية اللجنة

 %80نعمنعمألنعمنعم

ابراهيم أحمد الدين صألح إبراهيم  %100نعمنعمنعمنعمنعممجلساإلدارةعضوالسيد

جألل يوسف محمد سامي  %100نعمنعمنعمنعمنعممجلساإلدارةعضوالسيد

أمين هللا عبد يوسف جهاد  %100نعمنعمنعمنعمنعممجلساإلدارةعضوالسيد

الديلمي رضا محمد عبدالرضا  %100نعمنعمنعمنعمنعممجلساإلدارةعضوالسيد

عبدالرحمن يوسف  %40ألألنعمنعمألمجلساإلدارةعضوعبدالرحيمالسيدعلي

كانو خليل إبراهيم فؤاد  %80نعمنعمألنعمنعممجلساإلدارةعضوالسيد
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312017

الشركاتإفصاحات35  )تتمة(حوكمة

األدارة  (1 مجلس وأعضاء األدارة تتمة(واألدارة )مجلس

مجلساإلاجتماعاتاع فيضاء  %  20162016المنعقدة
الحضورنوفمبر7أغسطس6مايو7أبريل6فبراير20يناير6 نسبة

المنصباالعضاء
زينل علي محمد إبراهيم األدارةالسيد مجلس  %100نعمنعمنعمنعمنعمنعمرئيس

هللا عبد صالح األدارةالصالحالسيديوسف مجلس رئيس  %100نعمنعمنعمنعمنعمنعمنائب

المؤيد خليل الرحمن عبد خالد اإلدارةالسيد مجلس عضو
التنفيذية اللجنة  %83نعمألنعمنعمنعمنعموعضو

فخرو يوسف عبدهللا عصام اإلدارةالدكتور مجلس عضو
ا اللجنة  %83نعمنعمألنعمنعمنعملتنفيذيةوعضو

ابراهيم أحمد الدين صألح إبراهيم  %100نعمنعمنعمنعمنعمنعممجلساإلدارةعضوالسيد

جألل يوسف محمد سامي  %100نعمنعمنعمنعمنعمنعممجلساإلدارةعضوالسيد

يو هللاأمينالسيدجهاد  %100نعمنعمنعمنعمنعمنعممجلساإلدارةعضوسفعبد

الديلمي رضا محمد عبدالرضا  %100نعمنعمنعمنعمنعمنعممجلساإلدارةعضوالسيد

الرحم عبد يوسف  %38ألنعمنعمنعمنعمنعممجلساإلدارةعضومعبدالرحينالسيدعلي

كانو خليل إبراهيم فؤاد  %67ألنعمنعمنعمألنعممجلساإلدارةعضوالسيد
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الشركاتإفصاحات35  )تتمة(حوكمة

ومجلس (1 األدارة مجلس وأعضاء  )تتمة(األدارةاألدارة
المكافآت سياسة

علىتمدتع المكافآت مجلساإلدارةالمدفوعةاالساسيةواالتعابالحضورأتعابسياسة  .العضاء

ال مجموع مجلساإلالمدفوعةواالتعابآتمكافخأللالسنة، بلغ بحريني(  42750: 2016بحريني ) 37.800بحريني(. و107.625: 2016بحريني ) 112.750العضاء
التوالي.علدينار

األدارة (      2ى
مجلس مجلس لجان عن معلومات التالي وأهدافهااإلدارةيلخصالجدول

تنفيذي :وأعضائها  / غير
تنفيذي اإلعضاءالهدفلجنةالمجلس مستقل  / غير

التنفيذيمستقل
ةاللجنة

األستثماروالتمويل لمناقشة التنفيذية التمتشكيلاللجنة فيما الشركة إدارة مع
مسائل الميتعلقبتوظيفكبار التشغيلي واالداء المالي واالداء

االوواإلستراتيجياتوظفين كافةالمسائل مجلس توجيهات حسب
خرى

 .اإلدارة
1

اللجنةالسيدإبراه2 زينل )رئيس علي محمد
الصالح (يم عبدهللا صالح يوسف

السيد تنفيذي / مستقل
غير غيرتنفيذي مستقل

3غير فخرو يوسف عبدهللا الدكتورعصام تنفيذي / مستقل
4غير الرحم المؤيدخليلنالسيدخالدعبد تنفيذي / مستقل

غير تنفيذي  / غير
تنفيذي اإلعضاءالهدفلجنةالمجلس مستقل  / غير

مستقل لجنةالمكافأة اإلدارة لمجلس المشورة مراجعةوتقدم وتعيين المجلس تشكيل
حول واإلدارة المجلس مكافآت إلى باإلضافة الجدد اإلدارة مجلس

أعضاء

1العليا زينل )رئيس علي تنفيذي / مستقل (اللجنةالسيدإبراهيممحمد

2غير الصالح عبدهللا صالح السيديوسف مستقل تنفيذي / غير
3غير فخرو يوسف عبدهللا تنفيذي / مستقلغيالدكتورعصام
4ر الرحم المؤيدخليلنالسيدخالدعبد تنفيذي / مستقل
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 )تتمه(األدارةمجلسلجان (2

تنفيذي تنفيذي / غير
ل / غيرمستقلمستقاإلعضاءالهدفالمجلسلجان

التدقيق عن: لجنة مسئولة التدقيق لجنة
لترافكو 1 الداخلية الرقابة التقاريرالمالية، ونظام إعداد نزاهة ( مراقبة

الق والتقارير، ومراجعة الموحدة المالية معوائم المجلس وإمتثال
للشركة الداخلي التدقيق وظيفة والتنظيمية، وأداء القانونية المتطلبات

إبراهيم )رئيس1 أحمد الدين صألح تنفيذي / مستقل (اللجنةالسيدإبراهيم غير

أتعابهم، ينالحساباتالخارجيينمدققيّ بتعيةتوصيال( 2 ، وتحديد استقأل
على وإعدادالتقاريرلواإلشراف يتهم إعدادهامنالمطلوبالمالية ً قبل

اللجنةوفقا البحرينالمركزي مصرف رصةالبحرينوبولقوانين في
االخرى التنظيمية والسلطات البحريني التجارية الشركات وقانون البحرين

2مملكة

عبدهللاأمين يوسف جهاد السيد تنفيذي / غيرمستقل غير 3

رضاالديلمي محمد عبدالرضا السيد تنفيذي / مستقل غير 4
علييوسف تنفيذي / مسمعبدالرحينعبدالرحمالسيد تنفيذيتقلغير

تنفيذي / غير لجان
مستقل / غيرمستقلاإلعضاءالهدفالمجلس الشركاتلجنة

وضماناألمتثالحوكمة .مراجعة والمبادئالتوجيهية الشركات حوكمة إبراهيم )رئيس1إلطار أحمد الدين صألح إبراهيم تنفيذي / مستقل (اللجنةالسيد غير 2
يوسفعبدهللاأمينالسيدجها تنفيذي / غيرمستقلد غير 3
رضاالديلمي محمد عبدالرضا السيد تنفيذي / مستقل غير 4
علييوسف تنفيذي / مستقلمعبدالرحينعبدالرحمالسيد غير
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الشركاتإفصاحات35  )تتمة(حوكمة

مجلس (2  )تتمه(األدارةلجان
التنفيذية اللجنة

المجموعة على أدنىيجب سنة.  تأربعةاجتماعاعقدكحد كل خألل التنفيذية حولي. اجتماعات( 3: 2016) اجتماعات4التنفيذيةتعقدخأللالسنة، للجنة معلومات التالي الجدول حضورلخص
التنفيذية:ألعضاءاال اللجنة جتماعات

2017                                         % 
الحضورأبريل13أكتوبر25يوليو2يناير4 نسبة

عضاءاإل
زينل علي محمد إبراهيم  %100نعمنعمنعمنعمالسيد

الصالح هللا عبد صالح يوسف  %100نعمنعمنعمنعمالسيد
المؤيد خليل الرحمن عبد خالد  %100نعمنعمنعمنعمالسيد
فخرو يوسف عبدهللا عصام  %100نعمنعمنعمنعمالدكتور

2016                                               % 
الحضوريوليو28أبريل28يناير6 نسبة

االعضاء
زينل علي محمد إبراهيم  %100نعمنعمنعمالسيد

صالح  %100نعمنعمنعمعبدهللاالصالحالسيديوسف
المؤيد خليل الرحمن عبد خالد  %50ألألنعمالسيد
فخرو يوسف عبدهللا عصام  %100نعمنعمنعمالدكتور

السنة بحريني7.200اللجنةالتنفيذيةعضاءالمدفوعةالآتمكافالبلغمجموعخألل بحريني6.300: 2016) دينار  .(دينار



.م.ب.  ترافكومجموعة ش

70

الماليةيضاحاتإ الموحدةحولالقوائم
312017ف

الشركاتإفصاحات35  )تتمة(حوكمة

األدارةلجان  (2  )تتمه(مجلس
المكافآت لجنة

المجموعة على أدنىيجب سنة. كحد كل خألل المكافآت للجنة اجتماعين اجتماعتعقدخأللالسنة، عقد شيء: 2016) واحدلجنةالمكافآت معلوما(. أل التالي حضورااليلخصالجدول لجنةألعضاءتحول جتماعات
المكافآت

الحضور % 42017 نسبة
اإلعضاء

زينل علي محمد إبراهيم  %100نعمالسيد
الصالح هللا عبد صالح يوسف  %100نعمالسيد

خلي الرحمن عبد  %100نعملالمؤيدالسيدخالد
عبدهللا  %100نعميوسففخروالدكتورعصام

المكافآت لجنة العضاء مكافأة أي دفع يتم ، لم شيء(.2016السنة  : أل

التدقيق لجنة
المجموعة على أدنىيجب سنة.  تأربعةاجتماعاعقدكحد كل خألل التدقيق التعقدخأللالسنة، للجنة حضوراالاجتماعات(.  4: 2016) اجتماعات6لجنة حول معلومات التالي جتماعاتألعضاءيلخصالجدول

التدقيق لجنة
2017 % 

الحضورديسمبر7أكتوبر31يوليو31مايو28مايو3فبراير12 نسبة
االعضاء

ابراهيم احمد الدين صألح إبراهيم  %100نعمنعمنعمنعمنعمنعمالسيد
أمين هللا عبد يوسف جهاد  %100نعمنعمنعمنعمنعمنعمالسيد

الديلمي رضا محمد الرضا عبد  %100نعمنعمنعمنعمنعمنعمالسيد
الرحم عبد يوسف  %83نعمنعمألنعمنعمنعممعبدالرحينالسيدعلي

2016 % 
الحضورديسمبر29أكتوبر31يوليو14أبريل11 نسبة

االعضاء
ابراهيم احمد الدين صألح إبراهيم  %100نعمنعمنعمنعمالسيد

أمين هللا عبد يوسف جهاد  %100نعمنعمنعمنعمالسيد
الديلمي رضا محمد الرضا عبد  %100نعمنعمنعمنعمالسيد

عب يوسف  %50نعمألألنعممعبدالرحيندالرحمالسيدعلي

ال مجموع التدقيقمكافخأللالسنة، بلغ لجنة العضاء بحريني(. 6,300: 2016بحريني ) 10.350المدفوعة دينار
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الشركات35 حوكمة  )تتمة(إيضاحات

مجلس (2  )تتمه(األدارةلجان
الشركات حوكمة لجنة
المجموعة على أدنىيجب للجنةكحد سنة.  حوكمةالشركاتعقداجتماعين كل السنة، خألل واحد: 2016) حوكمةالشركاتجنةلأياجتماععقدلميتمخألل معلوماتي. (اجتماع التالي الجدول لخص

 :حوكمةالشركاتاجتماعاتعضاءحضوراالحول

الحضور نسبة
 % 2016ديسمبر29االسم

أحمدابراهيمالسيدإب الدين صألح  %100نعمراهيم
أمين هللا عبد يوسف جهاد  %100نعمالسيد

الديلمي رضا محمد الرضا عبد  %100نعمالسيد
الرحم عبد يوسف  %100نعممعبدالرحينالسيدعلي

ال مجموع لجنةمكافخأللالسنة، بلغ العضاء شيءحوكمةالشركاتآتالمدفوعة بحريني1.800: 2016بحريني ) أل  (.دينار

الشركات (3 حوكمة
الشركات حوكمة قانون

مجلسيتوقع السلوكالمجموعةوالموظفونلدىالشركةإدارةمن لقواعد ميثاق المجموعة أنشأت . وقد الشخصي والسلوك العمل أخألقيات من مستوى أعلى على يوفرالحفاظ االخألقيةالذي االطر
السلوكوالقا قواعد ميثاق . يحدد أعمالها إدارة في الموظفين فيه. كيفيةتواصلنونيةلجميع تعمل الذي والمجتمع والمساهمين موظفيها مع المجموعة

الشركة إدارة مجلس قواعدالسلوكميثاقاعتمد ميثاق . يقدم الشركة الخألقيات األمتثال لرصد المبلغين وسياسة واإلجراءات السلوك الصعيدقواعد على التجارية االعمال ممارسة في واضحة توجيهات
ال حوكمة نماذج أفضل إلى بالنظر العمل مكان في العام والسلوك التجاريين والشركاء المحلية والمجتمعات الحكومات مع لجميعالدولي، والتفاعل السلوكية االطر السلوك قواعد ميثاق . ويشمل شركات

و مجموعة إطار في والقانونية. الموظفين االخألقية المسائل من اسعة
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الشركات35 حوكمة  )تتمة(إيضاحات

الشركات   (3  )تتمة( حوكمة
التوجيهيةالتغييراتعلى للمجموعةلحوكمةالشركاتمبادئ

اإلدارةميقو حوكمةبمجلس إطار في األمتثالالمبادئالالشركاتوإعادةالنظر فيبميثاقتوجيهيةلضمان الصادر عند2010سنةحوكمةالشركات المناسبة التغييرات بعمل ويقوم سنوي أساس على
 .الضرورة

الشركات حوكمة بميثاق األلتزام
ب األلتزام من اإلدارة ومجلس الشركاتوتتأكداإلدارة لضماناالمبادئالإطارحوكمة فيبميثاقألمتثالتوجيهية الصادر الشركات ن2010حوكمة أية تألحظ السنتينولم خألل اإللتزام عدم عن قاط

 .312017312016المنتهيتين

الشركة السهم اإلدارة مجلس أعضاء تداول
أعضاء أسهمإضخأللالسنة، قام بشراء التاليين مجموعةترامجلساإلدارة .م.ب.:  فكوافيةفي ش

الشراءالعالقة بهاشهر المحتفظ اإلسهم عدد

أسهم
في مشتراة إضافية

2017

إضافية أسهم
سنة في مشتراة

2016
20172016االسم

الرحم (5 عبد يوسف اإلدارةمعبدالرحينالسيدعلي مجلس 164.994 (226.409)  2017149.660376.069عضو

المصالح تضارب
ت هناكلم تضاربالمصالحأيةظهر من فيحاألت المنتهية منالقرارفيحالة  .312017312016السنوات نوع أي أو تجارية صفقة أي نتيجة تنشأ التي اتتضاربالمصالح

مجلسجبها، يإتخاذالتييتعين أواألاإلدارةالمعنيينعلىأعضاء الصفقة هذه مثل مناقشة في المشاركة الصدد، إتخاذالواجباتقرارالمتناععن هذا . في بتبليغعادةً  ترافكوإدارةأعضاءمجلسيقومها
قرار. عالمجلس أو صفقة أي مناقشة قبل المصالح في محتمل تضارب قدينشأالعضو / يمتنعن حيثما قرار أي على التصويت عن المعنيين المصالح. االعضاء في تضارب أي

اإلدارة مجلس أداء تقييم
أيمسئوليةمجلساإلدارةوأداءالمساهمينميقي من ذمتهم الجمعيةالعموميةخألليبرئ  .السنوياجتماع

اإلدارة مجلس والمديرالعامأداءرئيس
اإلدارةيقي خأللأداءممجلس العام والمدير اإلدارة مجلس  .إلدارةمجلسااجتماعرئيس



.م.ب.  ترافكومجموعة ش

73

الماليةإيضاحات الموحدةحولالقوائم
312017

الشركات35 حوكمة  )تتمة(إيضاحات

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

وفقا للمساهمين المناسب الوقت وفي الصلة ذات المعلومات بتوفير الشركة الشركات. ميثاقالمستمرفياحباإلفصأللتزاماتهاتلتزم حوكمة

إرسال السنوييتم التقرير توزيع خألل من المساهمين موقعللمجموعةالمعلوماتإلى في النشرات جميع . تنشر األتصاألت المناسب. تبعثوالمجموعةوغيرهامن الوقت في للمساهمين

اإلدارةالقيامإ مجلس سكرتير معالمساهمبنمسئولية بالتزاماتهااألتصال وفاء على الشركة أن من المستمر. باإلفصاحينوالتأكد

والشكوك الرئيسية المجموعةهالتيتواجإدارةالمخاطر ها
والشكوك المخاطر قبلاالتيتواجهيتمإدارة من اإلدارةالمجموعة ولجنةالتدقيقومجلس التنفيذية  .اللجنة


