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  لتدفقات النقديةالموحدة لالمرحلية القائمة 
 (مراجعة) 2016 سبتمبر 30المنتهية في للفترة 

 أشهر المنتهية التسعةترة لف
 سبتمبر 30في 

  

2015 2016   
  اتإيضاح دينار بحريني دينار بحريني

 األنشطة التشغيلية   
 موعة للفترة ربح المج  1.810.760 1.679.144

    
 تعديالت للبنود التالية:   

 صافي –االستثمار  دخل  (622.229) (518.618)

 استهالك  742.668 811.268

 تكاليف التمويل  186.681 220.788

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   162.480 129.453

 ةالزميلمن نتائج الشركة  المجموعةحصة  5 94.145 (297.363)

 اضمحالل استثمارات متاحة للبيع 6 199.368 137.580

 مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم  21.616 50.217

 مخصص اضمحالل الذمم التجارية المدينة  12.782 49.960

 ومعدات عقارات وآالت مكسب من استبعاد  (13.763) (17.751)
––––––––––– –––––––––––   

 لربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل ا  2.594.508 2.244.678

    
 تغيرات في رأس المال العامل:   

 مخزون  (1.557.398) 1.159.906

 تجارية مدينة وذمم أخرىذمم   (104.992) (191.278)

 تجارية دائنة وذمم أخرىذمم   (228.583) (311.410)
––––––––––– –––––––––––   

 التشغيلمن  نقد  703.535 2.901.896

 تكاليف التمويل المدفوعة  (179.590) (223.137)

 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين   (53.810) (66.152)
––––––––––– –––––––––––   

 من األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية صافي   470.135 2.612.607
––––––––––– –––––––––––   

 ستثماريةاالاألنشطة    
 شراء عقارات وآالت ومعدات  (535.808) (241.266)

 ومعدات عقارات وآالت استبعادمن  تمتحصال  14.013 21.342

 شراء استثمارات متاحة للبيع 6 (499.940) (172.345)

 استثمارات متاحة للبيع استبعادمن  تمتحصال  108.601 62.683

 متاحة للبيعس مال من استثمارات عائد رأ  - 12.759

 أرباح أسهم مستلمة    527.127 500.540

 زميلةة أرباح أسهم مستلمة من شرك 5 222.971 184.477
––––––––––– –––––––––––   

 األنشطة االستثمارية( من المستخدمة في)التدفقات النقدية صافي   (163.036) 368.190
––––––––––– –––––––––––   

 األنشطة التمويلية   
 قروض االستيرادتغيرات في صافي   1.567.675 (1.466.097)

 قروض ألجل مكتسبة  - 750.000

 سداد قروض ألجل  (656.046) (560.902)

 حقوق غير مسيطرة سداد قروض من قبل   (130.000) -

 أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة   (80.581) -

 دفوعةأرباح أسهم م  (1.130.950) (1.233.985)

 شراء أسهم خزانة   (42.533) (11.217)
––––––––––– –––––––––––   

 األنشطة التمويليةالمستخدمة في التدفقات النقدية صافي   (472.435) (2.522.201)

––––––––––– –––––––––––   

 النقد وما في حكمهفي الزيادة صافي )النقص(   (165.336) 458.596
 صافي  -العمالت األجنبية  عديالت تحويلت  (14.597) 90    
 يناير 1النقد وما في حكمه في   (485.396) (1.186.091)    

––––––––––– –––––––––––   

 )أ( سبتمبر 30 النقد وما في حكمه في  (665.329) (727.405)
════════════ ════════════   
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 مة()تت لتدفقات النقديةالقائمة المرحلية الموحدة ل
 (مراجعة) 2016 سبتمبر 30المنتهية في للفترة 

 
 يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي: (أ)

 أشهر المنتهية التسعةقترة ل
 سبتمبر 30في 

  

2015 2016   

   دينار بحريني دينار بحريني
    

 ك ونقدرصدة لدى بنأ  364.902 735.718

(1.463.123) (1.030.231) 
 ن البنك سحوبات على المكشوف م 

–––––––––––– ––––––––––––   
(727.405) (665.329)   

════════════ ═════════════

══   
 غير نقدية: معامالت 

: 2015دينار بحريني ) 104.640بالفترة السابقة والبالغة تم خصم أرباح األسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة  (1)
 ذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى أعاله.من التغيير في ال دينار بحريني( 61.888
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 الحقوق لتغيرات في الموحدة لالمرحلية القائمة 
 (مراجعة) 2016 سبتمبر 30المنتهية في للفترة 

  العائد إلى حاملي أسهم الشركة األم 
    حتياطيات اإل    

 
 رأس 
 المال

 أسهم 
 خزانة

إصدار  عالوة
 أسهم

 احتياطي

 قانوني
 احتياطي

 عام

تغيرات 
متراكمة في 

 العادلة ةالقيم
 -أرباح مبقاة 
 قابلة للتوزيع

 - أرباح مبقاة
غير قابلة 
 للتوزيع

 توزيعات

 مقترحة
 مجموع 

 حتياطاتاإل

 مجموع 
حاملي أسهم 

 ترافكو
 حقوق

 غير مسيطرة
 مجموع 
 الحقوق

 
 دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني
 دينار 

 بحريني
 دينار 

 بحريني
 ينارد

 بحريني
 دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني
  دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني 
 دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني
              

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

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

 1.810.760 483.779 1.326.981 1.326.981 - - 1.326.981 - - - - - - الربح للفترة 

 (253.919) (7.153) (246.766) (246.766) - - - (246.766) - - - - - خسارة شاملة أخرى للفترة 

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

مجموع )الخسارة( الدخل الشامل 
 1.556.841 476.626 1.080.215 1.080.215 - - 1.326.981 (246.766) - - - - - للفترة

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

لحقوق غير   أرباح أسهم مدفوعة 
 مسيطرة

 
- - - - - - - - - - - (80.581) (80.581) 

 (1.235.510) - (1.235.510) (1.235.510) (1.235.510) - - - - - - - - (12 )إيضاحأرباح أسهم 

 - - - - (50.000) - - - 50.000 - - - - محول إلى االحتياطي العام
 ────── ────── ────── ─────── ─────── ────── ─────── ────── ──────── ──────── ─────── ────── ──────── 

 25.781.217 1.971.993 23.809.224 13.189.225 - 141.074 3.222.829 5.303.258 1.265.000 3.257.064 3.386.502 (834.008) 8.067.505 2016سبتمبر  30الرصيد في 

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

 24.619.917 1.218.360 23.401.557 12.512.371 1.222.097 116.884 1.661.336 5.263.404 1.165.000 3.083.650 3.386.502 (564.821) 8.067.505  2015يناير  1الرصيد في 

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

 1.679.144 251.366 1.427.778 1.427.778 - - 1.427.778 - - - - - - للفترة الربح 

 204.095 44 204.051 204.051 - - - 204.051 - - - - - للفترة  ردخل شامل آخ
 ────── ────── ────── ─────── ─────── ────── ─────── ────── ────── ────── ─────── ────── ──────── 

 1.883.239 251.410 1.631.829 1.631.829 - - 1.427.778 204.051 - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

 (1.172.097) - (1.172.097) (1.172.097) (1.172.097) - - - - - - - - (12)إيضاح أرباح أسهم 
 (11.217) - (11.217) - - - - - - - - (11.217) - أسهم خزانة شراء 

 - - - - (50.000) - - - 50.000 - - - - محول إلى االحتياطي العام
 ────── ────── ────── ─────── ─────── ────── ─────── ────── ──────── ──────── ─────── ────── ──────── 

 25.319.842 1.469.770 23.850.072 12.972.103 - 116.884 3.089.114 5.467.455 1.215.000 3.083.650 3.386.502 (576.038) 8.067.505 2015 سبتمبر 30الرصيد في 

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

 
 
 
 


