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حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين

صاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء

صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد األمين 
نائب القائد األعلى

النائب األول لرئيس الوزراء
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اربعة عقود من الخدمة المتميزة

كجزء  عامة  م�ساهمة  ك�سركة   1977 العام  في  )ترافكو(  ترافكو  مجموعة  تاأ�س�ست 

البحرين.  مملكة  في  الأغذية  �سناعدة  مجال  في  جديدة  ثورة  لإحداث  مبادرة  من 

في  جرى  اأولي  طرح  خالل  م�ساهمة من  �سركة  الى  وبنجاح،  ال�سركة،  تحولت  وقد 

1980 في وقت لحق ادرج في بور�سة البحرين. وخالل العقود الأربعة الما�سية  عام 

وا�سلت ال�سركة م�سيرة النجاح وحققت خاللها العديد من النجاحات البارزة ونجحت 

في اكت�ساب �سمعة طيبة لكونها واحدة من اأف�سل ال�سركات العاملة في مجال �سناعات 

الغذائية في مملكة البحرين، واليوم... اأ�سبح ا�سم ترافكو مرادفًا لمجموعة من اأجود 

المواد الغذائية المنتجة محليًا اأو الم�ستورد من جميع انحاء العالم. والأكثر من ذلك، 

ولكونها واحدة من اأقدم ال�سركات العاملة في مجال المواد الغذائية في البحرين، فقد 

نجحت في نيل الثقة والإعجاب لإلتزامها بتقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية.

أرجاء  من  األجود  استيراد  خالل  من  البحرين  لخدمة  نعمل 
العالم

يتركز العمل الأ�سا�سي للمجموعة في ا�ستيراد وتوزيع المنتجات الغذائية وغير الغذائية 

يتجاوز  مبيعات  وبحجم  ال�سلة  ذات  والأن�سطة  اللوج�ستية  والخدمات  والت�سنيع 

الب�سائع  نقل  �سركات  اأكبر  بين  واحدة من  ترافكو  وتعتبر  اأمريكي.  دولر  مليون   100

الإ�ستهالكية في البحرين مع مجموعة وا�سعة من المنتجات التي ت�سمل المواد الغذائية 

المعلبة والمجمدة والجافة وغيرها من المنتجات غير الغذائية وال�سلع العامة والفواكه 

والخ�سروات الطازجة، بالإ�سافة الى اللحوم المبردة والمجمدة الم�ستوردة من بلدان 

الوليات  المتحدة،  المملكة  الهند،  الأق�سى،  ال�سرق  واأوروبا،  والبرازيل  ا�ستراليا  مثل 

وبتطبيقها  اأو�سطية.  وال�سرق  العربية  الدول  جانب  الى  باك�ستان  الأمريكية،  المتحدة 

لمجموعة من نظم مراقبة الجودة الأكثر �سرامة وموثوقية، فاإن ترافكو توا�سل تقديم 

الممتازة  النوعية  اف�سل  �سمان  مع  ال�سهيرة  العالمية  التجارية  العالمات  من  العديد 

والخدمات ال�ستثنائية. 

النجاح من خالل العمل الجماعي

الغذائية،  ال�سناعات  �سوق  في  مهيمنًا  لعبًا  ت�سبح  اأن  في  الثاقبة  روؤيتها  من  كجزء 

ا�ستثمرت  وقد  الع�سوي.  وغير  الع�سوي  النمو  خالل  من  التو�سع  على  ترافكو  عملت 

�سركة  امتالكها  خالل  من  البحرين  في  الغذائية  المواد  �سناعة  تطوير  في  ترافكو 

وترافكو  ماركت  مترو  الطازجة،  الفواكه  و�سركة  والم�سروبات  المياه  لتعبئة  البحرين 

ولمجموعة  م،  م.  ذ.  لالألبان  اأوال  �سركة  في  الأغلبية  لح�سة  وامتالكها  اللوج�ستي 

التكامل  البحرين في تحقيق  اأهداف مملكة  للموا�سي. ولخدمة  البحرين  بانز و�سركة 

لالألبان  البحرينية  الكويتية  ال�سركة  الخليجي،  التعاون  مجل�س  دول  بين  الإقت�سادي 

على  وتعمل  لالألبان  اأوال  ل�سركة  بالكامل  مملوكة  وهي   ،1992 عام  في  تاأ�س�ست  التي 

الإمارات  ودولة  ال�سعودية  العربية  والمملكة  الكويت  من  كل  في  منتجاتها  ت�سدير 

اأوال  �سركة  الالتينية. قامت  واأمريكا  افريقيا  و�سمال وغرب  واليمن  والعراق  والأردن 

الجديد. فرعها  خالل  من  ال�سعودية  العربية  المملكة  في  عملياتها  بتو�سيع  لالألبان 

شركة البحرين لتعبئة المياه والمشروبات:  هي �سركة مملوكة ن�سبة 
100٪ من قبل ترافكو وقد ح�سلت على �سهادة نظام التحليل المخاطر وايزو22000: 

المياه  لتعبئة  جودة  و�سهادة  المتحدة  العربية  الإمارات  الخليج،  ف  ج  �س  من   2005

ح�سب  معتمدة  معايير  وتدعمه  المياه  تحليل  في  متخ�س�سة  موؤ�س�سات  تمنحها  التي 

والم�سروبات  المياه  لتعبئة  البحرين  �سركة  وتعتبر  والخليجية.  ال�سعودية  الموا�سفات 

واحدة من بين ال�سركات القليلة جدًا في البحرين التي تعمل في مجال ت�سنيع وتعبئة 

مياه ال�سرب مع الإلتزام ال�سارم بمعايير الجودة. كذلك تعتبر �سركة البحرين لتعبئة 

المياه، وتعتبر مياه  الرائدة في مجال تعبئة  ال�سركات  المياه والم�سروبات واحدة من 

تايلو�س العالمة التجارية الرائدة في قطاع �سناعة تعبئة المياه، بالإ�سافة الى ماركات 

اأخرى مثل �سل�سبيل، ومروى اأحدث عالمة تجارية ب�سرف النظر عن العالمات التجارية 

الخا�سة كما تعمل ال�سركة على ت�سنيع العالمة التجارية لمترو في خط انتاجها الذي 

ت�سوقه ترافكو. بداأت ال�سركة بتداول منتجات الع�سائر ورقائق البطاط�س خالل العام 

والتي حظت بقبول جيد في ال�سوق.

شركة البحرين للفواكه الطازجة:  تعتبر �سركة البحرين للفواكه الطازجة 
وقد   .1998 العام  في  وتاأ�س�ست  الغذائية،  المواد  مجال  في  الرائد  ال�سركات  اإحدى 

ا�ستملكتها ترافكو 100٪ في عام 2009. ومع البنية التحتية المتطورة لل�سركة جنبًا الى 

 جنب القوى العاملة المتفانية والمتخ�س�سة، فقد ا�سبحت ال�سركة لعبًا مهيمنًا على 

قطاع ال�سلع الإ�ستهالكية بحجم مبيعات �سنوية يزيد على 12.7 مليون دولر اأمريكي. 

اإن �سركة البحرين للفواكه  الطازجة ن�سطة جدًا في مجالين من مجالت ال�سلع الغذائية 

وتوزيع  ا�ستيراد  هو  والآخر  الطازجة،  والخ�سروات  الفواكه  وتوزيع  ا�ستيراد  وهما 

الأغذية المجمدة والمبردة والجافة، ف�ساًل عن المنتجات غير الغذائية. ويعتبر ق�سم 

غرف  اأكبر  مع  البحرين  في  الأق�سام  اأكبر  من  واحدًا  بال�سركة  والخ�سروات  الفواكه 

تخزين الموز، وعدد قليل من العالمات التجارية يح�سب لها ح�ساب مع �سركة توزيع 

ال�سلع ال�ستهالكية مثل، وبرايدال من لكتاليز اأوروبا، وموز �سيكيتا وفواكه ذو العالمة 

التجارية من الأكوادور، ودجاج تاي�سون من البرازيل، ومنتجات يونيلفر من الهند.

مــترو مـاركـت: �سركة مملوكة بن�سبة 100٪ وهي ذراع التجزئة ل�سركة ترافكو. 
تعتبر  �سك،  وبال  مترو،  فاإن  البحرين،  اأرجاء  من  مختلفة  مناطق  عبر  وبانت�سارها 

بمعايير �سارمة  مترو  وت�ستهر  المملكة.  في  نموًا  الأ�سرع  المتاجر  �سال�سل  واحدة من 

لمراقبة الجودة. وعلى مر ال�سنين، يجعله وجهة لعمالءه المميزين ممن يقدرون اأف�سل 

الخدمات والمنتجات، تقوم ال�سركة حاليَاً بتجديد فرعها بالرفاع ال�سرقي والذي من 

المتوقع اأعادة فتحه في مايو 2019.

شركة ترافكو اللوجستية: بداأت هذه ال�سركة عملها في الأول من مايو 2010 
ويقع مقرها في قاللي، اإن المجمع اللوج�ستي الذي بلغت تكلفة ان�ساوؤه 14 مليون دولر، 

هي �سركة تابعة ومملوكة بالكامل ل�سركة ترافكو التي تركز على )3PL(. ويقع مقر هذا 

 20.000 المتطورة ويمتد على م�ساحة  التقنيات  باأحدث  اللوج�ستي المجهزة  المرفق 

متر مكعب مع مرافق للتجميد والتبريد واأخرى جافة، في موقع ا�ستراتيجي بالقرب من 

المطار والميناء البحري الجديد، ما ي�سع ترافكو في �سدارة مزودي الحلول اللوج�ستية 

في المملكة تقوم ال�سركة اي�سا ببحث عن �سبل جديدة لتو�سيع م�ساحة التخزين نظرًا 

لتو�سع قاعدة عمالئها بما في ذلك العقود مع الجهات الحكومية.

أوال لأللبان: تعتبر �سركة اأوال لالألبان اأولى �سركات الألبان في البحرين اإذ يعود 
اأوال  �سركة  اأ�سهم  من   ٪51 ن�سبة  ترافكو  وتمتلك   .1963 العام  الى  تا�سي�سها  تاريخ 

الأغذية  بمعايير  تلتزم  وهي   2005  :  2200 الأيزو  �سهادة  على  حائزة  وهي  لالألبان، 

وال�سالمة العالمية. وقد �ساهمت اأحدث التقنيات والمنتجات المبتكرة والقوي العاملة 

�سركة  تكون  اأن  في  المتميزة  العمالء  المتطور وخدمات  اللوجي�ستي  والدعم  الماهرة 

اأوال لالألبان ا�سمًا رائدًا في ال�سوق البحرينية. وتوفر �سركة اأوال لالألبان طيفًا وا�سعًا 

الطويل  والحليب  نور،  ا�سم  تحت  الطازج  والحليب  والم�سروبات  الفواكه  ع�سائر  من 

من  اآخر  عدد  الى  بالإ�سافة  فابيون،  ا�سم  تحت  والآي�سكريم  اأوال  ا�سم  تحت  الأجل 

المنتجات ذات القيمة الم�سافة. وتعتبر �سركة اأوال لالألبان الأولى في منطقة الخليج 

العربي والثانية في العالم التي ت�ستثمر في علب التترا المعقمة �سعة 1000 مل المزودة 

اإنتاجية  وطاقة  300موظفًا  حوالي  العاملة  القوى  الإغالق.  لإعادة  قابل  بنظام غطاء 

اإجمالية اأكثر من 100.000 طن متري لتكون واحدة من اأكبر ال�سركات في منطقة دول 

التى  الت�سدير  �سوق  في  ح�ستها  زيادة  ال�سركةعلى  قامت  الخليجي.  التعاون  مجل�س 

تغطي 18 بلدًا بما في ذلك �سمال وغرب افريقيا، اليمن واأمريكا الالتينية بال�سافة 

اإلى الت�سدير في دول مجل�س التعاون الخليجي والأردن والعراق. 

شركة البحرين للمواشي: هذه ال�سركة التي تملكها جزئيًا مجموعة ترافكو 
تاأ�س�ست في عام 2000 لتمتلك وتدير الم�سلخ المركزي في مملكة البحرين وتعمل ب�سكل 

رئي�سي في ا�ستيراد الأغنام الحية من ا�ستراليا ب�سكل خا�س. وفيما بعد  تو�سعت اأن�سطة 

الحمراء  اللحوم  كانت  والمجمدة.  المبردة  اللحوم  وتوزيع  اإ�ستيراد  لت�سمل  ال�سركة 

مدعمومة ب�سكل كبير من قبل الدولة ل�سنوات عديدة  ولكن منذ اأكتوبر  2015 قررت 

وتم  اعمالها  النظر في  اعادت  ال�سركة  وبالتالى فان  اللحوم  التوقف عن دعم  الدولة 

التركيز على تجارة اللحوم  المبردة والمجمدة وهى ب�سدد  التو�سع في مجال منتجات 

اللحوم الأخرى.

لمحة عن المستقبل

اإن النجاح، كما نعلم جميعًا، لي�س هدفًا بحد ذاته بل هي عملية متوا�سلة وم�ستمرة. 

ونحن في �سركة ترافكو نوؤمن، وب�سدة، بهذه الفل�سفة. وهو ما يوؤهل ال�سركة للتو�سع في 

الم�ستقبل، بما يوؤكد اأهداف الإدارة للعمل لي�س فقط في ال�سوق المحلية، بل وفي جميع 

اأنحاء دول مجل�س التعاون الخليجي كذلك.

نبـذة عن الشـركة
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رؤيتنا
اأن حتظى ترافكو بالعرتاف كا�سم مرادف لأجود املنتجات الغذائية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.

 

مهمتنا
ل�سمان ر�سا العمالء من خالل تقدمي منتجات عالية اجلودة، واأعلى م�ستوى من اخلدمة و جمموعة متنوعة من العالمات التجارية الرائدة يف العامل وباأ�سعار تناف�سية.

 
قيمنا

ت�سرت�سد �سركتنا بالقيم الأ�سا�سية التالية يف �سبيلها لتحقيق روؤيتها:

لعمل اجلماعي ا 
العتمادية ا 

مل�سائلة ا 
لإن�ساف ا 

لإلتزام ا 
لقيم املثلى ا 

بدعم من ال�ستقرار املايل القوي ودعم من الأطراف املعنية، وفريق من 

خرباء يف املوارد الب�سرية وتكنولوجيا املعلومات والتمويل والتخزين وكفاءة 

نظام ا�سطول الدارة، ت�سعى جمموعة ترافكو جاهدة لتعزيز اأعمالها من 
خالل تنويع قطاعات خمتلفة يف فئة املواد الغذائية.

تنوع قطاعات والعالمات اخلا�سة. ت�سريع اطالق املنتجات اجلديدة والوكالت والعالمات التجارية وتوزيعها.•   •
تو�سيع فريق الإدارة يف املبيعات/الت�سويق.  •

تعزيز وظيفة املوارد الب�سرية.  •
بحث عن قطاعات ال�سوق اجلديدة يف فئة املواد الغذائية.  •

حتديد اأماكن العمل لل�سركات اجلديدة.  •
امل�ساركة يف املعار�س التجارية.  •

تطوير خطط دخول ال�سوق اخلارجي.  •
تو�سع يف ال�سوق.  •

القوة

اأربعة عقود من التواجد مع توافر بنية حتتية مبا يف ذلك اخلدمات  •
اللوج�ستية.  

قاعدة العمالء الرئي�سية.  •
الضعف

العتماد على عدد قليل من العالمات التجارية الكربى.  •
الفرص

الو�سول اإىل جميع م�سادر البائعني وامل�سنعني واملزارعني يف جميع اأنحاء العامل.  •
امكانية التو�سع يف قطاعات ال�سوق املختلفة.  •

التو�سع يف توزيع منتجات جديدة.  •
التهديدات

تزايد املناف�سة من قبل لعبني �سغار ومتو�سطني يف القطاع نف�سه.  •
ح�سا�سية الأ�سعار.  •

نستكشف الفرص لمستقبل واعد.

أهدافنا اإلستراتيجية

برنامج األعمال الرئيسية

القوة والضعف والفرص والتهديدات
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10.000.000 دينار بحريني راأ�س املال امل�سرح به   

8.067.505 دينار بحريني راأ�س املال ال�سادر واملدفوع بالكامل   

مجلس اإلدارة   

رئي�س مجل�س الإدارة 1(   اإبراهيم محمد علي زينل

نائب رئي�س مجل�س الإدارة 2(   يو�سف �سالح عبداهلل ال�سالح

ع�سو 3(   خالد عبدالرحمن خليل الموؤيد

ع�سو 4(   الدكتور ع�سام عبداهلل يو�سف فخرو

ع�سو 5(   اإبراهيم �سالح الدين اأحمد اإبراهيم

ع�سو 6(   �سامي محمد يو�سف جالل

ع�سو 7(   جهاد يو�سف عبداهلل اأمين

ع�سو 8(   عبدالر�سا محمد ر�سا الديلمي

ع�سو 9(   علي يو�سف عبدالرحمن عبدالرحيم

ع�سو 10(  فوؤاد اإبراهيم خليل كانو

اإلدارة التنفيذية   
sridhar@trafco.com  17 725897 اإ�س �سريدار - الرئي�س التنفيذي للمجموعة   

sameer@trafco.com  17 723343 �سمري عبداهلل اخلان - م�ساعد الرئي�س التنفيذي للمجموعة   

azzam@trafco.com  17 723524 عزام مطرجي - مدير املبيعات   

Palani@trafco.com  17 827059 پ. بلني �سامي - املدير املايل   

francis@trafco.com   17 729000 فران�سي�س �سكويرا - مدير ال�سيانة   

layla@trafco.com   17 825314 ليلى دروي�س - مدير املوارد الب�سرية   

wael@trafco.com   17 729000 وائل اأحمد - القائم باأعمال مدير املخازن   

مدراء أقسام أخرى  

عبدالعزيز كارينكاليمال - مدير العمليات  

azeez@bffc.com.bh  17 470935 �سركة البحرين للفواكة الطازجة     

راجو جو�سف - مدير العمليات  

raju@trafcologistics.com.bh  17 810450 ترافكو اللوج�ستية    

بي. تي. موهان  - مدير العمليات  

bwbb@batelco.com.bh  17 336700 �سركة البحرين لتعبئة املياه وامل�سروبات    

اأحمد غالب  - م�ساعد مدير عمليات اجلملة  

ahmed@metro.bh  17 729000 �سركة اأ�سواق مرتو    

نحو مستقبل أكثر إشراقًا مدفوعًا بالعمل الجماعي
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اإلدارات األخرى والفروع

   17 727208  دائرة املبيعات 

  17 827059  دائرة املحا�سبة - املكتب الرئي�سي 

  17 276603  ق�سم اخل�سار والفاكهة - ال�سوق املركزي 

  17 276603  دائرة املحا�سبة - ال�سوق املركزي 

البـنـــــوك

 1(  بنك البحرين الوطني )�س.م.ب(

 2(  البنك الأهلي املتحد )�س.م.ب(

3(  بنك امل�سرق

4(  البنك العربي

5(  بنك حبيب ليمتد

 6(  بنك البحرين والكويت )�س.م.ب(

 7(  بنك الكويت الوطني

 8(  بنك البحرين الإ�سالمي

ح�سة حمل   الشـركات التابعة 
ال�سركة التاأ�سي�س    

٪100 البحرين   1(  �سركة البحرين لتعبئة املياه وامل�سروبات )�س.�س.و( 

٪100 البحرين   2(  �سركة البحرين للفواكه الطازجة )�س.�س.و( 

٪100 البحرين   3(  �سركة اأ�سواق مرتو )�س.�س.و( 

٪100 البحرين   4(  �سركة ترافكو اللوج�ستية )�س.�س.و( 

٪51 البحرين   5(  �سركة اأوال لالألبان ذ.م.م. )ذ.م.م( 

الكويت  6(  ال�سركة الكويتية البحرينية لالألبان )ذ.م.م( 

      )98٪ مملوكة ل�سركة اأوال لالألبان( )ذ.م.م.(

ح�سة حمل   الشركات الزميلة 
ال�سركة التاأ�سي�س    

٪36.26 البحرين   1-  �سركة البحرين للموا�سي )�س.م.ب.( )مقفلة( 

50٪ )حتت الت�سفية( قطر   2-  ال�سركة القطرية البحرينية لتجارة الأغذية )ذ.م.م.( 
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سامي محمد يوسف جالل  .6
عضــو  

جهاد يوسف عبداهلل أمين  .7
عضــو  

علي يوسف عبد الرحمن عبدالرحيم  .8
عضــو  

فؤاد إبراهيم خليل كانو  .9
عضــو  

عبد الرضا محمد رضا الديلمي  .10
عضــو  

إبراهيم محمد علي زينل  .1
رئيس مجلس اإلدارة  

يوسف صالح عبداهلل الصالح   .2
نائب رئيس مجلس اإلدارة  

خالد عبد الرحمن خليل المؤيد  .3
عضو اللجنة التنفيذية  

د. عصام عبد اهلل يوسف فخرو  .4
عضو اللجنة التنفيذية  

إبراهيم صالح الدين أحمد إبراهيم  .5
عضــو  
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جلوسًا

إس سريدار )يسار(
الرئيس التنفيذي للمجموعة

سمير عبداهلل الخان )يمين(
مساعد الرئيس التنفيذي للمجموعة

وقوفًا من اليسار إلى اليمين

فرانسيس سكويرا
مدير الصيانة

عزام مطرجي
مدير المبيعات

وائل أحمد
القائم  بأعمال مدير المخازن

پ. بلني سامي
المدير المالي

ليلى درويش
مدير الموارد البشرية

اإلدارة التنفـيذيــة ترافكو
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جلوسًا

إس سريدار )يمين(
الرئيس التنفيذي للمجموعة

سمير عبداهلل الخان )يسار(
مساعد الرئيس التنفيذي للمجموعة

وقوفًا من اليسار إلى اليمين

بي. تي. موهان 
مدير العمليات

شركة البحرين لتعبئة المياه والمشروبات

عبدالعزيز كارينكاليمال
مدير العمليات

شركة البحرين للفواكة الطازجة

أحمد غالب )اعتبارًا من فبراير 2019(
مساعد مدير عمليات الجملة 

شركة أسواق مترو

راجو جوسف
مدير العمليات 

ترافكو اللوجستية

إدارة مجموعة شركات
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تقرير مجلس اإلدارة

 شـركة أوال لأللبان :

اإجمايل مبيعاتها  للمجموعة على  التابعة  اأوال لالألبان ذ.م.م.  حافظت �سركة 

�سايف  اإرتفع  بينما  احلالية  املالية  ل�سنتها  بحريني  دينار  مليون   14.7 بحدود 

دينار  مليون   1.56 حوايل   اإىل  ديناربحريني  مليون   1.42 من  ال�سنة  اأرباح 

الت�سدير  مبيعات  وزيادة  الكويت  دولة  يف  الفرع  اأداء  حت�سن  ب�سبب  بحريني 

اأعمالها يف  ال�سركة يف  تو�سعت  وقد  التعبئة.  املواد اخلام ومواد  كلفة  وتراجع 

�سركات  بعدة  اخلا�سة  التجارية  العالمات  حتت  منتجاتها  بع�س  تعبئة  جمال 

خليجية ودولية للتوزيع يف دول جمل�س التعاون ومنطقة ال�سرق الأو�سط و �سمال 

جديدة  اإ�ستثمارات  �سخ  لها  اإجتماع  اآخر  يف  ال�سركة  اإدارة  وقررت  اأفريقيا. 

الت�سويق  فعاليات  زيادة  و  بالإنتاج  لالإرتقاء  ديناربحريني  األف   400 بحدود 

العربية  اململكة  يف  ال�سركة  فرع  بخ�سو�س  اأما  الكويت.  يف  و  البحرين  داخل 

ال�سعودية فقد مت الإنتهاء من جميع الإجراءات الر�سمية ومت اإ�ستئجار املخازن 

الغذاء  هيئة  من  املوافقات  على  و ح�سلت  التوزيع  و�سيارات  الالزمة  واملكاتب 

بالدولة ال�سقيقة ح�سب الأنظمة املتبعة هناك و من املوؤمل اأن تبداأ عمليات البيع 

و التوزيع يف املنطقة ال�سرقية للمنتجات حتت عالمة ال�سركة اخلا�سة بها خالل 

�سهر فرباير من هذا العام.

  شركة البحرين لتعبئة المياه و المشروبات :

اإ�ستمرت �سركة البحرين لتعبئة املياه و امل�سروبات �س.�س.و التابعة  للمجموعة 

اإجماىل املبيعات  الثالثة على التوايل حيث بلغ  اإيجابية لل�سنة  يف حتقيق نتائج 

1.63 مليون ديناربحريني يف العام  1.69 مليون ديناربحريني مقابل  بحدود 

 179 مقابل  ديناربحريني  األف   203 ليبلغ  الربح  �سايف  حت�سن  وقد  ال�سابق. 

األف ديناربحريني اأي بزيادة حوايل 13٪ . وجدير بالذكر اإن ال�سركة وبعد اأن 

تو�سعت  فقد  )مروه(  التجارية  عالمتها  حتت  املياه  ت�سويق  يف  جناحًا  حققت 

اإ�ستخدام هذه العالمة ملنتج اآخر يف جمال الأغذية وهو رقائق  البطاط�س  يف 

املنتج  قد لقى هذا  و  البحرين  املحلية يف مملكة  امل�سانع  اإحدى  مع  بالإتفاق 

قبوًل من قبل امل�ستهلكني.

شركة البحرين للفواكه الطازجة :

التابعة  �س.�س.و.  الطازجة  للفواكه  البحرين  ل�سركة   العام  الداء  حت�سن 

للمجموعة خالل هذه ال�سنة حيث بلغ اإجمايل مبيعاتها 2.3 مليون  ديناربحريني 

�سايف  ال�سركة  حققت  قد  و  ال�سابق  العام  بحريني  دينار  مليون   3.36 مقابل 

ربح بلغ 42 األف ديناربحريني مقابل خ�سارة 136 األف ديناربحريني و قد كان 

اإيجابي يف عمليات ال�سركة  تاأثري  اأجريت يف الإدارة التنفيذية  للتغيريات التي 

واأ�سبح هناك تركيز اأكرث على ال�سلع و املواد التي تتعامل معها و ناأمل اأن يكون 

هناك مزيد من التح�سن خالل العام القادم.

شـركة أسواق مترو :

مازالت هذه ال�سركة التابعة تنتظر اإ�ستالم حملها اجلديد لفرع الرفاع ال�سرقي 

و الذي من املوؤمل اأن يتم اإ�ستالمه خالل الربع الأول من ال�سنة اجلديدة و قد 

مت اإجراء تقييم لربحية و جدوى الفروع املتعددة التي لها. وقد مت خالل ال�سنة 

املالية بيع فرع منطقة اأم احل�سم لرتاجع املبيعات فيه نظرًا لعدم توافر مواقف 

املبيعات  م�ستوى من  يحقق  �سلماباد مل  فرع منطقة  اإن  كما  الزبائن  ل�سيارات 

ب�سبب تواجد حمالت ومن�سات البيع الع�سوائية يف نف�س املنطقة خا�سة خالل 

وقد  اأي�سًا.  الفرع  هذا  يف  النظر  اإعادة  يتطلب  الذي  الأمر  الأ�سبوعية  العطلة 

بلغ اإجمايل مبيعات ال�سركة بكافة فروعها بحدود 2.47 مليون دينار بحريني 

ربحا  ال�سركة  حققت  و  ال�سابق  العام  يف  ديناربحريني  مليون   2.79 مقابل 

العام  ديناربحريني يف  األف   39 مقابل  ديناربحريني  األف   20 بحدود  حمدودا 

ال�سابق.

شركة ترافكو اللوجستية :

ا�ستمرت هذه ال�سركة التابعة يف حتقيق نتائج طيبة يف جمال تقدمي اخلدمات 

اللوج�ستية و التخزين حل�ساب الآخرين حيث حققت ال�سركة مبيعات بحدود 845 

األف ديناربحريني هذه ال�سنة مقابل 802 األف ديناربحريني يف ال�سنة ال�سابقة 

و اأرباح �سافية بحدود 186 األف ديناربحريني مقابل 201 األف ديناربحريني و 

تدر�س اإدارة ال�سركة اإمكانية التو�سع يف بناء و اإدارة خمازن جديدة و بالأخ�س 

التناف�س و تراجع  لالأغذية املجمدة لتواجد طلب على ذلك بالرغم من زيادة 

اأ�سعار و ر�سوم التخزين .

شركة البحرين للمواشي ش.م.ب )مقفلة(

التوايل  على  الثالثة  لل�سنة  خ�سائر  ت�سجيل  يف  ال�سقيقة  ال�سركة  هذه  ت�ستمر 

فبالرغم من اإعادة هيكلة ال�سركة فاإن حجم مبيعات اللحوم يف اأ�سواق البحرين 

قد تراجع ب�سكل كبري و اأ�سبحت املناف�سة �سديدة خالل ال�سنة املالية و تعاونًا 

املواد  يف  خا�سة  و  امل�ستهلكني  ل�سالح  الأ�سعار  يف  عام  ب�سكل  تراجعًا   2018 عام  يف  املجموعة  فيها  تتعامل  التي  الغذائية  ال�سلع  اأ�سواق  �سهدت 

الأ�سا�سية مثل ال�سكر و الأرز و الزيوت النباتية و كذلك الدجاج املثلج و ذلك كنتيجة مبا�سرة لوفرة املنتجات يف الأ�سواق العاملية وتراجع اأ�سعار 

م�ستقات البرتول والطاقة. كما اإن املناف�سة ال�سديدة بني مراكز الت�سوق و العرو�س املمتازة و املخف�سة التي قدمتها قد اأثرت يف تراجع اأ�سعار تلك 

ال�سلع للم�ستهلكني. و بالرغم من التاأثري ال�سلبي لذلك على اإجمايل قيمة املبيعات اإل اأن املجموعة مت متكنت من الإحتفاظ بح�ستها يف ال�سوق 

وبلغ اإجمايل مبيعات املجموعة بحدود 39.5 مليون دينار بحريني باإنخفا�س 1 ٪ عن اإجمايل املبيعات للعام ال�سابق الذي كان بحدود 40 مليون 

دينار بحريني وقد بلغ اإجمايل �سايف الأرباح للمجموعة 1.84 مليون ديناربحريني بزيادة بن�سبة 10 ٪ عن عام 2017 والذي كان بحدود 1.67 

مليون ديناربحريني واجلدير بالذكر باإنه  كان هناك خالل هذه ال�سنة حت�سن يف ربحية القطاع الرئي�سي لن�ساط ال�سركة وهو جتارة املواد الغذائية 

بالإ�سافة اإىل ما مت حتقيقه من اأرباح من ال�سركات التابعة وال�سقيقة واملحفظة ال�ستثمارية.

بـســـم اهلل الرحــمــن الــرحــيـــم
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تقرير مجلس اإلدارة

نـعـمـل مـعــًا
لـمـسـتـقـبــل زاهــر

لل�سركة  الرئي�سي  امل�سلخ  فتح  اإعادة  �سرورة  ارتاأت  التي  الر�سمية  اجلهات  مع 

فاإن الدارة قد قامت باإعادة تاأهيل و اإعداد امل�سلخ و مت اإعادة اإفتتاحه يف فرتة 

و  للق�سابني  التو�سيب  و  الذبح  لتقدمي خدمات  املبارك  الأ�سحى  عيد  قبل  ما 

الأغنام  من  حمدودة  كميات  باإ�سترياد  قامت  ال�سركة  اأن  كما  اأخرى،  اأطراف 

و  ال�سركة  لأعمال  مفتوح  امل�سلخ  ومازال   . العربية  و  ال�سودانية  و  ال�سومالية 

الآخرين اإل اإنه مع الأ�سف فاإن حجم الطلب حمدود جدًا و الطلب على حلوم 

الغنام املذبوحة حمليًا يف تراجع حيث حتول ال�سوق ب�سكل كبري اىل الإعتماد 

على اللحوم املربدة و املجمدة و التي مازالت ال�سركة تتعامل فيها ب�سكل يومي. 

وخالل الربع الأخري من ال�سنة املالية اإرتاأت اإدارة 

ال�سركة اإن�ساء فرع للتعامل يف ال�سلع الغذائية املختلفة ب�سكل عام و الرتكيز على 

تقدمي اخلدمات للموؤ�س�سات التموينية و الفنادق و املطاعم وقد مت تعيني مدير 

م�سوؤول متخ�س�س يف هذا املجال و من املوؤمل ان يحقق هذا الق�سم مزيدا من 

النجاح خالل ال�سنة املالية اجلديدة. 

المخازن الجديدة للمجموعة

كما مت الإعالن عنه يف ال�سابق فقد متلكت املجموعة ماجمموعه عدد 8  ق�سائم 

اأر�س ف�ساء م�ساحتها الإجمالية 97  األف قدم مربع يف منطقة بوابة البحرين 

املكاتب  و  الور�س  و  للمخازن  منطقة خا�سة  و هي  احلد  �سرق  الإ�ستثمارية يف 

مناق�سة  خالل  من  الدارة  جمل�س  اأر�سى  املالية  ال�سنة  خالل  يف  و  التجارية. 

بناء املرحلة الأوىل من املخازن على ق�سيمتني مب�ساحة اإجمالية بحوايل 23 األف 

قدم مربع بقيمة 886 األف دينار بحريني على اإحدى �سركات املقاولت املحلية 

لبناء خمازن مربدة و جافة لل�سلع الغذائية و قد بداأ العمل يف امل�سروع يف �سهر 

�سبتمرب2018  و من املوؤمل الإنتهاء منه قبل نهاية هذا العام. و �سيتم اإ�ستغالل 

م�ساحات التخزين لأعمال املجموعة اأو بالتاأجري لالآخرين.

أمور متعلقة بحوكمة الشركات :

جمل�س  من  املخت�سة  اللجان  تقوم  و  احلوكمة  متطلبات  بجميع  ال�سركة  تلتزم 

التفا�سيل  وتبني  املتطلبات  هذه  ورقابة  مبتابعة  التنفيذية  الإدارة  و  الإدارة 

الإدارة  جمل�س  باأع�ساء  اخلا�سة  املعلومات  جميع  ال�سنوي  التقرير  يف  الواردة 

بكامل  ال�سنوي  التقرير  يف  مبني  هو  كما  املختلفة  اللجان  يف  وم�ساركاتهم 

اأع�ساء  بع�سًا من  باأن  امل�ساهمني  اإطالع  يود  الإدارة  اأن جمل�س  كما  تفا�سيله، 

يف  ح�س�س  وميتلكون  م�سلحة  لهم  ال�سخ�سية  وب�سفتهم  الإدارة  جمل�س  من 

�سركات تزاول ومنذ فرتة طويلة لأعمال م�سابهة لبع�س اأو كل اأغرا�س واأن�سطة 

�سركات املجموعة. ويوؤكد جمل�س الإدارة باأن املعامالت مع اأطراف ذات عالقة 

مبا فيها اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو ال�سركات التي لها م�سلحة فيها تتم جميعها 

على اأ�س�س جتارية و بكامل ال�سفافية املطلوبة.

األرباح الصافية والتوصية بكيفية توزيعها :

املنتهية  املالية  لل�سنة  ترافكو  جمموعة  م�ساهمي  اإىل  العائد  الأرباح  �سايف  بلغ 

امليزانية املدققة مبلغ 1،838،292 دينار بحريني  31 دي�سمرب2018 ح�سب  يف 

وباإ�سافة الأرباح املدورة من ال�سنة ال�سابقة و قدرها  2،184،791  دينار بحريني 

ووبعد اإ�سافة تاأثري التعديالت التي متت ح�سب معايري التقارير املالية الدولية 

الإحتياطي  وبعد خ�سم ح�ستنا من  )IFRS( مببلغ 559،525 دينار بحريني 

الأرباح  اإجمايل  فاإن  بحريني  دينار   80،525 مببلغ   التابعة  لل�سركة  القانوين 

يو�سي  و   . بحريني  دينار   4،502،083 مببلغ  �ستكون  للتوزيع  القابلة  ال�سافية 

جمل�س الإدارة توزيع هذه الأرباح بال�سكل التايل :

دينار بحريني.  185،480 اإحتياطي قانوين    •

دينار بحريني.  50،000 اإحتياطي عام      •

1،384،829     دينار بحريني  اأرباح نقدية للم�ساهمني بن�سبة 18 ٪    •

دينار بحريني  2,881,774  اأرباح مدورة وم�ستبقاة لل�سنة اجلديدة 2019   

   بالإ�سافة اإىل :

 •   خم�س�س لالأعمال اخلريية    50،000  دينار بحريني 

123،000  دينار بحريني خم�س�س لأتعاب جمل�س الإدارة                 •

دينار بحريني   173,000 جمموع هذه املخ�س�سات 
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 يف ختام هذا التقرير وبالنيابة عن جميع م�ساهمي ال�سركة نرفع خال�س ال�سكر 

والتقدير اإىل مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك 

بن  خليفة  الأمري  ال�سموامللكي  �ساحب  واىل  ورعاه،  اهلل  حفظه  البحرين  مملكة 

�سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر، واإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  الأمني  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

جمل�س الوزراء واإىل جميع الوزارء وامل�سئولني بوزارات وموؤ�س�سات مملكة البحرين 

التابعة  ولل�سركات  لل�سركة  وم�ساعدتهم  دعمهم  واإ�ستمرار  تعاونهم  ح�سن  على 

والزميلة.

 كما ل ي�سعنا اإل ان نذكر بكل تقدير واإمتنان جهود الإدارة واإخال�س جميع العاملني 

والنتائج  النمو  لل�سركة هذا  ملا حتقق  لوله  والذي  العمل  وتفانيهم يف  باملجموعة 

الطيبه، كما ل نن�سى دور زبائن ال�سركة و املتعاملني معنا ومع منتجات ال�سركات 

التابعة والزميلة ونثمن لهم هذا الدعم امل�ستمر ملنتجاتنا و التعاون الفعال معنا يف 

توزيع منتجاتنا اإىل جمهور امل�ستهلكني فلهم وللم�ستهلكني كل ال�سكر والتقدير.

)وقل اإعملوا ف�سريى اهلل عملكم ور�سوله و املوؤمنون(

اإبراهيم حممد علي زينل

رئي�س جمل�س الإدارة

 البحرين –  27 فرباير 2019

شــــــكر و تقـــديــر
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي مجموعة ترافكو ش.م.ب.
تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة

الرأي 
لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة ملجموعة ترافكو �س.م.ب. )»ال�سركة«( و�سركاتها التابعة )امل�سار اإليهم معًا »باملجموعة«(، والتي تتكون من القائمة 

2018، والقوائم املوحدة للدخل والدخل ال�سامل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف ذلك  31 دي�سمرب  املوحدة للمركز املايل كما يف 

التاريخ، والإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة، املت�سمنة على ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية.

يف راأينا، اإن القوائم املالية املوحدة املرفقة تظهر ب�سـورة عادلة، من كافة النواحي اجلوهرية، املـركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2018، واأداوؤها 

املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

أساس الرأي 
متت عملية التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية. اإن م�سئولياتنا مبوجب هذه املعايري مف�سلة اأكرث �سمن بند م�سئوليات مدققي احل�سابات عن تدقيق القوائم املالية 

املوحدة الواردة يف تقريرنا هذا. نحن م�ستقلون عن املجموعة وفقًا لقواعد ال�سلوك الأخالقي للمحا�سبني املهنيني ال�سادرة عن جمل�س معايري ال�سلوك الأخالقي 

الدويل للمحا�سبني، وقد ا�ستوفينا م�سئولياتنا الأخالقية الأخرى وفقًا لقواعد ال�سلوك الأخالقي للمحا�سبني املهنيني. اإننا نعتقد اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها 

كافية ومالئمة لتوفري اأ�سا�سًا لراأينا.

أمور التدقيق الرئيسية
اإن اأمور التدقيق الرئي�سية هي تلك الأمور التي وفقًا لجتهادنا املهني كانت الأكرث جوهرية خالل تدقيق القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018. 

لقد متت درا�سة هذه الأمور �سمن نطاق تدقيق القوائم املالية املوحدة ككل، وذلك لإبداء راأينا حول هذه القوائم، ول نبدي راأيًا منف�ساًل حول هذه الأمور. بالن�سبة 

لكل اأمر من الأمور املو�سحة اأدناه، مت تقدمي تفا�سيل عن كيفية معاجلة هذه الأمور يف عملية التدقيق يف ذلك ال�سياق.

لقد ا�ستوفينا م�سئولياتنا املذكورة يف بند م�سئوليات مدققي احل�سابات حول تدقيق القوائم املالية املوحدة الواردة يف تقريرنا هذا، بالإ�سافة لكافة الأمور املتعلقة 

نتائج  اإن  املوحدة.  املالية  القوائم  يف  اجلوهرية  الأخطاء  ملخاطر  لتقييمنا  لال�ستجابة  ت�سميمها  مت  التي  الإجراءات  تنفيذ  ي�سمل  تدقيقنا  فاإن  عليه،  بناًء  بذلك. 

اإجراءات التدقيق التي قمنا بها، مبا يف ذلك الإجراءات املتعلقة مبعاجلة الأمور امل�سار اإليها اأدناه، توفر اأ�سا�سًا لراأينا حول تدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة. 

تقرير مدققي الحسابات

تقييم االستثمارات المتاحة للبيع غير المسعرة واالضمحالل ذو الصلة   .1
راجع الإي�ساحني 3 و11 حول القوائم املالية املوحدة

أمور التدقيق الرئيسية

دينار   3،886،101 وقدره  مببلغ  م�سعرة  غري  باإ�ستثمارات  املجموعة  حتتفظ 

موجودات  اإجمايل  من   ٪  10 متثل  والتي   ،2018 دي�سمرب   31 يف  كما  بحريني 

املجموعة. يتم قيا�س هذه الإ�ستثمارات بالقيم العادلة التي يتم حتديدها على 

اأو  ال�سوق  م�ساعفات  با�ستخدام  مالحظتها  ميكن  ل  التي  املدخالت  اأ�سا�س 

خرى. منهجيات التقييم املنا�سبة الأ

ونظرًا للطبيعة غري ال�سائلة لهذه الإ�ستثمارات، فاإن حتديد القيمة العادلة غري 

التخارج  قيمه  حتديد  �سيتم  واجتهادات.  تقديرات  على  ويت�سمن  مو�سوعي 

لإ�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية غري امل�سعرة يف ال�سوق يف وقت حتقيقها، وعلى 

قيمه  فاإن  الإدارة،  قبل  من  املطبقة  والجتهادات  التقييم  �سيا�سة  من  الرغم 

التخارج النهائية قد تختلف ب�سكل جوهري عن القيمة العادلة املحددة يف تاريخ 

اإعداد التقارير املالية.

ا�سمحالل  تقييم  حتديد  بعملية  املحيطة  املو�سوعية  غري  للطبيعة  ونظرًا 

اإ�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية املحتفظ بها لغر�س غري املتاجرة غري امل�سعرة، 

فقد قمنا بتحديد اأن هذا الأمر يعد من اأمور التدقيق الرئي�سية لعملية تدقيقنا.

الكيفية التي تم بها معالجة أمور التدقيق الرئيسية في عملية التدقيق

تت�سمن اإجراءات التدقيق التي قمنا بها، من بني الأمور الأخرى على ما يلي،

 

تقدير مدى مالئمة منهجيات التقييم امل�ستخدمة من قبل املجموعة؛  )1(

التاأكد من املدخالت الرئي�سية امل�ستخدمة يف التقييم مع املعلومات املتاحة   )2(

ب�سكل م�ستقل؛

حتدي مدى مالئمة وجود نق�س يف ال�سيولة واخل�سومات الأخرى املطبقة   )3(

على التقييم؛

التحقق من �سحة العملية احل�سابية لنموذج التقييم؛ و  )4(

تقييم مدى كفاية الإف�ساحات يف القوائم املالية املوحدة.  )5(
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي مجموعة ترافكو ش.م.ب. )تتمة(

تقرير مدققي الحسابات

أمور التدقيق الرئيسية

لدى املجموعة اإجمايل ذمم جتارية مدينة مببلغ وقدره 8،409،365 دينار بحريني، 

وهو ما ميثل 21٪ من اإجمايل موجودات املجموعة. اإن خم�س�س اخل�سائر الئتمانية 

املتوقعة هو 665،592 دينار بحريني كما يف 31 دي�سمرب 2018.

اعتبارًا من 1 يناير 2018، قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير 

النهج  بتطبيق  املجموعة  قامت  مرة.  لأول  املالية  بالأدوات  املتعلق   :9 رقم  املالية 

كما  املدينة  التجارية  الذمم  على  املتوقعة  الئتمانية  اخل�سائر  لقيا�س  املب�سط 

خم�س�س  يت�سمن حتديد   .9 رقم  الدولية  املالية  التقارير  مبوجب  به  م�سموح  هو 

اخل�سائر الئتمانية املتوقعة للذمم التجارية املدينة على التقديرات والفرتا�سات 

ال�سداد  للتعرث يف  ال�سابقة  وقع اخلربة  اأ�سا�س  على  اخل�سارة  يتعلق مبعدلت  فيما 

بالإ�سافة  الئتمان  بناًءا على خ�سائ�س  العمالء  وتق�سيم  ال�سوق احلالية  وظروف 

اإىل تقديرات النظرة امل�ستقبلية.

عملية  عليها  املت�سمنة  املو�سوعية  وغري  املدنية  التجارية  الذمم  لأهمية  نظرًا 

حتديد اخل�سائر الئتمانية املتوقعة، فاإن هذا يعد اأمرًا من اأمور التدقيق الرئي�سية.

الكيفية التي تم بها معالجة أمور التدقيق الرئيسية في عملية التدقيق

تت�سمن اإجراءات التدقيق التي قمنا بها، من بني الأمور الأخرى على ما يلي،

 

فح�س دقة التحليل الزمني للذمم التجارية املدينة؛  )1(

تقييم مدى مالئمة تق�سيم العمالء على اأ�سا�س اخل�سائ�س الئتمانية؛  )2(

للمجموعة مبا يف  املتوقعة  �سيا�سات خم�س�س اخل�سائر الئتمانية  تقييم   )3(

ذلك مدى معقولية املدخالت امل�ستخدمة بناًء على معرفتنا املهنية اخلا�سة 

باملجموعة والقطاع؛ و

املدنية  التجارية  بالذمم  يتعلق  فيما  الإف�ساحات  كفاية  مدى  تقييم   )4(

وخم�س�س اخل�سائر الئتمانية املتوقعة.

تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة )تتمة(
اأمور التدقيق الرئي�سية )تتمة(

المعلومات األخرى المتضمنة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2018
تتكون املعلومات الأخرى من املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي للمجموعة ل�سنة 2018، بخالف القوائم املالية املوحدة وتقرير مدققي احل�سابات. اإن جمل�س الإدارة هو 

امل�سئول عن املعلومات الأخرى. وقد ح�سلنا قبل تاريخ هذا التقرير على تقرير جمل�س الإدارة وتقرير ميثاق حوكمة ال�سركات واللذان ميثالن جزءًا من التقرير ال�سنوي، 

ومن املتوقع توفري البنود املتبقية من التقرير ال�سنوي بعد ذلك التاريخ.

اإن راأينا حول القوائم املالية املوحدة ل ي�سمل املعلومات الأخرى، واإننا ل نبدي اأي �سكل من اأ�سكال التاأكيد يف هذا ال�ساأن.

وفيما يتعلق بتدقيق القوائم املالية املوحدة، تكمن م�سئوليتنا يف قراءة املعلومات الأخرى املحددة اأعاله عندما ت�سبح متاحة، وعند القيام بذلك، ناأخذ بعني العتبار ما 

اإذا كانت هذه املعلومات الأخرى تتعار�س جوهريًا مع القوائم املالية املوحدة اأو مع معرفتنا التي ح�سلنا عليها من خالل عملية التدقيق اأو يبدو اأنها حتتوي على معلومات 

جوهرية خاطئة. واإذا ما ا�ستنتجنا، بناًء على العمل الذي قمنا به على املعلومات الأخرى التي ح�سلنا عليها قبل تاريخ تقرير التدقيق، اأنها حتتوي على معلومات جوهرية 

خاطئة، فاإنه يتوجب علينا الإف�ساح عن تلك احلقيقة. ومل نالحظ ما يتوجب الإف�ساح عنه يف هذا ال�ساأن. 

مسئوليات مجلس اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة 
اإن جمل�س الإدارة هو امل�سئول عن اإعداد القوائم املالية املوحدة وعر�سها ب�سورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه 

جمل�س الإدارة �سروريًا لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من الأخطاء اجلوهرية، �سواًء كانت ناجتة عن الحتيال اأو اخلطاأ.

عند اإعداد القوائم املالية املوحدة، يكون جمل�س الإدارة م�سئول عن تقييم قدرة املجموعة على العمل كمن�ساأة م�ستمرة، والإف�ساح، حيث اأمكن، عن الأمور املتعلقة مببداأ 

ال�ستمرارية مبا يف ذلك ا�ستخدام مبداأ ال�ستمرارية يف املحا�سبة عند اإعداد القوائم املالية املوحدة، اإل اإذا كان يف نية جمل�س الإدارة ت�سفية املجموعة اأو اإيقاف عملياتها 

اأو عدم وجود اأي بديل واقعي اآخر �سوى القيام بذلك.

مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
اإن اأهدافنا تتمثل يف احل�سول على تاأكيد معقول باأن القوائم املالية املوحدة ككل خالية من الأخطاء اجلوهرية، �سواًء كانت ناجتة عن الحتيال اأو اخلطاأ واإ�سدار تقرير 

تدقيق يت�سمن راأينا. يعترب التاأكيد املعقول هو تاأكيد عايل امل�ستوى، ولكنه لي�س �سمانًا باأن التدقيق الذي يتم وفقًا ملعايري التدقيق الدولية �سيك�سف دائمًا عن املعلومات 

اجلوهرية اخلاطئة عند وجودها. اإن الأخطاء قد حتدث نتيجة لحتيال اأو خطاأ ويتم اعتبارها جوهرية، اإذا كانت منفردًة اأو جمتمعة، ميكن اأن يكون لها تاأثري على القرارات 

القت�سادية املتخذة من قبل م�ستخدمي هذه القوائم املالية املوحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية، فاإننا نقوم مبمار�سة الجتهاد املهني واحلفاظ على ال�سك املهني يف جميع مراحل التدقيق، وكما نقوم مبا يلي:

لتلك  ت�ستجيب  تدقيق  اإجراءات  وتنفيذ  وت�سميم  اأو اخلطاأ،  الحتيال  ناجتة عن  �سواًء كانت  املوحدة،  املالية  القوائم  الأخطاء اجلوهرية يف  وتقييم خماطر  حتديد   -

املخاطر واحل�سول على اأدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر اأ�سا�سًا لإبداء راأينا. اإن خماطر عدم اكت�ساف خطاأ جوهري ناجت عن احتيال يعد اأكرب من ذلك الناجت عن 

ا قد يت�سمنه الحتيال من تواطوؤ اأو تزوير اأو حذف متعمد اأو حتريف اأو جتاوز لنظام الرقابة الداخلي. خطاأ، ملمِ

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة   2
راجع الإي�ساحني 3 و14 حول القوائم املالية املوحدة
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي مجموعة ترافكو ش.م.ب. )تتمة(

تقرير مدققي الحسابات

تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة )تتمة(

لقد قمنا بفهم نظام الرقابة الداخلي املتعلق بالتدقيق وذلك لت�سميم اإجراءات تدقيق مالئمة يف ظل الظروف القائمة ولي�س بهدف اإبداء راأي حول مدى فعالية نظام   -

الرقابة الداخلي للمجموعة.

تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة، ومعقولية التقديرات املحا�سبية والإف�ساحات ذات ال�سلة التي قام بها جمل�س الإدارة.    -

التاأكد من مدى مالئمة ا�ستخدام جمل�س الدارة ملبداأ ال�ستمرارية يف املحا�سبة، وبناًء على اأدلة التدقيق التي مت احل�سول عليها، فيما اإذا كان هناك عدم تيقن جوهري   -

مرتبط باأحداث اأو ظروف قد تلقي ب�سكوك جوهرية حول قدرة املجموعة على ال�ستمرار كمن�ساأة م�ستمرة. واإذا ما تو�سلنا اإىل نتيجة باأن هناك �سك جوهري، فعلينا 

الإ�سارة يف تقرير التدقيق اإىل الإف�ساحات ذات ال�سلة يف القوائم املالية املوحدة اأو تعديل راأينا اإذا كانت هذه الإف�ساحات غري كافية. اإن ا�ستنتاجاتنا مبنية على 

اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق ومع ذلك، فاإن الأحداث اأو الظروف امل�ستقبلية قد توؤدي اإىل عدم ا�ستمرار املجموعة يف اأعمالها كمن�ساأة 

م�ستمرة.

تقييم العر�س العام وهيكل القوائم املالية املوحدة وحمتواها مبا يف ذلك الإف�ساحات حولها وفيما اإذا كانت القوائم املالية املوحدة متثل املعامالت والأحداث التي   -

حتقق العر�س العادل.

املالية  القوائم  الراأي حول  التجارية �سمن نطاق املجموعة لإبداء  الأن�سطة  اأو  ال�سركات  املالية عن  باملعلومات  يتعلق  اأدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما  احل�سول على   -

املوحدة. اإننا وحدنا م�سئولون عن التوجيه والإ�سراف واإجناز عملية التدقيق للمجموعة. ونحن م�سئولون عن راأينا حول التدقيق.

اإننا نتوا�سل مع جمل�س الإدارة حول عدة اأمور من بينها، نطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق الهامة التي تت�سمن اأي اأوجه ق�سور هامة يف نظام الرقابة الداخلي 

الذي يتم حتديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

كما نقوم بتزويد جمل�س الإدارة مبا يفيد التزامنا باملتطلبات الأخالقية ذات ال�سلة بال�ستقاللية، ونطلعه على جميع العالقات والأمور الأخرى التي قد توؤثر على ا�ستقالليتنا 

وما من �ساأنه اأن يحافظ على هذه ال�ستقاللية.

اأمور التدقيق  اأهمية على تدقيق القوائم املالية املوحدة للفرتة احلالية والتي متثل  التوا�سل بها مع جمل�س الإدارة، القيام بتحديد الأمور الأكرث  من تلك الأمور التي مت 

الرئي�سية. اأننا نقدم تو�سيح ب�ساأن تلك الأمور يف تقرير التدقيق مامل متنع القوانني اأو الأنظمة الإف�ساح عن ذلك الأمر، اأو يف حالت نادرة جدًا، والتي بناًء عليها ل يتم 

الإف�ساح عن ذلك الأمر يف تقريرنا حيث اأن الآثار ال�سلبية املتوقعة لالإف�ساح قد تفوق املنفعة العامة الناجتة عنه.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

نفيد باأن:

وفقًا ملتطلبات قانون ال�سركات التجارية البحريني: اأ( 

1(  اإن ال�سركة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة واأن القوائم املالية املوحدة تتفق مـع تلك ال�سجالت؛ 

2(  واإن املعلومات املالية الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة تتفق مع القوائـم املاليـة املوحدة؛ 

3(  وقد ح�سلنا من الإدارة على جميع الإي�ساحات واملعلومات التي راأيناها �سرورية لأغرا�س تدقيقنا؛ 

ومل يرد اإىل علمنا خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 وقوع اأية خمالفات لأحكام قانون ال�سركات التجارية البحريني اأو الدليل الإر�سادي مل�سرف البحرين  ب( 

املركزي )الأحكام النافذة من املجلد رقم 6( وتوجيهات م�سرف البحرين املركزي والقوانني والقرارات املتعلقة بها، وقواعد واإجراءات بور�سة البحرين اأو لأحكام 

عقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة على وجه قد يوؤثر ب�سكل جوهري �سلبًا على ن�ساط املجموعة اأو مركزها املايل املوحد. 

ال�سريك امل�سئول عن مهمة التدقيق الناجت عنها هذا التقرير ملدققي احل�سابات امل�ستقلني هو ال�سيد برا�سانث جوفيندابورام.

�سجل قيد مدقق احل�سابات رقم 212

27 فرباير 2019

املنامة، مملكة البحرين
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

القائمة الموحدة للدخل

2017  2018   

دينار بحريني دينار بحريني  اإي�ساح   

)معاد عر�سها(    

   

39،866،114  39،521،811  5 اإيرادات من عقود مبرمة مع عمالء 

)31،827،945(  )31،159،974( تكلفة المبيعات  

8،038،169  8،361،837 اإجمالي الربح  

   

132.917  201،291 دخل ت�سغيلي اآخر   

)3.622.530(  )3.639.893(  6 تكاليف الموظفين 

)1.255.571(  )1.328.614( م�سروفات عامة واإدارية  

)899.879(  )829.344( م�سروفات البيع والتوزيع  

)411.875(  )399.547(  9 ا�ستهالك  

1.981.231  2.365.730 الربح من العمليات   

   

879.227  575.214  7 �سافي دخل ال�ستثمار  

)206.028(  )178.160(  6 تكاليف التمويل  

)168.315(  )174.044(  10 ح�سة المجموعة من نتائج ال�سركة الزميلة  

23.144  14.082 مكا�سب ناتجة من �سرف عمالت اأجنبية – �سافي  

)140.582(  -  11 ا�سمحالل ا�ستثمارات محتفظ بها لغر�س غير المتاجرة  

2.368.677  2.602.822  6 ربح المجموعة لل�سنة  

)694.206(  )764.530(    من �سمنه الربح العائد اإلى الحقوق غير الم�سيطرة  

الربح لل�سنة العائد اإلى حاملي اأ�سهم

1.674.471  1.838.292  ترافكو  

   

22  24  8 الن�سيب الأ�سا�سي والمخف�س لل�سهم في الأرباح )بالفل�س( 

يو�سف �سالح عبداهلل ال�سالح

 نائب رئي�س جمل�س الإدارة

اإبراهيم حممد علي زينل  

رئي�س جمل�س الإدارة  

�سيثاباثي �سريدار

الرئي�س التنفيذي للمجموعة

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 34 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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2017  2018   

دينار بحريني دينار بحريني  اإي�ساح   

)معاد عر�سها(    

   

2،368،677  2.602.822 ربح المجموعة لل�سنة  

  

)الخ�سارة( الدخل ال�سامل الآخر    

)الخ�سارة( الدخل ال�سامل الآخر الذي يمكن اإعادة ت�سنيفه اإلى القائمة الموحدة

 للدخل في ال�سنوات الالحقة:   

   

-  تحويل مك�سب ناتج من ا�ستبعاد ا�ستثمارات محتفظ بها لغر�س 

)347.684(  - غير المتاجرة اإلى القائمة الموحدة للدخل   

-  فروق �سرف العمالت الأجنبية الناتجة عن تحويل العمليات 

25.811  )15.868( الأجنبية   

)321.873(  )15.868(   

�سافي الخ�سارة ال�ساملة الأخرى التي يمكن اإعادة ت�سنيفها اإلى القائمة الموحدة

 للدخل في ال�سنوات الالحقة   

   

-  �سافي التغيرات في القيمة العادلة لال�ستثمارات الم�سنفة كمدرجة بالقيمة العادلة

1.096.749  224.065  11  من خالل الدخل ال�سامل الآخر 

-  �سافي تغيرات في القيمة العادلة لال�ستثمارات المحتفظ بها

)9.920(  6.655  10  لغر�س لل�سركة الزميلة 

�سافي الدخل ال�سامل الآخر الذي ل يمكن اإعادة ت�سنيفه اإلى القائمة الموحدة

1.086.829  230.720  للدخل في ال�سنوات الالحقة  

764.956  214.852 الدخل ال�سامل الآخر لل�سنة   

3.133.633  2.817.674 مجموع الدخل ال�سامل للمجموعة لل�سنة  

)706.498(  )758.182( من �سمنه مجموع الدخل ال�سامل العائد اإلى حقوق غير م�سيطرة   

2.427.135  2.059.492 مجموع الدخل ال�سامل لل�سنة العائد اإلى حاملي اأ�سهم ترافكو  

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

القائمة الموحدة للدخل الشامل

يو�سف �سالح عبداهلل ال�سالح

 نائب رئي�س جمل�س الإدارة

اإبراهيم حممد علي زينل  

رئي�س جمل�س الإدارة  

�سيثاباثي �سريدار

الرئي�س التنفيذي للمجموعة

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 34 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 34 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

يو�سف �سالح عبداهلل ال�سالح

 نائب رئي�س جمل�س الإدارة

اإبراهيم حممد علي زينل  

رئي�س جمل�س الإدارة  

�سيثاباثي �سريدار

الرئي�س التنفيذي للمجموعة

في 31 ديسمبر 2018

القائمة الموحدة للمركز المالي

2017  2018   

دينار بحريني  دينار بحريني   اإي�ساح   

)معاد عر�سها( الموجودات    
   

موجودات غير متداولة   

8.896.251  9،025،225  9 عقارات واآلت ومعدات 

1.802.625  1،635،236  10 ا�ستثمار في �سركة زميلة 

9.852.400  10،960،631  11 ا�ستثمارات محتفظ بها لغر�س غير المتاجرة  

20.551.276  21،621،092   

موجودات متداولة   

8.160.086  7،729،203  13 مخزون 

32،976  40،170 حق ا�سترجاع الموجودات   

8.298.885  8،377،042  14 ذمم تجارية مدينة وذمم اأخرى   

2.779.561  1،987،607  15 اأر�سدة لدى بنوك ونقد 

19.271.508  18،134،022   

39،822،784  39،755،114 مجموع الموجودات  

حقوق الملكية والمطلوبات
   

حقوق الملكية   

8.067.505  8،067،505  16 راأ�س المال 

)834.008(  )866،096(  17 اأ�سهم خزانة 

3.386.502  3،386،502  18 عالوة اإ�سدار اأ�سهم 

3.601.062  3،786،542  19 اإحتياطي قانوني 

1.315.000  1،365،000  20 اإحتياطي عام 

5.740.819  5،232،400  21 اإحتياطي القيمة العادلة 

2،070،628  2.881.774 اأرباح مبقاة - قابلة للتوزيع  

272.949  353،474  22 اأرباح مبقاة - غير قابلة للتوزيع 

1،282،559  1.434.829 توزيعات مقترحة  

24،903،016  25،641،930 الحقوق العائدة اإلى حاملي اأ�سهم ترافكو  

2،705،208  3،106،227  29 حقوق غير م�سيطرة 

27،608،224  28،748،157 مجموع حقوق الملكية  

مطلوبات غير متداولة   

1.303.829  1،332،663  24 مكافاآت نهاية الخدمة للموظفين 

437،512  392،361  26 قرو�س لأجل 

-  9،005 مبالغ م�ستحقة الدفع محتفظ بها  

497،000  -  25 قرو�س من حقوق غير م�سيطرة  

2.238.341  1،734،029   

مطلوبات متداولة   

6،039،609  6،538،671  27 ذمم تجارية دائنة وذمم اأخرى 

2.946.277  2،299،147  28 قرو�س ا�ستيراد 

364،869  186،498  15 �سحوبات على المك�سوف من البنك  

167،135  166،052 عقد ومطلوبات م�ستردة   

458،329  82،560  26 قرو�س لأجل 

9،976،219  9،272،928   

12،214،560  11،006،957 مجموع المطلوبات  

39،822،784  39،755،114 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات  
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ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 34 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

 القائمة الموحدة للتدفقات النقدية

2017 2018

دينار بحريني دينار بحريني اإي�ساح

)معاد عر�سها(

الأن�سطة الت�سغيلية

2،368،677 2،602،822 ربح المجموعة لل�سنة

تعديالت للبنود التالية:

206.028 178،160 6 تكاليف التمويل

)2.833( )31،570( 6 مك�سب من ا�ستبعاد عقارات واآلت ومعدات

)879.227( )575،214( 7 �سافي دخل ال�ستثمار 

1.041.489 967،528 9 ا�ستهالك

168.315 174،044 10 ح�سة المجموعة من نتائج ال�سركة الزميلة

140.582 - 11 ا�سمحالل ا�ستثمارات محتفظ بها لغر�س غير المتاجرة

71.312 62،970 13 مخ�س�س مخزون بطيء الحركة ومتقادم

85.512 78،506 14 مخ�س�س الخ�سائر الئتمانية المتوقعة 

192.735 177،117 24 مخ�س�س مكافاآت نهاية الخدمة للموظفين 

3،392،590 3،634،363 الربح الت�سغيلي قبل التغيرات في راأ�س المال العامل 

تغيرات في راأ�س المال العامل:

617.414 367،913 مخزون

3،297 )7،194( حق ا�سترجاع الموجودات 

203،536 )223،941( ذمم تجارية مدينة وذمم اأخرى

208،217 546،982 ذمم تجارية دائنة وذمم اأخرى

20،309 )1،083( عقد ومطلوبات م�ستردة

4،445،363 4،317،040 نقد ناتج من الت�سغيل

)112.750( )107،625( مكافاأة مدفوعة لأع�ساء مجل�س الإدارة 

)105.271( )148،283( 24 مكافاآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

4.227.342 4،061،132 �سافي التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

)1.454.222( )1،038،607( اإ�سافات اإلى عقارات واآلت ومعدات

5.399 36،980 متح�سالت من ا�ستبعاد عقارات واآلت ومعدات

)193.677( )884،166( 11 �سراء ا�ستثمارات محتفظ بها لغر�س غير المتاجرة

757.998 - متح�سالت من ا�ستبعاد ا�ستثمارات محتفظ بها لغر�س غير المتاجرة

15.000 11،365 عائد راأ�س المال من ال�ستثمارات المحتفظ بها لغر�س غير المتاجرة

540.688 575،195 اأرباح اأ�سهم م�ستلمة 

)328.814( )1،299،233( �سافي التدفقات النقدية الم�ستخدمة في الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

)1.305.337( )1،227،494( 32 اأرباح اأ�سهم مدفوعة

750.000 500،000 32 قرو�س لأجل مكت�سبة 

)470.611( )920،920( 32 �سداد قرو�س لأجل

12،371،364 10،612،868 32 قرو�س ا�ستيراد مكت�سبة 

)12،494،931( )11،259،998( 32 �سداد قرو�س ا�ستيراد 

- )497،000( 32 �سداد قرو�س من حقوق غير م�سيطرة 

- )357،162( اأرباح اأ�سهم مدفوعة لحقوق غير م�سيطرة 

)205.788( )177،820( تكاليف التمويل المدفوعة

- )32،088( �سراء اأ�سهم خزانة

)1.355.303( )3،359،614( �سافي التدفقات النقدية الم�ستخدمة في الأن�سطة التمويلية

2.543.225 )597،715( �سافي )النق�س( الزيادة في النقد وما في حكمه

25.811 )15،868( �سافي فروق �سرف العمالت الأجنبية 

)154.344( 2،414،692 النقد وما في حكمه في 1 يناير

2.414.692 1،801،109 15 النقد وما في حكمه في 31 دي�سمبر 

معامالت غير نقدية

تم ا�ستبعاد اأرباح الأ�سهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة بال�سنوات ال�سابقة والبالغة 5،065 دينار بحريني )2017: 4.257 دينار بحريني( من التغيير في   -
الذمم التجارية الدائنة والذمم الأخرى اأعاله.

اإلى عقارات والآت ومعدات والتغيرات في الذمم التجارية الدائنة والذمم الأخرى والمبالغ المحتفظ بها الم�ستحقة الدفع من المبالغ  اإ�سافات  تم ا�ستبعاد   -
الم�ستحقة الدفع للمقاولين والبالغة 63،305 دينار بحريني )2017: ل�سيء(.
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية

                      العائد اإىل حاملي اأ�سهم ترافكو                                               العائد اإىل حاملي اأ�سهم ترافكو

الإحتياطيات                                                                 الإحتياطيات     

اأرباح مبقاة              

جمموع حقوق  حقوق  جمموع  توزيعات  غري قابلة  اأرباح مبقاة  احتياطي  احتياطي  احتياطي  عالوة اإ�سدار  اأ�سهم  راأ�س      

احلقوق املكية غري م�سيطرة  امل�ساهمني  الإحتياطيات  مقرتحة   للتوزيع  قابلة للتوزيع  القيمة العادلة  عام  قانوين  اأ�سهم  خزانة  املال       

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  اإي�ساحات    

27.725.935  2.708.756  25.017.179  14.397.180  1.282.559  272.949  2.184.791  5.740.819  1.315.000  3.601.062  3.386.502  )834.008(  8.067.505 الر�سيد يف 1 يناير 2018 )امل�سجل م�سبقًا(  

              

تاأثري تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 

)77.383(  )3.549(  )73.834(  )73.834(  -  -  655،785  )729،619(  -  -  -  -  -  2 واملعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15 

)107،625(  -  )107،625(  )107،625(  -  -  )107،625(  -  -  -  -  -  -  30 تغريات اأخرى  

الر�سيد يف 1 يناير 2018 

27،540،927  2.705.207  24،835،720  14،215،721  1.282.559  272.949  2،732،951  5،011،200  1.315.000  3.601.062  3.386.502  )834.008(  8.067.505 )معاد عر�سه(  

              

2،602،822  764،530  1،838،292  1،838،292  -  -  1،838،292  -  -  -  -  -  - الربح لل�سنة – 2018   

214،852  )6،348(  221،200  221،200  -  -  -  221،200  -  -  -  -  - دخل )خ�سارة( �ساملة اأخرى  

2،817،674  758،182  2،059،492  2،059،492  -  -  1،838،292  221،200  -  -  -  -  - جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة   

)357،162(  )357،162(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  29 اأرباح اأ�سهم احلقوق غري امل�سيطرة 

11.365  -  11.365  11.365  -  -  11.365  -  -  -  -  -  - ا�سرتداد ا�سمحالل ا�ستثمار اأ�سهم حقوق امللكية  

)32.088(  -  )32.088(  -  -  -  -  -  -  -  -  )32.088(  - �سراء اأ�سهم خزانة   

 توزيعات ل�سنة 2017:              

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

)1،232،559(  -  )1،232،559(  )1،232،559(  )1،232،559(  -  -  -  -  -  -  -  -  23 - اأرباح اأ�سهم مدفوعة – 2017   

              

توزيعات مقرتحة ل�سنة 2018:               

-  -  -  -  50.000  -  )50.000(  -  -  -  -  -  -  20 - اإحتياطي عام – 2018   

-  -  -  -  1.384.829  -  )1.384.829(  -  -  -  -  -  -  23 - اأرباح اأ�سهم مو�سى بتوزيعها – 2018    

-  -  -  -  -  -  )185،480(  -  -  185،480  -  -  -  19 حمول اإىل الإحتياطي القانوين 

              

-  -  -  -  -  80،525  )80،525(  -  -  -  -  -  -  22 حمول من قبل �سركة تابعة  

28،748،157  3،106،227  25،641،930  15،054،019  1.434.829  353،474  2.881.774  5،232،400  1،365،000  3،786،542  3،386،502  )866،096(  8.067.505 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2018  

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 34 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.



21التقــــــــريــر الســـنــــــوي 2018

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية

                      العائد اإىل حاملي اأ�سهم ترافكو                                               العائد اإىل حاملي اأ�سهم ترافكو

الإحتياطيات                                                                 الإحتياطيات     

اأرباح مبقاة              

جمموع حقوق  حقوق  جمموع  توزيعات  غري قابلة  اأرباح مبقاة  احتياطي  احتياطي  احتياطي  عالوة اإ�سدار  اأ�سهم  راأ�س      

احلقوق املكية غري م�سيطرة  امل�ساهمني  الإحتياطيات  مقرتحة   للتوزيع  قابلة للتوزيع  القيمة العادلة  عام  قانوين  اأ�سهم  خزانة  املال       

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  اإي�ساحات    

27.725.935  2.708.756  25.017.179  14.397.180  1.282.559  272.949  2.184.791  5.740.819  1.315.000  3.601.062  3.386.502  )834.008(  8.067.505 الر�سيد يف 1 يناير 2018 )امل�سجل م�سبقًا(  

              

تاأثري تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 

)77.383(  )3.549(  )73.834(  )73.834(  -  -  655،785  )729،619(  -  -  -  -  -  2 واملعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15 

)107،625(  -  )107،625(  )107،625(  -  -  )107،625(  -  -  -  -  -  -  30 تغريات اأخرى  

الر�سيد يف 1 يناير 2018 

27،540،927  2.705.207  24،835،720  14،215،721  1.282.559  272.949  2،732،951  5،011،200  1.315.000  3.601.062  3.386.502  )834.008(  8.067.505 )معاد عر�سه(  

              

2،602،822  764،530  1،838،292  1،838،292  -  -  1،838،292  -  -  -  -  -  - الربح لل�سنة – 2018   

214،852  )6،348(  221،200  221،200  -  -  -  221،200  -  -  -  -  - دخل )خ�سارة( �ساملة اأخرى  

2،817،674  758،182  2،059،492  2،059،492  -  -  1،838،292  221،200  -  -  -  -  - جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة   

)357،162(  )357،162(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  29 اأرباح اأ�سهم احلقوق غري امل�سيطرة 

11.365  -  11.365  11.365  -  -  11.365  -  -  -  -  -  - ا�سرتداد ا�سمحالل ا�ستثمار اأ�سهم حقوق امللكية  

)32.088(  -  )32.088(  -  -  -  -  -  -  -  -  )32.088(  - �سراء اأ�سهم خزانة   

 توزيعات ل�سنة 2017:              

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

)1،232،559(  -  )1،232،559(  )1،232،559(  )1،232،559(  -  -  -  -  -  -  -  -  23 - اأرباح اأ�سهم مدفوعة – 2017   

              

توزيعات مقرتحة ل�سنة 2018:               

-  -  -  -  50.000  -  )50.000(  -  -  -  -  -  -  20 - اإحتياطي عام – 2018   

-  -  -  -  1.384.829  -  )1.384.829(  -  -  -  -  -  -  23 - اأرباح اأ�سهم مو�سى بتوزيعها – 2018    

-  -  -  -  -  -  )185،480(  -  -  185،480  -  -  -  19 حمول اإىل الإحتياطي القانوين 

              

-  -  -  -  -  80،525  )80،525(  -  -  -  -  -  -  22 حمول من قبل �سركة تابعة  

28،748،157  3،106،227  25،641،930  15،054،019  1.434.829  353،474  2.881.774  5،232،400  1،365،000  3،786،542  3،386،502  )866،096(  8.067.505 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2018  

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 34 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية

                      العائد اإىل حاملي اأ�سهم ترافكو                                                  العائد اإىل حاملي اأ�سهم ترافكو

الإحتياطيات                                                                 الإحتياطيات     

اأرباح مبقاة              

جمموع حقوق  حقوق  جمموع  توزيعات  غري قابلة  اأرباح مبقاة  احتياطي  احتياطي  احتياطي  عالوة اإ�سدار  اأ�سهم  راأ�س      

احلقوق املكية غري م�سيطرة  امل�ساهمني  الإحتياطيات  مقرتحة   للتوزيع  قابلة للتوزيع  القيمة العادلة  عام  قانوين  اأ�سهم  خزانة  املال       

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  اإي�ساحات    

25.908.020  2.002.258  23.905.762  13.285.763  1.359.594  201.811  2.038.307  4.988.510  1.265.000  3.432.541  3.386.502  )834.008(  8.067.505 الر�سيد يف 1 يناير 2017 )امل�سجل م�سبقًا(  

              

)11.085(  )3.903(  )7.182(  )7.182(  -  -  )7.182(  -  -  -  -  -  -  2 تاأثري تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15 

)112،750(  -  )112،750(  )112،750(  -  -  )112،750(  -  -  -  -  -  -  30 تغريات اأخرى  

25،784،185  1.998.355  23،785،830  13،165،831  1.359.594  201.811  1،918،375  4.988.510  1.265.000  3.432.541  3.386.502  )834.008(  8.067.505 الر�سيد يف 1 يناير 2017 )معاد عر�سه(  

              

2،368،677  694،206  1،674،471  1،674،471  -  -  1،674،471  -  -  -  -  -  - الربح لل�سنة – 2017 )معاد عر�سه(  

764،956  12،647  752،309  752،309  -  -  -  752،309  -  -  -  -  - الدخل ال�سامل الآخر  

3،133،633  706،853  2،426،780  2،426،780  -  -  1،674،471  752،309  -  -  -  -  - جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة )معاد عر�سه(  

توزيعات ل�سنة 2016:              

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

)1،309،594(  -  )1،309،594(  )1،309،594(  )1،309،594(  -  -  -  -  -  -  -  -  23 اأرباح اأ�سهم مدفوعة – 2016 

              

توزيعات مقرتحة ل�سنة 2017:               

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

-  -  -  -  1،232،559  -  )1،232،559(  -  -  -  -  -  -  23 - اأرباح اأ�سهم – 2017  

-  -  -  -  -  -  )168،521(  -  -  168،521  -  -  -  19 حمول اإىل الإحتياطي القانوين 

              

-  -  -  -  -  71،138  )71،138(  -  -  -  -  -  -  22 حمول من قبل �سركة تابعة  

27،608،224  2،705،208  24،903،016  14،283،017  1،282،559  272،949  2،070،628  5،740،819  1،315،000  3،601،062  3.386.502  )834.008(  8.067.505 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2017 )معاد عر�سه(  

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 34 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية

                      العائد اإىل حاملي اأ�سهم ترافكو                                                  العائد اإىل حاملي اأ�سهم ترافكو

الإحتياطيات                                                                 الإحتياطيات     

اأرباح مبقاة              

جمموع حقوق  حقوق  جمموع  توزيعات  غري قابلة  اأرباح مبقاة  احتياطي  احتياطي  احتياطي  عالوة اإ�سدار  اأ�سهم  راأ�س      

احلقوق املكية غري م�سيطرة  امل�ساهمني  الإحتياطيات  مقرتحة   للتوزيع  قابلة للتوزيع  القيمة العادلة  عام  قانوين  اأ�سهم  خزانة  املال       

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  اإي�ساحات    

25.908.020  2.002.258  23.905.762  13.285.763  1.359.594  201.811  2.038.307  4.988.510  1.265.000  3.432.541  3.386.502  )834.008(  8.067.505 الر�سيد يف 1 يناير 2017 )امل�سجل م�سبقًا(  

              

)11.085(  )3.903(  )7.182(  )7.182(  -  -  )7.182(  -  -  -  -  -  -  2 تاأثري تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15 

)112،750(  -  )112،750(  )112،750(  -  -  )112،750(  -  -  -  -  -  -  30 تغريات اأخرى  

25،784،185  1.998.355  23،785،830  13،165،831  1.359.594  201.811  1،918،375  4.988.510  1.265.000  3.432.541  3.386.502  )834.008(  8.067.505 الر�سيد يف 1 يناير 2017 )معاد عر�سه(  

              

2،368،677  694،206  1،674،471  1،674،471  -  -  1،674،471  -  -  -  -  -  - الربح لل�سنة – 2017 )معاد عر�سه(  

764،956  12،647  752،309  752،309  -  -  -  752،309  -  -  -  -  - الدخل ال�سامل الآخر  

3،133،633  706،853  2،426،780  2،426،780  -  -  1،674،471  752،309  -  -  -  -  - جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة )معاد عر�سه(  

توزيعات ل�سنة 2016:              

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

)1،309،594(  -  )1،309،594(  )1،309،594(  )1،309،594(  -  -  -  -  -  -  -  -  23 اأرباح اأ�سهم مدفوعة – 2016 

              

توزيعات مقرتحة ل�سنة 2017:               

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

-  -  -  -  1،232،559  -  )1،232،559(  -  -  -  -  -  -  23 - اأرباح اأ�سهم – 2017  

-  -  -  -  -  -  )168،521(  -  -  168،521  -  -  -  19 حمول اإىل الإحتياطي القانوين 

              

-  -  -  -  -  71،138  )71،138(  -  -  -  -  -  -  22 حمول من قبل �سركة تابعة  

27،608،224  2،705،208  24،903،016  14،283،017  1،282،559  272،949  2،070،628  5،740،819  1،315،000  3،601،062  3.386.502  )834.008(  8.067.505 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2017 )معاد عر�سه(  

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 34 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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جمموعة ترافكو �س.م.ب. )»ال�سركة« اأو »ترافكو« اأو »ال�سركة الأم«( هي �سركة م�ساهمة عامة واأ�سهمها متداولة علنًا يف بور�سة البحرين. وقد تاأ�س�ست ال�سركة فـي مملكة 

البحرين وفقًا للمر�سوم الأمريي رقم 10 ال�سادر يف نوفمرب 1977. تعمل ال�سركة وفقًا لأحكام قانون ال�سركات التجارية البحريني مبوجب �سجل جتاري رقم 8500 ال�سادر 

من قبل وزارة التجارة وال�سناعة وال�سياحة. اإن عنوان املكتب الرئي�سي لل�سركة م�سجل حتت �سندوق بريد 20202، املنامة، مملكة البحرين. اأن�سطة ال�سركة الأ�سا�سية هي 

املتاجرة يف واملنتجات الغذائية. 

لقد مت اعتماد اإ�سدار القوائم املالية املوحدة بناًء على قرار جمل�س الإدارة ال�سادر بتاريخ 27 فرباير 2019.

تتكون املجموعة من ال�سركة و�سركاتها التابعة والزميلة التالية:

ن�سبة الملكية   

الأن�سطة الرئي�سية 2017 2018 بلد التاأ�سي�س العالقة /ال�ســم

ال�سركات التابعــة

اإنتاج وتعبئة وت�سويق مياه ال�سرب والمرطبات. ٪100 ٪100 مملكة البحرين �سركة البحرين لتعبئة المياه والمرطبات 

�س.�س.و.

 التجارة في جميع اأنواع الفواكه والخ�سراوات

الطازجة والمنتجات الغذائية الأخرى.

٪100 ٪100 مملكة البحرين �سركة البحرين للفواكه الطازجة �س.�س.و.

التجارة في المواد الغذائية والمرطبات. ٪100 ٪100 مملكة البحرين اأ�سواق مترو �س.�س.و.

تقديم خدمات التخزين والخدمات اللوجي�ستية ٪100 ٪100 مملكة البحرين �سركة ترافكو اللوج�ستية �س.�س.و.

 اإنتاج وتموين الحليب والع�سائر والآي�سكريم

و�سل�سة الطماطم.

٪51 ٪51 مملكة البحرين �سركة اأوال لالألبان ذ.م.م. 

 ت�سويق وتموين الحليب والع�سائر والمنتجات

المرتبطة بها.

*٪50 *٪50 دولة الكويت ال�سركة الكويتية البحرينية لالألبان ذ.م.م.

ال�سركات الزميلة

ا�ستيراد كاًل من الما�سية واللحوم المبردة ٪36.26 ٪36.26 الكويت �سركة البحرين للموا�سي �س.م.ب. )مقفلة(

قيد الت�سفية. ٪50 ٪50 دولة قطر ال�سركة القطرية البحرينية لتجارة الأغذية 

ذ.م.م.

* امللكية الفعلية مملوكة من قبل �سركة اأوال لالألبان ذ.م.م.

با�ستثناء �سركة اأوال لالألبان ذ.م.م. و�سركتها التابعة ال�سركة الكويتية البحرينية لالألبان ذ.م.م. اللتني لديهما نهاية �سنة مالية تنتهي يف 30 �سبتمرب، فاإن نهاية ال�سنة 

املالية جلميع ال�سركات التابعة والزميلة املتبقية هو 31 دي�سمرب.

متار�س املجموعة ب�سكل اأ�سا�سي اأن�سطتها يف مملكة البحرين ويف دولة الكويت من خالل �سركتها التابعة.
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اأ�س�س الإعداد

اأعدت القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية، باإ�ستثناء ال�ستثمارات املحتفظ بها لغر�س غري املتاجرة التي مت قيا�سها بالقيمة العادلة.

اأعدت القوائم املالية املوحدة بالدينار البحريني، والذي يعد العملة الرئي�سية لعمليات ال�سركة وعملة عر�س املجموعة.

بيان بالإلتزام

التجارية  ال�سركات  لقانون  وطبقًا  الدويل  املحا�سبة  معايري  ال�سادرة عن جمل�س  املالية  التقارير  لإعداد  الدولية  للمعايري  وفقًا  للمجموعة  املوحدة  املالية  القوائم  اأعدت 

البحريني والدليل الإر�سادي مل�سرف البحرين املركزي )والأحكام النافذة من املجلد رقم 6( وتوجيهات م�سرف البحرين املركزي والقوانني والقرارات املتعلقة بها وقواعد 

واإجراءات بور�سة البحرين.

اأ�س�س التوحيد

اأو حقوق  2018. تتحقق ال�سيطرة عندما يكون لدى املجموعة تعر�سات  31 دي�سمرب  ت�ستمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية لل�سركة و�سركاتها التابعة كما يف 

على العوائد املتغرية من خالل م�ساركتها مع ال�سركة امل�ستثمر فيها ولديها القدرة على التاأثري على تلك العوائد من خالل اإ�ستخدام �سلطتها على ال�سركة امل�ستثمر فيها. 

وبالأخ�س، ت�سيطر املجموعة على ال�سركة امل�ستثمر فيها فقط اإذا كان لدى املجموعة:

ال�سلطة على ال�سركة امل�ستثمر فيها )اأي احلقوق القائمة التي متنحها القدرة احلالية لتوجيه الأن�سطة ذات ال�سلة لل�سركة امل�ستثمر فيها(؛    -  

تعر�سات على اأو حقوق على عوائد متغرية من خالل م�ساركتها مع ال�سركة امل�ستثمر فيها؛ و  -  

القدرة على اإ�ستخدام �سلطتها على ال�سركة امل�ستثمر فيها للتاأثري على مقدار عوائدها.  -  

ب�سكل عام، هناك افرتا�س باأن اأغلبية حقوق الت�سويت ينتج عنها ال�سيطرة. لدعم هذا الفرتا�س، وعندما تكون لدى املجموعة حقوق اأقل يف اأغلبية حقوق الت�سويت اأو 

حقوق م�سابهة لل�سركة امل�ستثمر فيها، تاأخذ املجموعة يف العتبار جميع احلقائق والظروف ذات ال�سلة يف تقييم ما اإذا كان لديها ال�سلطة على ال�سركة امل�ستثمر فيها، مبا 

يف ذلك: 

الرتتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق الت�سويت الآخرين لل�سركة امل�ستثمر فيها؛   -  

احلقوق الناجتة عن الرتتيبات التعاقدية الأخرى؛ و  -  

حقوق الت�سويت للمجموعة وحقوق الت�سويت املمكنة.  -  

تقوم املجموعة باإعادة تقييم ما اإذا كانت م�سيطرة اأو غري م�سيطرة على ال�سركة امل�ستثمر فيها اإذا كانت احلقائق والظروف ت�سري باأن هناك تغريات على عن�سر اأو اأكرث من 

عنا�سر ال�سيطرة الثالث. يبداأ توحيد ال�سركة التابعة عندما حت�سل املجموعة على ال�سيطرة على ال�سركة التابعة ويتم اإيقاف التوحيد عندما تفقد املجموعة �سيطرتها على 

ال�سركة التابعة. يتم ت�سمني موجودات ومطلوبات ودخل وم�سروفات ال�سركة التابعة املقتناة اأو امل�ستبعدة خالل ال�سنة يف القوائم املالية املوحدة من تاريخ ح�سول املجموعة 

على ال�سيطرة لغاية تاريخ اإيقاف املجموعة �سيطرتها على ال�سركة التابعة.

ين�سب الربح اأو اخل�سارة وكل عن�سر من عنا�سر الدخل ال�سامل الآخر اإىل حقوق حاملي ال�سركة الأم للمجموعة واحلقوق غري امل�سيطرة، حتى لو اأن هذه النتائج توؤدي اإىل 

عجز يف ر�سيد احلقوق غري امل�سيطرة. اأينما ا�ستلزم الأمر، يتم عمل تعديالت يف القوائم املالية لل�سركات التابعة لتتما�سي �سيا�ساتها املحا�سبية مع ال�سيا�سات املحا�سبية 

للمجموعة. مت ا�ستبعاد جميع املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية والدخل وامل�سروفات والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت البينية بني اأع�ساء املجموعة بالكامل عند 

التوحيد.

يتم احت�ساب التغيري يف ح�سة ملكية ال�سركة التابعة، دون فقدان ال�سيطرة، كمعاملة اأ�سهم حقوق امللكية. 

اإذا فقدت املجموعة �سيطرتها على ال�سركة التابعة، فاإنها تقوم با�ستبعاد املوجودات )مبا يف ذلك ال�سهرة( واملطلوبات ذات ال�سلة لل�سركة التابعة واحلقوق غري امل�سيطرة 

والبنود الأخرى حلقوق امللكية بينما يتم اإثبات اأي مك�سب اأو خ�سارة ناجتة يف القائمة املوحدة للدخل. يتم اإثبات اأي ا�ستثمار حمتفظ به بالقيمة العادلة.

معايري وتف�سريات جديدة ومعدلة نافذة اعتباراً من 1 يناير 2018

والتف�سريات  املعايري  بع�س  با�ستثناء  ال�سابقة،  ال�سنة  يف  امل�ستخدمة  لتلك  مطابقة  هي  املوحدة  املالية  القوائم  هذه  اإعداد  يف  واملتبعة  امل�سجلة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  اإن 

والتعديالت اجلديدة التي اأدخلت على املعايري والتف�سريات املطبقة من قبل املجموعة كما يف 1 يناير 2018. مل تقم املجموعة بالتطبيق املبكر لأي معيار اأو تف�سري اأو تعديل 

اآخر مت اإ�سداره ولكنه غري اإلزامي بعد. اإن طبيعة وتاأثري كل معيار اأو تعديل جديد والذي ا�ستنتجت الإدارة باأن له تاأثري على املجموعة هي مو�سحة اأدناه:
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معايري وتف�سريات جديدة ومعدلة نافذة اعتباراً من 1 يناير 2018 )تتمة(

قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 املتعلق بالأدوات املالية واملعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15 املتعلق باإيرادات من عقود مربمة 

مع عمالء لأول مرة. مت تو�سيح طبيعة وتاأثري التغريات كنتيجة لتطبيق املعايري اجلديدة اأدناه: 

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 املتعلق بالأدوات املالية

يحل املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 املتعلق بالأدوات املالية حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم 39 املتعلق بالأدوات املالية: الإثبات والقيا�س للفرتات ال�سنوية 

املبتدئة يف اأو بعد 1 يناير 2018، يجمع املعيار بني جميع اجلوانب الثالث ملحا�سبة الأدوات املالية: الت�سنيف والقيا�س وال�سمحالل وحما�سبة التحوط.

بالن�سبة للمجموعة، كان جلوانب الت�سنيف والقيا�س والإ�سمحالل يف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 تاأثري على املجموعة. مبا اأن املجموعة ل تدخل يف عقود 

امل�ستقات فاإن حما�سبة التحوط لي�س لها اأي تاأثري على املجموعة. 

اأرقام املقارنة وا�ستمرت  اإعادة عر�س  2018، دون  1 يناير  باأثر رجعي، بتاريخ التطبيق املبدئي يف   9 قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 

بتقدميها مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم 39. فقد اأثر تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 على اإعادة ت�سنيف ا�ستثمارات املجموعة يف اأدوات اأ�سهم 

حقوق امللكية من ا�ستثمارات متاحة للبيع اإىل ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر.

ت�سينف وقيا�س الأدوات املالية 

يتطلب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 باأن يتم ت�سنيف جميع املوجودات املالية وقيا�سها لحقًا اإما بالتكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة على اأ�سا�س منوذج اأعمال 

املن�ساأة لإدارة املوجودات؛ وما اإذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لالأدوات املالية متثل »فقط املدفوعات على املبلغ الأ�سلي للدّين اأو الفائدة على املبلغ الأ�سلي القائم«.

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر 

)1( اأدوات اأ�سهم حقوق امللكية 

عند الإثبات املبدئي، ميكن للمجموعة اإجراء اختيار ل رجعة فيه )على اأ�سا�س كل اأداة على حدة( لت�سنيف ا�ستثماراتها يف اأدوات اأ�سهم حقوق امللكية كمدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر اإذا مل يتم الحتفاظ با�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية لغر�س غري املتاجرة.

يتم الحتفاظ باملوجودات اأو املطلوبات املالية لغر�س املتاجرة يف احلالت التالية:

)اأ(   اإذا مت اقتناوؤها اأو تكبدها اأ�سا�سًا لغر�س بيعها اأو اإعادة �سراوؤها يف املدى القريب؛

)ب(  عند الإثبات املبدئي، ت�سكل جزءًا من حمفظة الأدوات املالية املحددة التي يتم اإدارتها معًا والتي لديها دليل على وجود منط فعلي موؤخرًا لتحقيق الأرباح على املدى 

الق�سري؛ اأو

)ج(  باأنها م�ستقات مالية )با�ستثناء امل�ستقات التي هي عقود �سمانات مالية اأو اأداة حتوط م�سنفة وذات فعالية(.

اأكرث  جمديًا  عر�سًا  تقدم  الآخر  ال�سامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  كمدرجة  املتاجرة  غري  لغر�س  بها  املحتفظ  ال�ستثمارات  ت�سنيف  باأن  الإدارة  جمل�س  يعتقد 

لال�ستثمارات الإ�سرتاتيجية املتو�سطة اأو الطويلة الآجل، عو�سًا عن اإظهار التغريات يف القيمة العادلة مبا�سرًة يف القائمة املوحدة للدخل. 

يتم مبدئيًا قيا�س ال�ستثمارات يف اأدوات اأ�سهم حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة من الدخل ال�سامل الآخر بالقيمة العادلة م�سافًا اإليها تكاليف املعاملة. ويتم لحقًا 

قيا�سها بالقيمة العادلة مع اإثبات املكا�سب واخل�سائر الناجتة من التغريات يف القيمة العادلة يف الدخل ال�سامل الآخر و«احتياطي القيمة العادلة« �سمن القائمة املوحدة 

للتغريات يف حقوق امللكية. �سوف لن يتم اإعادة ت�سنيف املكا�سب اأو اخل�سائر املرتاكمة يف القائمة املوحدة للدخل عند ا�ستبعاد ا�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية. 

�سي�ستمر اإثبات اأرباح الأ�سهم لال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر يف اأدوات اأ�سهم حقوق امللكية يف القائمة املوحدة للدخل عندما يوجد 

لدى املجموعة احلق ل�ستالم اأرباح الأ�سهم، ما مل ت�سرتد اأرباح الأ�سهم بو�سوح جزءًا من تكلفة ال�ستثمار يف اأدوات اأ�سهم حقوق امللكية. 
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في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  )تتمة(  2

معايري وتف�سريات جديدة ومعدلة نافذة اعتباراً من 1 يناير 2018 )تتمة(

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 املتعلق بالأدوات املالية )تتمة(

ت�سينف وقيا�س الأدوات املالية )تتمة(

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر )تتمة(

)2( اأدوات الدّين 

تقي�س املجموعة اأدوات الدّين بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر اإذا مت ا�ستيفاء كل من ال�سرطنّي التاليني:

يتم الحتفاظ باملوجودات املالية �سمن منوذج الأعمال الذي يهدف اإىل الحتفاظ باملوجودات من اأجل حت�سيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيعها؛ و  -

ينتج عن ال�سروط التعاقدية للموجود املايل يف تواريخ حمددة تدفقات نقدية والتي تعد فقط مدفوعات على املبلغ الأ�سلي للدّين والفائدة على املبلغ الأ�سلي القائم.  -

يتم اإثبات اأدوات الّدين املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر ودخل الفوائد واإعادة تقييم العمالت الأجنبية وخ�سائر ال�سمحالل اأو ا�سرتجاع خ�سائر 

ال�سمحالل يف القائمة املوحدة للدخل ويتم احت�سابها بنف�س الطريقة كما يف املوجودات املالية التي يتم قيا�سها بالتكلفة املطفاأة. يتم اإثبات التغريات يف القيمة العادلة 

املتبقية يف القائمة املوحدة للدخل ال�سامل. عند ال�ستبعاد، يتم اإعادة تدوير التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة املثبتة يف القائمة املوحدة للدخل ال�سامل اإىل القائمة 

املوحدة للدخل.

موجودات مالية مقا�سة بالتكلفة املطفاأة

يتم مبدئيًا اإثبات جميع املوجودات املالية الأخرى مبا يف ذلك الذمم التجارية املدينة وفقًا ملتطلبات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ويتم لحقًا قيا�سها بالتكلفة 

املطفاأة بالعتماد على ت�سنيف املوجودات املالية على النحو املو�سح اأدناه:

يتم ت�سنيف املوجودات املالية »كمدرجة بالتكلفة املطفاأة« فقط عند ا�ستيفاء كل من ال�سرطنّي التاليني:

يتم الحتفاظ باملوجودات املالية �سمن منوذج الأعمال الذي يهدف اإىل الحتفاظ باملوجودات املالية من اأجل حت�سيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و   -

ينتج عن ال�سروط التعاقدية لالأداة املالية يف تواريخ حمددة تدفقات نقدية والتي تعد فقط مدفوعات على املبلغ الأ�سلي والفائدة على املبلغ الأ�سلي القائم.  -

يتم مبدئيًا قيا�س املوجودات املالية التي ت�ستويف هذه املعايري بالقيمة العادلة م�سافًا اإليها تكاليف املعامالت التي تن�سب مبا�سرًة اإىل اإقتناء املوجودات املالية. ويتم قيا�سها 

لحقًا بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقه معدل الفائدة الفعلي بعد ح�سم اأي ا�سمحالل يف القيمة. يتم اإثبات املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن ال�ستبعاد اأو ال�سمحالل يف 

القائمة املوحدة للدخل.

اإ�سمحالل املوجودات املالية 

لقد اأدى تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 اإىل تغري يف عملية احت�ساب املجموعة خل�سائر اإ�سمحالل املوجودات املالية عن طريق ا�ستبدال نهج اخل�سارة 

املتكبدة مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم 39 مع نهج »اخل�سائر الئتمانية املتوقعة الآجلة«. 

يتطلب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 من املجموعة ت�سجيل خم�س�س للخ�سائر الئتمانية املتوقعة جلميع القرو�س وموجودات الدّين املالية الأخرى التي ل يتم 

الحتفاظ بها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر.

ت�ستند اخل�سائر الئتمانية املتوقعة على الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية امل�ستحقة وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية )مبا يف ذلك تلك الناجتة من اأي حت�سينات 

ائتمانية التي تعترب جزءًا ل يتجزاأ من العقد( التي تتوقع املجموعة ا�ستالمها. ومن ثم يتم خ�سم العجز مبعدل تقريبي ملعدل الفائدة الفعلي الأ�سلي للموجود.

بالن�سبة »للذمم التجارية املدينة والذمم الأخرى«، قامت املجموعة بتطبيق نهج املعيار املب�سط وقامت باحت�ساب اخل�سائر الئتمانية املتوقعة على اأ�سا�س اخل�سائر الئتمانية 

املتوقعة على مدى العمر. لقد اأن�ساأت املجموعة م�سفوفة التي ت�ستند على واقع خربة اخل�سارة الئتمانية ال�سابقة للمجموعة، والتي مت تعديلها لعوامل النظرة امل�ستقبلية 

اخلا�سة باملدينني والبيئة القت�سادية.
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في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  )تتمة(  2

معايري وتف�سريات جديدة ومعدلة نافذة اعتباراً من 1 يناير 2018 )تتمة(

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 املتعلق بالأدوات املالية )تتمة(

اإ�سمحالل املوجودات املالية )تتمة(

تعترب املجموعة املوجودات املالية يف حالة التعرث يف ال�سداد عندما ت�سري املعلومات الداخلية اأو اخلارجية باأنه من غري املحتمل باأن ت�ستلم املجموعة املبالغ التعاقدية امل�ستحقة 

بالكامل قبل الأخذ يف العتبار اأي حت�سينات ائتمانية حمتفظ بها من قبل املجموعة. 

مت الإف�ساح عن تاأثري تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 على القوائم املالية املوحدة للمجموعة اأدناه:

التحول

مت تطبيق التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية الناجتة عن تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 باأثر رجعي، بخالف ذلك مل يتم اإعادة عر�س اأرقام املقارنة. 

يتم اإثبات الفروق يف القيم املدرجة للموجودات املالية الناجتة عن تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 يف ر�سيد »الأرباح املبقاة- القابلة للتوزيع« كما يف 1 

يناير 2018. ونتيجة لذلك، فاإن املعلومات الواردة ل�سنة 2017 ل تعك�س املتطلبات اخلا�سة باملعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9. ولذلك ل ميكن مقارنتها باملعلومات 

الواردة ل�سنة 2018 مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9.

1( ت�سوية القيم املدرجة للموجودات املالية كما يف 31 دي�سمرب 2017 و1 يناير 2018

يعر�س اجلدول التايل ت�سوية القيم املدرجة للموجودات املالية كما يف 31 دي�سمرب 2017 اإىل القيم املدرجة املحددة عن طريق تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 

رقم 9 يف 1 يناير 2018:

القيمة المدرجة

 كما في 1 

يناير 2018

مخ�س�س ال�سمحالل 

بناًء على الخ�سائر 

الئتمانية المتوقعة 

اإعادة ت�سنيف 

الموجودات المالية 

القيمة المدرجة

كما في 31 

دي�سمبر 2017

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

الموجودات المالية 

- - )9.852.400( 9.852.400 ا�ستثمارات متاحة للبيع 

9.852.400 - 9.852.400 - ا�ستثمارات محتفظ بها لغر�س غير المتاجرة مدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

8.231.580 )67.305( - 8.298.885 ذمم تجارية مدينة وذمم اأخرى

2.779.561 - - 2.779.561 نقد واأر�سدة لدى بنوك وودائع ق�سيرة الأجل

20.863.541 )67.305( - 20.930.846

2( التاأثري على جمموع  الإحتياطيات الأخرى واحلقوق غري امل�سيطرة 

حقوق غير م�سيطرة  مجموع الإحتياطيات 

دينار بحريني دينار بحريني

2.708.756 14.397.180

- )67.305( اإثبات مخ�س�س ال�سمحالل بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9

)3.549( )6.529( �سافي التاأثير الناتج عن تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15

)3.549( )73.834(

2.705.207 14.323.346 اإعادة عر�س الر�سيد الإفتتاحي كما في 1 يناير 2018

3( ت�سوية املخ�س�س امل�سجل كما يف 31 دي�سمرب 2017 و1 يناير 2018 

يعر�س اجلدول التايل ت�سوية خم�س�س ال�سمحالل امل�سجل م�سبقًا للذمم التجارية املدينة كما يف 31 دي�سمرب 2017 اإىل املخ�س�س املعدل للخ�سائر الئتمانية املتوقعة كما 

يف 1 يناير 2018 ب�ساأن التحول اإىل املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9:

كما في 1 

يناير 2018

تعديل

التحول 

كما في 31 

دي�سمبر 2017

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

المخ�س�س / الخ�سائر الئتمانية المتوقعة المتعلقة بما يلي:

656.736 67.305 589.431 ذمم تجارية مدينة وذمم اأخرى  
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في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  )تتمة(  2

معايري وتف�سريات جديدة ومعدلة نافذة اعتباراً من 1 يناير 2018 )تتمة(

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15 املتعلق باإيرادات من عقود مربمة مع عمالء 

يحل املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15 حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم 11 املتعلق بعقود الإن�ساء ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 18 املتعلق بالإيرادات والتف�سريات 

ذات ال�سلة وينطبق على جميع الإيرادات الناجتة من العقود املربمة مع العمالء، ما مل تقع تلك العقود �سمن نطاق املعايري الأخرى. يحدد املعيار اجلديد منوذج من خم�س 

خطوات لحت�ساب الإيرادات الناجتة من العقود املربمة مع العمالء. مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15، يتم اإثبات الإيراد مببلغ يعك�س املقابل الذي تتوقع 

املن�ساأة ا�ستحقاقه نظري نقل الب�سائع اأو اخلدمات اإىل العمالء.

يتطلب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15 من املن�ساآت ممار�سة الجتهادات، بالأخذ يف العتبار جميع احلقائق والظروف ذات ال�سلة عند تطبيق كل خطوة من 

خطوات النموذج على العقود املربمة مع عمالئهم. كما يحدد املعيار املحا�سبة عن التكاليف الإ�سافية للح�سول على العقد والتكاليف املرتبطة مبا�سرًة بالوفاء بالعقد. 

قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15 باإ�ستخدام نهج باأثر رجعي كامل. مل يتم الإف�ساح عن تاأثري التحول على الفرتة احلالية لأن املعيار 

يقدم الطريقة العمليه الختيارية. مل تقم املجموعة بتطبيق اأي من الطرق العملية الختيارية الأخرى املتاحة.

تنتج اإيرادات املجموعة من العقود املربمة مع العمالء من بيع الب�سائع وتقدمي اخلدمات. فيما يلي اأدناه �سيا�سات اإثبات الإيرادات املحددة فيما يتعلق بتلك العقود املربمة 

مع العمالء.

1(  بيع الب�سائع 

تت�سمن عقود املجموعة املربمة مع العمالء لبيع الب�سائع ب�سكل عام على التزام اأداء واحد. لقد ا�ستنتجت املجموعة باأنه ينبغي اإثبات الإيرادات الناجتة من بيع الب�سائع 

يف الوقت الذي يتم فيه حتويل ال�سيطرة على املوجود اإىل العميل )ب�سفة عامة عند ت�سليم الب�سائع(. لذلك، فاإن تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15 لي�س 

له اأي تاأثري على توقيت اإثبات الإيرادات. يتم حتديد �سعر معاملة الب�سائع املباعة، بالأخذ يف العتبار تاأثريات املقابل املتغري )راجع اأدناه(. لقد ا�ستنتجت املجموعة باأن 

عقودها املربمة مع العمالء ل تت�سمن على عنا�سر متول جوهرية اأو اعتبارات غري نقدية.

املقابل املتغري 

تقدم بع�س عقود بيع الب�سائع للعمالء حق ال�سرتجاع وتخفي�سات الكمية ور�سوم العر�س. مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15، توؤدي حقوق ال�سرتجاع 

وتخفي�سات الكمية ور�سوم العر�س اإىل املقابل املتغري. يتم تقدير املقابل املتغري عند بداية العقد ويقيد اإىل اأن يتم بعد ذلك حل حالة عدم التيقن املرتبطة به. يوؤدي تطبيق 

القيد على املقابل املتغري اإىل زيادة مبلغ الإيراد الذي �سيتم تاأجيله.

اأ( حقوق ال�سرتجاع 

املبلغ  متو�سط  نهج  باإ�ستخدام  املتوقعة  ال�سرتجاعات  بتقدير  ال�سابق  يف  املجموعة  قامت  حمددة،  زمنية  فرتة  خالل  الب�سائع  ا�سرتجاع  حق  للعميل  العقد  مينح  عندما 

لالحتمالية املرجحة. قبل تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15، يتم تاأجيل واإثبات مبلغ ال�سرتجاعات املتوقعة يف قائمة املركز املايل �سمن »الذمم التجارية 

الدائنة والذمم الأخرى« مع اإجراء تعديل مقابل »تكلفة املبيعات«. يتم ت�سمني القيمة املدرجة املبدئية للب�سائع املتوقع ا�سرتجاعها �سمن »املخزون«.

مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15، يكون املقابل امل�ستلم من العميل متغريًا نظرًا لأن العقد ي�سمح للعميل با�سرتجاع املنتجات. ت�ستخدم املجموعة طريقه 

القيمة املتوقعة لتقدير الب�سائع التي �سيتم ا�سرتجاعها لأن هذه الطريقة تتنباأ ب�سكل اأف�سل مبلغ املقابل املتغري الذي ت�ستحقه املجموعة. تطبق املجموعة املتطلبات الواردة يف 

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15 املتعلقة بقيد التقديرات للمقابل املتغري الذي ميكن اإدراجه يف �سعر املعاملة. تقوم املجموعة بعر�س املطلوب امل�سرتد واملوجود 

بحق ا�سرتجاع املنتجات من العميل ب�سكل منف�سل يف القائمة املوحدة للمركز املايل. عند تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15، قامت املجموعة باإعادة 

ت�سنيف »الذمم التجارية الدائنة والذمم الأخرى« اإىل »عقد ومطلوبات م�سرتدة« و«املخزون« اإىل »حق ا�سرتجاع املوجودات« كما يف 1 يناير 2017. بالإ�سافة اإىل ذلك،  

لقد نتج عن اإعادة القيا�س »عقد ومطلوبات م�سرتدة« و«حق ا�سرتجاع املوجودات« اإ�سافية يف القائمة املوحدة للمركز املايل كما يف 1 يناير 2017.  حتدد املجموعة مبالغ 

»املطلوبات امل�سرتدة« و«حق ا�سرتجاع املوجودات« ويتم تعديل �سايف التاأثري يف »الأرباح املبقاة« يف القائمة املوحدة للتغريات يف حقوق امللكية. 
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  )تتمة(  2

معايري وتف�سريات جديدة ومعدلة نافذة اعتباراً من 1 يناير 2018 )تتمة(

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15 املتعلق باإيرادات من عقود مربمة مع عمالء )تتمة(

1(  بيع الب�سائع )تتمة(

املقابل املتغري )تتمة(

اأ(  حقوق ال�سرتجاع )تتمة(

مت اإعادة عر�س القائمة املوحدة للمركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2017 مما نتج عنه اإثبات »حق ا�سرتجاع املوجودات« و«العقد واملطلوبات امل�سرتدة« البالغة 32.976 دينار 

بحريني و43.054 دينار بحريني على التوايل وخف�س يف »الذمم التجارية الدائنة والذمم الأخرى« و«املخزون« و«الأرباح املبقاة - غري القابلة للتوزيع« البالغة 43،054 

دينار بحريني و32،976 دينار بحريني و10،078 دينار بحريني على التوايل. كما مت اإعادة عر�س القائمة املوحدة للدخل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017 مما نتج عنه 

انخفا�س يف »الإيرادات الناجتة من العقود املربمة مع العمالء« و«تكاليف الإيرادات« البالغة 43،054 دينار بحريني و32،976 دينار بحريني على التوايل.

ب(  التخفي�سات الكمية 

تقدم املجموعة التخفي�سات الكمية باأثر رجعي لبع�س عمالئها على املنتجات امل�سرتاة من قبل العميل مبجرد اأن تتجاوز كميه املنتجات امل�سرتاة خالل الفرتة احلد الأق�سى 

املحدد يف العقد. يتم مقا�سة التخفي�سات مقابل املبالغ امل�ستحقة الدفع من قبل العميل.

الذي ي�ستحقه، طبقت املجموعة  املتغري  املقابل  لتقدير  املتغري.  املقابل  اإىل  باأثر رجعي  الكمية  التخفي�سات  توؤدي   ،15 املالية رقم  التقارير  الدويل لإعداد  املعيار  مبوجب 

»طريقة املبلغ الأكرث احتماًل« للعقود ذات احلدود الق�سوى منفردة الكمية. و«طريقة القيمة املتوقعة« للعقود ذات احلدود الق�سوى لأكرث من كمية واحدة. اإن الطريقة 

املختارة التي تتوقع ب�سكل اأف�سل مبلغ املقابل املتغري مدفوعة اأ�سا�سًا بعدد من احلدود الق�سوى للكمية الواردة يف العقد. ومن ثم قامت املجموعة بتطبيق املتطلبات املتعلقة 

15، قامت املجموعة  التقارير املالية رقم  واإثبات املطلوبات امل�سرتدة للتخفي�سات امل�ستقبلية املتوقعة. عند تطبيق املعيار الدويل لإعداد  التقديرات للمقابل املتغري  بقيد 

باإثبات »العقد واملطلوبات امل�سرتدة« للتخفي�سات امل�ستقبلية املتوقعة وا�ستبعاد خم�س�س التخفي�سات املثبت م�سبقًا �سمن »الذمم التجارية الدائنة والذمم الأخرى« وتعديل 

ر�سيد »الأرباح املبقاة« لأي فروق.

مت اإعادة عر�س القائمة املوحدة للمركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2017 مما ينتج عنه اإثبات »العقد واملطلوبات امل�سرتدة« البالغة 124.081 دينار بحريني وانخفا�س يف 

»الذمم التجارية الدائنة والذمم الأخرى« البالغة 124.081 دينار بحريني. كما مت اإعادة عر�س القائمة املوحدة للدخل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017 مما ينتج عنه 

انخفا�س يف »الإيرادات الناجتة من العقود املربمة مع العمالء« و«م�سروفات البيع والتوزيع« البالغة 822،592 دينار بحريني.

ج( ر�سوم العر�س 

تقوم املجموعة بدفع ر�سوم العر�س لعمالئها ل�ستئجار رفوف لعر�س منتجاتها. ويتم مقا�سة ر�سوم العر�س من املبالغ امل�ستحقة الدفع من العميل.

مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15، توؤدي ر�سوم العر�س اإىل املقابل املتغري والتي تقوم املجموعة بتطبيقها من خالل تخفي�س الإيرادات.

مت اإعادة عر�س القائمة املوحدة للدخل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017 فيما يتعلق بر�سوم العر�س مما ينتج عنه انخفا�س يف “الإيرادات الناجتة من العقود املربمة مع 

العمالء” و”م�سروفات البيع والتوزيع” البالغة 282.962 دينار بحريني.

)2(  تقدمي اخلدمات

يتم اإثبات الإيراد من تقدمي اخلدمات عندما ميكن تقدير نتائج املعاملة بواقعية، بالرجوع اإىل مرحلة اإمتام املعاملة بتاريخ اإعداد التقارير املالية.

مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15، ا�ستنتجت املجموعة باأن الإيرادات الناجتة من تقدمي اخلدمات �سي�ستمر اإثباتها مع مرور الوقت باإ�ستخدام مناذج 

املدخالت ذات ال�سلة. تتعلق اإيرادات املجموعة من تقدمي اخلدمات اأ�سا�سا بدخل التخزين الذي مت عر�سه م�سبقًا ب�سكل منف�سل يف القائمة املوحدة للدخل. عند تطبيق 

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15، يتم عر�س دخل التخزين الذي مت الإف�ساح عنه ب�سكل منف�سل يف ال�سنة ال�سابقة �سمن اإيرادات من عقود مربمة مع العمالء.

تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية رقم 22 املتعلق مبعامالت العملة الأجنبية واملقابل املدفوع مقدماً 

يو�سح التف�سري اأنه عند حتديد �سعر ال�سرف الفوري الذي �سيتم ا�ستخدامه عند الإثبات املبدئي للموجود اأو امل�سروف اأو الدخل ذو ال�سلة )اأو جزء منه( عند ا�ستبعاد 

املوجودات غري النقدية اأو املطلوبات غري النقدية ذات ال�سلة باملقابل املدفوع مقدمًا، فاإن تاريخ املعاملة هو التاريخ الذي تثبت فيه املن�ساأة مبدئيًا املوجودات غري النقدية 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 2018
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في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  )تتمة(  2

معايري وتف�سريات جديدة ومعدلة نافذة اعتباراً من 1 يناير 2018 )تتمة(

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15 املتعلق باإيرادات من عقود مربمة مع عمالء )تتمة(

تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية رقم 22 املتعلق مبعامالت العملة الأجنبية واملقابل املدفوع مقدماً )تتمة(

اأو املطلوبات غري النقدية الناجتة عن املقابل املدفوع مقدمًا. واإذا كانت هناك مدفوعات اأو مبالغ م�ستلمة متعددة مدفوعة مقدمًا، عندئذ يجب على املن�ساأة اأن حتدد تاريخ 

املعامالت لكل دفعه اأو مبلغ م�ستلم للمقابل املدفوع مقدمًا. ل يوجد لهذا التف�سري اأي تاأثري على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

مت تطبيق العديد من املعايري والتف�سريات والتعديالت اجلديدة الأخرى التي اأدخلت على املعايري والتف�سريات لأول مرة يف �سنة 2017. اإل اأنها، لي�ست لها اأي تاأثري على 

القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

حتويالت العمالت الأجنبية

يتم عر�س القوائم املالية املوحدة للمجموعة بالدينار البحريني والذي يعد اأي�سَا العملية الرئي�سية لعمليات ال�سركة. حتدد املجموعة العملة الرئي�سية لكل وحدة من وحدات 

اإعادة تدوير  الأعمال ويتم قيا�س البنود املت�سمنة يف القوائم املالية لكل وحدة با�ستخدام تلك العملة الرئي�سية. ت�ستخدم املجموعة الطريقة املبا�سرة للتوحيد واختارت 

املك�سب اأو اخل�سارة التي تنتج من ا�ستخدام تلك الطريقة.

املعامالت والإر�سدة

يتم مبدئيًا ت�سجيل املعامالت بالعمالت الأجنبية باأ�سعار العملة الرئي�سية املعنية بها ال�سائدة بالتاريخ الذي تاأهلت فيه املعاملة لالإثبات لأول مرة. 

يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية املعرو�سة بالعمالت الأجنبية با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف الفورية للعملة الرئي�سية ال�سائدة بتاريخ اإعداد التقارير املالية. 

ترحل جميع الفروق الناجتة عن الت�سوية اأو حتويل البنود النقدية اإىل القائمة املوحدة للدخل.

البنود غري  للمعامالت. يتم حتويل  املبدئية  بالتواريخ  ال�سائدة  اأ�سعار ال�سرف  با�ستخدام  الأجنبية  بالعمالت  التاريخية  بالتكلفة  املقا�سة  النقدية  البنود غري  يتم حتويل 

النقدية املقا�سة بالقيمة العادلة بالعمالت الأجنبية با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بالتاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة. يتم معاملة املك�سب اأو اخل�سارة الناجتة 

عن اإعادة حتويل البنود غري النقدية مت�سيًا مع اإثبات املك�سب اأو اخل�سارة الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة لهذا البند )اأي فروق التحويل على البنود التي يتم اإثبات 

مك�سب اأو خ�سارة قيمها العادلة يف القائمة املوحدة للدخل ال�سامل اأو القائمة املوحدة للدخل كما يتم اإثباتها يف القائمة املوحدة للدخل ال�سامل اأو القائمة املوحدة للدخل 

على التوايل(.

�سركات املجموعة

عند التوحيد، يتم حتويل موجودات ومطلوبات العمليات الأجنبية اإىل الدينار البحريني باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ اإعداد التقارير املالية ويتم حتويل بنود قوائم دخلها 

على اأ�سا�س متو�سط اأ�سعار ال�سرف لل�سنة. يتم اإثبات فروق ال�سرف الناجتة من التحويل عند التوحيد يف القائمة املوحدة للدخل ال�سامل. عند ا�ستبعاد عملية اأجنبية، يتم 

اإثبات بند القائمة املوحدة للدخل ال�سامل املتعلقة بتلك بالعملية الأجنبية يف القائمة املوحدة للدخل. 

الإيرادات

اإيرادات من عقود مربمة مع العمالء

تعمل املجموعة املجموعة يف جمال الإنتاج والت�سويق والتجارة يف املنتجات الغذائية واملرطبات وتقدمي خدمات التخزين واخلدمات اللوج�ستية. يتم اإثبات الإيرادات من 

العقود املربمة مع العمالء عندما يتم حتويل ال�سيطرة على الب�سائع اأو اخلدمات اإىل العميل مببلغ يعك�س املقابل الذي تتوقع املجموعة ا�ستحقاقه نظري نقل تلك الب�سائع 

اأو اخلدمات. لقد ا�ستنتجت املجموعة ب�سفة عامة باأنها تعمل كرب املال يف جميع ترتيبات اإيراداتها نظرًا لأنها عادًة ما ت�سيطر على الب�سائع اأو اخلدمات قبل نقلها اإىل 

العميل.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  )تتمة(  2

الإيرادات )تتمة(

اإيرادات من عقود مربمة مع العمالء )تتمة(

مت تقدمي الإف�ساحات حول الإجتهادات املحا�سبية اجلوهرية  والتقديرات والفر�سيات املتعلقة بالإيرادات من العقود املربمة مع العمالء يف الإي�ساح 3.

كما يجب ا�ستيفاء املعايري املحددة املو�سحة اأدناه ملختلف اأنواع الإيرادات:

بيع الب�سائع 

اإثبات الإيرادات الناجتة من بيع الب�سائع يف الوقت الذي يتم فيه حتويل ال�سيطرة على املوجود اإىل العميل، ب�سفة عامة عند ت�سليم الب�سائع. اإن مدة الئتمان العتيادية 

هي 60 اإىل 90 يومًا عند الت�سليم. 

تاأخذ املجموعة يف العتبار فيما اإذا كانت هناك وعود اأخرى يف العقد متثل التزامات اأداء منف�سلة والتي يجب تخ�سي�س جزء من �سعر املعاملة لها. عند حتديد �سعر معاملة 

لبيع الب�سائع، تاأخذ املجموعة يف العتبار تاأثري املقابل املتغري ووجود مكونات متويل جوهرية واملقابل غري النقدي واملقابل امل�ستحق الدفع للعميل )اإن وجد(. يف الوقت 

احلايل فقط املقابل املتغري لديه تاأثري على اإثبات اإيرادات املجموعة.

)1(  املقابل املتغري 

اإذا كان املقابل يف العقد يت�سمن على مبلغ متغري، فاإن املجموعة تقدر مبلغ املقابل الذي ت�ستحقة نظري نقل الب�سائع اإىل العميل. يتم تقدير املقابل املتغري عند بداية العقد 

ويقيد حلني يكون من املحتمل جدًا عدم حدوث ا�سرتجاع اليرادات اجلوهرية يف مبلغ الإيرادات املرتاكمة املثبتة عندما يتم حل حالة عدم التيقن املرتبطة به يف وقت لحق. 

تت�سمن بع�س عقود بيع الب�سائع للعمالء على تخفي�سات كمية. توؤدي حقوق ال�سرتجاع والتخف�سيات الكمية اإىل املقابل املتغري.

حقوق ال�سرتجاع   •
متنح بع�س العقود للعميل حق ا�سرتجاع الب�سائع خالل فرتة زمنية حمددة. ت�ستخدم املجموعة طريقه القيمة املتوقعة لتقدير الب�سائع التي �سيتم ا�سرتجاعها لأن هذه   

الطريقة تتنباأ ب�سكل اأف�سل مبلغ املقابل املتغري الذي ت�ستحقه املجموعة. تطبق املجموعة املتطلبات الواردة يف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15 املتعلقة 

بقيد التقديرات للمقابل املتغري الذي ميكن اإدراجه يف �سعر املعاملة. بالن�سبة للب�سائع التي يتوقع ا�سرتجاعها، عو�سًا عن الإيرادات، تقوم املجموعة باإثبات املطلوبات 

امل�سرتدة. كما يتم اإثبات حق ا�سرتجاع املوجودات )والتعديل املقابل لتكلفة املبيعات( للحق يف ا�سرتداد املنتجات من العميل.

التخفي�سات الكمية   •
تقدم املجموعة التخفي�سات الكمية باأثر رجعي لبع�س عمالئها على جميع املنتجات امل�سرتاة من قبل العميل مبجرد اأن تتجاوز كمية املنتجات امل�سرتاة خالل فرتة   

احلدود الق�سوى املحددة يف العقد. يتم مقا�سة التخفي�سات مقابل املبالغ امل�ستحقة الدفع من قبل العميل. لتقدير املقابل املتغري الذي ت�ستحقه، طبقت املجموعة 

طريقة املبلغ الأكرث احتماًل للعقود ذات احلدود الق�سوى منفردة الكميه وطريقة القيمة املتوقعة للعقود ذات احلدود الق�سوى لأكرث من كمية واحدة. اإن الطريقة 

املختارة التي تتنباأ ب�سكل اأف�سل مبلغ املقابل املتغري مدفوعة اأ�سا�سًا بعدد من احلدود الق�سوى للكمية الواردة يف العقد. ومن ثم قامت املجموعة بتطبيق املتطلبات 

املتعلقة بقيد التقديرات للمقابل املتغري واإثبات املطلوبات امل�سرتدة  للتخفي�سات امل�ستقبلية املتوقعة.

اإيرادات اأخرى

دخل الفوائد

يتم ت�سجيل دخل الفوائد باإ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، والذي مبوجبه يتم خ�سم املبالغ النقدية املتوقعة م�ستقباًل خالل العمر الزمني لالأدوات املالية اأو فرتة 

اأق�سر اإىل �سايف القيمة املدرجة للموجود املايل اأو املطلوب، اأيهما اأن�سب.

دخل اأرباح اأ�سهم

يتم اإثبات دخل اأرباح الأ�سهم عندما يثبت حق املجموعة يف اإ�ستالم اأرباح الأ�سهم، والذي يكون عادًة عندما يوافق امل�ساهمني على توزيع اأرباح الأ�سهم. 

اإيرادات اأخرى

يتم اإثبات الإيرادات الأخرى على اأ�سا�س مبداأ الإ�ستحقاق عندما يتم حتقيق الدخل.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 2018
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  )تتمة(  2

الإيرادات )تتمة(

اإيرادات اأخرى)تتمة(

)2( ذمم جتارية مدينة 

املتعلقة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  راجع  املقابل(.  �سداد مبلغ  ا�ستحقاق  قبل  الوقت  يتطلب فقط مرور  )اأي  امل�سروط  املقابل غري  املجموعة يف مبلغ  املدينة حق  الذمم  متثل 

باملوجودات املالية للح�سول على مزيد من التفا�سيل.

)3( مطلوبات العقد 

مطلوبات العقد هي التزامات بنقل الب�سائع اأو اخلدمات اإىل العميل الذي ا�ستملت منه املجموعة املقابل )اأو مبلغ املقابل امل�ستحق( من العميل. اإذا قام العميل بدفع املقابل 

قبل نقل املجموعة الب�سائع اأو اخلدمات اإىل العميل، فاإنه يتم اإثبات مطلوبات العقد عند اإجراء الدفع اأو عند ا�ستحقاق ال�سداد )اأيهما اأ�سبق(. يتم اإثبات مطلوبات العقد 

كاإيراد عندما تقوم املجموعة بتنفيذ العقد.

)4( حق ا�سرتجاع املوجودات

ميثل حق ا�سرتجاع املوجودات حق املجموعة يف ا�سرتداد الب�سائع املتوقع ا�سرتجاعها من قبل العمالء. يتم قيا�س املوجودات بالقيمة املدرجة ال�سابقة للمخزون، حم�سومًا 

منها اأي تكاليف متوقعة ل�سرتداد الب�سائع، مبا يف ذلك اأي انخفا�س حمتمل يف قيمة الب�سائع امل�سرتجعة. تقوم املجموعة بتحديث قيا�س املوجودات امل�سجلة لأية مراجعات 

�سافةاإىل اأي تخفي�سات اإ�سافية يف قيمة المنتجات امل�سرتجعة. لم�ستوى عوائدها املتوقعة، بالإ

)5( مطلوبات م�سرتدة 

املطلوبات امل�سرتدة هي التزامات ا�سرتداد بع�س اأو جميع مبالغ املقابل امل�ستلمة )اأو الذمم املدينة( من العميل ويتم قيا�سها باملبلغ الذي تتوقع املجموعة يف نهاية الأمر باأنه 

�سريد اإىل العميل. تقوم املجموعة بتحديث تقديراتها للمطلوبات امل�سرتدة )والتغري املقابل يف �سعر املعاملة( يف نهاية فرتة اإعداد كل تقرير مايل. راجع ال�سيا�سة املحا�سبية 

املذكورة اأعاله ب�سان املقابل املتغري.

عقارات واآلت ومعدات

اإ�ستبدال جزء من العقارات  تدرج العقارات والآلت واملعدات بالتكلفة، بعد ح�سم ال�ستهالك املرتاكم واأي ا�سمحالل يف القيمة، اإن وجد. تت�سمن هذه التكاليف تكلفة 

والآلت واملعدات وتكاليف الإقرتا�س مل�ساريع البناء الطويلة الأجل اإذا مت اإ�ستيفاء معايري الإثبات. عندما يتطلب اإ�ستبدال اأجزاء جوهرية للعقارات والآلت واملعدات على 

فرتات، فاإن املجموعة تقوم باإثبات تلك الأجزاء كموجودات فردية باأعمار اإنتاجية حمددة وتقوم با�ستهالكها وفقًا لذلك. وباملثل، عندما يتم اإجراء معاينة رئي�سية، يتم 

اإثبات تكلفتها يف القيمة املدرجة للعقارات والآلت واملعدات كتكلفة اإ�ستبدال اإذا مت اإ�ستيفاء معايري الإثبات. يتم اإثبات جميع تكاليف الت�سليحات وال�سيانة الأخرى يف 

القائمة املوحدة للدخل عند تكبدها.

يتم ح�ساب ال�ستهالك على اأ�سا�س الق�سط الثابت بناًء على الأعمار الإنتاجية املتوقعة للموجودات، باإ�ستثناء، الأرا�سي اململوكة ملكًا حرًا والأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ، 

كما يلي: 

يتم عمل مراجعة للقيم املدرجة للعقارات والآلت واملعدات من حيث الإ�سمحالل عندما تكون هناك اأحداث اأو تغريات يف الظروف ت�سري اإىل عدم قابلية اإ�سرتداد القيمة 

املدرجة. يف حالة وجود اأي من هذه املوؤ�سرات وحيث تزيد القيم املدرجة على القيمة القابلة لالإ�سرتداد، يتم تخفي�س املوجودات اإىل قيمها القابلة لالإ�سرتداد، والتي تعد 

القيمة الأعلى من بني قيمتها العادلة ناق�سًا تكلفة البيع وقيمتها امل�ستخدمة. 

من 10 اإىل 30 �سنة اأو فرتة عقد التاأجري مباني مقامة على اأرا�سي موؤجرة   -  

من 2 اإىل 10 �سنوات اآلت ومكائن ومعدات تربيد املخزن    -  

من 2 اإىل 5 �سنوات اأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية    -  

من 4 اإىل 12 �سنة �سيارات    -  

يتم عمل مراجعة للقيم املدرجة للعقارات والآلت واملعدات من حيث الإ�سمحالل عندما تكون هناك اأحداث اأو تغريات يف الظروف ت�سري اإىل عدم قابلية اإ�سرتداد القيمة 

املدرجة. يف حالة وجود اأي من هذه املوؤ�سرات وحيث تزيد القيم املدرجة على القيمة القابلة لالإ�سرتداد، يتم تخفي�س املوجودات اإىل قيمها القابلة لالإ�سرتداد، والتي تعد 

القيمة الأعلى من بني قيمتها العادلة ناق�سًا تكلفة البيع وقيمتها امل�ستخدمة. 

يتم ا�ستبعاد بند من العقارات والآلت واملعدات عند البيع اأو عندما ل يتوقع احل�سول على منافع اإقت�سادية من ا�ستخدامه اأو بيعه. يتم اإثبات اأي مك�سب اأو خ�سارة ناجتة 

عن ا�ستبعاد موجود )املحت�سب على اأنه الفرق بني �سايف متح�سالت البيع والقيمة املدرجة للموجود( يف القائمة املوحدة للدخل يف ال�سنة التي مت فيها ا�ستبعاد املوجود.
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عقارات واآلت ومعدات )تتمة(

يتم مراجعة القيمة المتبقية للموجودات والأعمار الإنتاجية وطرق ال�ستهالك في نهاية كل �سنة مالية، ويتم تعديلها م�ستقباًل اإذا تطلب الأمر. 

املخزون

يـدرج المخزون بالتكلفة اأو �سافي القيمة المتوقع تحقيقها، اأيهما اأقل، بعد ح�ساب مخ�س�س المواد المتقادمة اأو بطيئـة الحركة. تمثل التكاليف تلك الم�سروفات 

المتكبدة لكل منتج حتى و�سوله اإلى موقعه و�سكله الحاليين، على النحو التالي:

التكاليف في المخازن على اأ�سا�س المتو�سط المرجح. - مواد خام ومواد ا�ستهالكية وقطع غيار ومواد اأخرى 

تكاليف المواد المبا�سرة والعمالة م�سافًا اإليها الم�سروفات الخا�سة بها على 

اأ�سا�س م�ستوى الن�ساط العادي.

- ب�ساعة تامة ال�سنع

التكاليف في المخازن على اأ�سا�س الوارد اأوًل، ال�سادر اأوًل.  - ب�ساعة لغر�س البيع

اإن �سايف القيمة املتوقع حتقيقها هو �سعر البيع املقدر �سمن الأعمال الإعتيادية، حم�سومًا منها التكاليف املقدرة لالإمتام والتكاليف املقدرة ال�سرورية حلدوث عملية البيع.

ا�سمحالل موجودات غري مالية

تقوم املجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل تقرير مايل لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي يثبت ا�سمحالل موجود مايل. اإذا وجد مثل هذا الدليل، اأو عندما يتطلب عمل 

فح�س ا�سمحالل �سنوي للموجود، تقوم املجموعة بعمل تقييم ملبلغ املوجود القابل لالإ�سرتداد. اإن القيمة القابلة لالإ�سرتداد للموجود هي القيمة العادلة الأعلى للموجود اأو 

الوحدة املنتجة للنقد ناق�سًا تكلفة البيع وقيمتها امل�ستخدمة وهي حمددة للموجود الفردي، اإل اإذا كان املوجود غري منتج للتدفقات النقدية والتي هي م�ستقلة اإىل حد بعيد 

عن تلك املوجودات الأخرى اأو جمموعة من املوجودات.

عندما تزيد القيمة املدرجة للموجود اأو الوحدة املنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالإ�سرتداد، فاإن املوجود يعترب م�سمحاًل، ويتم اإظهار املوجود باملبلغ القابل لال�سرتداد. 

عندما يتم تقييم القيمة امل�ستخدمة للموجود، فاإن التدفقات النقدية امل�ستقبلية يتم تخفي�سها اإىل قيمتها احلالية با�ستخدام معدل خ�سم ما قبل ال�سريبة والذي يعك�س 

التقييم  مناذج  ا�ستخدام  يتم  فاإنه  البيع،  تكاليف  خ�سم  بعد  العادلة  القيمة  حتديد  عند  باملوجود.  اخلا�سة  واملخاطر  للنقود  الزمنية  للقيمة  لل�سوق  احلالية  التقييمات 

املنا�سبة. هذه احل�سابات يتم تاأييدها من قبل م�ساعفات التقييم اأو اأ�سعار الأ�سهم املعلنة املتداولة اأو موؤ�سرات اأخرى متاحة للقيمة العادلة. 

ت�ستند عملية ح�ساب ا�سمحالل املجموعة على امليزانيات التف�سيلية واحل�سابات املتوقعة، التي تعد ب�سكل منف�سل لكل وحدة من الوحدات املنتجة للنقد للمجموعة والتي 

يتم تخ�سي�س املوجودات الفردية لها. هذه امليزانيات واحل�سابات املتوقعة تغطي ب�سكل عام فرتة خم�س �سنوات. للفرتات الأطول، يح�سب معدل النمو الطويل الأجل ويطبق 

على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة بعد ال�سنة اخلام�سة. 

يتم عمل تقييم يف تاريخ اإعداد كل تقرير مايل، حول ما اإذا كان هناك اأي موؤ�سر يثبت باأن خ�سائر ال�سمحالل املثبتة م�سبقًا مل تعد موجودة اأو قد مت تخفي�سها. اإذا وجد مثل 

هذا املوؤ�سر، تقوم املجموعة بتقدير املبلغ القابل لال�سرتداد للموجود اأو الوحدة املنتجة للنقد. يتم ا�سرتجاع خ�سارة ال�سمحالل املثبتة م�سبقًا فقط اإذا كان هناك تغيري يف 

التقديرات امل�ستخدمة لتحديد مبلغ املوجود القابل لال�سرتداد منذ تاريخ اإثبات اآخر خ�سارة ا�سمحالل. اإن قيمة ال�سرتجاع حمددة بحيث ل تتجاوز القيمة املدرجة للموجود 

قيمتها القابلة لال�سرتداد، واأل تتجاوز القيمة املدرجة التي مت حتديدها، بعد ح�سم ال�ستهالك كما لو مل يتم اإثبات خ�سارة ا�سمحالل للموجود يف ال�سنوات ال�سابقة. يتم 

اإثبات هذه الإ�سرتجاعات يف القائمة املوحدة للدخل.

ا�ستثمار يف �سركة زميلة

اإن ال�سركة الزميلة هي موؤ�س�سة لدى املجموعة نفوذ موؤثر عليها. اإن النفوذ املوؤثر هو القدرة على امل�ساركة يف اإتخاذ القرارات فيما يتعلق بال�سيا�سات املالية والت�سغيلية 

لل�سركة امل�ستثمر فيها، ولكن لي�ست ال�سيطرة اأو ال�سيطرة امل�سرتكة على تلك ال�سيا�سات. 

اإن العتبارات التي يتم عملها يف حتديد النفوذ املوؤثر هي مماثلة لتلك التي تعد �سرورية لتحديد مدى ال�سيطرة على ال�سركات التابعة. 

يتم احت�ساب ا�ستثمار املجموعة يف ال�سركة الزميلة مبوجب طريقة حقوق امللكية.

مبوجب طريقة حقوق امللكية، يتم اإثبات ال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة مبدئيًا بالتكلفة. يتم تعديل القيمة املدرجة لال�ستثمار لإثبات التغريات يف ح�سة املجموعة من �سايف 

موجودات ال�سركة الزميلة منذ تاريخ الإقتناء. يتم ت�سمني ال�سهرة املتعلقة بال�سركة الزميلة يف القيمة املدرجة لال�ستثمار وهي غري مطفاأة ول يتم فح�سها لال�سمحالل.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 2018
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ا�ستثمار يف �سركة زميلة )تتمة(

تعك�س القائمة املوحدة للدخل ح�سة املجموعة يف نتائج عمليات ال�سركة الزميلة. يتم عر�س اأي تغري يف الدخل ال�سامل الآخر لل�سركة امل�ستثمر فيها كجزء من القائمة 

املوحدة للدخل ال�سامل الآخر. بالإ�سافة اإىل ذلك، اأينما وجدت تغيريات قد اأثبتت مبا�سرًة يف حقوق ال�سركة الزميلة، تقوم املجموعة باإثبات ح�ستها يف هذه التغيريات 

وتف�سح عن هذا، اإذا ا�ستلزم الأمر يف القائمة املوحدة للتغريات يف حقوق امللكية. يتم ا�ستبعاد املكا�سب واخل�سائر غري املحققة من املعامالت بني املجموعة و�سركتها الزميلة 

اإىل حد ح�سة املجموعة يف ال�سركة الزميلة.

يتم اإظهار اإجمايل ح�سة املجموعة يف نتائج ال�سركة الزميلة يف مقدمة القائمة املوحدة للدخل خارج الربح الت�سغيلي ومتثل النتائج بعد ال�سريبة واحلقوق الغري امل�سيطرة 

يف ال�سركات التابعة لل�سركة الزميلة. 

اأينما ا�ستلزم الأمر، يتم عمل تعديالت يف ال�سيا�سات املحا�سبية لتتما�سى مع  يتم اإعداد القوائم املالية لل�سركة الزميلة يف نف�س فرتة اإعداد التقارير املالية للمجموعة. 

�سيا�سات املجموعة.

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، تقوم املجموعة بتحديد ما اإذا كان �سروريًا اإثبات خ�سارة ا�سمحالل حل�سة ا�ستثمار املجموعة يف �سركتها الزميلة. تقوم املجموعة بتاريخ 

اإذا كان هناك دليل مو�سوعي يثبت ا�سمحالل ال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة. ففي هذه احلالة تقوم املجموعة باإحت�ساب قيمة ال�سمحالل  اإعداد كل تقرير بتحديد ما 

والتي تعد الفرق بني القيمة القابلة لالإ�سرتداد لل�سركة الزميلة وقيمتها املدرجة ومن ثم اإثبات اخل�سارة »كح�سة املجموعة من نتائج ال�سركة الزميلة« يف القائمة املوحدة 

للدخل.

عند فقدان نفوذ موؤثر على ال�سركة الزميلة، تقي�س وتثبت املجموعة اأي ا�سثتمار حمتفظ به بقيمته العادلة. يتم اإثبات اأي فرق بني القيمة املدرجة لل�سركة الزميلة عند فقدان 

النفوذ املوؤثر والقيمة العادلة لال�ستثمار املحتفظ به واملتح�سالت من ال�ستبعاد يف القائمة املوحدة للدخل.

ت�سنيف املتداول مقابل غري املتداول 

تعر�س املجموعة املوجودات واملطلوبات يف القائمة املوحدة للمركز املايل على اأ�سا�س الت�سنيف املتداول وغري املتداول. 

يعترب املوجود متداوًل عندما:

يتوقع حتقيقه اأو ينوى بيعه اأو ا�ستهالكه يف الدورة الت�سغيلية العتيادية؛  -

يحتفظ به ب�سورة اأ�سا�سية لغر�س املتاجرة؛  -

يتوقع حتقيقه خالل اإثنى ع�سر �سهرًا بعد فرتة اإعداد التقارير املالية؛ اأو  -

النقد وما يف حكمه اإل اإذا كان مقيد من اإن يتم اإ�ستبداله اأو ا�ستخدامه لت�سوية مطلوب ملدة اإثنى ع�سر �سهرًا على الأقل بعد فرتة اإعداد التقارير املالية.  -

يتم ت�سنيف جميع املوجودات الأخرى على اأنها غري متداولة. 

يعترب املطلوب متداوًل عندما:

يتوقع ت�سويته يف الدورة الت�سغيلية العتيادية؛  -

يحتفظ به ب�سورة اأ�سا�سية لغر�س املتاجرة؛  -

عندما يكون م�ستحق ال�سداد خالل اإثنى ع�سر �سهرًا بعد فرتة اإعداد التقاريراملالية؛ و  -

لي�س هناك حق غري م�سروط لتاأجيل ت�سوية املطلوب ملدة اإثنى ع�سر �سهرًا على الأقل بعد فرتة اإعداد التقارير املالية.  -

يتم ت�سنيف جميع املطلوبات الأخرى على اأنها غري متداولة.

الأدوات املالية – الإثبات املبدئي والقيا�س الالحق 

الأداة املالية هي اأي عقد ين�ساأ عنه موجود مايل ملن�ساأة واحدة ومطلوب مايل اأو اأداة اأ�سهم حقوق ملكية ملن�ساأة اأخرى. 
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  )تتمة(  2

الأدوات املالية – الإثبات املبدئي والقيا�س الالحق )تتمة(

املوجودات املالية )ال�سيا�سة املطبقة اعتباراً من 1 يناير 2018(  )1

الإثبات املبدئي والقيا�س

يتم ت�شنيف املوجودات املالية عند الإثبات املبدئي، ويتم لحقًا قيا�شها بالتكلفة المطفاأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر والقيمة العادلة من خالل خالل 

الأرباح اأو اخل�شائر. يعتمد ت�شنيف املوجودات املالية عند الإثبات املبدئي على خ�شائ�س التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية ومنوذج اأعمال املجموعة لإدارة 

تلك املوجودات. با�شتثناء الذمم التجارية املدينة التي ل حتتوي على عن�شر متويل جوهري اأو تلك التي قامت املجموعة بتطبيق الطريقة العملية عليها، تقي�س املجموعة 

مبدئيًا املوجودات املالية بقيمها العادلة، بالإ�شافة، يف حالة املوجودات املالية غري املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر ت�شاف اإليها تكاليف املعاملة. 

يتم قيا�س الذمم التجارية المدينة التي ل تحتوي على عن�شر تمويل جوهري اأو التي قامت املجموعة بتطبيق الطريقة العملية عليها ب�شعر المعاملة المحدد مبوجب املعيار 

الدويل لإعداد التقارير المالية رقم ١٥. 

من اأجل اأن يتم ت�شنيف وقيا�س املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر، فاإنها حتتاج اأن توؤدي اإىل التدفقات النقدية التي هي 

عبارة عن »فقط مدفوعات على املبلغ الأ�شلي للدّين والفائدة على املبلغ الأ�شلي القائم«. يعرف هذا التقييم با�شم فح�س فقط املدفوعات على املبلغ الأ�شلي للدّين والفائدة 

على املبلغ الأ�شلي القائم ويتم اإجراوؤه على م�شتوى الأداة. 

ي�شري منوذج اأعمال املجموعة لإدارة املوجودات املالية اإىل كيفية اإدارتها ملوجوداتها املالية من اأجل انتاج التدفقات النقدية. يحدد منوذج الأعمال ما اإذا كانت التدفقات 

النقدية �شوف تنتج عنها حت�شيل التدفقات النقدية التعاقدية اأو بيع املوجودات املالية اأو كليهما. 

يتم اإثبات م�شرتيات اأو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب ت�شليم املوجودات خالل الإطار الزمني املن�شو�س عليه عامًة يف القوانني اأو ح�شب اأعراف ال�شوق )طريقة 

ال�شراء العادية( يف تاريخ املتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة ب�شراء اأو بيع املوجود.

القيا�س الالحق 

لأغرا�س القيا�س الالحق، مت ت�شنيف املوجودات املالية اإىل اأربعة فئات:

موجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطفاأة )اأدوات دّين(؛  -

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر مع اإعادة تدوير املكا�شب واخل�شائر املرتاكمة )اأدوات دّين(؛  -

موجودات مالية م�شنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر دون اإعادة تدوير املكا�شب واخل�شائر املرتاكمة عند ال�شتبعاد )اأدوات اأ�شهم حقوق امللكية(؛ و  -

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة خالل الأرباح اأو اخل�شائر.  -

املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة

هذه الفئة هي الأكرث �شلة باملجموعة. تقي�س املجموعة املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة اإذا مت ا�شتيفاء كل من ال�شرطنّي التاليني:

النقدية التعاقدية؛ و يتم الحتفاظ باملوجودات املالية �شمن منوذج الأعمال الذي يهدف اإىل الحتفاظ باملوجودات املالية من اأجل حت�شيل التدفقات    -

الأ�شلي  املبلغ  على  والفائدة  للدّين  الأ�شلي  ينتج عن ال�شروط التعاقدية للموجودات املالية يف تواريخ حمددة تدفقات نقدية والتي تعد فقط مدفوعات على املبلغ    -

القائم.

اأو اخل�شائر  اإثبات املكا�شب واخل�شائر يف الأرباح  يتم لحقًا قيا�س املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتخ�شع لال�شمحالل. يتم 

عندما يتم ا�شتبعاد اأو تعديل اأو ا�شمحالل املوجود.

تت�شمن املوجودات املالية للمجموعة املدرجة بالتكلفة املطفاأة على جزء معني من الذمم التجارية املدينة والذمم الأخرى. 

املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر 

)١( اأدوات اأ�شهم حقوق امللكية

 

ت�شنف املجموعة اأدوات اأ�شهم حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر اإذا مل يتم الحتفاظ بها لغر�س غري املتاجرة. يتم الحتفاظ باملوجودات املالية 

لغر�س املتاجرة يف احلالت التالية:

)اأ( اإذا مت اقتناوؤها اأو تكبدها اأ�شا�شًا لغر�س بيعها اأو اإعادة �شراوؤها يف املدى القريب؛

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 2018
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في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  )تتمة(  2

الأدوات املالية – الإثبات املبدئي والقيا�س الالحق )تتمة(

املوجودات املالية )ال�سيا�سة املطبقة اعتباراً من 1 يناير 2018( )تتمة(  )1

)١(  اأدوات اأ�شهم حقوق امللكية )تتمة(

)ب( عند الإثبات املبدئي، ت�شكل جزءًا من حمفظة الأدوات املالية املحددة التي يتم اإدارتها معًا والتي لديها دليل على وجود منط فعلي موؤخرًا لتحقيق الأرباح على املدى  

   الق�شري؛ اأو

)ج(  باأنها م�شتقات مالية )با�شتثناء امل�شتقات التي هي عقود �شمانات مالية اأو اأداة حتوط م�شنفة وذات فعالية(.

يتم مبدئيًا قيا�س املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شام الآخر بالقيمة العادلة مع اإثبات التغريات يف القيمة العادلة يف القائمة املوحدة للدخل ال�شامل. 

�شوف لن يتم اإعادة ت�شنيف املكا�شب اأو اخل�شائر املرتاكمة املثبتة يف »اإحتياطي القيمة العادلة« �شمن القائمة املوحدة للدخل عند ال�شتبعاد. 

يتم اإثبات اأرباح الأ�شهم كدخل ا�شتثمار يف القائمة املوحدة للدخل عندما يحق للمجموعة ا�شتالم مدفوعات اأرباح الأ�شهم، اإل عندما ت�شتفيد املجموعة من تلك املتح�شالت 

كا�شرتداد جزء من تكلفة املوجود املايل، ففي هذه احلالة، يتم ت�شجيل تلك املكا�شب يف القائمة املوحدة  للدخل ال�شامل الآخر. ل تخ�شع اأدوات اأ�شهم حقوق امللكية الم�شنفة 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر لتقييم ال�شمحالل.

تت�شمن اأدوات اأ�شهم حقوق امللكية للمجموعة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر على ا�شتثمارات يف اأدوات اأ�شهم حقوق امللكية لل�شركات املدرجة وغري املدرجة 

ويتم ت�شمينها يف ا�شتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة.

)2( اأدوات الدّين 

تقي�س املجموعة اأدوات الدّين بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر اإذا مت ا�شتيفاء كل من ال�شرطنّي التاليني:

يتم الحتفاظ باملوجودات املالية �شمن منوذج الأعمال الذي يهدف اإىل الحتفاظ باملوجودات من اأجل حت�شيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيعها؛ و  -

ينتج عن ال�شروط التعاقدية للموجود املايل يف تواريخ حمددة تدفقات نقدية والتي تعد فقط مدفوعات على املبلغ الأ�شلي والفائدة على املبلغ الأ�شلي القائم.  -

يتم لحقًا قيا�س ال�شتثمارات يف اأدوات الدّين امل�شنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر بالقيمة العادلة مع اإثبات التغريات يف القيمة العادلة يف القائمة 

اإثباتها يف  اأو اخل�شائر املرتاكمة املثبتة يف »اإحتياطي القيمة العادلة« �شمن القائمة املوحدة للتغريات يف حقوق امللكية ويتم  اإثبات املكا�شب  املوحدة للدخل ال�شامل. يتم 

القائمة املوحدة للدخل عند ال�شتبعاد.

يتم اإثبات دخل الفوائد واإعادة تقييم �شرف العمالت الأجنبية وخ�شائر ال�شمحالل اأو ا�شرتجاع خ�شائر ال�شمحالل يف قائمة الأرباح اأو اخل�شائر ويتم احت�شابها بنف�س 

الطريقة التي يتم فيها احت�شاب املوجودات املالية املقا�شة بالتكلفة املطفاأة.

تت�شمن اأدوات دّين املجموعة املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر على ال�شتثمارات يف اأدوات الدّين امل�شعرة.

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر 

تت�شمن املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر على املوجودات املالية املحتفظ بها لغر�س املتاجرة وامل�شنفة عند الإثبات املبدئي كمدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر اأو املوجودات املالية املطلوب اإلزاميًا قيا�شها بالقيمة العادلة. يتم ت�شنيف املوجودات كمحتفظ بها لغر�س املتاجرة اإذا مت 

اقتنائها لغر�س البيع اأو لإعادة ال�شراء يف املدى القريب. كما يتم ت�شنيف امل�شتقات املالية، مبا يف ذلك ف�شل امل�شتقات ال�شمنية كمحتفظ بها لغر�س املتاجرة اإل اإذا مت 

ت�شنيفها كاأدوات حتوط فعالة. يتم ت�شنيف وقيا�س املوجودات املالية ذات التدفقات النقدية التي هي لي�شت فقط مدفوعات على املبلغ الأ�شلي للدّين والفائدة على املبلغ 

الأ�شلي القائم بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر، بغ�س النظر عن منوذج اأعمالها. وب�شرف النظر عن معايري اأدوات الديّن التي �شيتم ت�شنيفها بالتكلفة 

املطفاأة اأو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر، كما هو مو�شح اأعاله، ميكن ت�شنيف اأدوات الدّين بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر عند الإثبات 

املبدئي اإذا كان القيام بذلك يلغي اأو يخف�س من عدم التوافق املحا�شبي الذي قد ين�شاأ. 
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  )تتمة(  2

الأدوات املالية – الإثبات املبدئي والقيا�س الالحق )تتمة(

املوجودات املالية )ال�سيا�سة املطبقة اعتباراً من 1 يناير 2018( )تتمة(  )1

يتم اإدراج املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر يف قائمة املركز املايل بالقيمة العادلة مع �شايف التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة 

الأرباح اأو اخل�شائر. تت�شمن هذه الفئة على الأدوات املالية امل�شتقة واإ�شتثمارات اأ�شهم حقوق امللكية املدرجة التي مل تختارها املجموعة ب�شورة ل رجعة فيها لت�شنف بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر. كما يتم اإثبات اأرباح اأ�شهم على اإ�شتثمارات اأ�شهم حقوق امللكية املدرجة كدخل اآخر يف قائمة الأرباح اأو اخل�شائر عندما يوجد حق 

لإ�شتالم املدفوعات.

النقد وما يف حكمه

لغر�س القائمة املوحدة للتدفقات النقدية، ي�شمل النقد وما يف حكمه على نقد يف ال�شندوق واأر�شدة لدى بنوك، حم�شومًا منهًا ح�شابات ال�شحوبات على املك�شوف من البنك 

القائمة.

ا�ستبعاد املوجودات املالية

يتم ا�شتبعاد املوجود املايل )اأو، ح�شب مقت�شى احلال جزء من املوجود املايل اأو جزء من جمموعة من املوجودات املالية امل�شابهة( عند:

-   انق�شاء احلقوق يف ا�شتالم التدفقات النقدية من موجود؛ اأو 

-   قيام املجموعة بنقل حقوقها يف ا�شتالم التدفقات النقدية من موجود اأو تلتزم بدفعها بالكامل دون تاأخري جوهري اإىل طرف ثالث مبوجب ترتيب �شداد؛ و�شواًء

)اأ(   قامت املجموعة بنقل جميع املخاطر واملكافاآت اجلوهرية املتعلقة باملوجود، اأو 

)ب( عندما مل تقم املجموعة بنقل اأو اإبقاء جميع املخاطر واملكافاآت اجلوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل ال�شيطرة على املوجود.

عندما تقوم املجموعة بنقل حقوقها يف اإ�شتالم التدفقات النقدية من املوجود اأو دخلت يف ترتيب �شداد، فاإنها تقوم بتقييم اإذا واإىل اأي مدى احتفظت مبخاطر وعوائد 

اإبقاء جميع املخاطر واملكافاآت اجلوهرية للموجود ومل يتم نقل ال�شيطرة على املوجود، ت�شتمر املجموعة باإثبات املوجود اإىل حد  اأو  امللكية. و�شواًء قامت اأو مل تقم بنقل 

ا�شتمرار م�شاركة املجموعة يف املوجود. ففي هذه احلالة، تقوم املجموعة اأي�شًا باإثبات املطلوب املرتبط به. يتم قيا�س املوجود املحول واملطلوب املرتبط به على الأ�ش�س التي 

تعك�س احلقوق واللتزامات التي حتتفظ بها املجموعة. 

يتم قيا�س ا�شتمرار امل�شاركة التي تاأخذ �شكل �شمان على املوجودات املحولة بالأدنى ما بني القيمة املدرجة الأ�شلية للموجود واأعلى ثمن ميكن اأن تقوم املجموعة بدفعه، 

اأيهما اقل.

اإ�سمحالل املوجودات املالية

تقوم املجموعة باإثبات خم�ش�س للخ�شائر الئتمانية املتوقعة بالن�شبة جلميع اأدوات الدّين. ت�شتند اخل�شائر الئتمانية املتوقعة على الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية 

امل�شتحقة وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة ا�شتالمها، خم�شومة مبعدل تقريبي ملعدل الفائدة الفعلي الأ�شلي. �شتت�شمن التدفقات النقدية املتوقعة 

على تدفقات نقدية ناجتة من بيع ال�شمانات املحتفظ بها اأو التح�شينات الئتمانية الأخرى التي تعترب جزءًا ل يتجزاأ من ال�شروط التعاقدية.

يتم اإثبات اخل�شائر الئتمانية املتوقعة على مرحلتني. بالن�شبة للتعر�شات الئتمانية التي لم حتدث لها زيادة جوهرية يف املخاطر الئتمانية منذ الإثبات املبدئي، تم تقدمي 

اخل�شائر الئتمانية املتوقعة للخ�شائر الئتمانية التي تنجت عن اأحداث التعرث يف ال�شداد املحتملة خالل ١2 �شهرًا القادمة )اخل�شائر الئتمانية املتوقعة لمدة ١2 �شهرًا(. 

بالن�شبة لتلك التعر�شات الئتمانية التي حدث لها زيادة جوهرية يف املخاطر الئتمانية منذ الإثباب املبدئي، يتطلب اإثبات خم�ش�س خ�شارة للخ�شائر الئتمانية املتوقعة 

على مدى العمر املتبقي للتعر�س، بغ�س النظر عن توقيت التعرث يف ال�شداد )اخل�شائر الئتمانية املتوقعة على مدى العمر(.

بالن�شبة للذمم التجارية املدينة والتي تعد فقط املوجودات املالية اجلوهرية املعر�شة ملخاطر الئتمان، قامت املجموعة بتطبيق نهج مب�شط يف احت�شاب اخل�شائر الئتمانية 

املتوقعة. ولذلك، مل تقم املجموعة بتتبع التغريات يف املخاطر الئتمانية، ولكنها بدًل من ذلك قامت باإثبات خم�ش�س خ�شارة على اخل�شائر الئتمانية املتوقعة على مدى 

العمر بتاريخ اإعداد كل تقرير مايل. وقد اأن�شاأت املجموعة م�شفوفة التي ت�شتند على واقع خربة اخل�شارة الئتمانية ال�شابقة لها، والتي مت تعديلها لعوامل النظرة امل�شتقبلية 

اخلا�شة. 

تعترب املجموعة باأن املوجودات املالية يف حالة التعرث يف ال�شداد عندما ت�شري املعلومات الداخلية اأو اخلارجية باأنه من غري املحتمل باأن ت�شتلم املجموعة املبالغ التعاقدية 

امل�شتحقة بالكامل قبل الأخذ يف العتبار اأي حت�شينات ائتمانية حمتفظ بها من قبل املجموعة. يتم �شطب املوجودات املالية عندما ل يكن هناك توقعات معقولة لإ�شرتداد 

التدفقات النقدية التعاقدية.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 2018
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في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  )تتمة(  2

الأدوات املالية – الإثبات املبدئي والقيا�س الالحق )تتمة(

املوجودات املالية )ال�شيا�شة املطبقة قبل ١ يناير 20١8(  )2

الإثبات املبدئي والقيا�س 

يتم ت�شنيف املوجودات املالية عند الإثبات املبدئي كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر وقرو�س وذمم مدينة اأو ا�شتثمارات حمتفظ بها 

حتى الإ�شتحقاق اأو كموجودات مالية متاحة للبيع، ح�شب مقت�شى احلال. تقوم املجموعة بتحديد ت�شنيف موجوداتها املالية عند الإثبات املبدئي. يتم اإثبات جميع املوجودات 

املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، بالإ�شافة، يف حالة املوجودات املالية غري املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر ت�شاف اإليها تكاليف املعاملة املن�شوبة لإقتناء 

املوجود املايل.

امل�شرتيات اأو املبيعات للموجودات املالية التي تتطلب ت�شليم املوجودات خالل الإطار الزمني املن�شو�س عليه عامًة يف القوانني اأو ح�شب اأعراف ال�شوق )طريقة ال�شراء 

العادية( يتم اإثباتها بتاريخ املتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة ب�شراء اأو بيع املوجود.

تت�شمن املوجودات املالية للمجموعة على ال�شتثمارات املحتفظ بها لغر�س غري املتاجرة وجزء معني من الذمم التجارية املدينة والذمم الأخرى واأر�شدة لدى بنوك ونقد.

القيا�س الالحق

يعتمد القيا�س الالحق للموجودات املالية على ت�شنيفاتها على النحو التايل: 

ا�شتثمارات متاحة للبيع 

تت�شمن ال�شتثمارات املالية املتاحة للبيع على ا�شتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة يف �شندات اأ�شهم حقوق امللكية. ا�شتثمارات اأ�شهم حقوق امللكية امل�شنفة كمتاحة 

للبيع هي تلك التي ل يتم ت�شنيفها كمحتفظ بها لغر�س املتاجرة اأو لي�شت م�شنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر. 

بعد القيا�س املبدئي، يتم لحقًا قيا�س ال�شتثمارات املحتفظ بها لغر�س غري املتاجرة بالقيمة العادلة مع اإثبات املكا�شب اأو اخل�شائر غري املحققة يف القائمة املوحدة للدخل 

ال�شامل وترحل اإىل »اإحتياطي القيمة العادلة« يف القائمة املوحدة للتغريات يف حقوق امللكية حتى يتم ا�شتبعاد ال�شتثمارات فعندها يتم اإثبات املك�شب اأو اخل�شارة املرتاكمة يف 

القائمة املوحدة للدخل اأو يتم حتديدها كم�شمحلة، فعندها يتم اإعادة ت�شنيف اخل�شارة املرتاكمة يف القائمة املوحدة للدخل ويتم اإلغائها من »اإحتياطي القيم العادلة«. 

قرو�س وذمم مدينة

القرو�س والذمم املدينة هي موجودات مالية غري م�شتقة لديها مدفوعات ثابتة اأو قابلة للتحديد ول يتم تداولها يف ال�شوق الن�شطة. بعد القيا�س املبدئي، يتم لحقًا قيا�س 

هذه املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد ح�شم الإ�شمحالل يف قيمتها. يتم ت�شنيف جزء معني من الذمم التجارية املدينة والذمم 

الأخرى ونقد واأر�شدة لدى بنوك كقرو�س وذمم مدينة.

النقد وما يف حكمه

لغر�س القائمة املوحدة للتدفقات النقدية، ي�شمل النقد وما يف حكمه على نقد يف ال�شندوق واأر�شدة لدى بنوك، حم�شومًا منهًا ح�شابات ال�شحوبات على املك�شوف من البنك 

القائمة.

ا�شمحالل املوجودات املالية

تقيم املجموعة يف تاريخ اإعداد كل تقرير مايل بتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�شوعي يثبت ا�شمحالل موجود مايل حمدد اأو جمموعة من املوجودات املالية. يعترب املوجود 

املايل م�شمحل اأو جمموعة من املوجودات املالية م�شمحلة اإذا كان هناك دليل مو�شوعي يثبت ال�شمحالل نتيجة حلدث اأو اأكرث قد مت حدوثه بعد الإثبات املبدئي للموجود 

)تكبد على »اآثره خ�شارة«( وباأن حدوث تلك اخل�شارة لها تاأثري على التدفقات النقدية امل�شتقبلية املتوقعة للموجود املايل اأو جمموعة من املوجودات املالية التي ميكن قيا�شها 

بواقعية. من املمكن اأن يت�شمن دليل ال�شمحالل على موؤ�شرات باأن املقرت�س اأو جمموعة من املقرت�شني يواجهون �شعوبات مالية جوهرية، وفوات مواعيد دفع الفائدة اأو 

املبالغ الأ�شلية، ويوجد هناك اإحتمال تعر�س املقرت�س اأو جمموعة من املقرت�شني اإىل اإفال�س اأو اإعادة تنظيم مايل اآخر وميكن مالحظته حيث توجد معلومات ت�شري بحدوث 

الإنخفا�س يف التدفقات النقدية امل�شتقبلية املتوقعة القابلة للقيا�س اأو حدوث تغريات يف اأعمال املتاجرة اأو يف الأو�شاع القت�شادية املرتبطة بالتعرث يف ال�شداد. 

ا�شتثمارات متاحة للبيع

بالن�شبة لال�شتثمارات املالية املتاحة للبيع، تقوم املجموعة بعمل تقييم بتاريخ اإعداد كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�شوعي يثبت ا�شمحالل ا�شتثمار اأو جمموعة 

من ال�شتثمارات.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  )تتمة(  2

الأدوات املالية – الإثبات املبدئي والقيا�س الالحق )تتمة(

املوجودات املالية )ال�شيا�شة املطبقة قبل ١ يناير 20١8( )تتمة(  )2

يف حالة ال�شتثمارات يف اأ�شهم حقوق امللكية امل�شنفة كمتاحة للبيع فاإن الدليل املو�شوعي يجب اأن يت�شمن على »انخفا�س هام« اأو »طويل الأمد« يف القيمة العادلة لال�شتثمار 

اأدنى من تكلفتها. يتم تقييم »النخفا�س الهام« مقابل التكلفة الأ�شلية لال�شتثمار و«طويل الإمد« مقابل الفرتة التي كانت فيها القيمة العادلة اأدنى من تكلفتها الأ�شلية. 

حيثما يوجد دليل مو�شوعي لال�شمحالل، فاإنه يتم قيا�س اخل�شارة املرتاكمة كالفرق بني تكلفة الإقتناء والقيمة العادلة احلالية بعد ح�شم اأي خ�شارة ا�شمحالل من تلك 

ال�شتثمارات املثبتة م�شبقًا يف القائمة املوحدة للدخل ويتم اإلغائها من القائمة املوحدة للدخل ال�شامل واإثباتها يف القائمة املوحدة للدخل.

موجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطفاأة

يتم قيا�س مبلغ اخل�شارة كفرق بني القيمة املدرجة للموجود والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة )باإ�شتثناء اخل�شائر الئتمانية امل�شتقبلية املتوقعة التي مل 

يتم تكبدها بعد( ويتم اإثباتها يف القائمة املوحدة للدخل. يتم خ�شم القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة بناًء على معدل الفائدة الفعلي الأ�شلي للموجود. 

اإذا كان املوجود لديه معدل فائدة متغري، فاإن معدل اخل�شم لقيا�س اأي خ�شارة ا�شمحالل هو معدل الفائدة الفعلي احلايل للموجود.

املوجودات املالية )ال�سيا�سة املطبقة قبل 1 يناير 2018(  )3

الإثبات املبدئي والقيا�س

يتم ت�شنيف املطلوبات املالية عند الإثبات املبدئي كقرو�س واقرتا�شات اأو مطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة املطفاأة، ح�شب مقت�شى احلال. يتم اإثبات جميع املطلوبات املالية 

مبدئيًا بالقيمة العادلة، ويف حالة القرو�س والقرتا�شات والذمم الدائنة بعد ح�شم التكاليف املن�شوبة مبا�شرة للمعاملة. تت�شمن املطلوبات املالية للمجموعة على جزء 

معني من الذمم التجارية الدائنة والذمم الأخرى والقرو�س والإقرتا�شات امل�شتملة على قرو�س من حقوق غري م�شيطرة وقرو�س لأجل وقرو�س ا�شترياد وال�شحوبات على 

املك�شوف من البنك.

القيا�س الالحق 

يعتمد القيا�س الالحق للمطلوبات املالية على ت�شنيفاتها على النحو التايل: 

القرو�س والقرتا�شات

املكا�شب  اإثبات  يتم  الفعلي.  الفائدة  معدل  طريقة  با�شتخدام  املطفاأة  بالتكلفة  فوائد  عليها  ت�شتحق  التي  والقرتا�شات  القرو�س  قيا�س  لحقًا  يتم  املبدئي،  الإثبات  بعد 

واخل�شائر يف الأرباح اأو اخل�شائر عندما يتم ا�شتبعاد املطلوبات، وكذلك من خالل عملية الإطفاء باإ�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم احت�شاب التكلفة املطفاأة 

بالأخذ يف العتبار اأية خ�شومات اأو عالوات من الإقتناء والر�شوم اأو التكاليف التي تعترب جزًء ل يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم ت�شمني اإطفاء معدل الفائدة الفعلي 

كتكاليف متويل يف قائمة الأرباح اأو اخل�شائر. تنطبق هذه الفئة عادًة على القرو�س والإقرتا�شات التي ت�شتحق عليها فائدة. 

ذمم جتارية دائنة وذمم اأخرى

يتم اإثبات املطلوبات للذمم التجارية الدائنة والذمم الأخرى املدرجة بالتكلفة، والتي تعد القيمة العادلة للمقابل املتوجب دفعه يف امل�شتقبل للب�شائع واخلدمات امل�شتلمة، 

�شواء متت مطالبة املجموعة بها من قبل املوردين اأو مل تتم.

ا�ستبعاد املطلوبات املالية 

يتم ا�شتبعاد املطلوبات املالية عندما يكون اللتزام مبوجب املطلوب قد مت اإخالئه اأو اإلغائه اأو انتهاء مدته. عندما يتم اإ�شتبدال مطلوب مايل حايل باآخر من نف�س املقرت�س 

ب�شروط خمتلفة جوهريًا اأو عندما يتم تعديل مطلوب حايل ب�شكل جوهري، فاإن هذا الإ�شتبدال اأو التعديل يعترب مبثابة ا�شتبعاد للمطلوب الأ�شلي ويتم اإثبات مطلوب جديد. 

يتم اإثبات فروق املبالغ املدرجة املعنية يف القائمة املوحدة للدخل.

مقا�سة الأدوات املالية

تتم مقا�شة املوجودات واملطلوبات املالية واإظهار �شايف املبلغ يف القائمة املوحدة للمركز املايل فقط اإذا كان هناك حق قانوين قابل للتنفيذ ملقا�شة املبالغ املثبتة حيث تنوي 

املجموعة الت�شوية على اأ�شا�س �شايف املبلغ اأو حتقيق املوجود و�شداد املطلوب يف الوقت ذاته. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 2018
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في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  )تتمة(  2

الأدوات املالية – الإثبات املبدئي والقيا�س الالحق )تتمة(

املوجودات املالية )ال�شيا�شة املطبقة قبل ١ يناير 20١8( )تتمة(  )3

قيا�س القيمة العادلة

القيمة العادلة هي ال�شعر الذي �شيتم ا�شتالمه لبيع موجود اأو الذي يتم دفعه لتحويل مطلوب يف معاملة منظمة بني م�شاركي ال�شوق يف تاريخ القيا�س. وي�شتند قيا�س القيمة 

العادلة على افرتا�س باأن معاملة بيع املوجود اأو حتويل املطلوب حتدث اإما:

يف ال�شوق الرئي�شي للموجود اأو املطلوب، اأو  -

يف ال�شوق الأكرث فائدة للموجود اأو املطلوب يف حال غياب ال�شوق الرئي�شي.  -

يجب اأن يكون ال�شوق الرئي�شي اأو ال�شوق الأكرث فائدة متاح التعامل فيه للمجموعة. 

يتم قيا�س القيمة العادلة للموجود اأو املطلوب با�شتخدام الفرتا�شات التي �شي�شتخدمها امل�شاركون يف ال�شوق عند ت�شعري املوجود اأو املطلوب، على اإفرتا�س باأن 

م�شاركي ال�شوق يعملون باأف�شل م�شاحلهم القت�شادية.

ياأخذ قيا�س القيمة العادلة للموجودات غري املالية بعني العتبار قدرة م�شاركي ال�شوق على اإدرار منافع اقت�شادية عن طريق ا�شتخدام املوجودات باأعلى واأف�شل ا�شتخداماتها 

اأو عن طريق بيعها اإىل م�شارك اآخر يف ال�شوق الذي �شي�شتخدم املوجودات باأعلى واأف�شل ا�شتخداماتها. 

ت�شتخدم املجموعة تقنيات التقييم املنا�شبة ح�شب الظروف والتي تتوفر لها معلومات كافية لقيا�س القيمة العادلة، والذي يزيد احلد الق�شى ل�شتخدام املدخالت ذات 

ال�شلة التي ميكن مالحظتها ويحد من ا�شتخدام املدخالت التي ل ميكن مالحظتها.

يتم ت�شنيف جميع املوجودات واملطلوبات التي تقا�س اأو يتم الإف�شاح عن قيمها العادلة يف القوائم املالية املوحدة �شمن الت�شل�شل الهرمي للقيمة العادلة، بناًء على اأدنى 

م�شتوى ملدخالتها ذات التاأثري اجلوهري على قيا�س قيمتها العادلة ككل:

امل�شتوى ١ - الأ�شعار املعلنة )غري املعدلة( يف الأ�شواق الن�شطة للموجودات املماثلة اأو املطلوبات املماثلة؛  -

امل�شتوى 2 - تقنيات التقييم لأدنى م�شتوى والتي ميكن مالحظة مدخالتها ذات التاأثري اجلوهري على قيا�س القيمة العادلة امل�شجلة اإما ب�شورة مبا�شرة اأو غري   -

مبا�شرة؛ و

امل�شتوى 3 - تقنيات التقييم لأدنى م�شتوى والتي ل ميكن مالحظة مدخالتها ذات التاأثري اجلوهري على قيا�س القيمة العادلة.   -

بالن�شبة للموجودات واملطلوبات املثبتة يف القوائم املالية املوحدة على اأ�شا�س متكرر، حتدد املجموعة ما اإذا كانت قد حدثت حتويالت فيما بني امل�شتويات يف الت�شل�شل الهرمي 

من خالل اإعادة تقييم ت�شنيفها - )ا�شتنادًا اإىل اأدنى م�شتوى ملدخالتها ذات التاأثري اجلوهري على قيا�س قيمتها العادلة ككل( يف نهاية فرتة اإعداد كل تقرير مايل

اأ�سهم خزانة

يتم اإثبات اأدوات اأ�شهم حقوق امللكية اخلا�شة التي يتم اإعادة �شرائها )اأ�شهم خزانة( بالتكلفة وتخ�شم من حقوق امللكية. ل يتم اإثبات اأي مك�شب اأو خ�شارة يف القائمة 

املوحدة للدخل من �شراء اأو بيع اأو اإ�شدار اأو اإلغاء اأدوات اأ�شهم حقوق امللكية اخلا�شة بال�شركة. يتم اإلغاء حقوق الت�شويت املتعلقة باأ�شهم اخلزانة لل�شركة ول يتم تخ�شي�س 

اأرباح اأ�شهم لهم على التوايل.

خم�س�سات

املنافع  ي�شمل  للموارد  تدفق خارجي  وجود  يتطلب  اأن  املحتمل  ومن  �شابق،  ناجت عن حدث  املجموعة  على  متوقع(  اأو  )قانوين  التزام  وجود  املخ�ش�شات عند  اإثبات  يتم 

الإقت�شادية لت�شوية هذه الإلتزامات وميكن عمل تقدير موثوق ملبالغ هذه الإلتزامات. حيثما تتوقع املجموعة ا�شرتداد بع�س اأو جميع املخ�ش�شات، على �شبيل املثال مبوجب 

عقد تاأمني، يتم اإثبات الت�شويات كموجود منف�شل فقط عندما تكون الت�شويات �شبه موؤكدة. يتم عر�س امل�شروفات املتعلقة باأي خم�ش�شات يف القائمة املوحدة للدخل بعد 

ح�شم اأي ت�شويات. 

مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

تقوم املجموعة بدفع ا�شرتاكات لنظام الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، البحرين ملوظفيها البحرينيني، والهيئة العامة لل�شمان الإجتماعي، الكويت ملوظفيها الكويتيني، 

والتي حت�شب كن�شبة من رواتب املوظفني. اإن التزامات املجموعة تكون حم�شورة يف نطاق املبالغ امل�شاهم بها يف هذا النظام والتي يتم �شرفها عند ا�شتحقاقها.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  )تتمة(  2

املوجودات املالية )ال�سيا�سة املطبقة قبل 1 يناير 2018( )تتمة(  )3

مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني( )تتمة(

كما تقدم املجموعة مكافاآت نهاية اخلدمة ملوظفيها الأجانب، والتي ت�شتحق بناًء على رواتب املوظفني عند اإنهاء التوظيف وعدد �شنوات اخلدمة. تدرج التكاليف املتوقعة 

لهذه املكافاآت كم�شتحقات على مدى فرتة التوظيف. 

عقود التاأجري الت�سغيلية 

يتم اإثبات مدفوعات عقود التاأجري الت�شغيلية كم�شروفات يف القائمة املوحدة للدخل على اأ�شا�س الق�شط الثابت على مدى فرتة عقد التاأجري.

الجتهادات والتقديرات والفرتا�شات املحا�شبية الهامة  3

اإن اإعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة يتطلب من جمل�س الإدارة عمل اآراء وتقديرات وافرتا�شات قد توؤثر على املبالغ املدرجة لالإيرادات وامل�شروفات واملوجودات 

واملطلوبات املالية والإف�شاح عن الإلتزامات املحتملة، بتاريخ اإعداد التقارير املالية. ومع ذلك، عدم التيقن ب�شاأن هذه الفرتا�شات والتقديرات ميكن اأن يوؤدي اإىل نتائج قد 

تتطلب عمل تعديل جوهري للمبالغ املدرجة للموجودات اأو املطلوبات التي تتاأثر يف الفرتات امل�شتقبلية. 

)1(  الجتهادات

يف اأثناء تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية للمجموعة، اتخذ جمل�س الإدارة الجتهادات التالية التي لديها تاأثريات جوهرية على املبالغ املثبتة يف القوائم املالية املوحدة:

مبداأ ال�شتمرارية 

قام جمل�س الإدارة بعمل تقييم لقدرة املجموعة على املوا�شلة على اأ�شا�س مبداأ ال�شتمرارية وهو مقتنع باأن املجموعة لديها امل�شادر لال�شتمرار يف اأعمالها يف امل�شتقبل 

املنظور. وعالوة على ذلك، فاإن جمل�س الإدارة لي�س على علم باأي اأمور جوهرية غري موؤكدة التي من املمكن اأن ت�شبب �شكوكًا جوهرية حول قدرة املجموعة على املوا�شلة على 

اأ�شا�س مبداأ ال�شتمرارية. ولذلك، مت اإعداد القوائم املالية املوحدة على اأ�شا�س مبداأ ال�شتمرارية.  

ت�شنيف ال�شتثمارات

حتدد اإدارة املجموعة ت�شنيف ا�شتثماراتها عند الإثبات املبدئي “كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر” اأو “موجودات مالية مدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر”. يتم ت�شنيف ال�شتثمارات “كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر” اإذا مت اإقتناوؤها 

لغر�س بيعها يف املدى القريب. جميع ال�شتثمارات الأخرى ت�شنف “كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر”.

عقود الإيجار

ي�شتند حتديد ما اإذا كان الرتتيب، هو اأو يحتوي على عقد اإيجار، على م�شمون هذا الرتتيب يف تاريخ البدء، �شواء كان تنفيذ الرتتيب يعتمد على اإ�شتخدام موجود حمدد اأو 

موجودات حمددة اأو ينقل الرتتيب حق اإ�شتخدام املوجود حتى لو مل يتم حتديد هذا احلق �شراحة يف الرتتيب.

لقد دخلت املجموعة يف عقود تاأجري على العقارات التجارية ملباين مكاتبها ومباين خمازنها. حددت املجموعة بناًء على تقييم ال�شروط والبنود الواردة يف الرتتيبات، باأن 

املوؤجر �شيحتفظ بجميع املخاطر واملنافع الرئي�شة مللكية الأر�س وبالتايل يتم احت�شاب العقود كعقود تاأجري ت�شغيلية.

)2(  التقديرات والفرتا�سات

اإن الفرتا�شات الأ�شا�شية املتعلقة بامل�شتقبل وامل�شادر الأ�شا�شية الأخرى للتقديرات غري املوؤكدة بتاريخ اإعداد كل تقرير مايل، والتي لديها خماطر هامة لتكون �شببًا لتعديل 

جوهري للقيم املدرجة للموجودات واملطلوبات خالل ال�شنة املالية القادمة، هي مو�شحة اأدناه. تعتمد املجموعة يف افرتا�شاتها وتقديراتها على معايري متوفرة عند اإعداد 

القوائم املالية املوحدة. قد تتغري الظروف والفرتا�شات ب�شاأن التطورات امل�شتقبلية ح�شب تغريات اأو ظروف ال�شوق اخلارجة عن �شيطرة املجموعة. 

تقييم ال�شتثمارات املحتفظ بها لغر�س غري املتاجرة غري امل�شعرة 

تقوم الإدارة با�شتخدام اأف�شل التقديرات يف حتديد القيم العادلة ل�شتثمارات اأ�شهم حقوق امللكية اخلا�شة غري امل�شعرة بالرجوع اإىل ا�شتخدام القيمة العادلة املقدمة من 

قبل مدراء ال�شتثمار اأو باإ�شتخدام تقنيات التقييم املنا�شبة الأخرى مبا يف ذلك القيم العادلة املحددة ا�شتنادًا اإىل املدخالت غري القابلة للمالحظة با�شتخدام م�شاعفات 

ال�شوق اأو منهجيات التقييم املنا�شبة الأخرى.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 2018
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في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  )تتمة(  2

)2(  التقديرات والفرتا�سات )تتمة(

تقييم ال�شتثمارات املحتفظ بها لغر�س غري املتاجرة غري امل�شعرة  )تتمة(

ت�شتخدم الإدارة اأف�شل تقديراتها، ومع ذلك، فاإن املبلغ الفعلي الذي �شيتحقق من املعامالت امل�شتقبلية قد يختلف عن التقدير احلايل للقيمة العادلة، وذلك لقلة 

التاأكيدات الناجتة عن طبيعة تقييمات ال�شتثمارات يف اأ�شهم حقوق امللكية اخلا�شة غري امل�شعرة.

خم�ش�س املخزون البطيء احلركة واملتقادم 

يـدرج املخزون بالتكلفة اأو �شايف القيمة املتوقع حتقيقها، اأيهما اأقل. عندما ي�شبح املخزون قدميًا اأو متقادمًا، يتم عمل تقدير ل�شايف القيمة املتوقع حتقيقها. يتم عمل هذا 

التقدير ب�شكل فردي على املبالغ الهامة. اأما املبالغ الغري هامة ب�شكل فردي ولكنها قدمية اأو متقادمة، فيتم تقييمها ب�شكل جماعي ويطبق املخ�ش�س وفقًا لنوع املخزون 

والدرجة العمرية اأو ن�شبة التقادم ، بناًء على اأ�شعار البيع التاريخية وميزانية ال�شنة القادمة. 

بلغ اإجمايل املخزون 8،449،119 دينار بحريني )20١7: 8،817،032 دينار بحريني( وبلغ خم�ش�س ا�شمحالل املخزون البطئ احلركة واملتقادم 719،916 دينار بحريني 

)20١7: 656،946 دينار بحريني( بتاريخ اإعداد التقارير املالية. �شوف يتم اإثبات اأي فرق بني املبالغ الفعلية املحققة يف الفرتات امل�شتقبلية واملبالغ املتوقعة يف القائمة 

املوحدة للدخل.

ا�شمحالل العقارات والآلت واملعدات 

تقوم املجموعة بعمل تقييم يف تاريخ اإعداد كل تقرير مايل لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�شوعي يثبت ا�شمحالل موجود حمدد. اإذا وجد مثل هذا الدليل، اأو عندما 

يتطلب عمل فح�س ا�شمحالل �شنوي للموجود، تقوم املجموعة بعمل تقييم ملبلغ املوجود القابل لال�شرتداد. اإن القيمة القابلة لالإ�شرتداد للموجود هي القيمة الأعلى للقيمة 

العادلة للموجود اأو الوحدة املنتجة للنقد ناق�شًا تكاليف البيع وقيمتها امل�شتخدمة وهي حمددة للموجود الفردي، اإل اإذا كان املوجود غري منتج للتدفقات النقدية والتي 

هي م�شتقلة اإىل حد بعيد عن تلك املوجودات الأخرى اأو جمموعة من املوجودات. عندما تزيد القيمة املدرجة للموجود عن قيمتها القابلة لال�شرتداد، فاإن املوجود يعترب 

م�شمحاُل، ويتم اإظهار املوجود باملبلغ القابل لال�شرتداد. عندما يتم تقييم القيمة امل�شتخدمة للموجود، فان التدفقات النقدية امل�شتقبلية املتوقعة يتم تخفي�شها اإىل قيمتها 

احلالية با�شتخدام معدل خ�شم والذي يعك�س التقييمات احلالية لل�شوق للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر اخلا�شة باملوجود. ل يعتقد اأع�شاء جمل�س الإدارة باأن هناك اأي 

ا�شمحالل يف العقارات والآلت واملعدات كما يف 3١ دي�شمرب 20١8 و3١ دي�شمرب 20١7.

الأعمار الإنتاجية للعقارات والآلت واملعدات

حتدد اإدارة املجموعة الأعمار الإنتاجية املقدرة لعقاراتها واآلتها ومعداتها حل�شاب ال�شتهالك. يتم حتديد هذا التقدير بعد الأخذ يف العتبار املدة املتوقع فيها ا�شتخدام 

املوجود وطبيعة التاآكل والتقادم التجاري. تقوم الإدارة على اأ�شا�س �شنوي مبراجعة القيم املتبقية والأعمار الإنتاجية ويتم تعديل خم�ش�س ال�شتهالك امل�شتقبلي عندما 

تعتقد الإدارة باأن الأعمار الإنتاجية تختلف عن التقديرات ال�شابقة.

خم�ش�س اخل�شائر الئتمانية املتوقعة للذمم املدينة

يت�شمن حتديد »خم�ش�س خ�شائر الئتمانية املتوقعة« كما هو مو�شح يف اإي�شاح 2 على التقديرات والفرتا�شات.

تقدير املقابل املتغري حلقوق ال�شرتجاع والتخفي�شات الكمية

تقدر املجموعة املقابل املتغري الذي �شيتم ت�شمينه يف �شعر املعاملة لبيع الب�شائع مع حقوق ال�شرتجاع والتخفي�شات الكمية.

ت�شتخدم املجموعة بيانات حقوق ال�شرتجاع التاريخية لكل منتج للو�شول اإىل ن�شب حقوق ال�شرتجاع املتوقعة. يتم تطبيق هذه الن�شب املئوية لتحديد القيمة املتوقعة للمقابل 

املتغري. اإن اأي تغيريات جوهرية يف اخلربة ال�شابقة مقارنًة بنمط حقوق ال�شرتجاع التاريخية �شوف توؤثر على الن�شب املئوية املتوقعة حلقوق ال�شرتجاع املتوقعة املقدرة من 

قبل املجموعة.

يتم حتليل التخفي�شات الكمية املتوقعة للمجموعة على اأ�شا�س كل عميل بالن�شبة للعقود ذات احلدود الق�شوى منفردة الكمية. �شيعتمد حتديد ما اإذا كان من املرجح اأن يحق 

للعميل احل�شول على التخفي�س بناًء على ا�شتحقاق التخفي�شات الفعلية للعميل وامل�شرتيات املرتاكمة حتى الآن.

بالن�شبة للتخفي�شات الكمية للعقود ذات احلدود الق�شوى لأكرث من كمية واحدة، ت�شتخدم املجموعة اأمناط ال�شراء ال�شابقة وا�شتحقاق التخفي�شات للعمالء لتحديد الن�شب 

املئوية للتخفي�شات املتوقعة والقيمة املتوقعة للمقابل املتغري. اإن اأي تغيريات جوهرية يف اخلربة ال�شابقة مقارنًة باأمناط امل�شرتيات ال�شابقة وا�شتحقاقات التخفي�س للعمالء 

�شوف يوؤثر على الن�شب املئوية املتوقعة للتخفي�س املقدرة من قبل املجموعة.
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الجتهادات والتقديرات والفرتا�شات املحا�شبية الهامة  )تتمة(  3

)2(  التقديرات والفرتا�سات )تتمة(

تقدير املقابل املتغري حلقوق ال�شرتجاع والتخفي�شات الكمية )تتمة(

تقوم املجموعة بتحديث تقييمها حقوق ال�شرتجاع املتوقعة والتخفي�شات الكمية على اأ�شا�س ربع �شنوي ويتم تعديل املطلوبات امل�شرتدة وفقًا لذلك. وتعترب تقديرات حقوق 

ال�شرتجاع املتوقعة والتخفي�شات الكمية ح�شا�شة للتغريات يف الظروف، وقد ل يكون وقع اخلربة ال�شابقة للمجموعة فيما يتعلق بحقوق ال�شرتجاع وا�شتحقاق التخفي�شات 

ممثله حلقوق ال�شرتجاع ال�شابقة للعمالء وا�شتحقاقات اخل�شم يف امل�شتقبل. كما يف 3١ دي�شمرب 20١8، بلغ املبلغ املثبت كمطلوبات م�شرتدة حلقوق ال�شرتجاع املتوقعة 

ومطلوبات العقد للتخفي�شات الكمية 115،778 دينار بحريني )20١7: 124،081 دينار بحريني( و50،274 دينار بحريني )20١7: 43،054 دينار بحريني( على التوايل.

معايري وتف�شريات �شادرة ولكنها غري اإلزامية بعد   4

فيما يلي املعايري ال�شادرة ولكنها غري اإلزامية بعد حتى تاريخ اإ�شدار القوائم املالية املوحدة وهي مدرجة اأدناه. اإن هذه القائمة هي للمعايري والتف�شريات ال�شادرة، والتي 

تتوقع املجموعة، باأنها �شتكون ب�شكل معقول قابلة للتطبيق بتاريخ م�شتقبلي. تنوي املجموعة تطبيق هذه املعايري عندما ت�شبح اإلزامية. 

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 16 املتعلق بعقود الإيجار

مت اإ�شدار املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 16 يف �شهر يناير 2016 ويحل حمل معيار املحا�شبة الدويل رقم ١7 املتعلق بعقود الإيجار، جلنة تف�شريات التقارير 

املالية الدولية رقم 4 املتعلق بتحديد ما اإذا كان الرتتيب يحتوي على عقد الإيجار، وتف�شري جلنة تف�شريات التقارير املالية الدولية ال�شابق رقم ١٥ املتعلق بحوافز عقود 

التاأجري الت�شغيلية، وتف�شري جلنة تف�شريات التقارير املالية الدولية ال�شابقة رقم 27 املتعلق بتقييم جوهر املعامالت التي تنطوي على ال�شكل القانوين لعقد التاأجري. يحدد 

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 16 املبادئ اخلا�شة بالإثبات والقيا�س والعر�س والإف�شاح لعقود الإيجار ويتطلب من امل�شتاأجرين احت�شاب كافة عقود الإيجار 

مبوجب منوذج منفرد مدرج يف قائمة املركز املايل بطريقة م�شابهة ملحا�شبة عقود الإيجار التمويلية مبوجب معيار املحا�شبة الدويل رقم ١7. ويت�شمن املعيار على اإعفائني 

اإثبات خا�شني بامل�شتاأجرين - عقود الإيجار من املوجودات ذات القيمة املنخف�شة )مثل احلوا�شيب ال�شخ�شية( وعقود اإيجار ق�شرية الأجل )اأي عقود الإيجار ذات فرتة 

عقد اإيجار ملدة ١2 �شهرًا اأو اأقل(. عند بدء عقد الإيجار، �شيقوم امل�شتاأجر باإثبات اللتزام لعمل مدفوعات التاأجري )اأي التزامات التاأجري( واملوجود الذي ميثل احلق يف 

ا�شتخدام املوجودات املعنية خالل فرتة عقد الإيجار )اأي احلق يف ا�شتخدام املوجود(. �شيتطلب من امل�شتاأجرين ب�شكل منف�شل اإثبات م�شروفات الفوائد على التزامات 

الإيجار وح�شاب ا�شتهالك حق ا�شتخدام املوجود. 

كما يتطلب من امل�شتاأجرين اإعادة قيا�س التزام التاأجري عند وقوع اأحداث معينة )مثل، تغيري فرتة عقد الإيجار اأو التغري يف مدفوعات الإيجار امل�شتقبلية الناجتة عن التغري 

يف موؤ�شر اأو معدل ا�شتخدامها لتحديد تلك املدفوعات(. �شيقوم امل�شتاأجر ب�شكل عام باإثبات مبلغ اإعادة قيا�س التزام الإيجار كتعديل يف حق ا�شتخدام املوجود. 

مل تتغري عملية احت�شاب املوؤجر مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير رقم 16 ب�شكل جوهري عن عملية الحت�شاب املحددة مبوجب معيار املحا�شبة الدويل رقم ١7. �شي�شتمر 

١7 والتمييز بني نوعني من عقود الإيجار: عقود  املوؤجرون يف ت�شنيف كافة عقود الإيجار با�شتخدام نف�س مبداأ الت�شنيف كما هو مثبت يف معيار املحا�شبة الدويل رقم 

الإيجار الت�شغيلية وعقود الإيجار التمويلية. 

كما يتطلب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 16 من امل�شتاأجرين واملوؤجرين تقدمي اإف�شاحات اأكرث �شمولية عن معيار املحا�شبة الدويل رقم ١7. 

اإن املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 16 هو اإلزامي للفرتات ال�شنوية املبتدئة يف اأو بعد ١ يناير 20١9. مع ال�شماح بالتطبيق املبكر، ولكن لي�س قبل تطبيق املن�شاأة 

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ١٥. ميكن للم�شتاأجر اختيار تطبيق املعيار اإما انتهاج الأثر الرجعي الكلي اأو الأثر الرجعي املعدل. تقيم املجموعة حاليًا تاأثري املعيار 

الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 16 وتخطط تطبيق املعيار بالتاريخ الإلزامي املطلوب.

ا�شتنادًا اإىل تقييم التاأثري واملعلومات املتاحة حاليًا، تقدر ال�شركة اأنها �شتقوم باإثبات حق ا�شتخدام املوجود والتزامات التاأجري مببلغ وقدره 2 مليون دينار بحريني كما يف ١ 

يناير 20١9 واأن التاأثري على قائمة الدخل املوحدة لن يكون جوهريًا. 

معيار املحا�شبة الدويل رقم 28 )املعدل( املتعلق بال�شتثمار يف ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة: احل�ش�س الطويلة الأجل يف ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة

تو�شح التعديالت اأن املن�شاأة تطبق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 على احل�ش�س الطويلة الأجل يف ال�شركة الزميلة اأو امل�شروع امل�شرتك التي ل تنطبق عليها 

طريقة حقوق امللكية، ولكنها متثل فى جوهرها جزء من �شايف ال�شتثمارات يف ال�شركة الزميلة اأو امل�شروع امل�شرتك )احل�ش�س الطويلة الأجل(. يعترب هذه التو�شيح ذو 

�شله لأن ذلك يعني اأن منوذج اخل�شائر الئتمانية املتوقعة يف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 ينطبق على تلك احل�ش�س الطويلة الأجل. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 2018
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في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

معايري وتف�شريات �شادرة ولكنها غري اإلزامية بعد   )تتمة(  4

معيار املحا�شبة الدويل رقم 28 )املعدل( املتعلق بال�شتثمار يف ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة: احل�ش�س الطويلة الأجل يف ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة

 )تتمة(

كما تو�شح التعديالت اأنه عند تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9، مل تاأخذ املن�شاأة يف العتبار اأية خ�شائر يف ال�شركة الزميلة اأو امل�شروع مل�شرتك اأو اأي 

خ�شائر اإ�شمحالل على �شايف ال�شتثمار املثبتة كتعديالت على �شايف ال�شتثمار يف ال�شركة الزميلة اأو امل�شروع امل�شرتك الذي ينتج من تطبيق معيار املحا�شبة الدويل رقم 28 

املتعلق بال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة.

يجب تطبيق التعديالت باأثر رجعي وهو نافذ اعتبارًا من ١ يناير 20١9، مع ال�شماح بالتطبيق املبكر. مبا اأن املجموعة لي�س لديها مثل هذه احل�ش�س الطويلة الأجل يف 

ال�شركة الزميلة وامل�شروع امل�شرتك، فاإن هذه التعديالت لي�شت لها اأي تاأثري على قوائمها املالية املوحدة.

معيار املحا�شبة الدويل رقم 23 املتعلق بتكاليف القرتا�س – تكاليف القرت�س املوؤهلة للر�شملة

تو�شح التعديالت اأن املن�شاأة تعامل كجزء من القرتا�شات العامة اأي اقرتا�س مت احل�شول عليه اأ�شاًل لإنتاج املوجود املوؤهل عند اإمتام جميع الأن�شطة ال�شرورية ب�شورة 

جوهرية لإعداد ذلك املوجود لال�شتخدام املق�شود اأو البيع املق�شود.

تطبق املن�شاأة تلك التعديالت على تكاليف القرتا�س املتكبدة يف اأو بعد بداية فرتة اإعداد التقرير ال�شنوي التي طبقت فيها املن�شاأة تلك التعديالت اأوًل. تطبق املن�شاأة تلك 

التعديالت على الفرتات ال�شنوية املبتدئة يف اأو بعد ١ يناير 20١9، مع ال�شماح بالتطبيق املبكر. ومبا اأن املمار�شة احلالية للمجموعة تتما�شى مع تلك التعديالت، ل تتوقع 

املجموعة اأي تاأثري على قوائمها املالية املوحدة.

التعديالت التي اأدخلت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9: املتعلق مبزايا الدفع امل�شبق مع التعوي�س ال�شلبي 

مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9، ميكن قيا�س اأداة الّدين بالتكلفة املطفاأة اأو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر، ب�شرط اأن تكون التدفقات 

النقدية التعاقدية »فقط مدفوعات من املبلغ الأ�شلي للّدين والفائدة على املبلغ الأ�شلي القائم« ويتم الحتفاظ بالأداة �شمن منوذج الأعمال املنا�شبة لذلك الت�شنيف. 

تو�شح التعديالت التي اأدخلت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 باأن املوجودات املالية جتتاز فقط مدفوعات من املبلغ الأ�شلي للّدين والفائدة على املبلغ 

الأ�شلي القائم بغ�س النظر عن احلدث اأو الظرف التي توؤدي اإىل الإنهاء املبكر للعقد وبغ�س النظر عن اأي من الأطراف تدفع اأو حت�شل على التعوي�س املعقول عن الإنهاء 

املبكر للعقد.

املوحدة  املالية  القوائم  على  تاأثري  اأي  التعديالت  لهذه  لي�س  املبكر.  بالتطبيق  ال�شماح  مع   ،20١9 يناير   ١ من  اعتبارًا  نافذه  وهي  رجعي  باأثر  التعديالت  تطبيق  يجب 

للمجموعة.

التعديالت التي اأدخلت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ١0 ومعيار املحا�شبة الدويل رقم 28: املتعلق ببيع اأو امل�شاهمة يف املوجودات من قبل امل�شتثمر و�شركته 

الزميلة 

تعالج التعديالت الت�شارب بني املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ١0 ومعيار املحا�شبة الدويل رقم 28 يف التعامل مع فقدان ال�شيطرة على ال�شركة التابعة التي يتم 

بيعها اأو م�شاهمتها ل�شركة زميلة اأو امل�شروع امل�شرتك. تو�شح التعديالت باأن املك�شب اأو اخل�شارة الناجتة عن بيع اأو امل�شاهمة يف املوجودات التي ت�شكل الأعمال، على النحو 

املحدد يف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 3، بني امل�شتثمر و�شركته الزميلة اأو م�شروعه امل�شرتك، �شيتم اإثباته بالكامل. اأي مك�شب اأو خ�شارة ناجتة عن بيع اأو 

امل�شاهمة يف املوجودات التي ل ت�شكل الأعمال، اإل اأنه، �شيتم اإثباته فقط اإىل حد ح�شة امل�شتثمرين غري املرتبطة بال�شركة الزميلة اأو امل�شروع امل�شرتك. اأجل جمل�س معايري 

املحا�شبة الدويل التاريخ الإلزامي لتلك التعديالت اإىل اأجل غري م�شمى، ولكن يجب على املن�شاأة التي تطبق هذا التعديل يف وقت مبكر باأن تطبقه باأثر رجعي. ل يتوقع باأن 

يكون لهذه التعديالت اأي تاأثري على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

التعديالت الأخرى الناجتة من املعايري والتف�شريات والتعديالت اجلديدة التي اأدخلت اإىل املعايري والتف�شريات �شوف لن يكون لها اأي تاأثري على ال�شيا�شات املحا�شبية اأو 

املركز املايل املوحد اأو الأداء املايل املوحد للمجموعة.
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اإيرادات من عقود مربمة مع عمالء   5

يعر�ض اجلدول التايل ت�سنيف اإيرادات املجموعة من العقود املربمة مع العمالء لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2018 و31 دي�سمرب 2017:

مواد غذائية م�ستوردة  

التخزين الفواكه  منتجات     

املجمع واخلدمات اللوج�ستية  واخل�سروات  الألبان واملرطبات  بالتجزئة  باجلملة   

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

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

)معاد عر�سها( )معاد عر�سها(   )معاد عر�سها(   )معاد عر�سها(   )معاد عر�سها(   )معاد عر�سها(     

نوع الإيرادات             

39,287,509  38,803,525  -  -  3,174,988  2,238,747  16,388,978  16,339,288  2,792,114  2,471,325  16,931,429  17,754,165 بيع الب�سائع  

578.605  718.286  578.605  718.286  -  -  -  -  -  -  -  - تقدمي اخلدمات  

جمموع الإيرادات من العقود

39,866,114  39,521,811  578,605  718,286  3,174,988  2.238,747  16,388,978  16,339,288  2,792,114  2,471,325  16,931,429  17,754,165  املربمة مع العمالء  

الأ�سواق اجلغرافية             

36,898,673  36,490,644  578,605  718,286  3,174,988  2,238,747  13,421,537  13,308,121  2,792,114  2,471,325  16,931,429  17,754,165 البحرين  

2,967,441  3,031,167  -  -  -  -  2,967,441  3,031,167  -  -  -  - الكويت  

جمموع الإيرادات من العقود

39,866,114  39,521,811  578,605  718,286  3,174,988  2,238,747  16,388,978  16,339,288  2,792,114  2,471,325  16,931,429  17,754,165  املربمة مع العمالء  

توقيت اإثبات الإيرادات             

39,287,509  38,803,525  -  -  3,174,988  2,238,747  16,388,978  16,339,288  2,792,114  2,471,325  16,931,429  17,754,165 الب�سائع املحولة يف وقت معني  

578,605  718,286  578,605  718,286  -  -  -  -  -  -  -  - اخلدمات املحولة مع مرور الوقت  

جمموع الإيرادات من العقود 

39,866,114  39,521,811  578,605  718,286  3,174,988  2,238,747  16,388,978  16,339,288  2,792,114  2,471,325  16,931,429  17,754,165    املربمة مع العمالء  

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 2018
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اإيرادات من عقود مربمة مع عمالء   5

يعر�ض اجلدول التايل ت�سنيف اإيرادات املجموعة من العقود املربمة مع العمالء لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2018 و31 دي�سمرب 2017:

مواد غذائية م�ستوردة  

التخزين الفواكه  منتجات     

املجمع واخلدمات اللوج�ستية  واخل�سروات  الألبان واملرطبات  بالتجزئة  باجلملة   

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

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

)معاد عر�سها( )معاد عر�سها(   )معاد عر�سها(   )معاد عر�سها(   )معاد عر�سها(   )معاد عر�سها(     

نوع الإيرادات             

39,287,509  38,803,525  -  -  3,174,988  2,238,747  16,388,978  16,339,288  2,792,114  2,471,325  16,931,429  17,754,165 بيع الب�سائع  

578.605  718.286  578.605  718.286  -  -  -  -  -  -  -  - تقدمي اخلدمات  

جمموع الإيرادات من العقود

39,866,114  39,521,811  578,605  718,286  3,174,988  2.238,747  16,388,978  16,339,288  2,792,114  2,471,325  16,931,429  17,754,165  املربمة مع العمالء  

الأ�سواق اجلغرافية             

36,898,673  36,490,644  578,605  718,286  3,174,988  2,238,747  13,421,537  13,308,121  2,792,114  2,471,325  16,931,429  17,754,165 البحرين  

2,967,441  3,031,167  -  -  -  -  2,967,441  3,031,167  -  -  -  - الكويت  

جمموع الإيرادات من العقود

39,866,114  39,521,811  578,605  718,286  3,174,988  2,238,747  16,388,978  16,339,288  2,792,114  2,471,325  16,931,429  17,754,165  املربمة مع العمالء  

توقيت اإثبات الإيرادات             

39,287,509  38,803,525  -  -  3,174,988  2,238,747  16,388,978  16,339,288  2,792,114  2,471,325  16,931,429  17,754,165 الب�سائع املحولة يف وقت معني  

578,605  718,286  578,605  718,286  -  -  -  -  -  -  -  - اخلدمات املحولة مع مرور الوقت  

جمموع الإيرادات من العقود 

39,866,114  39,521,811  578,605  718,286  3,174,988  2,238,747  16,388,978  16,339,288  2,792,114  2,471,325  16,931,429  17,754,165    املربمة مع العمالء  
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ربح املجموعة لل�سنة  6

يدرج ربح املجموعة لل�سنة بعد اإحت�ساب الر�سوم التالية:

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

)معاد عر�سها(

27,218,382 27,083,958 خمزون مثبت كم�سروف عند بيع ب�ساعة تامة ال�سنع

71.312 62,970 خم�س�ص املخزون بطيء احلركة واملتقادم )اإي�ساح 13(

85.512 78,506 خم�س�ص اخل�سائر االئتمانية املتوقعة للذمم التجارية املدينة )اإي�ساح 14(

281.262 283,630 عقود التاأجري الت�سغيلية املت�سمنة يف امل�سروفات العامة واالإدارية

2.833 31,570 مك�سب من ا�ستبعاد عقارات واآالت ومعدات

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

تكاليف التمويل

162.925 139,550 فوائد على قرو�ص الأجل وقرو�ص ا�سترياد وقرو�ص من حقوق غري م�سيطرة 

28.597 22,980 فوائد على ال�سحوبات على املك�سوف من البنك 

14.506 15,630 ر�سوم م�سرفية  

206.028 178,160

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

تكاليف املوظفني

3.668.979 3,691,509 رواتب واأجور

219.261 260,893 اإ�سرتاكات الهيئة العامة للتاأمني االإجتماعي، البحرين والهيئة العامة لل�سمان االإجتماعي، الكويت 

192.735 177,117 مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني )اإي�ساح 24(

966.050 981,632 مكافاآت اأخرى

5.047.025 5,111,151

مت تخ�سي�ص تكاليف املوظفني يف القائمة املوحدة للدخل على النحو التايل:

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

1,424,495 1,471,258 تكاليف البيع

3.622.530 3,639,893 تكاليف املوظفني

5.047.025 5,111,151
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�سايف دخل اال�ستثمار   7

2017 2018

دينار بحريني دينار بحريني

540.688 575,214 دخل اأرباح االأ�سهم 

338.539 - مك�سب من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع )�سايف(

879.227 575,214

ربح ال�سهم  8

يتم احت�ساب الن�سيب االأ�سا�سي لل�سهم يف االأرباح بق�سمة الربح لل�سنــة العائد اإىل حاملي اأ�سهم جمموعة ترافكو �ص.م.ب.على املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم العادية القائمة 

خالل ال�سنة، باإ�ستثناء متو�سط عدد االأ�سهم العادية املعاد �سراوؤها من قبل ال�سركة واملحتفظ بها كاأ�سهم خزانة. 

يعك�ص اجلدول التايل الدخل وح�سة املعلومات امل�ستخدمة يف ح�ساب الن�سيب االأ�سا�سي واملخف�ص لالأ�سهم يف االأرباح:

2017

)معاد عر�سها(

2018

1.674.471 1,838,292 ربح ال�سنة العائد اإىل حاملي اأ�سهم ترافكو - دينار بحريني

77.034.935 77,003,976 املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم، بعد ح�سم اأ�سهم اخلزانة 

22 24 الن�سيب االأ�سا�سي واملخف�ص لل�سهم يف االأرباح )فل�ص(

اإن الن�سيب االأ�سا�سي واملخف�ص لل�سهم الواحد هو بنف�ص القيمة حيث مل تقم ال�سركة باإ�سدار اأية اأدوات قد يكون لها تاأثري خمف�ص.

ال توجد معامالت اأخرى متعلقة باالأ�سهم العادية اأو االأ�سهم العادية املحتملة بني تاريخ اإعداد التقارير املالية وتاريخ االنتهاء من اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة، التي قد 

يكون لها تاأثري خمف�ص.
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عقارات واآالت ومعدات   9

املجموع

دينار بحريني

اأعمال راأ�سمالية 

قيد التنفيذ

دينار بحريني

�سيارات

دينار بحريني

اأثاث وتركيبات 

ومعدات مكتبية

دينار بحريني

اآالت ومكائن 

ومعدات تربيد

دينار بحريني

مباين على

اأر�ص م�ستاأجرة

دينار بحريني

اأرا�سي مملوكة

ملكًا حرًا

دينار بحريني

التكلفة:

28.233.451 164.334 2.844.576 1.697.960 13.763.968 7.806.448 1.956.165 يف 1 يناير 2018 

1,101,912 629,514 242,444 51,752 170,322 7,880 - اإ�سافات 

- )84,223( 2,530 6,950 68,493 6,250 - حتويالت

)238,256( - )63,501( )27,564( )134,607( )12,584( - ا�ستبعادات

29,097,107 709,625 3,026,049 1,729,098 13,868,176 7,807,994 1,956,165 يف 31 دي�سمرب 2018

اال�ستهالك املرتاكم:

19,337,200 - 2,280,683 1,448,218 11,427,975 4,180,324 - يف 1 يناير 2018 

967,528 - 193,517 75,691 473,866 224,454 - املخ�س�ص لل�سنة

)232,846( - )60,256( )25,872( )134,135( )12,583( - املتعلق باال�ستبعادات

20,071,882 - 2,413,944 1,498,037 11,767,706 4,392,195 - يف 31 دي�سمرب 2018

�سايف القيم الدفرتية:

9,025,225 709,625 612,105 231,061 2,100,470 3,415,799 1,956,165 يف 31 دي�سمرب 2018

توجد مباين واآالت ومكائن ب�سايف قيم دفرتية تبلغ 117,951 دينار بحريني )2017: 131.410 دينار بحريني( مقامة على اأر�ص مملوكة حلكومة مملكة البحرين، وال 

توجد اإتفاقية تاأجري بني احلكومة واملجموعة.

توجد مباين واآالت ومكائن ل�سركات تابعة ب�سايف قيم دفرتية تبلغ 4,511,649 دينار بحريني )2017: 4.785.239 دينار بحريني( مقامة على اأر�ص م�ستاأجرة. خالل 

ال�سنة مت جتديد عقد التاأجري من قبل ال�سركة االأم حتى �سنة 2033.

توجد مباين ل�سركة تابعة ب�سايف قيم دفرتية تبلغ 157,908 دينار بحريني )2017: 185.022 دينار بحريني( مقامة على اأر�ص م�ستاأجرة من اأطراف ذات عالقة. كان 

عقد التاأجري االأ�سلي ملدة 25 �سنة اعتبارًا من 1 يوليو 1980. ومت جتديده لغاية 1 اأكتوبر 2020

املجموع

دينار بحريني

اأعمال راأ�سمالية 

قيد التنفيذ

دينار بحريني

�سيارات

دينار بحريني

اأثاث وتركيبات 

ومعدات مكتبية

دينار بحريني

اآالت ومكائن 

ومعدات تربيد

دينار بحريني

مباين على

اأر�ص م�ستاأجرة

دينار بحريني

اأرا�سي مملوكة

ملكًا حرًا

دينار بحريني

التكلفة:

26.892.232 159.127 2.638.268 1.617.316 13.221.377 7.748.953 1.507.191 يف 1 يناير 2017 

1.454.222 489.794 218.724 91.727 147.508 57.495 448.974 اإ�سافات 

- )484.587( 56.878 1.441 426.268 - - حتويالت

)113.003( - )69.294( )12.524( )31.185( - - ا�ستبعادات

28.233.451 164.334 2.844.576 1.697.960 13.763.968 7.806.448 1.956.165 يف 31 دي�سمرب 2017

اال�ستهالك املرتاكم:

18.406.148 - 2.145.630 1.384.131 10.921.352 3.955.035 - يف 1 يناير 2017 

1.041.489 - 202.436 75.960 537.804 225.289 - املخ�س�ص لل�سنة

)110.437( - )67.383( )11.873( )31.181( - - املتعلق باال�ستبعادات

19.337.200 - 2.280.683 1.448.218 11.427.975 4.180.324 - يف 31 دي�سمرب 2017

�سايف القيم الدفرتية:

8.896.251 164.334 563.893 249.742 2.335.993 3.626.124 1.956.165 يف 31 دي�سمرب 2017
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عقارات واآالت ومعدات )تتمة(  9

مت تخ�سي�ص تكلفة ا�ستهالك ال�سنة �سمن القائمة املوحدة للدخل كما يلي:

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

629,614 567,981 تكلفة املبيعات 

411.875 399,547 ا�ستهالك 

1.041.489 967,528

ا�ستثمار يف �سركة زميلة  10

متتلك املجموعة ح�سة ملكية بن�سبة 36.26% )2017: 36.26%( يف �سركة البحرين للموا�سي �ص.م.ب. )مقفلة(، وهي �سركة م�سجلة يف مملكة البحرين وتعمل يف ا�سترياد 

املوا�سي واللحوم املجمدة ذات ال�سلة يف مملكة البحرين.

فيما يلي تغريات القيم املدرجة لال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة: 

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

1.980.860 1,802,625 يف 1 يناير

)168.315( )174,044( ح�سة ال�سركة يف نتائج ال�سركة الزميلة خالل ال�سنة 

)9.920( 6,655 �سايف تغريات يف القيمة العادلة الإ�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة  لل�سركة الزميلة خالل ال�سنة

1.802.625 1,635,236 يف 31 دي�سمرب

يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات املالية ال�ستثمار املجموعة يف ال�سركة الزميلة:

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

ملخ�ص قائمة املركز املايل لل�سركة الزميلة:

5.257.581 4,888,085 موجودات متداولة

939.775 974,251 موجودات غري متداولة

)1.187.502( )1,307,551( مطلوبات متداولة

)38.467( )45,032( مطلوبات غريمتداولة

4.971.387 4,509,753 حقوق امللكية 

%36.26 %36,26 ن�سبة ح�سة ملكية املجموعة 

1.802.625 1,635,236 القيمة املدرجة لال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة
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2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

ملخ�ص قائمة الدخل ال�سامل لل�سركة الزميلة:

7.711.744 5,680,567 ايرادات

)7.226.647( )5,298,160( تكلفة املبيعات

)681.132( )556,204( م�سروفات عامة واإدارية 

)143.851( )130,804( ا�ستهالك

)124.303( )175,389( تكاليف التمويل

)464.189( )479,990( اخل�سارة لل�سنة

%36.26 %36.26 ن�سبة ح�سة ملكية املجموعة 

)168.315( )174,044( ح�سة املجموعة يف نتائج ال�سنة

مت ت�سجيل نتائج ال�سركة الزميلة بناًء على ح�سابات االإدارة املعتمدة لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2018 و31 دي�سمرب 2017.

ال توجد لدى ال�سركة الزميلة اأية التزامات حمتملة اأو اإرتباطات راأ�سمالية جوهرية كما يف 31 دي�سمرب 2018 و31 دي�سمرب 2017.

ا�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة  11

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

ا�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية امل�سعرة املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر:

5.497.191 6,227,761 	 يف البحرين
547.039 546,769 	 يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي االأخرى

6.044.230 6,774,530

ا�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية غري امل�سعرة املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر :

3,602,368 3,750,897 	 يف البحرين
205,802 135,204 	 يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي االأخرى

3,808,170 3,886,101

9,852,400 10,660,631 جمموع ا�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر

اأدوات الدّين امل�سعرة املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر 

- 300,000 	 يف البحرين

9.852.400 10,960,631 جمموع اال�ستثمارات املتاحة للبيع

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 2018
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في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ا�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة )تتمة(  11

فيما يلي التغريات يف القيم العادلة لال�ستثمارات املحتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة خالل ال�سنة:

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

9.484.699 9,852,400 يف 1 يناير

193.677 884,166 �سراء ا�ستثمارات

1.096.749 224,065 �سايف التغريات يف القيم العادلة 

)767.143( - ا�ستبعاد ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة الدفرتية

)15.000( - عائد راأ�ص املال 

)140.582( - ا�سمحالل يف القيمة 

9.852.400 10,960,631 يف 31 دي�سمرب

ا�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية امل�سعرة 

يتم حتديد القيم العادلة ال�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية امل�سعرة بالرجوع اإىل اأ�سعار العرو�ص املعلنة يف ال�سوق الن�سطة.

ا�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية غري امل�سعرة 

مت تقدير القيم العادلة ال�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية غري امل�سعرة باإ�ستخدام القيمة العادلة املقدمة من قبل مدراء ال�سناديق اال�ستثمارية اأو باإ�ستخدام تقنيات التقييم 

املنا�سبة االأخرى مبا يف ذلك القيم العادلة املحددة ا�ستنادًا اإىل املدخالت غري القابلة للمالحظة با�ستخدام م�ساعفات ال�سوق اأو منهجيات التقييم املنا�سبة االأخرى. 

اأدوات الدين املتداولة

يتم حتديد القيم العادلة الأدوات الدين املتداولة بالرجوع اإىل عر�ص االأ�سعار املن�سورة يف ال�سوق ن�سط.

الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة   12

يو�سح اجلدول التايل الت�سل�سل الهرمي لقيا�ص القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة:

قيا�ض القيمة العادلة با�ستخدام

املجموع 

مدخالت ذات

 تاأثري جوهري

 ل ميكن مالحظتها

 امل�ستوى 3

مدخالت ذات

 تاأثري جوهري

 ميكن مالحظتها 

امل�ستوى 2

اأ�سعار

 م�سعرة يف 

اأ�سواق ن�سطة

امل�ستوى 1

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 31 دي�سمرب 2018

املوجودات املقا�سة بالقيمة العادلة

ا�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة

6,774,530 - - 6,774,530 ا�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية امل�سعرة )اإي�ساح 11(

3,886,101 3,886,101 - - ا�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية غري امل�سعرة )اإي�ساح 11(

300.000 - - 300.000 اأدوات الدّين امل�سعرة )اإي�ساح 11(

10,960,631 3,886,101 - 7,074,530
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الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة   12

املطلوبات املقا�سة بالقيمة العادلة:

مل تكن هناك مطلوبات مقا�سة بالقيم العادلة كما يف 31 دي�سمرب 2018 و31 دي�سمرب 2017.

قيا�ض القيمة العادلة با�ستخدام

املجموع 

مدخالت ذات

 تاأثري جوهري

 ل ميكن مالحظتها

 امل�ستوى 3

مدخالت ذات

 تاأثري جوهري

 ميكن مالحظتها 

امل�ستوى 2

اأ�سعار

 م�سعرة يف 

اأ�سواق ن�سطة

امل�ستوى 1

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 31 دي�سمرب 2017

املوجودات املقا�سة بالقيمة العادلة

ا�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة

6.044.230 - - 6.044.230 ا�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية امل�سعرة )اإي�ساح 11(

3.808.170 3.808.170 - - ا�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية غري امل�سعرة )اإي�ساح 11(

9.852.400 3.808.170 - 6.044.230

خالل فرتات اإعداد التقارير املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 و31 دي�سمرب 2017، مل تكن هناك حتويالت بني امل�ستوى 1 وامل�ستوى 2 لقيا�سات القيمة العادلة ومل تكن 

هناك حتويالت اإىل اأو من امل�ستوى 3 لقيا�سات القيمة العادلة.

مت تقدير ا�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية املدرجة �سمن امل�ستوى 3 باإ�ستخدام القيمة العادلة املقدمة من قبل مدراء ال�سناديق اال�ستثمارية اأو باإ�ستخدام تقنيات التقييم 

التقييم املنا�سبة االأخرى.  اأو منهجيات  ال�سوق  القابلة للمالحظة با�ستخدام م�ساعفات  اإىل املدخالت غري  العادلة املحددة ا�ستنادًا  املنا�سبة االأخرى مبا يف ذلك القيم 

ت�سوية قيا�سات القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�ستوى 3

فيما يلي التغريات يف القيم العادلة للموجودات املالية امل�سنفة �سمن فئة امل�ستوى 3: 

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

2.513.433 3,808,170 يف 1 يناير

)15.000( - عائد راأ�ص املال 

1.309.737 77,931 �سايف التغريات يف القيمة العادلة

3,808,170 3,886,101 يف 31 دي�سمرب

املخزون  13

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

)معاد عر�سها(

3.590.732 3,080,121 ب�ساعة لغر�ص البيع

2.303.925 2,052,323
مواد خام ومواد ا�ستهالكية ]بعد ح�سم خم�س�ص املخزون بطيء احلركة واملتقادم

 البالغ 247,686 دينار بحريني )2017: 222.039 دينار بحريني((

1.230.508 1,655,268 ب�ساعة قيد التح�سيل

835.647 764,662
ب�ساعة تامة ال�سنع ]بعد ح�سم خم�س�ص املخزون بطيء احلركة واملتقادم

 البالغ 15.712 دينار بحريني )2017: 7.825 دينار بحريني((

199.274 176,829

قطع غيار ومواد اأخرى ]بعد ح�سم خم�س�ص املخزون بطيء احلركة واملتقادم

 البالغ 456.518 دينار بحريني )2017: 427.082 دينار بحريني((

8.160.086 7,729,203

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 2018
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في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

املخزون )تتمة(  13

فيما يلي احلركة يف خم�س�ص املخزون بطيء احلركة واملتقادم:

2018

مواد خام ومواد 

ا�ستهالكية 

ب�ساعة تامة

 ال�سنع

قطع غيار 

املجموعومواد اأخرى

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

222,0397,825427,082656,946يف 1 يناير 2018

25,6477,88729,43662,970�سايف املخ�س�ص لل�سنة 

247,68615,712456,518719,916يف 31 دي�سمرب 2018

2017

مواد خام ومواد 

ا�ستهالكية 

ب�ساعة تامة

 ال�سنع

قطع غيار 

املجموعومواد اأخرى

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

180.3507.638397.646585.634يف 1 يناير 2017

41.68918729.43671.312�سايف املخ�س�ص لل�سنة 

222.0397.825427.082656.946يف 31 دي�سمرب 2017

ذمم جتارية مدينة وذمم اأخرى  14

 

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

7.456.907 7,594,654

ذمم جتارية مدينة ]بعد ح�سم خم�س�ص اال�سمحالل البالغ 665,592 دينار بحريني

 )2017: 589.431 دينار بحريني((

131.268 149,119 ذمم جتارية مدينة - اأطراف ذات عالقة )اإي�ساح 30(

7.588.175 7,743,773

506.929 429,494 ذمم مدينة اأخرى

181.528 176,201 مبالغ مدفوعة مقدمًا

19.627 27,574 ودائع 

2.626 - مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة )اإي�ساح 30(

8.298.885 8,377,042

فيما يلي بنود و�سروط املوجودات املالية املذكورة اأعاله:

ال ت�ستحق اأية فائدة على الذمم التجارية املدينة ويتم ت�سويتها عادًة خالل 60 اإىل 90 يومًا.  	
بالن�سبة للبنود وال�سروط املتعلقة بالذمم التجارية املدينة - االأطراف ذات العالقة واملبالغ امل�ستحقة لالأطراف ذات العالقة، راجع اإي�ساح 30.  	

ال ت�ستحق اأية فائدة على الذمم املدينة االأخرى وترتاوح �سروط ت�سويتها بني �سهر واحد اإىل ثالثة اأ�سهر.  	

مت ا�سمحالل ذمم جتارية مدينة باإجمايل 665.592 دينار بحريني كما يف 31 دي�سمرب 2018 )2017: 589.431 دينار بحريني(. بالن�سبة لتو�سيحات ب�ساأن عمليات اإدارة 

خماطر ائتمان املجموعة، راجع اإي�ساح 32.
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ذمم جتارية مدينة وذمم اأخرى )تتمة(  14

فيما يلي التغيريات يف اخل�سائر االئتمانية املتوقعة للذمم التجارية املدينة:

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

562.811 589,431 يف 1 يناير 

- 67,305 تعديل ناجت عن التحول اإىل املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم 9

85.512 78,506 املخ�س�ص لل�سنة 

)58.892( )69,650( مبالغ م�سطوبة

589.431 665,592 يف 31 دي�سمرب

فيما يلي التحليل الزمني للذمم التجارية املدينة غري امل�سمحلة كما يف 31 دي�سمرب:

فات موعد ا�ستحقاقها ولكنها غري م�سمحلة                                                                                                                                                مل يفت موعد

اأكرث من 60

يومــــًا

60-30

 يومًا

اأقل من 30

 يومًا

ا�ستحقاقها 

وغري م�سمحلة  

 

املجموع

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

2018

746,545 352,534 2,552,455 4,757,831 8,409,365 اإجمايل الذمم التجارية املدينة 

)634,284( )2,865( )17,356( )11,087( )665,592( اخل�سائر االئتمانية املتوقعة 

112,261 349,669 2,535,099 4,746,744 7,743,773 يف 31 دي�سمرب 

527.983 1.241.468 1.917.917 3.900.807 7.588.175 2017

من املتوقع ا�سرتداد الذمم التجارية املدينة غري امل�سمحلة بالكامل بناًء على اخلربات ال�سابقة. ال تقوم املجموعة باحل�سول على �سمانات على الذمم التجارية املدينة.

النقد وما يف حكمه  15

اإن النقد وما يف حكمه املت�سمن يف القائمة املوحدة للتدفقات النقدية املوحدة ي�سمل املبالغ التالية:

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

2.779.561 1,987,607 اأر�سدة لدى بنوك ونقد 

)364.869( )186,498( �سحوبات على املك�سوف من البنك

2.414.692 1,801,109 النقد وما يف حكمه كما يف 31 دي�سمرب 

اإن اأر�سدة ال�سحوبات على املك�سوف من البنك هي غالبًا بالدينار البحريني والدوالر االأمريكي وحتمل فائدة مبعدالت جتارية. 

كما يف 31 دي�سمرب 2018، لدى املجموعة مبالغ وقدرها 17,310,136 دينار بحريني )2017: 15.593.807 دينار بحريني( من ت�سهيالت القرو�ص غري امل�سحوبة التي 

قد ا�ستوفيت جميع ال�سروط املتعلقة بها. 

راأ�ص املال  16

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

امل�سرح به:

10.000.000 10.000.000 100.000.000 )2017: 100.000.000( �سهم بقيمة اإ�سمية قدرها 0.100 دينار بحريني لل�سهم

ال�سادر واملكتتب واملدفوع بالكامل:

8.067.505 8.067.505  80.675.052 )2017: 80.675.052( �سهم بقيمة اإ�سمية قدرها 0.100 دينار بحريني لل�سهم

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 2018
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في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

17  اأ�سهم خزانة

 :2017(  %4,64 متثل  التي  بحريني(،  دينار   834.008  :2017( بحريني  دينار   866,096 وباإجمايل  �سهم   )3.640.117  :2017(  3.740.117 اخلزانة  اأ�سهـم  متثل 

4.51%( من راأ�ص املال ال�سادر، واملحتفظ بها من قبل ال�سركة. خالل ال�سنة، قامت ال�سركة باإعادة �سراء 100,000 )2017: ال �سيء( �سهم اإ�سايف مقابل نقدي قدره 

32,088 )2017: ال �سيء(.

عالوة اإ�سدار اأ�سهم  18

نتجت عالوة اإ�سدار االأ�سهم من اإ�سدار اأ�سهم يف �سنة 2000 وحقوق االأ�سهم ال�سادرة يف �سنة 2008 وهي غري متاحة للتوزيع. ولكن ميكن ا�ستخدامها يف احلاالت التي ين�ص 

عليها قانون ال�سركات التجارية البحريني.

اإحتياطي قانوين  19

وفقًا ملتطلبات قانون ال�سركات التجارية البحريني والنظام االأ�سا�سي لل�سركة مت حتويل 10% من ربح ال�سنة اإىل االإحتياطي القانوين. يجوز لل�سركة اأن تقرر اإيقاف مثل هذه 

التحويالت ال�سنوية عندما يبلغ االإحتياطي القانوين 50% من راأ�ص املال ال�سادر واملدفوع. خالل ال�سنة، قامت ال�سركة بتحويل مبلغ وقدره 185,480 دينار بحريني )2017: 

168.521 دينار بحريني( اإىل االإحتياطي القانوين.

اإن هذا االإحتياطي ال ميكن ا�ستخدامة لغر�ص التوزيع اإال يف احلاالت التي ين�ص عليها قانون ال�سركات التجارية البحريني. 

اإحتياطي عام  20

مت عمل التحويل اإىل االإحتياطي العام طبقًا للنظام االأ�سا�سي لل�سركة. ميكن لل�سركة اأن تقرر اإيقاف هذه التحويالت ال�سنوية عندما يكون ذلك منا�سبًا، كما اإنه ال يوجد اأي 

قيود على توزيع هذا االإحتياطي. خالل ال�سنة، قامت ال�سركة بتحويل مبلغ وقدره 50,000 دينار بحريني )2017: 50.000 دينار بحريني( اإىل االإحتياطي العام.

اإحتياطي القيمة العادلة   21

يتعلق هذا االإحتياطي بتغريات القيمة العادلة لال�ستثمارات املحتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة، وتغريات القيمة العادلة لال�ستثمارات املحتفظ بها لغر�ص املتاجرة لل�سركة 

الزميلة وفروق �سرف العمالت االأجنبية الناجتة عن حتويل العمليات االأجنبية.

اأرباح مبقاة - غري قابلة للتوزيع   22

80,525 دينار بحريني  متثل هذه ح�سة املجموعة يف االإحتياطي القانوين من �سركاتها التابعة وهي غري قابلة للتوزيع. خالل ال�سنة، قامت ال�سركة بتحويل مبلغ وقدره 

)2017: 71.138 دينار بحريني( املتعلق بح�ستها من االإحتياطي القانوين املحول من قبل اإحدى �سركاتها التابعة.

اأرباح اأ�سهم مدفوعة ومو�سى بتوزيعها  23

يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي للم�ساهمني الذي عقد بتاريخ 26 مار�ص 2018، مت اإعالن ودفع اأرباح اأ�سهم نقدية با�ستثناء اأ�سهم اخلزانة، بواقع 16 فل�ص لل�سهم 

وباإجمايل 1,232,559 دينار بحريني لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017 )2017: با�ستثناء اأ�سهم اخلزانة، بواقع 17 فل�ص لل�سهم وباإجمايل 1.309.594 دينار بحريني 

متعلقة ب�سنة 2016(.

مت اقرتاح توزيع اأرباح اأ�سهم نقدية با�ستثناء اأ�سهم اخلزانة، بواقع 18 فل�ص لل�سهم وباإجمايل 1.384.829 دينار بحريني، )2017: اأرباح اأ�سهم نقدية باإ�ستثناء اأ�سهم 

اخلزانة، بواقع 16 فل�ص لل�سهم وباإجمايل 1.232.559 دينار بحريني(، و�سيخ�سع للح�سول على املوافقة الر�سمية للم�ساهمني يف اإجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي.
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مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني  24

اإن التغريات يف مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني هي كما يلي:

 

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

1.216.365 1,303,829 يف 1 يناير

192.735 177,117 املخ�س�ص خالل ال�سنة )اإي�ساح 6(

)105.271( )148,283( املدفوع خالل ال�سنة 

1.303.829 1,332,663 يف 31 دي�سمرب 

قر�ص من حقوق غري م�سيطرة  25

هذا قر�ص غري م�سمون وال توجد له �سروط �سداد حمددة. يحمل القر�ص فائدة مبعدل فعلي قدره 5 % �سنويًا ومت �سداده بالكامل خالل ال�سنة.

قرو�ص الأجل  26

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني تاريخ ال�ستحقاق �سعر الفائدة 

- 454,080 مار�ص 2025 6,25% �سنويًا قر�ص من بنك البحرين االإ�سالمي �ص.م.ب. اأ ( 

104.173 20,841 مار�ص 2019 مبعدل بيبور لثالثة

 اأ�سهر م�سافًا اإليه فائدة

 بن�سبة 3% �سنويًا

قر�ص من البنك االأهلي املتحد �ص.م.ب. - 1 ب( 

125.000 - دي�سمرب 2018 مبعدل بيبور لثالثة

 اأ�سهر م�سافًا اإليه فائدة

 بن�سبة 2,15% �سنويًا

ج ( قر�ص من بنك البحرين الوطني �ص.م.ب

666.668 - مايو 2018 مبعدل بيبور لثالثة

 اأ�سهر م�سافًا اإليه فائدة

 بن�سبة 2,25% �سنويًا

قر�ص من البنك االأهلي املتحد �ص.م.ب. - 2 د ( 

895.841 474,921

مت عر�ص القرو�ص الأجل يف القائمة املوحدة للمركز املايل كالتايل:

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

437.512 392,361 غري متداولة

458.329 82,560 متداولة

895.841 474,921

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 2018
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في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

قرو�ص الأجل )تتمة(  26

يتم االإف�ساح عن اأق�ساط القرو�ص امل�ستحقة الدفع خالل 12 �سهرًا من تاريخ القائمة املوحدة للمركز املايل كجزء متداول واملتبقي مت االإف�ساح عنه كجزء غري متداول. مت 

�سمان هذه القرو�ص مبوجب ال�سندات االإذنية ال�سادرة عن املجموعة.

تتطلب �سروط اتفاقيات القر�ص االإلتزام ببع�ص التعهدات املتعلقة بالن�سب املالية واالإعالن عن توزيع اأرباح االأ�سهم للم�ساهمني التزمت املجموعة بجميع تعهدات القرو�ص 

كما يف 31 دي�سمرب 2018.

ذمم جتارية دائنة وذمم اأخرى   27

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

)معاد عر�سها(

3.280.581 3,734,155 ذمم جتارية دائنة

1.545.280 1,598,916 م�سروفات م�ستحقة

435.551 440,616 اأرباح اأ�سهم مل يطالب بها بعد 

354.794 483,189 ذمم دائنة اأخرى

423.403 281,795 مبالغ م�ستحقة الأطراف ذات عالقة )اإي�ساح 30(

6.039.609 6,538,671

فيما يلي بنود و�سروط املطلوبات املالية املذكورة اأعاله:

-  ال ت�ستحق اأية فائدة على الذمم التجارية الدائنة ويتم ت�سويتها عادة خالل 60 اإىل 90 يومًا.

- بالن�سبة للبنود وال�سروط املتعلقة باملبالغ امل�ستحقة لالأطراف ذات العالقة، راجع اإي�ساح 30.

-  ال ت�ستحق اأية فائدة على الذمم الدائنة االأخرى وترتاوح �سروط ت�سويتها بني �سهر واحد اإىل �ستة اأ�سهر.

قرو�ص ا�سترياد  28

متثل هذه قرو�ص مت احل�سول عليها من بنوك جتارية ال�سترياد مواد خام وب�ساعة تامة ال�سنع مع متو�سط مرجح �سعر الفائدة الفعلي مبعدل %5.04 )2017: %3.52( 

�سنويًا وهي م�سمونة مبوجب ال�سندات االإذنية ال�سادرة عن املجموعة.

�سركة تابعة جوهرية - مملوكة ب�سكل جزئي   29

متتلك املجموعة ح�سة ملكية بن�سبة 51% يف �سركة اأوال لالألبان ذ.م.م.، وهي �سركة تابعة تاأ�س�ست يف مملكة البحرين وتعمل يف جمال اإنتاج ومتوين احلليب والع�سائر 

واالأي�سكرمي و�سل�سة الطماطم. 
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�سركة تابعة جوهرية - مملوكة ب�سكل جزئي  )تتمة(  29

فيما يلي اأدناه ملخ�ص املعلومات املالية لل�سركة التابعة كما يف 31 دي�سمرب 2018 و31 دي�سمرب 2017. ت�ستند هذه املعلومات على املبالغ قبل اال�ستبعادات البينية. 

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

ملخ�ض قائمة الدخل ال�سامل:
)معاد عر�سها(

14,640,621 14,700,743 مبيعات

26,348 73,020 دخل ت�سغيلي اآخر 

)10.704.504( )10,607,563( تكاليف املبيعات

)654,992( )645,017( م�سروفات البيع والتوزيع

)1.366.815( )1,401,683( تكاليف املوظفني

)345,675( )410,351( م�سروفات عامة واإدارية 

)56.115( )16,885( تكاليف التمويل

)145,266( )146,081( ا�ستهالك

23.144 14,082 مكا�سب �سرف العمالت - �سايف

1.416.746 1,560,265 الربح لل�سنة

25.811 )15,868( )اخل�سارة( الدخل ال�سامل االآخر

1.442.557 1,544,397 جمموع الدخل ال�سامل

706.853 756,755 العائد اإىل احلقوق غري امل�سيطرة 

- 357,162 اأرباح اأ�سهم مدفوعة حلقوق غري م�سيطرة

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني ملخ�ض قائمة املركز املايل:

)معاد عر�سها(

5.254.657 4,549,554 خمزون ونقد واأر�سدة لدى بنوك )متداول(

1.359.518 1,596,604 عقارات واآالت ومعدات وموجودات اأخرى )غري متداولة( 

- 356,062 ا�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة )غري متداولة(

3.228.069 3,147,933 ذمم جتارية مدينة وذمم اأخرى )متداول(

)2.777.877( )2,697,578( ذمم جتارية دائنة وذمم اأخرى )متداول(

)1.000.000( - قرو�ص ت�ستحق عليها فائدة واإلتزامات االإقرتا�ص )غري متداولة(

)543.534( )613,336( مكافاآت نهاية خدمة املوظفني )غري متداولة(

5.520.833 6,339,239 حقوق امللكية 

العائد اىل:

2.815.625 3,233,012 حاملي اأ�سهم ال�سركة االم

2.705.208 3,106,227 حقوق غري م�سيطرة

5.520.833 6,339,239

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 2018
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�سركة تابعة جوهرية - مملوكة ب�سكل جزئي  )تتمة(  29

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

ملخ�ص معلومات قائمة التدفقات النقدية:

)معاد 

عر�سها(

2.439.686 2,428,792 �سايف التدفقات النقدية من االن�سطة الت�سغيلية 

)400.533( )946,544( �سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف االأن�سطة اال�ستثمارية

)33.098( )1,728,900( �سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف االن�سطة التمويلية

25.811 )15,868( تعديالت حتويل العمالت االجنبية

2.031.866 )262,520( �سايف )النق�ض( الزيادة يف النقد وما يف حكمه

معامالت مع االأطراف ذات العالقة  30

اإدارة م�سرتكني وموظفي االإدارة الرئي�سيني  متثل االأطراف ذات العالقة ال�سركات الزميلة وامل�ساهمني الرئي�سيني واأع�ساء جمل�ص االإدارة و�سركات ذات اأع�ساء جمل�ص 

للمجموعة و�سركات خا�سعة لل�سيطرة اأو ال�سيطرة امل�سرتكة اأو املتاأثرة من قبل هذه االأطراف. يتم املوافقة على �سيا�سات الت�سعري و�سروط الدفع املتعلقة بهذه املعامالت 

من قبل اإدارة املجموعة.

فيما يلي املعامالت واالأر�سدة املتعلقة باالأطراف ذات العالقة املت�سمنة يف القائمة املوحدة للمركز املايل والقائمة املوحدة للدخل:

طبيعة املعامالت العالقة الأ�سم

اخلدمات املقدمة واأرباح االأ�سهم امل�ستلمة. �سركة زميلة �سركة البحرين للموا�سي �ص.م.ب. )مقفلة(

�سركة قيد الت�سفية �سركة زميلة ال�سركة القطرية البحرينية لتجارة االأغذية ذ.م.م.

اخلدمات امل�ستلمة ع�سو جمل�ص اإدارة م�سرتك �سركة يو�سف عبد الرحمن اإجننري القاب�سة ذ.م.م.

خدمات التاأمني. ع�سو جمل�ص اإدارة م�سرتك انرت�سيليد ذ.م.م.

�سراء مواد التعبئة والتغليف. ع�سو جمل�ص اإدارة م�سرتك ال�سركة املتحدة ل�سناعات الورق �ص.م.ب. 

م�سرتيات واأرباح االأ�سهم امل�ستلمة. ع�سو جمل�ص اإدارة م�سرتك �سركة دملون للدواجن �ص.م.ب.

اخلدمات املقدمة ع�سو جمل�ص اإدارة م�سرتك مركز �سفريات املنامة

�سراء وبيع الب�سائع. ع�سو جمل�ص اإدارة م�سرتك جمموعة حممد جالل

�سراء وبيع الب�سائع. ع�سو جمل�ص اإدارة م�سرتك �سركة �سالح ال�سالح ذ.م.م.

�سراء قطع الغيار واخلدمات امل�ستلمة. ع�سو جمل�ص اإدارة م�سرتك �سركة اإبراهيم خليل كانو �ص.م.ب. )مقفلة(

�سراء وبيع الب�سائع. ع�سو جمل�ص اإدارة م�سرتك �سركة حممد علي زينل عبداهلل )مقفلة(

مبيعات. ع�سو جمل�ص اإدارة م�سرتك �سركة فخرو لالإلكرتونيات ذ.م.م.

اخلدمات امل�ستلمة ع�سو جمل�ص اإدارة م�سرتك املوؤ�س�سة الوطنية للنقل

اخلدمات امل�ستلمة ع�سو جمل�ص اإدارة م�سرتك بدجت – تاأجري ال�سيارات

مبيعات. ع�سو جمل�ص اإدارة م�سرتك �سركة البحرين لل�سينما �ص.م.ب.

م�سرتيات. ع�سو جمل�ص اإدارة م�سرتك خالد املوؤيد واأوالده ذ.م.م.

�سراء وبيع الب�سائع واأرباح االأ�سهم امل�ستلمة. ع�سو جمل�ص اإدارة م�سرتك بي اإم اإم اآي �ص.م.ب.

بيع الب�سائع. ع�سو جمل�ص اإدارة م�سرتك �سركة توريد االأغذية ذ.م.م. 

مبيعات واأرباح االأ�سهم امل�ستلمة. ع�سو جمل�ص اإدارة م�سرتك جمموعة بانز �ص.م.ب. )مقفلة(

بيع الب�سائع واخلدمات امل�ستلمة. ع�سو جمل�ص اإدارة م�سرتك عبداهلل يو�سف فخرو واأوالده 
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في 31 ديسمبر 2018

معامالت مع االأطراف ذات العالقة  )تتمة(  30

مبالغ م�ستحقة

الأطراف

ذات عالقة

مبالغ م�ستحقة

من اأطراف

ذات عالقة

ذمم جتارية

مدينة 

دخل ت�سغيلي

اآخر

�سراء ب�سائع

وخدمات
االإيراد

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 31 دي�سمرب 2018

7,014 - 649 5,974 115,683 149 �سركات زميلة

274,781 - 148,470 323,441 1,507,467 493,629 اأع�ساء جمل�ص االإدارة امل�سرتكني

281,795 - 149,119 329,415 1,623,150 493,778

مبالغ م�ستحقة 

الأطراف

ذات عالقة

مبالغ م�ستحقة من 

اأطراف

ذات عالقة

ذمم جتارية

مدينة 

دخل ت�سغيلي

اآخر

�سراء ب�سائع

وخدمات
مبيعات

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 31 دي�سمرب 2017

44.604 2.626 - 55.667 190.940 - �سركات زميلة

378.799 - 131.268 300.706 1.084.142 453.954 اأع�ساء جمل�ص االإدارة امل�سرتكني

423.403 2.626 131.268 356.373 1.275.082 453.954

بنود و�سروط املعامالت مع الأطراف ذات العالقة 

يتم اإجراء امل�سرتيات من واملبيعات اإىل االأطراف ذات العالقة على اأ�سا�ص اأ�سعار ال�سوق العادية. اإن االأر�سدة القائمة يف نهاية ال�سنة الناجتة �سمن االأعمال االعتيادية، هي 

غري م�سمونة وبدون فوائد ويتم ت�سويتها على اأ�سا�ص نقدي با�ستثناء قر�ص من حقوق غري م�سيطرة )اإي�ساح 25(. مل ت�سجل املجموعة اأي ا�سمحالل على املبالغ امل�ستحقة 

من اأطراف ذات عالقة لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2018 و31 دي�سمرب 2017.

تعوي�سات موظفي الإدارة الرئي�سيني

فيما يلي مكافاآت اأع�ساء جمل�ص االإدارة واأع�ساء االإدارة االآخرين الرئي�سيني خالل ال�سنة:

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

112.750 107,625 مكافاآت اأع�ساء جمل�ص االإدارة

53.550 54,150 اأتعاب ح�سور اإجتماعات جمل�ص االإدارة

166.300 161,775

257,729 245,515 مكافاآت ق�سرية االأجل 

16.182 11,461 مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني 

273.911 256,976

440.211 418,751

خالل ال�سنة، قامت املجموعة باإ�ستحقاق مكافاآت اأع�ساء جمل�ص االإدارة التي كان يتم اإثباتها م�سبقًا يف القائمة املوحدة للدخل عند ال�سداد. مت تعديل الر�سيد االإفتتاحي  

لالأرباح املحتفظ بها لتو�سيح هذا التغيري.
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ارتباطات والتزامات   31

)اأ(    اإرتباطات النفقات الراأ�سمالية

فيما يلي ارتباطات النفقات الراأ�سمالية املتوقعة املتعاقد عليها بتاريخ اإعداد التقارير املالية ولكن مل يتم عمل خم�س�ص لها بعد: 

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

211.995 264,486 عقارات واآالت ومعدات 

من املتوقع باأن يتم ت�سوية كافة االإرتباطات املذكورة اأعاله خالل �سنة واحدة.

)ب(  اإرتباطات عقود التاأجري الت�سغيلية 

دخلت املجموعة يف عقود تاأجري جتارية على مقر مكاتبها ومرافق االإنتاج والتخزين. هذه العقود التاأجريية لديها �سروط �سارية ترتاوح بني 1 اإىل 15 �سنوات وهي 

قابلة  للتجديد ح�سب خيار املجموعة. 

فيما يلي احلد االأدنى ملدفوعات التاأجري امل�ستقبلية مبوجب عقود التاأجري الت�سغيلية كما يف 31 دي�سمرب:

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

273.592 383,893 خالل �سنة واحدة

233.311 963,330 بعد �سنة ولكن لي�ست اأكرث من خم�ص �سنوات

- 1,446,730 اأكرث من خم�ص �سنوات

506.903 2,793,953 النفقات االإجمالية لعقود التاأجري الت�سغيلية املتعاقد عليها يف تاريخ اإعداد التقارير املالية 

)ج(   �سمانات

بلغت العطاءات واملبالغ املدفوعة مقدمًا و�سمانات االأداء ال�سادره من قبل البنوك نيابًة عن املجموعة �سمن اأعمالها االعتيادية 864,436 دينار بحريني كما يف 31 

دي�سمرب 2018 )2017: 821.636 دينار بحريني(. 

�سيا�سات واأهداف اإدارة املخاطر املالية  32

املقدمة

اأخرى  وذمم  دائنة  جتارية  ذمم  من  معني  وجزء  ا�سترياد  وقرو�ص  م�سيطرة  غري  حقوق  من  وقر�ص  الأجل  قرو�ص  من  تتاألف  للمجموعة  الرئي�سية  املالية  املطلوبات  اإن 

وال�سحوبات على املك�سوف من البنك. اإن الغر�ص الرئي�سي لهذه املطلوبات املالية هو متويل العمليات والنفقات الراأ�سمالية للمجموعة. لدى املجموعة جزء معني من ذمم 

جتارية مدينة وذمم اأخرى واأر�سدة لدى بنوك ونقد الناجتة مبا�سرًة من عملياتها. كما حتتفظ املجموعة با�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة. 

تتعر�ص املجموعة لعدة خماطر متمثلة يف خماطر ال�سوق وخماطر االئتمان وخماطر ال�سيولة.

اللجنة التنفيذية

باالأن�سطة  املتعلقة  وال�سيولة  ال�سوق  املجموعة وخماطر  و�سيا�سات  وخطط  املخاطر  وا�سرتاتيجيات  االأعمال  على  والت�سديق  تقييم  عن  امل�سئولة  هي  التنفيذية  اللجنة  اإن 

اال�ستثمارية للمجموعة وذلك لتح�سني ال�سيولة وزيادة العوائد من االأموال املتاحة للمجموعة.

جمل�ص االإدارة

اإن جمل�ص االإدارة هو امل�سئول عن اإدارة املخاطر ككل والت�سديق على مبادئ وا�سرتاتيجيات املخاطر.
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خماطر ال�سوق

اأ�سعار  ال�سوق على خماطر  اأ�سعار  ت�ستمل  ال�سوق.  اأ�سعار  لتغريات يف  نتيجة  مالية  الأداة  امل�ستقبلية  النقدية  للتدفقات  العادلة  القيمة  تقلبات  ال�سوق هي خماطر  خماطر 

الفائدة وخماطر العملة االأجنبية وخماطر اأ�سعار االأ�سهم. تتم�سن االأدوات املالية التي تتاأثر من خالل خماطر ال�سوق على اال�ستثمارات املحتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة 

وجزء معني من الذمم التجارية املدينة والذمم االأخرى واأر�سدة لدى بنوك ونقد وقرو�ص الأجل وقرو�ص اال�سترياد وقرو�ص من حقوق غري م�سيطرة وجزء معني من الذمم 

التجارية الدائنة والذمم االأخرى وال�سحوبات على املك�سوف من البنك.

مت اإعداد حتليل احل�سا�سية على اأ�سا�ص اأن �سايف مبلغ الدين ون�سبة معدالت الفائدة ذات االأ�سعار العائمة اإىل الثابتة للدين ون�سبة االأدوات املالية بالعمالت االأجنبية جمعيها 

ثابتة كما يف 31 دي�سمرب 2018 و31 دي�سمرب 2017.

مت عمل االفرتا�سات التالية حل�ساب حتليل احل�سا�سية:

تتعلق ح�سا�سية القائمة املوحدة للمركز املايل باملوجودات واملطلوبات املالية كما يف 31 دي�سمرب 2018 و31 دي�سمرب 2017؛ اأ( 

اإن ح�سا�سية بنود القائمة املوحدة للدخل ذات ال�سلة هو تاأثري التغريات املفرت�سة يف خماطر ال�سوق املعنية. ت�ستند هذه على املوجودات واملطلوبات املالية املحتفظ بها  ب( 

كما يف 31 دي�سمرب 2018 و31 دي�سمرب 2017؛ و

2018 و31  31 دي�سمرب  يتم اإحت�ساب ح�سا�سية حقوق امللكية باالأخذ يف االعتبار تاأثري اال�ستثمارات املحتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة وحتويل العمليات االأجنبية يف  ج( 

دي�سمرب 2017 باملتغريات املفرت�سة للمخاطر االأ�سا�سية. 

خماطر اأ�سعار الفائدة 

خماطر اأ�سعار الفائدة هي خماطر تقلبات القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لالأداة املالية نتيجة لتغريات يف اأ�سعار الفائدة. تتعر�ص املجموعة ملخاطر اأ�سعار 

فائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي حتمل معدل فائدة عائم )�سحوبات على املك�سوف من البنك وبع�ص القرو�ص الأجل(.

يو�سح اجلدول التايل ح�سا�سية القائمة املوحدة للدخل للتغريات املحتملة املعقولة يف اأ�سعار الفائدة، مع االحتفاظ بجميع املتغريات االأخرى ثابتة. يتاأثر ربح املجموعة لل�سنة 

من خالل التاأثري على ال�سحوبات على املك�سوف من البنك وبع�ص القرو�ص الأجل التي حتمل فائدة مبعدل عائم على النحو التايل:

2017 2018

50- 50+ 50- 50+ الزيادة )النق�ص( يف النقاط االأ�سا�سية

5,679 )5.679( 1,037 )1.037( )النق�ص( الزيادة يف الربح )بالدينار البحريني(

خماطر العمالت االأجنبية

اأ�سعار �سرف العمالت االأجنبية. تتعر�ص  اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لالأداة املالية نتيجة لتغريات يف  خماطر العمالت االأجنبية هي خماطر تقلبات القيمة العادلة 

املجموعة ملخاطر التغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت االأجنبية التي تتعلق ب�سورة رئي�سية باالأن�سطة الت�سغيلية للمجموعة )عندما يتم عر�ص االإيرادات اأو امل�سروفات بعملة 

خمتلفة عن العملة الرئي�سية للمجموعة(، 

اإن تعر�سات املجموعة بالعمالت االأجنبية الناجتة ب�سورة اأ�سا�سية من الذمم التجارية الدائنة املعرو�سة بالفرنك ال�سوي�سري واجلنيه االإ�سرتليني والدينار الكويتي واليور 

ال تعد جوهرية.
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خماطر ال�سوق )تتمة(

خماطر العمالت االأجنبية )تتمة(

يلخ�ص اجلدول التايل ح�سا�سية التغريات املحتملة املعقولة يف اأ�سعار �سرف العمالت االأجنبية، مع االإحتفاظ بجميع املتغريات االأخرى ثابتة، لربح املجموعة )نتيجة لتغريات 

يف املوجودات واملطلوبات النقدية( والدخل ال�سامل االآخر للمجموعة )نتيجة لتغريات يف �سايف اال�ستثمار يف العمليات االأجنبية(.

التغري يف �سعر 

التاأثري على القائمة

املوحدة للدخل

التاأثري على القوائم املوحدة 

للدخل ال�سامل 

2018201720182017ال�سرف  

دينار بحرينيدينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

--)399()1,264(+5%اليورو

--1,264399-5%اليورو

--)8,868()2,852(+5%العمالت االأخرى 

--2,8528,868-5%العمالت االأخرى

41,61543,604--+5%الدينار الكويتي

)43,604()41,615(---5%الدينار الكويتي

مبا اأن الدينار البحريني مثبت بالدوالر االأمريكي، لذلك ال متثل االأر�سدة بالدوالر االأمريكي والعمالت املثبتة بالدوالر االأمريكي خماطر عملة جوهرية.

خماطر اأ�سعار االأ�سهم 

درها  خماطر اأ�سعار االأ�سهم عبارة عن تقلبات قيمة االأداة املالية نتيجة للتغريات يف اأ�سعار ال�سوق، �سواًء كانت هذه التغريات نتيجة لعوامل خا�سة باالأداة املالية ذاتها اأو م�سّ

اأو عوامل توؤثر على جميع اال�ستثمارات املتداولة يف ال�سوق. 

تدير املجموعة خماطر اأ�سعار االأ�سهم من خالل تنويع ا�ستثماراتها وو�سع حدود لالأفراد واإجمايل ا�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية. يتم تقدمي تقارير عن حمفظة اأ�سهم 

حقوق امللكية اإىل اللجنة التنفيذية ب�سورة منتظمة. تقوم اللجنة التنفيذية مبراجعة وت�سديق جميع قرارات اال�ستثمارات.

3 يف الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة مع حتليل  اإن املدخالت ذات التاأثري اجلوهري التي ال ميكن مالحظتها امل�ستخدمة لقيا�ص القيمة العادلة امل�سنفة �سمن امل�ستوى 

احل�سا�سية الكمي، مع االحتفاظ بجميع املتغريات االأخرى ثابتة، كما يف 31 دي�سمرب 2018 و31 دي�سمرب 2017 هي مو�سحة اأدناه:

اإن الزيادة بن�سبة 5% يف املدخالت الهامة غري القابلة للمالحظة وامل�ستخدمة )خ�سم ال�سيولة وخ�سم االأقلية( �ستوؤدي اإىل انخفا�ص يف القيمةالعادلة لال�ستثمارات غري 

املتداولة ترتاوح بني 220.561 دينار اإىل 242.671 دينار والعك�ص �سحيح.

خماطر الئتمان

اإن خماطر االئتمان هي املخاطر التي تنتج من عدم متكن اأحد اأطراف االأداة املالية من الوفاء بالتزاماته االأمر الذي ينتج عنه حتمل الطرف االآخر خل�سارة مالية. تتعر�ص 

املجموعة ملخاطر االإئتمان من اأن�سطتها الت�سغيلية )ب�سورة رئي�سية الذمم التجارية املدينة( واأن�سطتها التمويلية، مت�سمنة اأر�سدة لدى البنوك واالأدوات املالية االأخرى.

ذمم جتارية مدينة وذمم اأخرى 

تتم اإدارة خماطر ائتمان العميل من قبل كل من�ساأة وفقًا لل�سيا�سة واالإجراءات والرقابة املعمول بها لدى املجموعة فيما يتعلق باإدارة خماطر ائتمان العمالء. يتم متابعة 

اخل�سائر  لقيا�ص  با�ستخدام م�سفوفة خم�س�سة  تقرير مايل  كل  اإعداد  تاريخ  لالإ�سمحالل يف  اإجراء حتليل  يتم  منتظيمة.  ب�سورة  العميل  امل�ستحقة من  املدينة  الذمم 

اأيام التاأخري يف ال�سداد ملجموعات من خمتلف �سرائح العمالء ذات اأمناط خ�سارة مت�سابهة )اأي نوع العميل(.  االئتمانية المتوقعة.ت�ستند معدالت املخ�س�ص على عدد 

ويعك�ص احل�ساب نتائج االحتماالت املرجحة والقيمة الزمنيه للنقود واملعلومات املعقولة والداعمة املتوفرة يف تاريخ اإعداد التقارير املالية عن االحداث ال�سابقة والظروف 

احلالية والتنبوؤات اخلا�سة بالظروف االقت�سادية امل�ستقبلية. وب�سفة عامة، ت�سطب الذمم التجارية املدينة اإذا كانت متاأخرة عن ال�سداد الأكرث من �سنة واحدة.
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خماطر الئتمان )تتمة(

اأر�سدة م�سرفية 

حتد املجموعة من خماطر االئتمان هذه عن طريق التعامل مع بنوك تتمتع ب�سمعة جيدة فقط.

اأدوات الدّين 

حتد المجموعة من مخاطر االئتمان على اال�ستثمار يف اأدوات الدين من خالل اال�ستثمار فقط يف اأدوات الدين احلكومية ذات ت�سنيفات ائتمانية جيدة.

تركز خماطر االئتمان 

تقيم املجموعة تركز خماطر االئتمان فيما يتعلق بالذمم التجارية املدينة كمنخف�سة، وذلك النت�سار عمالئها يف عدة واليات ق�سائية وقطاعات وتعمل يف اأ�سواق م�ستقلة 

اإىل ٍحد كبري.

تقوم املجموعة ببيع منتجاتها اإىل عدد كبري من جتار اجلملة وجتار التجزئة. متثل ح�سابات اأكرب خم�سة من عمالء املجموعة 27% يف 31 دي�سمرب 2018 )2017: %21( 

من الذمم التجارية املدينة القائمة.

التعر�سات الق�سوى ملخاطر االئتمان

يو�سح اجلدول اأدناه التعر�سات الق�سوى ملخاطر االئتمان للبنود املدرجة يف القائمة املوحدة للمركز املايل دون االأخذ يف االعتبار اأي �سمانات اأو تعزيزات اإئتمانية اأخرى.

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

7.588.175 7,743,773 ذمم جتارية مدينة 

2,779,561 1,987,607 اأر�سدة لدى بنوك 

506.929 429,494 ذمم مدينة اأخرى 

- 300,000 اأدوات الدّين امل�سعرة 

19.627 27,574 ودائع 

2.626 - مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة

10,896,918 10,488,448

خماطر ال�سيولة

خماطر ال�سيولة هي املخاطر باأن املوؤ�س�سة �سوف تواجه �سعوبة يف الوفاء بالتزاماتها. تقلل املجموعة من خماطر �سيولتها باحلر�ص على توفر الت�سهيالت امل�سرفية لها. 

اإن �سروط مبيعات املجموعة تتطلب دفع املبالغ خالل 60 اإىل 90 يومًا من تاريخ البيع. يتم عادًة �سداد الذمم التجارية الدائنة خالل 60 اإىل 90 يومًا من تاريخ ال�سراء/ 

ال�سحن.

الفائدة احلالية يف  لل�سداد ومعدالت  التعاقدية غري املخ�سومة  التواريخ  اأ�سا�ص  31 دي�سمرب على  اإ�ستحقاقات املطلوبات املالية للمجموعة يف  اأدناه بيان  يلخ�ص اجلدول 

ال�سوق.

عند

الطلب

اأقل من 

3 اأ�سهر

من 3 اإىل

12 �سهرًا

من 1 اإىل

5 �سنوات

اأكرث من

املجموع5 �سنوات

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 2018

4,939,755--4,493,627446,128-ذمم جتارية دائنة وذمم اأخرى

2,328,001--1,515,717812,284-قرو�ص ا�سترياد

43,10166,780356,160111,122577,163-قرو�ص الأجل

186,498----186,498�سحوبات على املك�سوف من البنك

186,4986,052,4451,325,192356,160111,1228,031,417
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عند

الطلب

اأقل من 

3 اأ�سهر

من 3 اإىل

12 �سهرًا

من 1 اإىل

املجموع5 �سنوات

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

)معاد عر�سها()معاد عر�سها()معاد عر�سها()معاد عر�سها()معاد عر�سها(

2017

4,494,320-4,006,307488,013-ذمم جتارية  دائنة وذمم اأخرى

2.971.320--2,971,320-قرو�ص ا�سترياد

214.707268.746503.743987.196قرو�ص الأجل

621.250621.250--قر�ص من حقوق غري م�سيطرة

364.869---364.869�سحوبات على املك�سوف من البنك

364.8697,192,334756.7591.124.9939,438,955

التغريات يف املطلوبات الناجتة من الأن�سطة الت�سغيلية للقائمة املوحدة للتدفقات النقدية

كما يف 31 اأرباح اأ�سهم التدفقات النقديةكما يف 1 

دي�سمرب 2018معلنةمدفوعاتمكت�سبة يناير 2018

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

1,232,559440,616)1,227,494(-435,551اأرباح اأ�سهم م�ستحقة مل يطالب بها بعد

474,921-)920,920(895,841500,000قرو�ص الأجل

2,299,147-)11,259,998(2,946,27710,612,868قرو�ص ا�سترياد

--)497,000(-497,000قرو�ص من حقوق غري م�سيطرة

4,774,66911,112,868)13,905,412(1,232,5593,214,684

كما يف 31 اأرباح اأ�سهم التدفقات النقديةكما يف 1 

دي�سمرب 2017معلنةمدفوعاتمكت�سبة يناير 2017

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

1.309.594435.551)1.305.337(-431.294اأرباح اأ�سهم م�ستحقة  مل يطالب بها بعد

895.841-)470.611(616.452750.000قرو�ص الأجل

2.946.277-)12.494.931(3.069.84412.371.364قرو�ص ا�سترياد

497.000---497.000قرو�ص من حقوق غري م�سيطرة

4.614.59013.121.364)14.270.879(1.309.5944.774.669

اإدارة راأ�ض املال 

اإن الهدف الرئي�سي الإدارة راأ�سمال ال�سركة هو التاأكد باأن ال�سركة حتتفظ بدرجات ائتمانية قوية ون�سبة راأ�سمال عالية من اأجل دعم اأعمالها وزيادة احلد االأق�سى للقيمة 

امل�ساهمني. 

تقوم ال�سركة باإدارة هيكل راأ�سمالها وعمل تعديالت على �سوء التغريات يف االأو�ساع االقت�سادية. من اأجل احلفاظ على اأو تعديل هيكلة راأ�ص املال، ميكن لل�سركة تعديل 

مبالغ اأرباح االأ�سهم املدفوعة للم�ساهمني اأو اإعادة �سراء اأ�سهمها اأو اإ�سدار اأ�سهم جديدة. 

في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 2018

�سيا�سات واأهداف اإدارة املخاطر املالية  )تتمة(  32

اإدارة راأ�ض املال )تتمة(

مل يتم عمل تغيريات يف االأهداف اأو ال�سيا�سات اأو العمليات خالل ال�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 و31 دي�سمرب 2017. 

تراقب املجموعة راأ�ص املال على اأ�سا�ص ن�سبة الدين اإىل حقوق امللكية. ويتم اإحت�ساب الن�سبة ك�سايف الدين مق�سومة على حقوق امللكية. يتم اإحت�ساب �سايف الدين كاإجمايل 

الدين )اأي قرو�ص الأجل وقر�ص من حقوق غري م�سيطرة وذمم جتارية دائنة وذمم اأخرى وقرو�ص اال�سترياد حم�سومًا منها النقد وما يف حكمه(. ت�ستمل حقوق امللكية 

على جميع مكونات اأ�سهم حقوق امللكية )اأي راأ�ص املال وعالوة اإ�سدار اأ�سهم واإحتياطي قانوين واإحتياطي عام واأرباح مبقاة قابلة للتوزيع واأرباح مبقاة غري قابلة للتوزيع 

واإحتياطي القيم العادلة وتوزيعات مقرتحة(. 

2017

دينار بحريني

2018

دينار بحريني

)معاد عر�سها(

895.841 474,921 قرو�ص الأجل 

497.000 - قر�ص من حقوق غري م�سيطرة 

6.039.609 6,538,671 ذمم جتارية دائنة وذمم اأخرى 

2.946.277 2.299.147 قرو�ص ا�سترياد 

364.869 186.498 �سحوبات على املك�سوف من البنك

167.135 166,052 عقود مطلوبات م�سرتدة

10.910.731 9,665,289 �سايف الدين 

24.903.016 25,641,930 جمموع احلقوق العائدة اإىل حاملي اأ�سهم ترافكو 

%44 %38 ن�سبة الدين اإىل حقوق امللكية

قيا�سات القيمة العادلة  33

القيمة العادلة هي ال�سعر الذي �سيتم ا�ستالمه لبيع موجود اأو الذي يتم دفعه لتحويل مطلوب يف معاملة منظمة بني م�ساركي ال�سوق يف تاريخ القيا�ص.

القيمة العادلة لالأدوات املالية 

يتم تقدير القيمة العادلة لالأدوات املالية بناًء على الطرق واالفرتا�سات التالية:

االأر�سدة لدى البنوك والنقد وال�سحوبات على املك�سوف من البنك وجزء معني من الذمم التجارية املدينة والذمم االأخرى وجزء معني من الذمم التجارية الدائنة  اأ( 

والذمم االأخرى تقارب قيمها املدرجة ويعود ذلك اإىل حٍد كبري لالإ�ستحقاقات الق�سرية االأجل لتلك االأدوات كما يف 31 دي�سمرب 2018 و31 دي�سمرب 2017؛

يتم تقييم القرو�ص الأجل وقر�ص من حقوق غري م�سيطرة وقرو�ص اال�سترياد من قبل املجموعة بناًء على معايري مثل اأ�سعار الفائدة. ال تختلف القيم املدرجة ب�سكل  ب( 

جوهري عن قيمها العادلة كما يف 31 دي�سمرب 2018 و31 دي�سمرب 2017؛ و

مت ا�ستقاق القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع امل�سعرة من اأ�سعار ال�سوق املعلنة يف االأ�سواق الن�سطة اأو يف حالة اال�ستثمارات املحتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة  ج( 

غري امل�سعرة، با�ستخدام منهجيات التقييم املنا�سبة االأخرى. 

القيم العادلة للموجودات اأو املطلوبات غري املالية 

ال متتلك املجموعة اأي موجودات اأو مطلوبات غري مالية التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة كما يف 31 دي�سمرب 2018 و31 دي�سمرب 2017.

الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة

بالن�سبة للت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة راجع اإي�ساح 12.
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قطاعات االأعمال  34

الأغرا�ص االإدارة، مت تق�سيم املجموعة اإىل وحدات اأعمال على اأ�سا�ص منتجاتها وخدماتها ولديها �ستة قطاعات اأعمال وهي كالتايل: 

ا�سترياد وتوزيع املواد الغذائية.ا�سترياد املواد الغذائية – باجلملة 

ا�سترياد وتوزيع املواد الغذائية من خالل حمالت ال�سوبر ماركت.ا�سترياد املواد الغذائية – بالتجزئة 

اال�ستثمار يف االأوراق املالية امل�سعرة وغري امل�سعرة )مت�سمنة على اال�ستثمارات يف �سركة زميلة(.ا�ستثمارات

اإنتاج االألبان وت�سنيع وتوزيع منتجات االألبان والع�سائر واالآي�سكرمي وتعبئة املياه. واملواد الغذائية االأخرى.منتجات االألبان واملرطبات

ا�سترياد وتوزيع الفواكه واخل�سراوات واملواد الغذائية االأخرى.الفواكه واخل�سراوات

تقدمي خدمات التخزين واخلدمات اللوج�ستية.التخزين واخلدمات اللوج�ستية

مل يتم جتميع اأية من القطاعات الت�سغيلية لت�سكل القطاعات الت�سغيلية املبينة اأعاله.

تقوم االإدارة مبراقبة نتائج عمليات وحدات اأعمالها ب�سورة منف�سلة لغر�ص اإتخاذ القرارات املتعلقة بتخ�سي�ص املوارد وتقييم االأداء. يتم تقييم اأداء القطاع على اأ�سا�ص 

الربح اأو اخل�سارة الت�سغيلية حيث تختلف من نواحي معينة، كما هو مو�سح الحقًا يف جدول، اإذ مت قيا�سها بطريقة خمتلفة عن الربح اأو اخل�سارة الت�سغيلية يف القوائم املالية 

املوحدة.

اأ�سعار التحويل بني القطاعات الت�سغيلية هي دون �سروط تف�سيلية بطريقة م�سابهة للمعامالت مع اأطراف اأخرى.

يتم حتديد القطاعات اجلغرافية للمجموعة ح�سب موقع موجودات املجموعة. يتم االإف�ساح عن مبيعات العمالء اخلارجيني املف�سح عنها يف القطاعات اجلغرافية بناًء 

على املوقع اجلغرايف لعمالئها.

تت�سمن موجودات القطاع على جميع املوجودات الت�سغيلية امل�ستخدمة من قبل القطاع وتتكون اأ�سا�سًا من عقارات واآالت ومعدات وخمزون وذمم جتارية مدينة وذمم اأخرى 

واأر�سدة لدى بنوك ونقد. بينما ميكن اأن تن�سب اأغلبية املوجودات مبا�سرًة اإىل قطاعات اأعمال فردية، مت تخ�سي�ص املبالغ املدرجة لبع�ص املوجودات امل�ستخدمة ب�سورة 

م�سرتكة من قبل قطاعني اأو اأكرث على اأ�س�ص معقولة. 

تت�سمن مطلوبات القطاع على جميع املطلوبات الت�سغيلية امل�ستخدمة من قبل القطاع وتتكون اأ�سا�سًا من مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني والقرو�ص من حقوق غري م�سيطرة 

وقرو�ص الأجل وقرو�ص ا�سرتداد و�سحويات على املك�سوف من البنك وعقود ومطلوبات م�سرتدة وذمم جتارية دائنة وذمم اأخرى. بينما ميكن اإن تن�سب اأغلبية املوجودات 

مبا�سرًة اإىل قطاعات االأعمال فردية، مت تخ�سي�ص املبالغ املدرجة لبع�ص املطلوبات امل�ستخدمة ب�سورة م�سرتكة من قبل قطاعني اأو اأكرث على اأ�س�ص معقولة. 

بلغت االإيرادات من العمليات يف دولة الكويت 3,031,167 دينار بحريني لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 )2017: 2,967,441 دينار بحريني( وبلغت اخل�سارة 123,942 

دينار بحريني لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 )2017: 194,536 دينار بحريني( اإن االإيرادات واالأرباح املتبقية لل�سنة هي ناجتة من القطاع اجلغرايف الرئي�سي يف 

مملكة البحرين.

 :2017( بحريني  دينار   927,279 املطلوبات  اإجمايل  وبلغ  بحريني(  دينار   1.128.610  :2017  ( بحريني  دينار   1,038,276 الكويت  دولة  يف  املوجودات  اإجمايل  بلغ 

1.045.468 دينار بحريني(. جميع املوجودات واملطلوبات املتبقية ناجتة عن القطاع اجلغرايف الرئي�سي يف مملكة البحرين.

يتم ا�ستبعاد االإيرادات واملعامالت واملوجودات واملطلوبات الناجتة فيما بني القطاعات عند التوحيد وتدرج يف خانة “التعديل واال�ستبعادات”.

في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 2018

قطاعات االأعمال  )تتمة(  34

مواد غذائية م�ستو ردة

ا�ستثمارات  بالتجزئةباجلملة

منتجات االألبان

واملرطبات

الفواكه

واخل�سروات

التخزين

واخلدمات اللوج�ستية

تعديالت

املجموعوا�ستبعادات

2018201720182017201820172018201720182017201820172018201720182017

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

)معاد عر�سها()معاد عر�سها()معاد عر�سها()معاد عر�سها()معاد عر�سها()معاد عر�سها()معاد عر�سها()معاد عر�سها(

39,521,81139,866,114--16,339,28816,388,9782,238,7473,174,988718,286578,605--17,754,16516,931,4292,471,3252,792,114اإيرادات- اأطراف اأخرى 

--)1.949.860()1,632,020(47,62662,39688,325160,886127,133223,286----1,368,9361,503,292اإيرادات- فيما بني القطاعات

39,521,81139,866,114)1.949.860()1,632,020(16,386,91416,451,3742,327,0723,335,874845,419801,891--19,123,10118,434,7212,471,3252,792,114جمموع االإيرادات 

تكاليف االإيرادات 

)باإ�ستثناء اال�ستهالك( 
)16,522,344()16,066,328()2,182,959()2,468,172(--)11,293,301()10.965.396()1,883,905()2,892,805()221,353()231,585(1.504.8871,425,955)30,598,975()31,198,331(

8,922,8368,667,783)523,905()127,133(5,093,6135,485,978443,167443,069624,066570.306--2,600,7572,368,393288,366323,942�سايف الربح

201,291132,917)195,545()173,434(118,78969,90539,76124,41627,00844,580--119,478141,24769,68948,314دخل ت�سغيلي اآخر

م�سروفات اأخرى 

)5,777,980()5,790,869(177,115266,277)84,206()89,119()488,826()347,756()2,992,511()2,936,004(--)305,281()307,492()2,173,433()2,287,613()باإ�ستثناء اال�ستهالك(

)1,041,489()967,528()16.511()16,511()273,304()268,484()61,833()52,014()559.885()502,004(--)22,901()24,140()107.055()104,375(اال�ستهالك

2,365,7301,981,231)469.684()139,963(293,471257,376)83,174(1,774,3942,003,48783,158--328,247229,15226,42344,074الربح )اخل�سارة( من العمليات

دخل اال�ستثمار )مت�سمنة ح�سة املجموعة من نتائج ال�سركة 

401,170710,912)1,005,341()1,246,795(------1,647,9651,716,253----الزميلة(

)206,028()178,160(130,434152,544)112,047()107,536()52,790()48,518()73,805()25,085(--)5,441()6,046()114.489()121,409(تكاليف التمويل 

14,08223,144------14,08223,144------مكا�سب �سرف العمالت – �سايف 

)140,582(---------)140,582(-----ا�سمحالل ا�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة 

2,602,8222,368,677)1,322,481()1.256.324(185,935145,329)135,964(206,838114,66320,37738,6331,647,9651,575,6711,763,3911,952,82634,640الربح )اخل�سارة( لل�سنة

1.101.9121,454,222--642,983602,74634,45019,380120,54591,009--290,496667,61611,43873,471نفقات راأ�سمالية 

39.755.11439,822,784)9,015,175()8,855,202(13,331,32414,383,672811,917986,97718,149,86216,724,18310,962,38811,135,5231,674,3801,730,2233,680,4453,877,381املوجودات

11,006,95712,214,560)3,902,954()2,955,937(3,803,0334,971,3351,194,7321,238,2822,331,0182,714,018--6,158,8916,520,757475,220673,122املطلوبات
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في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

قطاعات االأعمال  )تتمة(  34

مواد غذائية م�ستو ردة

ا�ستثمارات  بالتجزئةباجلملة

منتجات االألبان

واملرطبات

الفواكه

واخل�سروات

التخزين

واخلدمات اللوج�ستية

تعديالت

املجموعوا�ستبعادات

2018201720182017201820172018201720182017201820172018201720182017

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

)معاد عر�سها()معاد عر�سها()معاد عر�سها()معاد عر�سها()معاد عر�سها()معاد عر�سها()معاد عر�سها()معاد عر�سها(

39,521,81139,866,114--16,339,28816,388,9782,238,7473,174,988718,286578,605--17,754,16516,931,4292,471,3252,792,114اإيرادات- اأطراف اأخرى 

--)1.949.860()1,632,020(47,62662,39688,325160,886127,133223,286----1,368,9361,503,292اإيرادات- فيما بني القطاعات

39,521,81139,866,114)1.949.860()1,632,020(16,386,91416,451,3742,327,0723,335,874845,419801,891--19,123,10118,434,7212,471,3252,792,114جمموع االإيرادات 

تكاليف االإيرادات 

)باإ�ستثناء اال�ستهالك( 
)16,522,344()16,066,328()2,182,959()2,468,172(--)11,293,301()10.965.396()1,883,905()2,892,805()221,353()231,585(1.504.8871,425,955)30,598,975()31,198,331(

8,922,8368,667,783)523,905()127,133(5,093,6135,485,978443,167443,069624,066570.306--2,600,7572,368,393288,366323,942�سايف الربح

201,291132,917)195,545()173,434(118,78969,90539,76124,41627,00844,580--119,478141,24769,68948,314دخل ت�سغيلي اآخر

م�سروفات اأخرى 

)5,777,980()5,790,869(177,115266,277)84,206()89,119()488,826()347,756()2,992,511()2,936,004(--)305,281()307,492()2,173,433()2,287,613()باإ�ستثناء اال�ستهالك(

)1,041,489()967,528()16.511()16,511()273,304()268,484()61,833()52,014()559.885()502,004(--)22,901()24,140()107.055()104,375(اال�ستهالك

2,365,7301,981,231)469.684()139,963(293,471257,376)83,174(1,774,3942,003,48783,158--328,247229,15226,42344,074الربح )اخل�سارة( من العمليات

دخل اال�ستثمار )مت�سمنة ح�سة املجموعة من نتائج ال�سركة 

401,170710,912)1,005,341()1,246,795(------1,647,9651,716,253----الزميلة(

)206,028()178,160(130,434152,544)112,047()107,536()52,790()48,518()73,805()25,085(--)5,441()6,046()114.489()121,409(تكاليف التمويل 

14,08223,144------14,08223,144------مكا�سب �سرف العمالت – �سايف 

)140,582(---------)140,582(-----ا�سمحالل ا�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة 

2,602,8222,368,677)1,322,481()1.256.324(185,935145,329)135,964(206,838114,66320,37738,6331,647,9651,575,6711,763,3911,952,82634,640الربح )اخل�سارة( لل�سنة

1.101.9121,454,222--642,983602,74634,45019,380120,54591,009--290,496667,61611,43873,471نفقات راأ�سمالية 

39.755.11439,822,784)9,015,175()8,855,202(13,331,32414,383,672811,917986,97718,149,86216,724,18310,962,38811,135,5231,674,3801,730,2233,680,4453,877,381املوجودات

11,006,95712,214,560)3,902,954()2,955,937(3,803,0334,971,3351,194,7321,238,2822,331,0182,714,018--6,158,8916,520,757475,220673,122املطلوبات
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�شيا�شة حوكمة ال�شركات  .1

تتلخ�ص اأهمية ممار�شات حوكمة ال�شركات اجليدة فى خلق واحلفاظ على قيمة امل�شاهمني و�شمان حتقيق الإف�شاح  وال�شفافية املالئمني. توفر �شيا�شة حوكمة ال�شركات 

اإطاًرا للعمل يتعلق بقواعد املعايري الفعالة حلوكمة ال�شركات عرب املجموعة. ملجموعة ترافكو �ص.م.ب )‘ال�شركة’( 

تعزيز  فى  ال�شركات  حلوكمة  ال�شليمة  باملمار�شات  والإلتزام  امل�شتمرة  املراجعة  ت�شاهم  و  ال�شركات  حلوكمة  ال�شليمة  املمار�شات  بتنفيذ  )املجل�ص(  الإدارة  جمل�ص  يلتزم 

م�شتويات الإمتثال وفًقا للمعايري الدولية و اأف�شل املمار�شات.

توا�شل جمموعة ترافكو �ص.م.ب م�شاعيها لتعزيز قيمة امل�شاهمني وحماية م�شاحلهم والدفاع عن حقوقهم من خالل ممار�شة ال�شعى للتميز املوؤ�ش�شى. ت�شعى ال�شركة 

با�شتمرار لتقدمي اأف�شل خدمة لأ�شحاب امل�شالح مبا فى ذلك امل�شاهمني والعمالء واملوظفني واجلمهور بوجه عام.

تلتزم الإدارة ب�شمان تنفيذ الإجراءات والعمليات لإظهار ودعم ال�شيا�شات املتعلقة بحوكمة ال�شركات و املعتمدة من جمل�ص الإدارة ل�شمان اأعلى معايري حوكمة ال�شركات 

فى جميع اأنحاء املجموعة.

تطورات حوكمة ال�شركات خالل العام  .2

لقد مت خالل هذا العام تعيني ال�شيد/ �شمري عبداهلل اخلان كم�شوؤول حوكمة ال�شركات وفًقا ملتطلبات مدونة قواعد حوكمة ال�شركات لعام 2018 ال�شادر عن وزارة ال�شناعة 

والتجارة وال�شياحة حيث تعاقدنا مع خبري ا�شت�شارى ملراجعة واإجراء التعديالت الالزمة يف مدونة قواعد حوكمة ال�شركات احلالية لغر�ص اللتزام بنظام القانون حوكمة 

ال�شركات اجلديد ال�شادر من قبل وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة يف 2018.

معلومات امل�شاهمني  .3

يتاألف هيكل احل�ش�ص احلاىل لل�شركة من الأ�شهم العادية فقط ول توجد فئات خمتلفة من الأ�شهم العادية. اأ�شدرت ال�شركة عدد 80.675.052 اأ�شهم عادية فى 31 

دي�شمرب 2018 ، القيمة ال�شمية لكل منها 100 فل�ص لل�شهم. جميع الأ�شهم مدفوعة بالكامل.

يدعو  رئي�ص جمل�ص الإدارة امل�شاهمني حل�شور الجتماع ال�شنوى للجمعية العمومية يح�شر رئي�ص جمل�ص الإدارة و املدراء الآخرين الجتماع ال�شنوى للجمعية العمومية وذلك 

لالإجابة على اأى ا�شتف�شارات

تنعقد الجتماعات العامة ال�شنوية العادية و ال�شتثنائية فى 26 مار�ص 2018.

فيما يلى ك�شف بامل�شاهمني الرئي�شيني فى ال�شركة )ا�شم امل�شاهم الذى ميتلك  5%اأو اأكرث(اعتبارًا من 31 دي�شمرب 2018:

ا�شم ال�شخ�ص احلقيقي، امل�شتفيد النهائى ن�شبة الأ�شهم اململوكة عدد الأ�شهم ا�شم امل�شاهم

عبداحلميد زينل حممد زينل %10.45 8.433.646 عبداحلميد زينل حممد زينل

فيما يلى بيان بح�ش�ص امل�شاهمني فى 31 دي�شمرب 2018 )الأفراد ، ال�شركات ، احلكومة اأو املنظمات( والتى مت ت�شنيفها على النحو التاىل:

احل�شة )%(

ت�شنيف امل�شاهمني الرقم الت�شل�شلى

الإجماىل حكومية اأو منظمة ال�شركات الأفراد

97.93 4.95 35.52 57.46 حملى 1

1.87 - - 1.87 عربى 2

0.20 - 0.03 0.17 اأجنبى 3

100.000 4.95 35.55 59.50 الإجماىل 4
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ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة  )تتمة(  2

فيما يلى و�شف لكيفية توزيع امل�شاهمني وفقًا مل�شاهمتهم فى 31 دي�شمرب 2018 :

احل�شة )%( عدد الأ�شهم اململوكة عدد امل�شاهمني امل�شاهمة )احل�شة( الرقم الت�شل�شلى

13.37 10.782.055 2796 اأقل من 50.000 1

30.27 24.423.919 178 2  من 50.000 اإىل 500.000

45.91 37.035.432 25 من 500.000  اإىل5.000.000 3

10.45 8.433.646 1 4 اأكرب من 5.000.000   

فيما يلى بيان لالأحداث الهامة التى حدثت خالل عام 2018:

ل توجد اأحداث هامة خالل عام 2018

جمل�ص اإدارة ال�شركة و الأع�شاء و الإدارة  .4

اإجراءات جمل�س الإدارة  .1 .4

يتم حتديد اإجراءات املجل�ص بو�شوح من قبل ميثاق املجل�ص. متتلك ال�شركة ممار�شة تداول جدول الأعمال والوثائق الداعمة الأخرى يف وقت مبكر لتمكني الإدارة ملناق�شة 

واتخاذ قرار ب�شاأن جميع امل�شائل املدرجة يف جدول الأعمال لتعزيز ا�شتمرارية اأداء املجموعة.

م�ض�ؤوليات جمل�س الإدارة و الأع�ضاء  .2 .4

ت�شمن امل�شوؤوليات املحددة ملجل�ص الإدارة ما يلي:

مراقبة الأداء العام لالأعمال.  .1 

مراقبة اأداء الإدارة التنفيذية ل�شمان تعوي�ص املديرين التنفيذيني ب�شكل عادل.  .2 

مراقبة اأداء الإدارة وخطة التعاقب لالإدارة العليا.  .3 

الإعداد الدقيق للبيانات املالية املجمعة الف�شلية وال�شنوية و�شمان خلوها من الأخطاء والغ�ص.  .4 

مراقبة ت�شارب امل�شالح ومنع ال�شفقات مع الأطراف امل�شيئة.  .5 

الإعداد و عقد اجتماعات امل�شاهمني.  .6 

التو�شية باأرباح الأ�شهم للم�شاهمني و�شمان تنفيذها.  .7 

تهيئة وتنفيذ ومراقبة المتثال لقواعد ال�شلوك املهني لل�شركة   .8 

الإف�شاح عن املعلومات املالية لل�شلطات احلكومية واجلمهور فى املوعد املحدد.  .9 

مراجعة اأهداف ال�شركة و�شيا�شاتها املتعلقة بامل�شوؤوليات الجتماعية   .10 

الإ�شراف على توجه ال�شركة واإدارتها وفقًا لقانون ال�شركات التجارية والقواعد و اللوائح الأخرى املتبعة بحكومة البحرين  .11 

4. 3. ال�ضفقات املادية التي تتطلب م�افقة جمل�س الإدارة

تتطلب ال�شفقات املادية التالية املراجعة من جمل�ص الإدارة وكذلك التقييم واملوافقة:

 1. ا�شرتاتيجية ال�شركة

 2.  امليزانية ال�شنوية ، ميزانية الإنفاق الراأ�شمايل ، العقود الرئي�شية ، خطط التنويع / ت�شفية ال�شتثمارات ؛

 3.  البيانات املالية

 4.  خم�ش�شات املوارد الرئي�شية وال�شتثمارات الراأ�شمالية؛ و

 5.  م�شوؤوليات الإدارة وخطة التدريب والتطوير وخطة الإحالل من قبل الإدارة العليا.
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4. 4. امللف ال�ضخ�ضى لع�ض� جمل�س الإدارة )اأع�ضاء جمل�س الإدارة  مبجال�س اإدارة اأخرى(

يعترب اأع�شاء جمل�ص الإدارة التايل اأ�شماوؤهم اأع�شاء ب�شركات اأخرى مبملكة البحرين:

الرقم 

الت�شل�شلى

املنا�شب باأى كيانات تنظيمية جمال�ص الإدارة  واملنا�شب يف �شركات اأخرىامل�شمى الوظيفىا�شم الع�شو

رئي�شية ،حكومية اأو جتارية

ال�شركة املتحدة لل�شناعات الورق �ص م بنائب الرئي�صال�شيد/ابراهيم حممد على زينل1

ل يوجد�شركة دملون للدواجن �ص م بع�شوال�شيد/يو�شف �شالح عبداهلل ال�شالح2

نائب الرئي�صالدكتور/ ع�شام عبد اهلل يو�شف فخرو3

الرئي�ص

الرئي�ص

بنك البحرين الوطنى �ص م ب

�شركة البحرين لل�شينما-�شينيكو �ص م ب

بنك البحرين الإ�شالمي �ص م ب

ل يوجد

ل يوجد�شركة دملون للدواجن �ص م بع�شوال�شيد/ عبدالر�شا حممد ر�شا الديلمي4

ل يوجدال�شركة املتحدة لل�شناعات الورق �ص م بع�شوال�شيد/ �شامى حممد يو�شف جالل5

ع�شوال�شيد/جهاد يو�شف عبد اهلل اأمني6

ع�شو 

نائب الرئي�ص

ع�شو 

ع�شو

�شركة البحرين لل�شوق احلرة �ص.م.ب.

�شركة البحرين الوطنية القاب�شة �ص.م.ب.

�شركة بنادر للفنادق �ص.م.ب

بى ام ام اى �ص.م.ب.

�شركة البحرين لل�شينما

ل يوجد
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4. 5. حالة اأع�ضاء جمل�س الإدارة مبجال�س اإدارة اأخرى و تك�ين املجل�س

الرقم 

الت�شل�شلى

النوع)تنفيذى – غري تنفيذىا�شم الع�شو

 اأو م�شتقل(

فرتة اخلدمة كمدير لل�شركة املوؤهالتاخلربة

ابتداء من تاريخ اأول انتخاب له 

اأو تعيينه

1978رجل اأعمال54رئي�ص / غري تنفيذي / م�شتقلال�شيد/ ابراهيم حممد على زينل1

1978رجل اأعمال55نائب رئي�ص / غري تنفيذي / م�شتقلال�شيد/ يو�شف �شالح عبداهلل ال�شالح2

ع�شو جمل�ص الإدارة وع�شو الدكتور/ ع�شام عبد اهلل يو�شف فخرو3

اللجنة التنفيذية /

 غري تنفيذي / م�شتقل

1995رجل اأعمال51

ع�شو جمل�ص الإدارة وع�شو اللجنةال�شيد/خالد عبد الرحمن خليل املوؤيد4

 التنفيذية / غري 

تنفيذي / م�شتقل

1978رجل اأعمال52

ع�شو جمل�ص الإدارة / غري تنفيذي / ال�شيد/ عبدالر�شا حممد ر�شا الديلمي5

م�شتقل

1981رجل اأعمال62

ع�شو جمل�ص الإدارة / غري تنفيذي / ال�شيد/فوؤاد اإبراهيم خليل كانو6

م�شتقل

1994رجل اأعمال56

ال�شيد/ على يو�شف عبد الرحمن عبد  7

الرحيم

ع�شو جمل�ص الإدارة / غري تنفيذي / 

م�شتقل

1994رجل اأعمال53

ع�شو جمل�ص الإدارة / غري تنفيذي / ال�شيد/�شامى حممد يو�شف جالل8

م�شتقل

1995رجل اأعمال45

ال�شيد/اإبراهيم �شالح الدين اأحمد 9

اإبراهيم

ع�شو جمل�ص الإدارة / غري تنفيذي / 

م�شتقل

1995رجل اأعمال49

ع�شو جمل�ص الإدارة / غري تنفيذي / ال�شيد/جهاد يو�شف عبد اهلل اأمني10

م�شتقل

1998رجل اأعمال40

4. 5. انتخاب واإنهاء تعيني اأع�ضاء جمل�س الإدارة

يتم انتخاب اأع�شاء جمل�ص الإدارة ملدة 3 �شنوات. جتري النتخابات وفقا ملذكرة والنظام التاأ�شي�شى لل�شركة وقانون ال�شركات التجارية البحرينية. ل يوجد حد اأق�شى 

ل�شن تقاعد املدير من جمل�ص الإدارة. تنتهي مدة التعيني لكل مدير وفقا ل�شروط خطاب التعيني و / اأو اأحكام القانون.

4. 6. الت�جيه وتدريب اأع�ضاء جمل�س الإدارة

متتلك ال�شركة برنامج توجيه ر�شمي ، م�شمم لكل ع�شو جديد. يت�شمن برنامج التوجيه 1( حزمة متهيدية حتتوي على ، من بني اأمور اأخرى ، نظرة عامة على ال�شركة 

، الهيكل التنظيمي ، اخت�شا�شات جمل�ص الإدارة وجلان جمل�ص الإدارة وال�شيا�شات الرئي�شية ؛ )2( عرو�ص عن ق�شايا مالية وا�شرتاتيجية وخماطر كبرية ؛ و 3( 

اجتماعات للتوجيه مع الإدارة الرئي�شية التي قد تكون مطلوبة. يتم دعوة جميع اأع�شاء جمل�ص الإدارة املتابعني حل�شور اجتماعات التوجيه.
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4. 7. ملكية اأع�ضاء جمل�س الإدارة باأ�ضهم ال�ضركة

الن�شبة %  عدد الأ�شهمنوع الأ�شهما�شم الع�شوالرقم الت�شل�شلى

2،34%1،888،137اأ�شهم امللكيةال�شيد/ ابراهيم حممد على زينل1

0.67%542،227اأ�شهم امللكيةال�شيد/ يو�شف �شالح عبداهلل ال�شالح2

1.96%1،583،161اأ�شهم امللكيةالدكتور/ ع�شام عبد اهلل يو�شف فخرو3

0.57%457.089اأ�شهم امللكيةال�شيد/خالد عبد الرحمن خليل املوؤيد4

0.33%270،184اأ�شهم امللكيةال�شيد/ عبدالر�شا حممد ر�شا الديلمي5

0.22%174،757اأ�شهم امللكيةال�شيد/فوؤاد اإبراهيم خليل كانو6

0.19%149،660اأ�شهم امللكيةال�شيد/على يو�شف عبد الرحمن عبد الرحيم7

0.25%203،901اأ�شهم امللكيةال�شيد/�شامى حممد يو�شف جالل8

0.39%311،115اأ�شهم امللكيةال�شيد/اإبراهيم �شالح الدين اأحمد اإبراهيم9

1.13%910،000اأ�شهم امللكيةال�شيد/جهاد يو�شف عبد اهلل اأمني10

4. 8. تداول الأ�ضهم لأع�ضاء جمل�س الإدارة  خالل العام

خالل العام، اأ�شماء اأع�شاء جمل�ص الإدارة التاليني الذين قاموا ب�شراء اأ�شهم اإ�شافية يف ال�شركة:

الو�شع / القرابةال�شم
عدد الأ�شهم اململوكة 

يف 2017/12/31

عدد الأ�شهم التى مت 

التخل�ص منها

عدد الأ�شهم التى مت 

�شراوؤها

عدد الأ�شهم اململوكة 

يف 2018/12/31

457،089-591،545134،456ع�شو جمل�ص الإدارةال�شيد/خالد عبد الرحمن خليل املوؤيد

460،000910،000-450،000ع�شو جمل�ص الإدارةال�شيد/جهاد يو�شف عبداهلل اأمني

اجتماعات جمل�س الإدارة

يجب على املجموعة عقد ما ل يقل عن اأربعة اجتماعات للمجل�ص خالل كل عام. يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات املتعلقة بح�شور الأع�شاء يف اجتماعات جمل�ص الإدارة:

اجتماعات جمل�ص الإدارة املنعقدة يف عام 2018: خم�شة

8 ينايرامل�شمىا�شم الع�شو
 19

فرباير

 9

مايو

 6

اأغ�شط�ص

 7

نوفمرب

%

احل�شور

 %100رئي�ص جمل�ص الدارةال�شيد/ ابراهيم حممد على زينل

%100نائب رئي�ص جمل�ص الدارةال�شيد يو�شف �شالح عبداهلل ال�شالح

ع�شو جمل�ص الإدارة ال�شيد/خالد عبد الرحمن خليل املوؤيد

وع�شو اللجنة التنفيذية

x×%60

ع�شو جمل�ص الإدارة د/ ع�شام عبد اهلل يو�شف فخرو

وع�شو اللجنة التنفيذية

%100

%100ع�شو جمل�ص الإدارةال�شيد/اإبراهيم �شالح الدين اأحمد اإبراهيم

x%80ع�شو جمل�ص الإدارةال�شيد/�شامى حممد يو�شف جالل

%100ع�شو جمل�ص الإدارةال�شيد/جهاد يو�شف عبد اهلل اأمني

%100ع�شو جمل�ص الإدارةال�شيد/ عبدالر�شا حممد ر�شا الديلمي

x%80ع�شو جمل�ص الإدارةال�شيد/على يو�شف عبد الرحمن عبد الرحيم

x%80ع�شو جمل�ص الإدارةال�شيد/فوؤاد اإبراهيم خليل كانو 
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4. 9. �ضيا�ضة املكافاآت لأع�ضاء جمل�س الإدارة

2001 طريقة دفع املكافاآت لأع�شاء جمل�ص الإدارة. تعتمد �شيا�شة املكافاآت على ر�شوم احل�شور والر�شوم  21 لعام  188 من قانون ال�شركات التجارية رقم  ت�شرح املادة 

الأ�شا�شية املدفوعة لأع�شاء جمل�ص الإدارة.

بلغ اإجمايل املكافاآت املدفوعة لأع�شاء جمل�ص الإدارة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 مبلغ 107،625دينار بحريني / - وقد دفع ر�شم اجلل�شة لأع�شاء جمل�ص الإدارة 

38،250 دينار بحريني.

�شيتم عر�ص اإجمايل املكافاآت املقرتحة التي �شيتم دفعها لأع�شاء جمل�ص الإدارة لعام 2018، يف الجتماع العام ال�شنوي لالعتماد.

بيان ر�ض�م اجلل�ضة املدف�عة لأع�ضاء جمل�س الإدارة حل�ض�ر جلان املجل�س للعام املايل 2018 كما يلي:

ال�شمالرقم الت�شل�شلى

ر�شوم اجلل�شة املدفوعة لأع�شاء جمل�ص الإدارة حل�شور جلان املجل�ص

عدد الجتماعاتقيمة ر�شوم اجلل�شةا�شم اللجنة

2،2505اجتماع املجل�صال�شيد/ابراهيم حممد على زينل1

2،7006اللجنة التنفيذية

01جلنة املكافاأت و الرت�شيح

2،2505اجتماع املجل�صال�شيد / يو�شف �شالح عبداهلل ال�شالح2

2،7006اللجنة التنفيذية

01جلنة املكافاأت و الرت�شيح

1،3503اجتماع املجل�صال�شيد/خالد عبد الرحمن خليل املوؤيد3

1،8004اللجنة التنفيذية

01جلنة املكافاأت و الرت�شيح

2،2505اجتماع املجل�صالدكتور/ ع�شام عبد اهلل يو�شف فخرو4

2،7006اللجنة التنفيذية

01جلنة املكافاأت و الرت�شيح

2،2505اجتماع املجل�صال�شيد/اإبراهيم �شالح الدين اأحمد اإبراهيم5

1،8004جلنة التدقيق

4501جلنة حوكمة ال�شركات

1،8004اجتماع املجل�صال�شيد/�شامى حممد يو�شف جالل6

2،2505اجتماع املجل�صال�شيد/جهاد يو�شف عبد اهلل اأمني7

1،8004جلنة التدقيق

4501جلنة حوكمة ال�شركات

2،2505اجتماع املجل�صال�شيد/ عبدالر�شا حممد ر�شا الديلمي8

1،8004جلنة التدقيق

4501جلنة حوكمة ال�شركات

9

ال�شيد/على يو�شف عبد الرحمن عبد الرحيم

1،8004اجتماع املجل�ص

9002جلنة التدقيق

4501جلنة حوكمة ال�شركات

1،8004اجتماع املجل�صال�شيد/فوؤاد اإبراهيم خليل كانو 10
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 الإدارة

يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات املتعلقة باملهنة ، وامل�شمى الوظيفى/ ال�شم التجاري ، واخلربة بال�شنوات واملوؤهالت لالإدارة العليا:

الرقم 

الت�شل�شلى

اخلربة امل�شمى الوظيفىاأ�شماء اأع�شاء الإدارة العليا

بال�شنوات

املوؤهالت

ع�شو زميل - معهد املحا�شبني القانونيني يف الهند33الرئي�ص التنفيذي للمجموعةال�شيد/ �ص �شريدار1

دبلوم يف املوارد الب�شرية36م�شاعد الرئي�ص التنفيذي للمجموعةال�شيد/ �شمري عبد اهلل اخلان 2

ع�شو م�شارك - معهد املحا�شبني القانونيني يف الهند14املدير املاىلال�شيد/ ب بالين �شامى 3

درجة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال33مدير املبيعاتال�شيد/ عزام مطرجى4

دبلوم يف الهند�شة امليكانيكية ودبلوم الدرا�شات العليا 34مدير ال�شيانةال�شيد/ �شيكويرا فران�شي�شكو5

يف اإدارة الإنتاج وال�شيانة

دبلوم تعليمى يف درا�شات ال�شكرتارية28مدير املوارد الب�شريةال�شيدة/ ليلى دروي�ص6

-24القائم باأعمال مدير املخازنال�شيد/ وائل اأحمد7

املكافاآت املدفوعة اإىل الإدارة العليا خالل العام كما يلي:

املبلغ دينار بحرينىاأ�شماء اأع�شاء الإدارة العليا

245،515الرواتب

11،461مكاآفاأت نهاية اخلدمة للموظفني

256،976 الجماىل

4. 10. مدونة ق�اعد ال�ضل�ك / مدونة الأخالقيات

متتلك ال�شركة مدونة قواعد ال�شلوك / مدونة الأخالقيات التي حتدد املعايري الواجب اإتباعها من كل موظف يف املجموعة.

يجب على كل موظف حماية اأ�شول املجموعة.  •
يتعني على املجموعة العمل على حل �شكاوى العمالء ب�شرعة و عناية  •

ميتنع  كافة املوظفني عن اأخذ ر�شوة من اأي �شخ�ص خارجي نيابة عن املجموعة.  •
لن تك�شف املجموعة عن  املعلومات اخلا�شة بالعمالء / ال�شركاء التجاريني لأي �شخ�ص اأخر اأو كيانات اأخرى.  •

يتعهد املوظفون بعدم الإف�شاح عن املعلومات اخلا�شة باملجموعة �شواء خالل اأو بعد فرتة اخلدمة اإىل اأي �شخ�ص / كيان خارجي.  •
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جمل�ص الإدارة

اللجنة التنفيذية

جلنة التدقيق

الرئي�ص التنفيذي للمجموعة

م�شاعد الرئي�ص التنفيذي للمجموعة

املراقب املايل

 للمجموعة

املدير املايل

م�شاعد مدير تقنية 

املعلومات

مدير عمليات البيع

 بالتجزئة ــ مرتوماركت 

�ص.�ص.و.

مدير العمليات ــ �شركة 

ترافكو اللوج�شتية �ص.�ص.و.

مدير العمليات ــ �شركة 

البحرين لتعبئة املياه 

وامل�شروبات �ص.�ص.و.

مدير العمليات ــ �شركة 

البحرين للفواكه الطازجة 

�ص.�ص.و.

مدير ق�شم املوارد 

الب�شرية
مدير املبيعات

م�شاعد مدير املبيعات

م�شاعد مدير املبيعات 

الت�شويق

مدير خمازن

م�شاعد مدير خمازن

مدير التموين

مدير املبيعات امليدانية

مدير ال�شيانة
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6. اللجان

يتم ت�شكيل اللجان من قبل جمل�ص الإدارة للحوكمة اجليدة لل�شركات. يتم حتديد نطاق ال�شلطة وامل�شئوليات بو�شوح بوا�شطة مواثيق اللجنة املعنية. تقدم اللجان مقرتحات 

وتو�شيات اإىل جمل�ص الإدارة عند وح�شب القت�شاء. يتم توزيع حما�شر اجتماعات اللجنة على اأع�شاء املجل�ص ب�شفة دورية. يقوم املجل�ص با�شتمرار بتقييم ت�شكيل اللجان 

يف �شوء متطلبات القانون ولأداء ال�شركة الناجح.

يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات املتعلقة بلجان جمل�ص الإدارة واأع�شائها واأهدافها:

م�شتقل / غري م�شتقلالأع�شاءالأهدافجلنة املجل�ص

تكون جلنة التدقيق م�شئولة عن:جلنة التدقيق

مراقبة �شالمة عملية اإعداد التقارير املالية ، واأنظمة ترافكو  1 )

للرقابة الداخلية ، ومراجعة البيانات املالية املوحدة والتقارير 

، وامتثال املجل�ص للمتطلبات القانونية والتنظيمية واأداء وظيفة 

التدقيق الداخلي لل�شركة.

التو�شية بتعيني مدققني ح�شابات خارجيني ، املوافقة على  2 )

تعوي�شهم ، الإ�شراف على ا�شتقاللهم واإعداد التقارير املطلوبة 

لتقوم اللجنة باإعدادها وفًقا مل�شرف البحرين املركزي ، وبور�شة 

البحرين ، وقانون ال�شركات التجارية البحرينية وال�شلطات 

التنظيمية الأخرى يف مملكة البحرين.

ال�شيد / ابراهيم �شالح الدين احمد   .1

ابراهيم ) رئي�ص جمل�ص الإدارة (

ال�شيد / جهاد يو�شف عبد اهلل اأمني  .2

ال�شيد / عبدالر�شا حممد ر�شا الديلمي  .3

ال�شيد / علي يو�شف عبدالرحمن عبد   .4

الرحيم

غري تنفيذي / م�شتقل

غري تنفيذي / م�شتقل

غري تنفيذي / م�شتقل

غري تنفيذي / م�شتقل

اللجنة التنفيذية 

)ال�شتثمار 

والتمويل(

يتم ت�شكيل اللجنة التنفيذية ملناق�شة امل�شائل مع اإدارة ال�شركة فيما 

يتعلق بكبار املوظفني والأداء املايل وال�شرتاتيجيات وجميع الق�شايا 

الأخرى ح�شب توجيهات جمل�ص الإدارة

ال�شيد / ابراهيم حممد علي زينل 1 .

ال�شيد / يو�شف �شالح عبداهلل ال�شالح 2 .

ال�شيد / خالد عبدالرحمن خليل املوؤيد 3 .

الدكتور/ ع�شام عبد اهلل يو�شف فخرو 4 .

غري تنفيذي / م�شتقل

غري تنفيذي / م�شتق

غري تنفيذي / م�شتقل

غري تنفيذي / م�شتقل

جلنة الرت�شيحات 

واملكافاآت

الإدارة  جمل�ص  ت�شكيل  حول  الإدارة  ملجل�ص  امل�شورة  وتقدمي  مراجعة 

وتر�شيحات اأع�شاء جمل�ص الإدارة اجلدد بالإ�شافة اإىل مكافاآت اأع�شاء 

جمل�ص الإدارة والإدارة العليا.

)رئي�ص  زينل  علي  حممد  ابراهيم   / ال�شيد  1 .

جمل�ص الإدارة(

ال�شيد / يو�شف �شالح عبداهلل ال�شالح 2 .

الدكتور/ ع�شام عبد اهلل يو�شف فخرو 3 .

ال�شيد / خالد عبدالرحمن خليل املوؤيد 4 .

غري تنفيذي / م�شتقل

غري تنفيذي / م�شتقل

غري تنفيذي / م�شتقل

غري تنفيذي / م�شتقل

جلنة حوكمة 

ال�شركات

حوكمة  قواعد  مدونة  توجيه  ومبادئ  لإطار  الإمتثال  و�شمان  مراجعة 

ال�شركات.

احمد   الدين  �شالح  ابراهيم   / ال�شيد  1 .

ابراهيم )رئي�ص جمل�ص الإدارة(

ال�شيد / جهاد يو�شف عبد اهلل اأمني 2 .

ال�شيد / عبدالر�شا حممد ر�شا الديلمي 3 .

عبد  عبدالرحمن  يو�شف  علي   / ال�شيد  4 .

الرحيم

غري تنفيذي / م�شتقل

غري تنفيذي / م�شتق

غري تنفيذي / م�شتقل

غري تنفيذي / م�شتقل
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جلنة التدقيق:

ال�شيد / اإبراهيم �شالح الدين اأحمد اإبراهيم هو رئي�ص جلنة التدقيق. تتاألف جلنة التدقيق من اأربعة اأع�شاء. يحدد ميثاق جلنة التدقيق الأدوار وامل�شوؤوليات امل�شندة اإىل 

اللجنة.

اخت�ضا�ضات/�ضالحيات اأع�ضاء جلنة التدقيق:

مراجعة املمار�شات املحا�شبية واملالية لل�شركة.  -1

مراجعة م�شداقية الرقابة املالية لل�شركة والرقابة الداخلية والبيانات املالية.  -2

مراجعة واعتماد البيانات املالية لل�شركة قبل عر�شها على جمل�ص الإدارة.  -3

مناق�شة ال�شيا�شات املحا�شبية واملالية الهامة وم�شائل اإعداد التقارير لل�شنة املالية.  -4

مراجعة امتثال ال�شركة للمتطلبات القانونية.  -5

النظر يف وتو�شية املجل�ص بتعيني اأو ا�شتقالة اأو اإقالة مدقق ح�شابات خارجي ، وحتديد اأتعاب التدقيق واملراجعة والتعوي�شات والإ�شراف على اأعمال املدقق.  -6

مناق�شة املالحظات الهامة ملدققي احل�شابات اخلارجيني والداخليني وال�شتجابة من الإدارة.  -7

مراجعة اإدارة املخاطر ومهام التدقيق الداخلي بال�شركة.  -8

التاأكد من وجود ال�شيا�شات والإجراءات والنظم وال�شوابط الداخلية واملبادئ التوجيهية املنا�شبة يف ال�شركة.  -9

التعامل مع اأي خماوف نا�شئة عن برنامج “املبلغني عن املخالفات” الذي اعتمده املجل�ص لإتاحة اإثارة املخاوف ب�شكل �شري.  -10

يجب على ال�شركة عقد ما ل يقل عن اأربعة اجتماعات للجنة التدقيق خالل كل عام. خالل ال�شنة ، عقدت اأربعة اجتماعات للجنة التدقيق. يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات 

املتعلقة بح�شور الأع�شاء يف اجتماعات جلنة التدقيق:

ن�شبة احل�شور 30 اأكتوبر 26 يوليو 24 اأبريل 14 فرباير الأع�شاء

%100 x    ال�شيد / ابراهيم �شالح الدين احمد ابراهيم

%100     ال�شيد / جهاد يو�شف عبد اهلل اأمني

%100     ال�شيد / عبدالر�شا حممد ر�شا الديلمي

%50  x x  ال�شيد / علي يو�شف عبدالرحمن عبد الرحيم

خالل ال�شنة ، بلغ اإجمايل الر�شوم املدفوعة لأع�شاء جلنة التدقيق مبلغ  6،300 /- دينار بحريني.

اللجنة التنفيذية:

ال�شيد / اإبراهيم حممد علي زينل هو رئي�ص اللجنة التنفيذية. تتاألف اللجنة التنفيذية من اأربعة اأع�شاء. يحدد ميثاق اللجنة التنفيذية الأدوار وامل�شوؤوليات امل�شندة اإىل 

اللجنة.

اخت�ضا�ضات/ �ضالحيات اأع�ضاء اللجنة التنفيذية:

معاجلة امل�شائل املحددة التي يفو�شها اإليها جمل�ص الإدارة.  -1

تقدمي تو�شيات يف هذا ال�شاأن اإىل جمل�ص الإدارة واتخاذ القرارات بناًء على ال�شلطات التي يفو�شها جمل�ص الإدارة على وجه التحديد.  -2

مراجعة واعتماد الفر�ص التجارية وال�شتثمارية واملقرتحات والئتمان وامل�شرتيات الرئي�شية وم�شائل ال�شتعانة مب�شادر خارجية ، والتي قد يفو�شها املجل�ص.  -3

يجب على ال�شركة عقد ما ل يقل عن اأربعة اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل كل عام. خالل العام ، مت عقد �شتة اجتماعات للجنة التنفيذية. يلخ�ص اجلدول التايل 

املعلومات املتعلقة بح�شور الأع�شاء يف اجتماعات اللجنة التنفيذية:

ن�شبة احل�شور 30 دي�شمرب 4 دي�شمرب 14 اأكتوبر 19 يوليو 3 مايو 15 فرباير الأع�شاء

%100       ال�شيد / ابراهيم حممد علي زينل

%100       ال�شيد / يو�شف �شالح عبداهلل ال�شالح

%67   x x   ال�شيد / خالد عبدالرحمن خليل املوؤيد

%100       الدكتور/ ع�شام عبد اهلل يو�شف فخرو

خالل العام ، بلغ اإجمايل الر�شوم املدفوعة لأع�شاء اللجنة التنفيذية 9،900 دينار بحريني.م تدفع اأي ر�شوم لأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت.
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اللجان  )تتمة(  .6

جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت:

ال�شيد / اإبراهيم حممد علي زينل هو رئي�ص جلنة الرت�شيحات واملكافاآت. تتاألف جلنة الرت�شيحات واملكافاآت من اأربعة اأع�شاء. يحدد ميثاق جلنة الرت�شيحات واملكافاآت 

الأدوار وامل�شوؤوليات امل�شندة اإىل اللجنة.

اخت�ضا�ضات/ �ضالحيات اأع�ضاء جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت:

مراجعة هيكلية جمل�ص الإدارة ، وتقييم اأداء اأع�شاء جمل�ص الإدارة ب�شكل دوري وتقدمي تو�شيات اإىل املجل�ص ب�شاأن التغيريات الالزمة التي ينبغي اتخاذها ملعاجلة   -1

نقاط ال�شعف لتحقيق م�شالح ال�شركة.

التاأكد من وجود �شيا�شات واإجراءات مالئمة لتقييم اأداء الإدارة التنفيذية.  -2

مراجعة اأجور ومكافاآت واأتعاب اأع�شاء جمل�ص الإدارة وتقدمي التو�شيات للمجل�ص حول قرارهم.  -3

املوافقة على خطط تعاقب الإدارة العليا قبل تقدمي اخلطط اإىل جمل�ص الإدارة للموافقة عليها.  -4

يجب على ال�شركة عقد ما ل يقل عن اثنني من اجتماعات جلنة الرت�شيحات واملكافاآت خالل كل عام. خالل ال�شنة ، مت عقد اجتماع واحد للجنة الرت�شيحات واملكافاآت. 

يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات املتعلقة بح�شور الأع�شاء يف اجتماعات جلنة الرت�شيحات واملكافاآت:

ن�شبة احل�شور 30 دي�شمرب الأع�شاء

%100  ال�شيد / ابراهيم حممد علي زينل

%100  ال�شيد / يو�شف �شالح عبداهلل ال�شالح

%100  ال�شيد / خالد عبدالرحمن خليل املوؤيد

%100  الدكتور/ ع�شام عبد اهلل يو�شف فخرو

خالل العام ، مل تدفع اأي ر�شوم لأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت.

جلنة ح�كمة ال�ضركات:

ال�شيد / اإبراهيم �شالح الدين اأحمد اإبراهيم هو رئي�ص جلنة حوكمة ال�شركات. تتاألف جلنة حوكمة ال�شركات من اأربعة اأع�شاء. يحدد ميثاق جلنة حوكمة ال�شركات الأدوار 

وامل�شوؤوليات امل�شندة اإىل اللجنة.

اخت�ضا�ضات/ �ضالحيات اأع�ضاء جلنة ح�كمة ال�ضركات:

م�شاعدة جمل�ص الإدارة يف تطوير اإطار �شيا�شة ال�شركة حلوكمة ال�شركات والتو�شية باإجراء تغيريات من وقت لآخر على الإطار الذي مت تطويره.  -1

�شمان توافق ممار�شات ال�شركة مع �شيا�شة اإدارة ال�شركة اخلا�شة بها ومواءمتها مع ممار�شات الإدارة اجليدة.  -2

يجب على ال�شركة عقد ما ل يقل عن اجتماعني للجنة حوكمة ال�شركات خالل كل عام. ويتم عقد اجتماع واحد للجنة حوكمة ال�شركات خالل العام ،. يلخ�ص اجلدول التايل 

املعلومات املتعلقة بح�شور الأع�شاء يف اجتماعات جلنة حوكمة ال�شركات:

ن�شبة احل�شور 30 اأكتوبر الأع�شاء

%100  ال�شيد / ابراهيم �شالح الدين احمد ابراهيم

%100  ال�شيد / جهاد يو�شف عبد اهلل اأمني

%100  ال�شيد / عبدالر�شا حممد ر�شا الديلمي

%100  ال�شيد / علي يو�شف عبدالرحمن عبد الرحيم

خالل العام ، بلغ اإجمايل الر�شوم املدفوعة لأع�شاء جلنة حوكمة ال�شركات 1،800 دينار بحريني.
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حوكمة ال�شركات  .7

الإجراءات املتخذة ل�ضتكمال مدونة ق�اعد ح�كمة ال�ضركات

من املتوقع اأن يحافظ جمل�ص الإدارة وموظفي ال�شركة على اأعلى م�شتوى من اأخالقيات ال�شركة وال�شلوك ال�شخ�شي. اأن�شاأت ال�شركة مدونة القواعد التي توفر اإطاًرا اأخالقًيا 

وقانونًيا جلميع املوظفني يف ت�شيري اأعمالها. كما حتدد مدونة القواعد كيفية ارتباط ال�شركة مبوظفيها وم�شاهميها واملجتمع الذي تعمل فيه ال�شركة.

اعتمد جمل�ص الإدارة مدونة القواعد و�شيا�شة الإبالغ عن املخالفات ملراقبة اللتزام باملتطلبات الأخالقية ملدونة القواعد. توفر مدونة القواعد توجيهات وا�شحة ب�شاأن اإدارة 

الأعمال على امل�شتوى الدويل ، والتفاعل مع الكيانات احلكومية واملجتمعات و�شركاء الأعمال وال�شلوك العام يف مكان العمل مع مراعاة اأف�شل املمار�شات لنماذج واأخالقيات 

حوكمة ال�شركات. كما ت�شع مدونة القواعد اإطاًرا �شلوكًيا جلميع املوظفني يف �شياق جمموعة وا�شعة من الق�شايا الأخالقية والقانونية.

 المتثال ملدونة ق�اعد ح�كمة ال�ضركات

ت�شمن الإدارة وجمل�ص الإدارة المتثال واللتزام باإطار حوكمة ال�شركات واملبادئ التوجيهية ل�شمان المتثال ملدونة قواعد حوكمة ال�شركات ومل يالحظ اأي عدم امتثال 

خالل ال�شنوات املنتهية يف عام 2018.

م�شئول حوكمة ال�شركات  .8

تفا�شيل الت�شالتاريخ التعينياملوؤهلال�شمرقم الت�شل�شل

هاتف : 17723343-973+ 2018/12/23دبلوم يف املوارد الب�شريةال�شيد / �شمري عبد اهلل اخلان1

sameer@trafco.com : بريد اإلكرتوين

املخالفات التي ارتكبت خالل ال�شنة املالية  .9

ل توجد خمالفات مت ارتكابها خالل عام 2018.

10  مدققو احل�شابات اخلارجيني

اإن الر�شوم والتكاليف اخلا�شة بخدمات التدقيق التي يقدمها مدققو احل�شابات اخلارجيني خالل عام 2018 ، بالإ�شافة اإىل بيان �شنوات خدمة مدقق احل�شابات كمدقق 

ح�شابات خارجي لل�شركة هي كما يلي:

ارن�شت ويونغا�شم �شركة التدقيق

23 �شنةعدد �شنوات اخلدمة كمدقق ح�شابات خارجي لل�شركة

برا�شانث جوفيندبوراما�شم ال�شريك امل�شوؤول عن تدقيق ال�شركة

ال�شنة الأوىل�شنوات خدمة ال�شريك ك�شريك م�شوؤول عن تدقيق ال�شركة

اإجمايل ر�شوم املراجعة/التدقيق للبيانات املالية لعام 2018 )بالدينار البحريني(

اأتعاب ور�شوم خا�شة اأخرى للخدمات غري التدقيقية بخالف تدقيق البيانات املالية ل�شنة 2018 

)بالدينار البحريني( اإن وجدت. يف حالة عدم وجود هذه الر�شوم ، يجب ذكر ذلك ب�شكل �شريح

تتوفر معلومات حول ر�شوم التدقيق عند الطلب من م�شوؤول حوكمة 

ال�شركات.

ت�شارب امل�شالح  .11

مل يحدث اأي ت�شارب يف امل�شالح خالل ال�شنوات املنتهية يف عام 2018. يف حالة وجود ت�شارب يف امل�شالح ين�شاأ نتيجة لأي �شفقة/معاملة جتارية اأو اأي نوع من اأنواع 

القرارات التي يتعني اتخاذها ، ميتنع ع�شو املجل�ص املعني عن امل�شاركة يف مناق�شة هذه ال�شفقة/املعاملة اأو القرار الواجب اتخاذه. عادة ما يقوم اأع�شاء جمل�ص الإدارة 

اأو جلانها باإبالغ املجل�ص بحدوث ت�شارب م�شالح حمتمل قبل مناق�شة اأي �شفقة/معاملة اأو قرار ويتخلى الع�شو ) الأع�شاء( املعني عن الت�شويت على هذه ال�شفقات/

املعامالت اأو القرار حيث ين�شاأ ت�شارب يف امل�شالح.
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�شفقات الأطراف التابعة لنف�ص املجموعة  .12

تتم جميع معامالت الأطراف ذات ال�شلة على اأ�شا�ص جتاري بحت ومعتمد من قبل اإدارة ال�شركة. ل ميكن لأي موظف اأو مدير اأو ع�شو يف الإدارة التنفيذية تداول الأ�شهم 

باملعلومات املادية التي مل يتم الإعالن عنها.

ترد تفا�شيل املعامالت مع الأطراف ذات ال�شلة )اأ�شحاب امل�شلحة( التي ت�شري اإىل طبيعة العالقة ونوع املعاملة مف�شلة يف النقطة 17. جميع املعامالت املدرجة يف النقطة 

17 هي مع املدراء امل�شرتكني با�شتثناء �شركة البحرين للموا�شي �ص.م.ب. )مقفلة( التي هي �شريك.

و�شائل الت�شال مع امل�شاهمني وامل�شتثمرين  .13

تلتزم ال�شركة بتوفري املعلومات ذات ال�شلة ويف الوقت املنا�شب للم�شاهمني وامل�شتثمرين والهيئات التنظيمية وفقا للتزاماتها امل�شتمرة لالإف�شاح املحددة يف مدونة القواعد. 

يتم اإبالغ املعلومات للم�شاهمني والهيئات التنظيمية من خالل توزيع التقرير ال�شنوي لل�شركة واإ�شدارات املعلومات الأخرى حول الأمور الهامة عرب موقع ال�شركة الإلكرتوين 

يف الوقت املنا�شب. يتوىل �شكرتري جمل�ص الإدارة م�شوؤولية الت�شالت مع امل�شاهمني والهيئات التنظيمية ل�شمان اأن ال�شركة تفي بالتزاماتها امل�شتمرة لالإف�شاح كما هو 

حمدد يف مدونة القواعد.

تقييم اأداء جمل�ص الإدارة  .14

يقوم امل�شاهمون بتقييم اأداء جمل�ص الإدارة واإعفائهم من امل�شئولية يف الجتماع العام ال�شنوي. يقوم جمل�ص الإدارة بتقييم اأداء رئي�ص جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي 

للمجموعة يف اجتماع جمل�ص الإدارة.

خالل العام ، 2018 ، مت التقييم بالطرق التالية:

قدم جمل�ص الإدارة تقييمات اأداء �شنوية ملجل�ص الإدارة وجلنة التدقيق والأع�شاء الفرديني والإدارة التنفيذية وفقا ل�شروط كل منها املرجعية وعقود التوظيف بهدف حت�شني 

الفعالية وامل�شاهمات جتاه ال�شركة.

مت ت�شميم التقييم لتحديد ما اإذا كان املجل�ص وجلانه والأع�شاء الفرديون والإدارة التنفيذية ل يزالوا قادرين على تقدمي احلكم الرفيع امل�شتوى املطلوب ويتم اطالعهم 

على اآخر امل�شتجدات واأهدافه وفهم ال�شياق الذي يعمل �شمنه.

امل�شاهمات املتعلقة بتطوير املجتمع و احلفاظ على البيئة  .15

امل�شاهمة املجتمعية وغريها نقًدا 31،063 دينار بحريني

امل�شاهمة العينية 7،037 دينار بحريني
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المتثال لأحكام مدونة قواعد حوكمة ال�شركات  .16

ال�شرح يف المتثال كلياالمتثال جزئياعدم المتثالالقاعدة

حالة عدم 

المتثال

القاعدة 1:

يجب اأن يراأ�ص ال�شركة جمل�ص اإدارة موؤهل وخبري.

نعم

القاعدة 2:

يجب اأن يتمتع الأع�شاء والإدارة التنفيذية بالولء الكامل لل�شركة.

نعم

القاعدة 3:

يجب اأن يكون لدى جمل�ص الإدارة �شوابط �شارمة للمراجعة املالية واإعداد التقارير 

والرقابة الداخلية والمتثال للقانون.

نعم

القاعدة 4:

يجب اأن يكون لل�شركة اإجراءات فعالة لتعيني ، تدريب ، وتقييم اأع�شاء جمل�ص الإدارة.

نعم

القاعدة 5:

�شتقوم ال�شركة مبكافاأة الأع�شاء وكبار امل�شئولني ب�شكل عادل وم�شوؤول

نعم

القاعدة 6:

ي�شع املجل�ص هيكاًل اإدارًيا وا�شًحا وفعاًل لل�شركة ويحدد امل�شميات الوظيفية 

وال�شلطات والأدوار وامل�شوؤوليات

نعم

القاعدة 7:

يجب على ال�شركة التوا�شل مع امل�شاهمني وت�شجيع م�شاركتهم واحرتام حقوقهم.

نعم

القاعدة 8:

يجب على ال�شركة ك�شف املعلومات املتعلقة بحوكمة ال�شركات اخلا�شة بها.

نعم

القاعدة 9:

ي�شمن املجل�ص �شالمة البيانات املالية املقدمة للم�شاهمني من خالل تعيني مدققني 

ح�شابات خارجيني.

نعم

القاعدة 10:

ت�شعى ال�شركة من خالل امل�شئولية الجتماعية ملمار�شة دورها كمواطن �شالح.

نعم

17. ملحق 1: ال�شفقات املربمة مع الأطراف التابعة لنف�ص املجموعة:

تفا�ضيل الأطراف ذات ال�ضلة لعام 2018

1.  جمم�عة ترافك� �س.م.ب.

�ضركة اأوال لالألبان ذ.م.م.  .2

3.  �ضركة البحرين لتعبئة املياه وامل�ضروبات �س.�س.و.

4.  �ضركة البحرين للف�اكه  الطازجة �س.�س.و.

5.  �ضركة مرتو ماركت �س.�س.و.

�ضركة ترافك� الل�ج�ضتية �س.�س.و.  .6

البحرين لتعبئة اأوال لالألبان ترافكو مازا �ص.م.ب. )م(

املياه وامل�شروبات 

البحرين  للفواكه  

الطازجة 

ترافكو مرتو ماركت 

اللوج�شتية 

الإجمايل

19،730----14،8914،839املبيعات

409،633-2،735--406،898-امل�شرتيات

778778-----الإيرادات )الدخل( الأخرى

17،426----14،4802،946املبالغ امل�شتحقة القب�ص

15،567-202--15،365-املبالغ امل�شتحقة الدفع

-------نفقات اأخرى
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17. ملحق 1: ال�شفقات املربمة مع الأطراف التابعة لنف�ص املجموعة: )تتمة(

البحرين لتعبئة اأوال لالألبان ترافكو �شركة حممد جالل واولده

املياه وامل�شروبات 

البحرين  للفواكه  

الطازجة 

الإجمايلترافكو اللوج�شتية مرتو ماركت 

138،573--19،713--118،860املبيعات

78،408-78،408----امل�شرتيات

-------الإيرادات )الدخل( الأخرى

35،316--1،502--33،814املبالغ امل�شتحقة القب�ص

12،191-11،404---787املبالغ امل�شتحقة الدفع

7،536-1،102---6،434نفقات اأخرى

البحرين لتعبئة اأوال لالألبان ترافكو �شركة �شالح ال�شالح ذ.م.م.

املياه وامل�شروبات 

البحرين  للفواكه  

الطازجة 

الإجمايلترافكو اللوج�شتية مرتو ماركت 

5،772-----5،772املبيعات

1،350-----1،350امل�شرتيات

-------الإيرادات )الدخل( الأخرى

4،145-----4،145املبالغ امل�شتحقة القب�ص

488-40088---املبالغ امل�شتحقة الدفع

8،984-8،593391---نفقات اأخرى

البحرين لتعبئة اأوال لالألبان ترافكو مركز املنامة لل�شفريات

املياه وامل�شروبات 

البحرين  للفواكه  

الطازجة 

الإجمايلترافكو اللوج�شتية مرتو ماركت 

-------املبيعات

-------امل�شرتيات

-------الإيرادات )الدخل( الأخرى

-------املبالغ امل�شتحقة القب�ص

670-----670املبالغ امل�شتحقة الدفع

4،500-392---4،108نفقات اأخرى

البحرين لتعبئة اأوال لالألبان ترافكو جمموعة اإبراهيم خليل كانو

املياه وامل�شروبات 

البحرين  للفواكه  

الطازجة 

ترافكو مرتو ماركت 

اللوج�شتية 

الإجمايل

22،229---22،229--املبيعات

-------امل�شرتيات

-------الإيرادات )الدخل( الأخرى

5،122---5،122--املبالغ امل�شتحقة القب�ص

19،158--5،5803،247-10،331املبالغ امل�شتحقة الدفع

98،184--48،50020،110-29،574نفقات اأخرى

البحرين لتعبئة اأوال لالألبان ترافكو �شركة موتور�شيتي القاب�شة

املياه وامل�شروبات 

البحرين للفواكه  

الطازجة 

ترافكو مرتو ماركت 

اللوج�شتية 

الإجمايل

-------املبيعات

-------امل�شرتيات

-------الإيرادات )الدخل( الأخرى

-------املبالغ امل�شتحقة القب�ص

8،970-----8،970املبالغ امل�شتحقة الدفع

10،145-----10،145نفقات اأخرى
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17. ملحق 1: ال�شفقات املربمة مع الأطراف التابعة لنف�ص املجموعة: )تتمة(

ال�شركة املتحدة لل�شناعات 

الورقية

البحرين لتعبئة اأوال لالألبان ترافكو 

املياه وامل�شروبات 

البحرين للفواكه  

الطازجة 

الإجمايلترافكو اللوج�شتية مرتو ماركت 

-------املبيعات

381،164---4،749282،58193،834امل�شرتيات

-------الإيرادات )الدخل( الأخرى

-------املبالغ امل�شتحقة القب�ص

99،007---80977،81020،388املبالغ امل�شتحقة الدفع

-------نفقات اأخرى

البحرين لتعبئة اأوال لالألبان ترافكو دملون للدواجن

املياه وامل�شروبات 

البحرين للفواكه  

الطازجة 

ترافكو مرتو ماركت 

اللوج�شتية 

الإجمايل

-------املبيعات

-------امل�شرتيات

15،797-----15،797الإيرادات )الدخل( الأخرى

-------املبالغ امل�شتحقة القب�ص

-------املبالغ امل�شتحقة الدفع

-------نفقات اأخرى

البحرين لتعبئة اأوال لالألبان ترافكو عبداهلل يو�شف فخرو

املياه وامل�شروبات 

البحرين للفواكه  

الطازجة 

ترافكو مرتو ماركت 

اللوج�شتية  

الإجمايل

194---194--املبيعات

-------امل�شرتيات

-------الإيرادات )الدخل( الأخرى

98---98--املبالغ امل�شتحقة القب�ص

660-----660املبالغ امل�شتحقة الدفع

4،897--800350-3،747نفقات اأخرى

البحرين لتعبئة اأوال لالألبان ترافكو �شركة البحرين لل�شينما

املياه وامل�شروبات 

البحرين للفواكه  

الطازجة 

ترافكو مرتو ماركت 

اللوج�شتية 

الإجمايل

994---994--املبيعات

-------امل�شرتيات

-------الإيرادات )الدخل( الأخرى

294---294--املبالغ امل�شتحقة القب�ص

-------املبالغ امل�شتحقة الدفع

-------نفقات اأخرى

البحرين لتعبئة اأوال لالألبان ترافكو بدجت لتاأجري ال�شيارات

املياه وامل�شروبات 

البحرين للفواكه  

الطازجة 

ترافكو مرتو ماركت 

اللوج�شتية 

الإجمايل

-------املبيعات

-------امل�شرتيات

-------الإيرادات )الدخل( الأخرى

-------املبالغ امل�شتحقة القب�ص

560---560--املبالغ امل�شتحقة الدفع

1،680---1،680--نفقات اأخرى
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البحرين لتعبئة اأوال لالألبان ترافكو �شركة انرت�شييلد للتاأمني

املياه وامل�شروبات 

البحرين للفواكه  

الطازجة 

ترافكو مرتو ماركت 

اللوج�شتية 

الإجمايل

-------املبيعات

-------امل�شرتيات

- ------الإيرادات )الدخل( الأخرى

-------املبالغ امل�شتحقة القب�ص

23،013-7،3241،810--13،879املبالغ امل�شتحقة الدفع

59،526-12،78315،3071،810-29،626نفقات اأخرى

البحرين لتعبئة اأوال لالألبان ترافكو خالد املوؤيد

املياه وامل�شروبات 

البحرين للفواكه  

الطازجة 

ترافكو مرتو ماركت 

اللوج�شتية 

الإجمايل

688--688املبيعات

----امل�شرتيات

-------الإيرادات )الدخل( الأخرى

21-----21املبالغ امل�شتحقة القب�ص

-------املبالغ امل�شتحقة الدفع

-------نفقات اأخرى

البحرين لتعبئة اأوال لالألبان ترافكو ال�شركة الوطنية للموا�شالت

املياه وامل�شروبات 

البحرين للفواكه  

الطازجة 

ترافكو مرتو ماركت 

اللوج�شتية 

الإجمايل

-------املبيعات

-------امل�شرتيات

-------الإيرادات )الدخل( الأخرى

-------املبالغ امل�شتحقة القب�ص

1،050----1،050-املبالغ امل�شتحقة الدفع

4،200----4،200-نفقات اأخرى

جمموعة يو�شف عبد الرحمن 

الهند�شية

البحرين لتعبئة اأوال لالألبان ترافكو 

املياه وامل�شروبات 

البحرين للفواكه  

الطازجة 

ترافكو مرتو ماركت 

اللوج�شتية 

الإجمايل

-------املبيعات

4،515----4،515-امل�شرتيات

-------الإيرادات )الدخل( الأخرى

-------املبالغ امل�شتحقة القب�ص

37،996-37،996-املبالغ امل�شتحقة الدفع

151،936----784151،152نفقات اأخرى

البحرين لتعبئة اأوال لالألبان ترافكو فو�شكو

املياه وامل�شروبات 

البحرين للفواكه  

الطازجة 

مرتو 

ماركت 

ترافكو 

اللوج�شتية 

الإجمايل

50،507---32،95517،552-املبيعات

1،54596،022-23،088-71،389امل�شرتيات

-------الإيرادات )الدخل( الأخرى

45،797---23،07215،8986،827املبالغ امل�شتحقة القب�ص

18،224-60-8،406-9،758املبالغ امل�شتحقة الدفع

-------نفقات اأخرى
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البحرين لتعبئة اأوال لالألبان ترافكو �شركة البحرين للموا�شي

املياه وامل�شروبات 

البحرين للفواكه  

الطازجة 

ترافكو مرتو ماركت 

اللوج�شتية 

الإجمايل

149---149--املبيعات

115،683-----115،683امل�شرتيات

5،974-----5،974الإيرادات )الدخل( الأخرى

649---10-639املبالغ امل�شتحقة القب�ص

7،014-----7،014املبالغ امل�شتحقة الدفع

-------نفقات اأخرى

البحرين لتعبئة اأوال لالألبان ترافكو �شركة فخرو خلدمات التاأمني

املياه وامل�شروبات 

البحرين للفواكه  

الطازجة 

ترافكو مرتو ماركت 

اللوج�شتية 

الإجمايل

-------املبيعات

-------امل�شرتيات

-------الإيرادات )الدخل( الأخرى

-------املبالغ امل�شتحقة القب�ص

1،505---186-1،319املبالغ امل�شتحقة الدفع

10،820---5،394-5،426نفقات اأخرى

البحرين لتعبئة اأوال لالألبان ترافكو جمموعة بي اإم اإم اآي

املياه وامل�شروبات 

البحرين للفواكه  

الطازجة 

ترافكو مرتو ماركت 

اللوج�شتية 

الإجمايل

226،51925،769252،288املبيعات

71،557-71،557----امل�شرتيات

2،22696،701----94،475الإيرادات )الدخل( الأخرى

2،22639،110-1،604--35،280املبالغ امل�شتحقة القب�ص

22،45322،453----املبالغ امل�شتحقة الدفع

-------نفقات اأخرى

البحرين لتعبئة اأوال لالألبان ترافكو جمموعة بانز

املياه وامل�شروبات 

البحرين للفواكه  

الطازجة 

ترافكو مرتو ماركت 

اللوج�شتية 

الإجمايل

-------املبيعات

1،410---1،410--امل�شرتيات

210،165-----210،165الإيرادات )الدخل( الأخرى

435---435--املبالغ امل�شتحقة القب�ص

369---369--املبالغ امل�شتحقة الدفع

-------نفقات اأخرى

البحرين لتعبئة اأوال لالألبان ترافكو و�شائل الإعالم الوطنية

املياه وامل�شروبات 

البحرين للفواكه  

الطازجة 

ترافكو مرتو ماركت 

اللوج�شتية 

الإجمايل

-------املبيعات

-------امل�شرتيات

-------الإيرادات )الدخل( الأخرى

-------املبالغ امل�شتحقة القب�ص

-------املبالغ امل�شتحقة الدفع

1،500----1،500-نفقات اأخرى
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البحرين لتعبئة اأوال لالألبان ترافكو �شركة بنادر للفنادق

املياه وامل�شروبات 

البحرين للفواكه  

الطازجة 

مرتو 

ماركت 

ترافكو 

اللوج�شتية 

الإجمايل

-------املبيعات

-------امل�شرتيات

-------الإيرادات )الدخل( الأخرى

-------املبالغ امل�شتحقة القب�ص

200-----200املبالغ امل�شتحقة الدفع

1،000-----1،000نفقات اأخرى

البحرين لتعبئة اأوال لالألبان ترافكو الأع�شاء

املياه وامل�شروبات 

البحرين للفواكه  

الطازجة 

ترافكو مرتو ماركت 

اللوج�شتية 

الإجمايل

-------املبيعات

-------امل�شرتيات

-------الإيرادات )الدخل( الأخرى

-------املبالغ امل�شتحقة القب�ص

12،700----12،700-املبالغ امل�شتحقة الدفع

-------نفقات اأخرى

املبيعات

دينار بحريني

�شراء ال�شلع

واخلدمات

دينار بحريني

الإيرادات 

)الدخل( الأخرى

دينار بحريني

النفقات 

الأخرى

دينار بحريني

امل�شتحق من الأطراف

ذات ال�شلة

دينار بحريني

امل�شتحق لالأطراف

ذات ال�شلة

دينار بحريني
الو�شف ) البيان (

6497،014-149115،6835،974ال�شركات الزميلة

اأع�شاء جمل�ص الإدارة وال�شفقات 

املربمة مع الأطراف التابعة لنف�ص 

املجموعة

493،6291،144،059323،441363،408148،470274،781

493.7781,259,742329,415363,408149,119281,795

اإبراهيم حممد علي زينل

رئي�ص جمل�ص الإدارة

 البحرين –  27 فرباير 2019




