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

 أشهر المنتهية الستةترة لف
 يونيو 30في 

  

2015 2016   
  اتإيضاح دينار بحريني دينار بحريني

 شطة التشغيليةاألن   
 ربح المجموعة للفترة   1.315.152 1.295.177

    
 تعديالت للبنود التالية:   

 صافي –االستثمار  دخل  (465.164) (445.768)

 استهالك  489.307 521.789

 تكاليف التمويل  124.738 148.806

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   86.483 85.621

 الزميلةمن نتائج الشركة  المجموعةحصة  5 59.816 (208.290)

 اضمحالل استثمارات متاحة للبيع 6 173.312 83.155

 مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم  24.168 30.940

 مخصص اضمحالل الذمم التجارية المدينة  54.064 43.472

 ومعدات عقارات وآالت مكسب من استبعاد  (13.767) (12.051)
––––––––––– –––––––––––   

 الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل   1.848.109 1.542.851

    
 تغيرات في رأس المال العامل:   

 مخزون  (1.480.166) 740.268

 تجارية مدينة وذمم أخرىذمم   (711.421) (807.207)

 تجارية دائنة وذمم أخرىذمم   148.865 781.599
––––––––––– –––––––––––   

 التشغيلناتج من )المستخدم في(  نقد  (194.613) 2.257.511

 تكاليف التمويل المدفوعة  (119.946) (146.911)

 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين   (14.065) (47.575)
––––––––––– –––––––––––   

 من األنشطة التشغيليةتخدمة في( ناتجة التدفقات النقدية )المسصافي   (328.624) 2.063.025
––––––––––– –––––––––––   

 االستثماريةاألنشطة    

 شراء عقارات وآالت ومعدات  (411.853) (165.903)

 ومعدات عقارات وآالت استبعادمن  تمتحصال  14.016 35.304

 شراء استثمارات متاحة للبيع 6 (200.000) (92.014)

 استثمارات متاحة للبيع استبعادمن  تمتحصال  - 62.684

 عائد رأ س مال من استثمارات متاحة للبيع  - 4.977

 أرباح أسهم مستلمة    465.164 427.690

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

 ماريةاألنشطة االستثمن التدفقات النقدية صافي   90.298 457.215
––––––––––– –––––––––––   

 األنشطة التمويلية   
 قروض االستيرادتغيرات في صافي   1.302.249 (1.104.489)

 قروض ألجل مكتسبة  - 750.000

 سداد قروض ألجل  (438.722) (332.112)

 حقوق غير مسيطرة سداد قروض من قبل   (130.000) -

 قوق غير مسيطرة أرباح أسهم مدفوعة لح  (80.581) -

 أرباح أسهم مدفوعة  (1.102.507) (1.159.104)

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

 األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من صافي   (492.094) (1.845.705)

––––––––––– –––––––––––   

 لنقد وما في حكمهافي الزيادة صافي )النقص(   (730.420) 674.535
    
 صافي  -العمالت األجنبية  تعديالت تحويل  (30.407) (15.636)
    
 يناير 1النقد وما في حكمه في   (485.396) (1.186.091)

––––––––––– –––––––––––   

 )أ(يونيو  30 النقد وما في حكمه في  (1.246.223) (527.192)
════════════ ════════════   
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 )تتمة( لتدفقات النقديةلقائمة المرحلية الموحدة لا
 (مراجعة) 2016 يونيو 30المنتهية في للفترة 

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

 أشهر المنتهية الستةقترة ل
 يونيو 30في 

  

2015 2016   

   دينار بحريني دينار بحريني
    

 رصدة لدى بنوك ونقدأ  549.359 1.025.963

(1.553.155) (1.795.582) 
 

 سحوبات على المكشوف من البنك 
–––––––––––– ––––––––––––   

(527.192) (1.246.223)   
════════════ ═════════════

══   
 غير نقدية: معامالت 

 12.993: 2015ي )دينار بحرين 133.003بالفترة السابقة والبالغة تم خصم أرباح األسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة  (1)

 من التغيير في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى أعاله. دينار بحريني(
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 الحقوق لتغيرات في الموحدة لالمرحلية القائمة 
 (مراجعة) 2016 يونيو 30المنتهية في للفترة 

 
  العائد إلى حاملي أسهم الشركة األم

    االحتياطيات     

 
 رأس 
 المال

 أسهم 
 خزانة

إصدار  عالوة
 أسهم

 احتياطي

 قانوني
 احتياطي

 عام

يرات تغ
متراكمة في 

 العادلة ةالقيم
 -أرباح مبقاة 
 قابلة للتوزيع

 - أرباح مبقاة
غير قابلة 
 للتوزيع

 توزيعات

 مقترحة
 مجموع 

 االحتياطات

 مجموع 
حاملي أسهم 

 ترافكو
 حقوق

 غير مسيطرة
 مجموع 
 الحقوق

 
 دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني
 دينار

 بحريني
 دينار 

 بحريني
 دينار 

 بحريني
 دينار
 رينيبح

 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 

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

 1.315.152 330.378 984.774 984.774 - - 984.774 - - - - - - الربح للفترة 

 (289.285) (14.889) (274.386) (274.386) - - - (274.386) - - - - - خسارة شاملة أخرى للفترة 

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

مجموع )الخسارة( الدخل الشامل 
 1.025.867 315.479 710.388 710.388 - - 984.774 (274.386) - - - - - للفترة

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

لحقوق غير   أرباح أسهم مدفوعة 
 مسيطرة

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

 أرباح أسهم مدفوعة 
 (1.235.510) - (1.235.510) (1.235.510) (1.235.510) - - - - - - - - (12 )إيضاح

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

 25.250.243 1.810.846 23.439.397 12.819.398 - 141.074 2.880.622 5.275.638 1.265.000 3.257.064 3.386.502 (834.008) 8.067.505 2016يونيو  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 

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

 1.295.177 159.313 1.135.864 1.135.864 - - 1.135.864 - - - - - - للفترة الربح 

 303.064 (7.662) 310.726 310.726 - - - 310.726 - - - - - ى للفترة ردخل )خسارة( شاملة أخ
 ────── ────── ────── ─────── ─────── ────── ─────── ────── ────── ────── ─────── ────── ──────── 

 1.598.241 151.651 1.446.590 1.446.590 - - 1.135.864 310.726 - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

 أرباح أسهم مدفوعة 
 (1.172.097) - (1.172.097) (1.172.097) (1.172.097) - - - - - - - - (12)إيضاح 

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

 25.046.061 1.370.011 23.676.050 12.786.864 - 116.884 2.797.200 5.574.130 1.215.000 3.083.650 3.386.502 (564.821) 8.067.505 2015يونيو  30الرصيد في 

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

 

 

 

 


