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   ةنقدي لا لتدفقاتالموحدة ل مرحلية ل ا لقائمةا
 ( مراجعة) 2022يونيو  30المنتهية في للفترة 

 ة أشهر المنتهي الستةة ترلف
   يونيو  30في 

2021 2022   
   دينار بحريني  دينار بحريني 

 األنشطة التشغيلية   
 للفترة  ربح المجموعة  1,467,938 1,202,846

    
 :ةتعديالت للبنود التالي   
 االستثمار   دخل  (653,142) ( 588,687)

 معدات  آالت وو راتعقا  استهالك  513,536 537,659

 موجودات تخدام الاسحق في لك ااستهال  205,710 204,082

   تكاليف التمويل  84,973 72,254

 دخل آخر    (231,672) -

 اإليجار   دزامات عقتكاليف التمويل على الت  94,171 60,090

 للموظفين   ةمكافآت نهاية الخدم مخصص  89,067 97,499

   الزميلةشركة من نتائج ال المجموعةحصة   138,319 62,733

  قادمومتركة الح مخصص مخزون بطيء  53,357 28,081

 ة المتوقعة ئتمانيالخسائر االمخصص   6,304 11,005

 اإليجار  اتفاقيات مكسب من انهاء   - (3,003)

 كوميةح  حةمنإطفاء   - 648

   ومعدات ارات وآالتقع ستبعادمن ا مكسب   (5,293) (4,340)
––––––––––– –––––––––––   

 في رأس المال العامل   راتلتغي بل االربح التشغيلي ق  1,763,268 1,680,867

    
 تغيرات في رأس المال العامل:    

 مخزون   (1,285,843) 148,171

  ية مدينة وذمم أخرىارتج ذمم   (419,430) ( 195.189)

   ارية دائنة وذمم أخرىج تذمم   606,075 228,027

 مستردةالتزامات و دقعال التزامات  107,173 103,080

 مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها مدفوعة  (42,073) -
–––––––––––– ––––––––––––   

  التشغيل الناتج من  نقدالصافي   729,170 1,964,956

  لمدفوعةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ا   (92,250) ( 92,250)
 وظفين  ملالمدفوعة لالخدمة  ةيمكافآت نها   (111,795) ( 165,006)

–––––––––––– ––––––––––––   

   األنشطة التشغيليةالناتجة من  النقدية التدفقات صافي  525,125 1,707,700
––––––––––– –––––––––––   

 ة يرتثمااالساألنشطة    
   اتت ومعدآالو راتشراء عقا   (298,783) ( 341,051)

   تادعوم عقارات وآالت دا عاستبمن  تمتحصال  16,493 6,531

متحصالت من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الشامل   - 367,538

 مل اآلخر الشا  خالل شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من  (159,388) ( 789,051) اآلخر 

   مستلمةوفوائد أرباح أسهم   653,142 589,085

 شركة زميلة  استحواذ على   (850,951) -

 هر ة أشر من ثالثث كأللية أصإستحقاق   بتواريخ لج قصيرة األ  عودائ  (1,650,087) (2,349,321)
––––––––––– –––––––––––   

   األنشطة االستثماريةالمستخدمة في ة لنقديصافي التدفقات ا  (2,289,574) (2,516,269)
––––––––––– –––––––––––   
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 (تتمة) قات النقديةدفلتوحدة ل الم ية المرحل القائمة
 ( مراجعة)2022 يونيو 30المنتهية في للفترة 

 
 

 في  ةلمنتهيأشهر ا الستةرة فتل
   يونيو  30

2021 2022   
   دينار بحريني  دينار بحريني 

 لية ويالتم  األنشطة   

   عةمدفو أسهم حباأر  (1,038,654) (1,116,870)
  راداالستي ضوقرفي   تغيراتالصافي   637,524 ( 102,737)
 تغيرات في قروض ألجل  الصافي   (99,833) ( 94,454)
   القروضعلى المدفوعة تكاليف التمويل   (69,010) ( 21,977)

   عقد اإليجارامات اللتزمدفوعات الجزء األصلي   (155,654) ( 189,837)
  ى التزامات عقد اإليجارلعالمدفوعة تكاليف التمويل   (94,171) ( 60,090)

––––––––––– –––––––––––   
   مستخدمة في األنشطة التمويليةت النقدية الصافي التدفقا   (819,798) (1,585,965)

––––––––––– –––––––––––   
   كمهما في حالنقد وفي  النقص فياص  (2,584,247) (2,394,534)
    

 صافي  -األجنبية  تالت تحويل العماليدعت  (55,234) 2,424

   يناير 1كمه في ما في ح النقد و  3,398,248 2,972,240    
––––––––––– –––––––––––   

   )أ(نيو يو 30  في حكمه فيوما  النقد  758,767 580,130
═════════ ═════════   

    

 : ليةغ التا المبال على د وما في حكمهلنقل اتميش (أ)

   في ةلمنتهيأشهر ا الستةرة فتل
   يونيو  30

2021 2022   
   دينار بحريني  دينار بحريني 

    

 جل  قصيرة األ ئع وداوبنوك رصدة لدى أنقد و  3,843,582 3,195,896

 بنك  لمكشوف من الا ىعل السحوبات :ا محسوماً منه  (784,728) ( 266,445)

 هرألكثر من ثالثة أشأصلية إستحقاق   بتواريخل قصيرة األج  ودائعسوماً منها: ح م  (2,300,087) (2,349,321)
––––––––––– –––––––––––   

580,130 758,767   
═════════ ═════════   
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 ية  حقوق الملك رات في غي تلل الموحدة المرحلية القائمة 
  (عةاجمر ) 2022و يوني 30في ية المنتهللفترة 

 
  .ب. ش.م  ترافكومجموعة  مساهميالعائد إلى   

 اإلحتياطيات    

 
 رأس 
 المال

 أسهم  
 خزانة 

 عالوة 
 إصدار أسهم  

 إحتياطي 
 قانوني 

 إحتياطي 
 عام

 إحتياطي  
 القيمة

 العادلة 

إحتياطي  
العمالت 
 األجنبية  

 -اةأرباح مبق
 قابلة للتوزيع

 -أرباح مبقاة
قابلة  غير 

 للتوزيع
 زيعاتوت

 مقترحة 
 مجموع  

 اإلحتياطيات

 مجموع  
 حاملي أسهم  

 ترافكو
 حقوق

 غير مسيطرة 
 مجموع  

 حقوق الملكية 

 
 دينار

 بحريني 
 دينار

 بحريني 
 دينار

 بحريني 
 دينار 

 بحريني 
 دينار 

 بحريني 
 دينار 

 بحريني 
 دينار 

 بحريني 
 دينار

 بحريني 
 ناريد

 بحريني 
  دينار

 بحريني 
 دينار

 بحريني 
 دينار

 ني بحري 
 ردينا

 بحريني 
 دينار

 بحريني 

                

 32,137,662 4,660,051 27,477,611 17,730,248 1,088,766 496,736 3,638,863 (19,157) 6,976,287 1,515,000 4,033,753 3,386,502 (1,706,644) 8,067,505    2022 يناير 1الرصيد في 
                

 1,467,938 313,246 1,154,692 1,154,692 - - 1,154,692 - - - - - - -  الربح للفترة  

                
 799,905 (25,081) 824,986 824,986 - - - (28,169) 853,155 - - - - -  للفترة   أخرى ة شامل دخل )خسارة(

  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ───── ────── ───── ────── ────── ─────── ────── ─────── 
  ةالشامل)الخسارة( مجموع الدخل 

 2,267,843 288,165 1,979,678 1,979,678 - - 1,154,692 (28,169) 853,155 - - - - -  للفترة 

 41,546 - 41,546 41,546 - - -  41,546 - - - - -  شركة الزميلة  االستبعاد المفترض لل

 (1,038,654) - (1,038,654) (1,038,654) (1,038,766) - 112 - - - - - - -  ( 11 رقم أرباح أسهم )إيضاح

                
 - - - - (50,000) - - - - 50,000 - - - -  العام اإلحتياطيمحول إلى 

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

 33,408,397 4,948,216 28,460,181 18,712,818 - 496,736 4,793,667 ( 47,326) 7,870,988 1,565,000 4,033,753 3,386,502 ( 1,706,644) 8,067,505  2022 يونيو 30الرصيد في 

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

  مساهمي مجموعة ترافكو ش.م.ب.  العائد إلى  

 ت ياطيااإلحت   

 
 رأس 
 المال

 أسهم  
 نة خزا

 ة عالو
 أسهم إصدار  

 إحتياطي 
 قانوني 

 إحتياطي 
 عام

 إحتياطي  
 ةالقيم

 عادلة ال 

تياطي  حإ
العمالت 
   األجنبية

 -اةمبقأرباح 
 لتوزيعقابلة ل

 -بقاةأرباح م
 يع قابلة للتوزغير 

 اتتوزيع
 حة مقتر

   مجموع
 تاإلحتياطيا

 مساهمي مجموع 
  ترافكو

 حقوق
 ة غير مسيطر

 مجموع  
 حقوق الملكية 

 
 دينار

 ريني حب
 دينار

 بحريني 
 ناريد

 بحريني 
 دينار 

 بحريني 
 دينار 

 بحريني 
 نار يد

 بحريني 
 دينار 

 بحريني 
 دينار

 ني ريبح
 اردين

 بحريني 
  ردينا

 بحريني 
 اردين

 بحريني 
 دينار

 بحريني  
 دينار

 بحريني 
 اردين

 بحريني 

                

 31,074,257 4,208,566 26,865,691 17,055,779 1,166,366 496,736 3,263,579 (16,702) 6,647,047 1,465,000 4,033,753 3,386,502 (1,644,095) 8,067,505    2021 يناير 1الرصيد في 
                

 1,202,846 338,143 864,703 864,703 - - 864,703 - - - - - - -  للفترة  بح الر

 776,756 9,767 766,989 766,989 - - - 1,236 765,753 - - - - -  للفترة   شامل آخر دخل 

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

 1,979,602 347,910 1,631,692 1,631,692 - - 864,703 1,236 765,753 - - - - -    الدخل الشامل للفترةمجموع 

 (1,116,366) - (1,116,366) (1,116,366) (1,116,366) - - - - - - - - -  ( 11 مرق حهم )إيضاأرباح أس 
                

 - - - - (50,000) - - - - 50,000 - - - -  العام يياطاإلحتلى محول إ
                

مكاسب من استبعاد استثمارات  
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 - - - - - - 160,427 - ( 160,427) - - - - -  الدخل الشامل اآلخر 

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

 31,937,493 4,556,476 27,381,017 17,571,105 - 496,736 4,288,709 (15,466) 7,252,373 1,515,000 4,033,753 3,386,502 (1,644,095) 8,067,505  2021 يونيو 30الرصيد في 

  ═════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ═════ ═══════ 
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 حلية الموحدة المختصرة المالية المر ت حول القوائماحاإيض
 ( مراجعة) 2022يونيو  30في 

 
 

 معلومات عن الشركة   1
 

البحرين. وقد يتم إدراج وتداول أسهمها علناً في بورصة    ، هي شركة مساهمة عامة  (مجموعة ترافكو ش.م.ب. )"الشركة" أو "ترافكو"
البحرينـفالشركة  تأسست   مملكة  للمرسوم    ي  وفقاً  تعمل  .  1977نوفمبر  شهر  الصادر في    10م  قراألميري  وفقاً  قانون ألحكام  الشركة 

يقع المكتب المسجل   .الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة والسياحة  8500سجل تجاري رقم    بموجب  الشركات التجارية البحريني
في طريق  117مبنى    للشركة  مجمع  42،  س343،  ميناء  منطقة  م،  الصناعية،  اللمان  لل  رين.ح بملكة  الرئيسي  النشاط  في شركة  يتمثل 

 المتاجرة في المنتجات الغذائية. 
 

التابعة والشركة الزميلة  اإلفصاح  تم    .التابعة  ها شركاتالشركة وعلى  المجموعة    تشتمل المالية الموعن تفاصيل الشركات  القوائم  حدة في 
ل على حصة الملكية المتبقية في شركتها الزميلة خالعن االستحواذ  وتم اإلفصاح    2021ديسمبر    31سنة المنتهية في  السنوية للمجموعة لل
 . 6في اإليضاح رقم  2022الربح الثاني من سنة 

 
 . 2022أغسطس  11لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة بناًء على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 

 

 الهامة حاسبيةسات المالسيا 2
 

 اإلعدادس أس
  34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم    2022يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  تصرة  مخ الالموحدة  أعدت القوائم المالية المرحلية  

 ".لتقارير المالية المرحلية"با  الخاص
 

لة وفقاً ة موحدة كاممطلوبة إلعداد قوائم ماليالمعلومات واإلفصاحات ال  ال تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة على جميع
أن ويجب  المالية،  التقارير  إلعداد  الدولية  في    للمعايير  المنتهية  للسنة  للمجموعة  السنوية  الموحدة  المالية  القوائم  مع  باالقتران    31تقرأ 

مؤشراً للنتائج    2022يونيو    30ي  منتهية فأشهر ال  الستةنتائج فترة  . باإلضافة إلى ذلك، إنه ليس من الضروري أن تكون  2021ديسمبر  
 .2022ر ديسمب 31التي يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في 

 
   معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة مطبقة من قبل المجموعة

المحاس السياسات  المتبعة  إن  المختص بية  الموحدة  المرحلية  المالية  القوائم  إعداد  هي  في  لتلك  رة  تمطابقة  إتبا التي  إعداد    عها م    القوائم في 
يناير    1كما في  والمعدلة  الجديدة    والتفسيراتناء المعايير  باستث  ،2021  ديسمبر   31للسنة المنتهية في  للمجموعة  السنوية  الموحدة  المالية  
  ره ولكنه غير إلزامي بعد.. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصدا 2022

 
 للمجموعة. دة المختصرة المرحلية الموح  القوائم الماليةتأثير على أي ، ولكن ليس لها 2022سنة التعديالت التالية ألول مرة في تم تطبيق 

 
 ؛ 37على معيار المحاسبة الدولي رقم التي أدخلت تعديالت ال -العقد ب الوفاءتكاليف  - مرهقةالعقود ال -
 ؛ 3التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - اإلطار المفاهيمية إلى اإلشار -
 ؛ 16على معيار المحاسبة الدولي رقم التي أدخلت تعديالت ال - قبل االستخدام المقصود المتحصالتعدات: العقارات واآلالت والم -
رقم   - المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعايير    1المعيار  بتبني  التقارير  المتعلق  إلعداد  األولى  الدولية  للمرة  تابعة    –المالية  شركة 

 و  ؛باعتبارها جهة تتبني ألول مرة
 ؛ والستبعاد المطلوبات المالية %10رسوم فحص بنسبة  –المتعلق باألدوات المالية  9د التقارير المالية رقم دولي إلعداار الالمعي -
 . فرض ضرائب في قياسات القيمة العادلة – اعةالمتعلق بالزر 41رقم  معيار المحاسبة الدولي -
 

  والتقديرات المحاسبية الهامة االجتهادات 3
 

في   المستخدمةالمتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي مطابقة لتلك    قديرات المحاسبية الهامةت والتجتهاداالاإن  
 . 2021ديسمبر  31عة للسنة المنتهية في  ة الموحدة السنوية للمجموإعداد القوائم المالي



 .م.ب. ش وافك ر ت مجموعة
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 ة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصر
 )مراجعة(  2022يونيو  30 يف

 
 

 دات  راياإل 4
 

 :2021نيو يو 30و 2022يونيو  30في ن يتالمنتهيأشهر  الثالثة ية لفترتالمجموعنيف إيرادات يعرض الجدول التالي تص
 

  بالتجزئةالعمليات   ة لملج ابالعمليات  
 ان منتجات األلب
  والمرطبات

 كهالفوا
  والخضروات 

 التخزين 
 المجموع  *  المواشي  د والنقل واإلمدا

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  ني بحري دينار دينار بحريني  ني بحري دينار دينار بحريني  حريني بدينار  حريني بدينار  

               اإليرادات  ع واأن

 8,223,682 9,623,119 - 210,816 - - 531,381 560,104 4,030,520 4,935,538 275,737 316,119 3,386,044 3,600,542 بضائع لبيع ا

 159,106 163,981 - - 159,106 163,981 - - - - - - - - تقديم الخدمات 

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

 3,600,542 3,386,044 316,119 275,737 4,935,538 4,030,520 560,104 531,381 163,981 159,106 210,816 - 9,787,100 8,382,788 

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

               األسواق الجغرافية  

 7,376,523 8,554,714 - 210,816 159,106 163,981 531,381 560,104 3,024,255 3,703,152 275,737 316,119 3,386,044 3,600,542 البحرين  

 1,006,265 1,232,386 - - - - - - 1,006,265 1,232,386 - - - - ودول أخرى الكويت 

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

 3,600,542 3,386,044 316,119 275,737 4,935,538 4,030,520 560,104 531,381 163,981 159,106 210,816 - 9,787,100 8,382,788 

 ══════ ═════ ═════ ═════ ═════ ══════ ═════ ═════ ═════ ═════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
ات توقيت إثب

               ادات  اإلير

 8,223,682 9,623,119 - 210,816 - - 531,381 560,104 4,030,520 4,935,538 275,737 316,119 3,386,044 3,600,542 ن  معي وقت يف

 159,106 163,981 - - 159,106 163,981 - - - - - - - - قت وور المع مر

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

 3,600,542 3,386,044 316,119 275,737 4,935,538 4,030,520 560,104 531,381 163,981 159,106 210,816 - 9,787,100 8,382,788 

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

 
 .2022ل الربح الثاني من سنة خال (مقفلةش.م,ب. )  ستحواذ على شركة البحرين للمواشيجة لالد نتي* قطاع جدي
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 ة الموحدة المختصرل القوائم المالية المرحلية حوات إيضاح
 )مراجعة(  2022يونيو  30في 

 
 

 ( تتمة)ت ادايراإل 4
 

 :2021يونيو  30و 2022يونيو  30في  تينأشهر المنتهي الستة تيلفتر ء  المالع ة معمبرملا  دو من العقالمجموعة يرادات ف إينتصيعرض الجدول التالي 
 

  بالتجزئةالعمليات   ة مللج ابت العمليا 
 ان منتجات األلب
  والمرطبات

 كهالفوا
  والخضروات 

 التخزين 
 المجموع  *  المواشي  د والنقل واإلمدا

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  نار بحريني يد حريني بدينار  حريني بدينار  

               اإليرادات  ع واأن

 17,055,762 19,333,474 - 210,816 - - 967,006 1,110,684 7,888,451 9,572,117 563,785 626,237 7,636,520 7,813,620 بضائع لبيع ا

 327,906 343,631 - - 327,906 343,631 - - - - - - - - تقديم الخدمات 

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

 7,813,620 7,636,520 626,237 563,785 9,572,117 7,888,451 1,110,684 967,006 343,631 327,906 210,816 - 19,677,105 17,383,668 

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

               األسواق الجغرافية  

 15,214,630 17,241,392 - 210,816 327,906 343,631 967,006 1,110,684 5,719,413 7,136,404 563,785 626,237 7,636,520 7,813,620 البحرين  

 2,169,038 2,435,713 - - - - - - 2,169,038 2,435,713 - - - - ودول أخرى الكويت 

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

 7,813,620 7,636,520 626,237 563,785 9,572,117 7,888,451 1,110,684 967,006 343,631 327,906 210,816 - 19,677,105 17,383,668 

 ══════ ═════ ═════ ═════ ═════ ══════ ═════ ═════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
ات توقيت إثب

               ادات  يراإل

 17,055,762 19,333,474 - 210,816 - - 967,006 1,110,684 7,888,451 9,572,117 563,785 626,237 7,636,520 7,813,620 في وقت معين  

 327,906 343,631 - - 327,906 343,631 - - - - - - - - قت وور المع مر

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

 7,813,620 7,636,520 626,237 563,785 9,572,117 7,888,451 1,110,684 967,006 343,631 327,906 210,816 - 19,677,105 17,383,668 

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

 
 .2022ل الربح الثاني من سنة خال (مقفلة* قطاع جديد نتيجة لالستحواذ على شركة البحرين للمواشي ش.م,ب. ) 
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 رة تصمخة المرحلية الموحدة ال ائم المالي لقوحول ا اتاحإيض
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 

 
 

 زميلة  في شركة رستثماا 5
 

وهي ،  2021ديسمبر    31كما في    ة()مقفل  .في شركة البحرين للمواشي ش.م.ب  % 36,26بة  مجموعة حصة ملكية بنستمتلك ال
خالل الربع الثاني    رين.لكة البحفي مم  ات الصلةذبردة  الملحوم  والمواشي  ال  درايتاسفي  تعمل  لبحرين وا  في مملكة  ةشركة مسجل

، وبالتالي تم تحويل  ة الزميلةين اآلخرين في الشركالمتبقية من المساهمحصة الملكية  عة على  المجمو  استحوذت  ،2022  سنة من  
( للمجموعة  بالكامل  مملوكة  تابعة  شركة  إلى  الزميلة  من  ال شركة  لل  مفترضالد  ستبعا االالشركة  الثاني  الربع  خالل   سنة زميلة( 

 . (6 رقم  يضاحاإل)انظر  2022
 

 شركة الزميلة:  في ال  الستثمارلالمدرجة  مييرات القفيما يلي تغ
 نة الس

 في  المنتهية
 ديسمبر 31 

لفترة الستة أشهر  
 المنتهية في 

  يونيو  30 
2021 

 ي دينار بحرين
2022 

  ي دينار بحرين
   

 يناير  1في  1,343,583 1,439,991

   المفترض اداالستبعحتى للفترة نتائج  ال  يف المجموعةة حص (138,319) ( 113,128)

16,720 (11,063) 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ستثمارات ة إلدلعا لقيمة اتغيرات في الصافي 

   االستبعاد المفترضالشامل اآلخر حتى 

 ( 6ح رقم إيضا الشركة الزميلة )استبعاد  (1,194,201) -
────────

─ 
─────────  

 ( ضترمفستبعاد الاالينو )يو 30في  - 1,343,583
════════

═ 

═════════  
 

 البحرين للمواشي ش.م.ب. )مقفلة(في شركة  استحواذ حصة ملكية إضافية 6
 

، وهي شركة  (مقفلة.ب. )ش.م  واشي% في شركة البحرين للم36,26بنسبة    ى المجموعة استثمارلد،  2021ديسمبر    31كما في  
من    درايتاسفي  تعمل   مم  المبردةلحوم  والمواشي  الكال  معامل  .رينالبحة  لكفي  للمة  تم  البحرين  ،  (مقفلة).ب.ش.م  واشيشركة 

 . المالية الموحدة للمجموعةائم قوفي الاحتسابها بموجب طريقة حقوق الملكية للمحاسبة زميلة وتم شركة ك
 

من   الثاني  الربع  بشراء  ،  2022  سنةوخالل  المجموعة  المتبقية  حصقامت  الملكية  نسبتهالة  ين  البحر شركة  في    %63,74ا  بالغ 
 دينار بحريني.  1,657,240 مبلغ وقدره مقابل  (مقفلة.ب. )ش.م واشيملل
 

مملوكة  تابعة  شركة  ،  (مقفلة.ب. )ش.م  واشيشركة البحرين للمأصبحت  و  لذلك زادت حصة ملكية المجموعة في الشركةونتيجة  
ة الموحدة للمجموعة من المالي  ائمقوفي ال  (مقفلة.ب. )ش.م  يواششركة البحرين للمبالكامل للمجموعة وبدأت المجموعة في دمج  

هذا   بقامت  .  واذاالستح تاريخ  شركة  اذ  استحوالمجموعة  للمعلى  )ش.م  واشيالبحرين  عملياتها    (مقفلة.ب.  في  ة  يالتجارلزيادة 
 المنتجات الغذائية. 

 

 بما يلي: موعة ت المج ، قامةالماليإلعداد التقارير وفقاً لما تقتضيه المعايير الدولية 
 

التق  - العادلإجراء  ملكتيها    ييم  البحرالسابقة في  لحصة  للمشركة  بترحيل  و  (مقفلة.ب. )ش.م  واشيين  القيمة  قامت  بين  الفرق 
 . رباح أو الخسائراألوالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ إلى المدرجة 

 

 واشيشركة البحرين للمة في جموعستثمار الم فيما يتعلق با  وعةالمجمملكية في حقوق  مسبقاً أعاد تدوير جميع المبالغ المسجلة  -
 .رباح أو الخسائراألإلى  ( حواذعملية االست)ما قبل  ( مقفلة.ب. )ش.م

 

العادلة  تضمين   - السابقة  القيمة  ملكتيها  للمفي  لحصة  البحرين  تاري  (مقفلة.ب. )ش.م  واشيشركة  من في  االستحواذ كجزء  خ 
 ة.ء الصفقعند شرامكسب  /ة رالشهالشراء لتحديد مقابل 

 
المجموعة   االستحواذ  باحقامت  عملية  المؤقتةستبا هذه  تساب  العادلة  القيم  المقتناة    خدام  في  طلوبات  موالللموجودات  المفترضة 

 من تاريخ االستحواذ.  اً اثني عشر شهرخالل . سيتم االنتهاء من تعديل القيم المؤقتة االستحواذتاريخ 
 

 تاريخ االستحواذ. ي ف مفترضةلاطلوبات موالللموجودات المقتناة تة( ادلة المؤق)القيم العالمثبتة مبالغ الي يلخص الجدول التال 
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 المختصرة  ةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحد
 )مراجعة(  2022يونيو  30في 

 
 (تتمة) البحرين للمواشي ش.م.ب. )مقفلة(استحواذ حصة ملكية إضافية في شركة   6

2022  
  ي نينار بحريد

 دات  جوالمو 

 ومعدات آالت  عقارات و  601,582

 في استخدام الموجودات  حقال 25,643

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارات مدرجة بالقيمة  418,809

  مخزون 244,762

 وذمم أخرى  مدينةتجارية ذمم  803,341

 األجل   قصيرة وودائع رصدة لدى بنوك أنقد و 1,456,290
────────

─ 
 

3,550,427  
────────

─ 
 

 المطلوبات   

 نهاية الخدمة للموظفين  فآتمكا 58,968

 تجارية دائنة وذمم أخرىذمم  340,406
 التزامات عقد اإليجار  26,394

────────

─ 
 

425,768  
────────

─ 
 

 صافي الموجودات المحددة   مجموع 3,124,659
════════

═ 

 
   :حسوماً منهم 

 حرين للمواشي ش.م.ب. )مقفلة(الب شركةستثمارات المحتفظ بها مسبقاً في لال  العادلةالقيمة  942,760

 شركة البحرين للمواشي ش.م.ب. )مقفلة( ة الملكية المتبقية في المقابل المدفوع الستحواذ حص 1,657,240
────────

─ 
 

 مجموع مقابل الشراء   2,600,000
────────

─ 
 

 (ةمؤقتال)صفقة ل ء اشراسب مك 524,659
  

 ( 5رقم  إيضاحبتاريخ االستحواذ ) شركة البحرين للمواشي ش.م.ب. )مقفلة(في المجموعة ات  ستثمار ال المدرجةالقيمة  1,194,201

 ستحواذ  بتاريخ اال (%36,26) شركة البحرين للمواشي ش.م.ب. )مقفلة(في المجموعة ستثمارات ال  العادلةالقيمة  942,760
────────

─ 
 

   االستبعاد المفترض للشركة الزمليةمن ة خسار  ( 251,441)
────────

─ 
 

 ( ةمؤقت الصفقة )الشراء مكسب من  في صا 273,218

════════

═ 

 
 التدفق النقدي من االستحواذ  

 التابعة  صافي النقد المكتسب من الشركة  806,289

 النقد المدفوع  ( 1,657,240)
────────

─ 
 

(850,951)  
════════

═ 

 
 

ألتعاب المدفوعة ألطراف ثالثة  بعملية االستحواذ نتيجة لمتعلقة  تكاليف  مجموعة  الت  ، تكبد2022  يونيو  30خالل الفترة المنتهية في  
تم دينار بحريني.    1,928البالغ قيمتها  خارجيين  الشاريين  ستاالخبراء  التكاليف  وكذلك    مقابل الخدمات القانونية وخدمات المعامالت

 (.مصروفات عامة وإدارية)ضمن ر ائالغ على األرباح أو الخس هذه المباب تس اح
 

ساهمت  من   االستحواذ،  )مقفلة(تاريخ  ش.م.ب.  للمواشي  البحرين  اإليرادات  في    بحريني  ردينا  210,816  وقدره  بمبلغ  شركة 
قدرها   ال  بحريني  دينار   36,838وخسارة  نتائج  تممجموعةفي  لو  في  ت عملية  .  سنبدااالستحواذ  إيرادات  ألصبحت  ،  2022ة  ية 
نتائج المجموعة للفترة المنتهية ألصبحت  و  بحريني  دينار   21,361,050مبلغ وقدره    2022يونيو    30في    المنتهية  المجموعة للفترة

 . بحريني دينار  1,224,831مبلغ وقدره  2022يونيو  30في 
 

بتسجيل كالً من مكسب   المجموعة  الدخ الة  شركلل  المفترضاد  ستبعاالو(  ةمؤقتال)الصفقة  شراء  قامت  ل اآلخر في  زميلة كجزء من 
 . األرباح أو الخسائر 

 

 مية النتائج سمو 7
 

ب  653,142البالغ  مار  ستثاالدخل  صافي  يعتبر   )دينار  بحريني(    588,687:  2021حريني  وقدره  اآلخر  دخل  ال ودينار  شيء  بمبلغ  ال 
 ية.  بيعة موسمذو ط 2022يونيو  30في هية المنت تةلسرة افتل (دينار بحريني 63,828: 2021)
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 رة وحدة المختصحلية الم حول القوائم المالية المر إيضاحات
 عة( اجمر ) 2022و يوني 30في 

 
 

 لسهم اربح  8
 

على المتوسط ش.م.ب.  ترافكو  موعة  ج م  مساهميفترة العائد إلى  بح للة الرحتساب النصيب األساسي للسهم في األرباح بقسمايتم  
ة المشتراه من قبل الشركة والمحتفظ  لعاديام سهد األعدالمرحج لمتوسط الء ستثنا ا ة خالل الفترة، بمم العادية القائاألسهالمرجح لعدد 

 بها كأسهم خزانة، كما يلي: 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ة(يونيو )مراجع 30 
 ية في ثة أشهر المنتهالثال لفترة 

  يونيو )مراجعة( 30 

2021 2022 2021 2022  

864,703 1,154,692 218,837 339,418 

 –فكو ترا يمساهمى ح للفترة العائد إل الرب 
 (ار بحرينيدين)

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

74,424,401 74,197,577 74,424,401 74,197,577 
األسهم، بعد حسم   المرجح لعدد المتوسط

 أسهم الخزانة 
═════════ ═════════ ════════ ═════════  

12 16 3 5 
لمخفض للسهم في  النصيب األساسي وا 

 ( اح )فلساألرب 
═════════ ═════════ ════════ ═════════  

 

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

 ألدوات المالية ا 9
 

 : 2021ديسمبر  31و 2022 يونيو 30ي كما فالمجموعة  ن قبللية المحتفظ بها ملماا عامة عن األدوات  نظرة ما يلييف
 

 المجموع  

مدرجة بالقيمة  
 العادلة من  

خالل الدخل  
 الشامل اآلخر  

 التكلفة  
   المطفأة 

 الموجودات المالية    دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني 
 اجعة( )مر 2022 يونيو 30في     

15,538,993 15,538,993 -  
  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملرات استثما 

 اآلخر  

 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى   9,911,362 - 9,911,362

 نقد وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل    3,843,582 - 3,843,582
─────── ─────── ───────   
29,293,937 15,538,993 13,754,944   
═══════ ═══════ ═══════   

 

 المجموع 

مدرجة بالقيمة  
 العادلة من  

خالل الدخل  
 الشامل اآلخر  

 التكلفة  
   المطفأة 

 الموجودات المالية    دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني 
 )مدققة( 2021ديسمبر  31في     

14,094,593 14,094,593 -  
  من خالل الدخل الشاملبالقيمة العادلة درجة ماستثمارات 

 آلخر  ا

 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى   8,694,895 - 8,694,895

 نقد وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل    3,534,812 - 3,534,812
──────── ─────── ────────   
26,324,300 14,094,593 12,229,707   
════════ ═══════ ════════   
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 رة وحدة المختصالم حلية وائم المالية المرإيضاحات حول الق
 عة( اجمر ) 2022و يوني 30في 

 
 

 تتمة( )  يةاللمادوات ألا 9

 ديسمبر 31
2021 

 يونيو   30
2022  

  )مراجعة(  )مدققة( 
  دينار بحريني  دينار بحريني 

 المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  
 ذمم أخرى  م تجارية دائنة وذم 7,762,789 6,892,595 

 قروض استيراد   4,067,334 3,429,810

 التزامات عقد اإليجار   4,047,728 2,452,316

 سحوبات على المكشوف من البنك  784,728 136,564

 قروض ألجل   696,304 796,137

 مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها 1,831 43,904
─────── ───────  
13,751,326 17,360,714  
════════ ════════  

 دلةاالع يمةالق  قياس 10
 

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

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  
 التالية: ق واالفتراضات ة بناًء على الطرلمالييتم تقدير القيمة العادلة لألدوات ا

 

والذمم  وقروض االستراداد  قصيرة األجل والسحوبات على المكشوف من البنك  الودائع  الووالنقد  األرصدة لدى البنوك   (أ
يمها  ارب قوالذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى تقمحتفظ بها  المستحقة الدفع  المبالغ  الوالتجارية المدينة والذمم األخرى  

 ستحقاقات القصيرة األجل لتلك األدوات؛لإلود ذلك إلى حٍد كبير المدرجة ويع
 

والتزامات عقد اإليجار من قبل المجموعة بناًء على معايير مثل أسعار الفائدة. ال تختلف القيم  يتم تقييم القروض ألجل   ( ب
 ؛ و 2021سمبر دي 31و 2022يونيو  30المدرجة بشكل جوهري عن قيمها العادلة كما في  

 

ستثمارات أسهم حقوق الملكية المسعرة وأدوات الدين المسعرة من أسعار السوق المعلنة في  شتقاق القيمة العادلة التم ا ج(
ستخدام  ا بدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  المغير المسعرة  في حالة االستثمارات  األسواق النشطة أو  
المقد العادلة  منالقيمة  ا  مة  مدراء  بثمار  الستقبل  تقنيا ا أو  العادلة  ستخدام  القيم  ذلك  في  بما  األخرى  المناسبة  التقييم  ت 

 . المحددة استناداً إلى المدخالت غير القابلة للمالحظة باستخدام مضاعفات السوق أو منهجيات التقييم المناسبة األخرى
 

كما في  و  2022  ونيوي  30ها المدرجة كما في  عن قيم  شكل جوهريتلف بال تخ إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  
 . 2021ديسمبر  31

 

   القيم العادلة للموجودات أو المطلوبات غير المالية
كما في  و  2022  يونيو  30ة العادلة كما في  ال تمتلك المجموعة أي موجودات أو مطلوبات غير مالية التي يتم إعادة قياسها بالقيم

 . 2021ديسمبر  31
 

   للقيمة العادلةالتسلسل الهرمي 
تص الموحدة  يتم  المرحلية  المالية  القوائم  في  العادلة  قيمها  عن  اإلفصاح  يتم  أو  تقاس  التي  والمطلوبات  الموجودات  جميع  نيف 

هري الجو  بناًء على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثيركما هو موضح أدناه،  المختصرة ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة،  
 تها العادلة ككل: على قياس قيم

 

 ؛األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة - 1توى المس -
 

القيمة العادلة  قياس  والتي يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على  تقنيات التقييم ألدنى مستوى    -  2المستوى   -
 و؛ أو غير مباشرةما بصورة مباشرة جلة أالمس

 

مستوى    -  3توى  المس - التقييم ألدنى  الجوهري على  ي ال  والتتقنيات  التأثير  ذات  مدخالتها  القيمة  قياس  يمكن مالحظة 
 العادلة.  
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 رة وحدة المختصحلية الم إيضاحات حول القوائم المالية المر
 عة( اجمر ) 2022و يوني 30في 

 
 

 )تتمة(  عادلةال القيمة قياس 10
 

 تتمة()ة لالهرمي للقيمة العاد التسلسل
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا 

حدثت   قد  تقييم تصنيفها  كانت  إعادة  الهرمي من خالل  التسلسل  المستويات في  بين  فيما  أدنى  )اس  -تحويالت  إلى  مستوى  تناداً 
 ثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل( في نهاية فترة إعداد كل تقرير مالي. لمدخالتها ذات التأ 

 

 وعة: التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجم ولجدليقدم ا
 

  )مراجعة(  2022 يونيو 30

 المجموع  

ذات   مدخالت 
ي ال  جوهر تأثير

ها  يمكن مالحظت 
 3المستوى 

ذات   مدخالت 
تأثير جوهري  

يمكن مالحظتها  
 2المستوى 

أسعار مسعرة في  
 أسواق نشطة 

  1المستوى 
  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني 

 الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة     
العادلة من خالل  استثمارات مدرجة بالقيمة     

 ل اآلخر: الشام
 رات أسهم حقوق الملكية المسعرة  استثما  - 9,873,334 - - 9,873,334

   استثمارات أسهم حقوق الملكية غير المسعرة - - - 5,479,312 5,479,312

   أدوات ديّن مسعرة - 186,347 - - 186,347
───────── ──────── ──────── ─────────  
15,538,993 5,479,312 - 10,059,681  
═════════ ════════ ════════ ════════  

 

  )مدققة(  2021ديسمبر  31

 المجموع 

ذات   مدخالت
تأثير جوهري ال 
يمكن مالحظتها 

 3المستوى 

ذات   مدخالت
تأثير جوهري 

يمكن مالحظتها 
 2المستوى 

 أسعار
مسعرة في أسواق 

 نشطة
  1المستوى 

  ي بحريندينار  دينار بحريني  بحريني دينار  دينار بحريني 
 ةسة بالقيمة العادلالموجودات المقا     
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل      

 الشامل اآلخر: 
 أسهم حقوق الملكية المسعرة  - 9,374,733 - - 9,374,733
 أسهم حقوق الملكية غير المسعرة   - - - 4,533,513 4,533,513

 أدوات ديّن مسعرة   - 186,347 - - 186,347
──────── ──────── ──────── ────────  
14,094,593 4,533,513 - 9,561,080  
════════ ════════ ════════ ════════  

 المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة: 
 .  2021ديسمبر  31و 2022 يونيو 30لم تكن هناك مطلوبات مقاسة بالقيم العادلة كما في 

 
، لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 2021ديسمبر  31في  والسنة المنتهية 2022يونيو  30ي  أشهر المنتهية ف الستةخالل فترة 

 لقياسات القيمة العادلة.  3أو من المستوى  لقياسات القيمة العادلة، ولم تكن هناك تحويالت إلى 2والمستوى  1
 

 3ضمن المستوى  للموجودات تسوية قياس القيمة العادلة 
استثمارات   تقدير  ا أسهم  تم  المدرجة ضمن  الملكية  الصناديق  ستخ ا ب  3لمستوى  حقوق  مدراء  قبل  من  المقدمة  العادلة  القيمة  دام 

ب االستثمارية   المناسبةا أو  التقييم  تقنيات  القابلة    ستخدام  غير  المدخالت  إلى  استناداً  المحددة  العادلة  القيم  ذلك  في  بما  األخرى 
 تقييم المناسبة األخرى.  ات الللمالحظة باستخدام مضاعفات السوق أو منهجي
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 رة وحدة المختصحلية الم وائم المالية المرإيضاحات حول الق
 عة( اجمر ) 2022و يوني 30في 

 
 

 )تتمة(  العادلة القيمة قياس 10
 

 3ضمن المستوى  للموجودات تسوية قياس القيمة العادلة 
 : 3ئة المستوى ضمن فغيرات في القيم العادلة للموجودات المالية المصنفة فيما يلي الت

 نة الس
 في  المنتهية

 برديسم 31 

لفترة الستة أشهر  
 المنتهية في 

  يونيو  30 

2021 2022  

  )مراجعة(  )مدققة( 
  دينار بحريني  دينار بحريني 

   
 في بداية الفترة / السنة 4,533,513 4,594,232

 خالل الفترة / السنة  إضافات  - 447,142
 العادلة ةت في القيمتغيرا 945,799 ( 507,861)

──────── ───────  
 اية الفترة / السنةفي نه 5,479,312 4,533,513
═══════ ═══════  

   األسهمأرباح  11
 

اجتماع   السنوي في  العمومية  إعالن  2022مارس    30بتاريخ  المنعقد  للمساهمين    الجمعية  تم  أسهم  ودفع،  نهائية    نقدية  أرباح 
  30)  2021ديسمبر    31في  بحريني للسنة المنتهية    دينار   1,038,766وبإجمالي  سهم  للفلس    14واقع  نة، بباستثناء أسهم الخزا

اجتماع الجمعية الع2021  يونيو  أرباح أسهم ودفع  ، تم إعالن  2021مارس    29بتاريخ  المنعقد  مومية السنوي للمساهمين  : في 
ديسمبر    31في    دينار بحريني للسنة المنتهية  1,116,366مالي  وبإج   سهمللفلس    15باستثناء أسهم الخزانة، بواقع  نهائية    نقدية

تم (2020 الدفع ضمن    .  المستحقة  أرباح األسهم  والتجارية  الذمم  "التضمين  القائمة    "خرىاألذمم  الدائنة  الموحدة  المرحلية  في 
 . 2021ديسمبر  31و 2022و يوني 30للمركز المالي كما في 

 

   ةارتباطات والتزامات محتمل 12
 

  75,351  :2021ديسمبر    31]  2022  يونيو  30ي  كما ف  ديناربحريني  57,401لغت ارتباطات النفقات الرأسمالية للمجموعة  ب
 [. )مدققة( دينار بحريني

 

العطاءات والمبالغ المدفوعة مقدماً وضمانات األداء الصادرة من قبل البنوك نيابةً عن المجموعة ضمن أعمالها االعتيادية، بلغت  
 [. )مدققة( دينار بحريني 841,893: 2021ديسمبر   31] 2022 يونيو 30كما في  دينار بحريني  837,893ة لقائموا
 

   ات األعمالعقطا 13
 

 قطاعات أعمال وهي كالتالي:   سبعإلى وحدات أعمال على أساس منتجاتها وخدماتها ولديها غراض اإلدارة، تم تقسيم المجموعة أل
 

 تيراد وتوزيع المواد الغذائية. اس ة  بالجمل –عمليات البيع 
  

 من خالل محالت السوبر ماركت. اد وتوزيع المواد الغذائية استير بالتجزئة   – لبيععمليات ا
  

بما في ذلك االستثمارات في  األوراق المالية المسعرة وغير المسعرة ) يف  االستثمار استثمارات 
 زميلة(.  شركة

  
المياه   وتعبئةواآليسكريم صائر عالونيع وتوزيع منتجات األلبان األلبان وتص  إنتاج منتجات األلبان والمرطبات 

 والمواد الغذائية األخرى. 
  

 استيراد وتوزيع الفواكه والخضراوات والمواد الغذائية األخرى. الفواكه والخضراوات 
  

 .والخدمات اللوجستيةتقديم خدمات التخزين  التخزين والخدمات اللوجستية
جمدة ومنتجات الخدمات  الطازجة والمبردة والم استيراد وبيع الحيوانات الحية واللحوم مواشيال  

 الغذائية. 
 

 أعاله. المذكورةلتشكل القطاعات التشغيلية القطاعات التشغيلية يتم تجميع أية من لم 
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 وائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة قل ل اوحات إيضاح
 ( اجعةر )م 2022و يوني 30في 

 
 

 تتمة( ) قطاعات األعمال 13
 

اإلدارة نتائج عمليات    تقوم  منفصلة لغرض  بمراقبة  أعمالها بصورة  وتقييم    تالقرارا  إتخاذوحدات  الموارد  بتخصيص  المتعلقة 
أو الخسارة التشغيلية   الربح  أساس  أداء القطاع على  تقييم  تختلف من نواحي معينة، كما  األداء. يتم   في هو موضح الحقاً حيث 

   القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة.ي ف أو الخسارة التشغيليةبطريقة مختلفة عن الربح  ا ، إذ تم قياسهجدول
 

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

  عمالء الخارجيين المفصح المبيعات  موجودات المجموعة. يتم اإلفصاح عن  موقع  يتم تحديد القطاعات الجغرافية للمجموعة حسب  
  .لعمالئها لجغرافي  الموقع ا على عنها في القطاعات الجغرافية بناءً 

 
قطاع وتتكون أساساً من عقارات وآالت ومعدات الالموجودات التشغيلية المستخدمة من قبل  جميع  موجودات القطاع على    تتضمن

ف الموجودات  ة زميلة  ي شركواستثمار  استخدام  تجارومخزون  والحق في  وذمموذمم  مدينة  لدى    ية  وأرصدة  ونقد  بنوك أخرى 
إلى قطاعات أعمال فردية، تم تخصيص المبالغ المدرجة   أغلبية الموجودات مباشرةً بينما يمكن أن تنسب  .  وودائع قصيرة األجل

 أو أكثر على أسس معقولة. اعين لبعض الموجودات المستخدمة بصورة مشتركة من قبل قط
 

من قروض ألجل وقروض  المستخدمة من قبل القطاع  ت التشغيلية  قطاع على جميع المطلوبا تتضمن مطلوبات ال وتتكون أساساً 
واستيرداد   للموظفين  الخدمة  نهاية  بها ومكافآت  محتفظ  الدفع  مستحقة  مستردةو  مبالغ  والتزامات  العقد  ومنحة حكومية    التزامات 

إلى قطاعات    أغلبية الموجودات مباشرةً تنسب  البنك. بينما يمكن إن    رية دائنة وذمم أخرى وسحوبات على المكشوف منم تجا وذم
المستخدمة بصورة مشتركة من قبل قطاعين أو أكثر على أسس    المطلوباتفردية، تم تخصيص المبالغ المدرجة لبعض    لاألعما 

 معقولة.  
 

والمعا  اإليرادات  استبعاد  القمالت  يتم  بين  فيما  الناتجة  والمطلوبات  وتدروالموجودات  التوحيد  عند  التعديل  طاعات  خانة  في  ج 
 واالستبعادات. 

 
  أشهر المنتهية   ةالثالثلفترة    دينار بحريني  1,232,386دولة الكويت والمملكة العربية السعودية  في  ت  ليا من العمدات  بلغت اإليرا

أشهر    ةثالثاللفترة  ار بحريني  دين   12,534  (الخسارةالربح / )  بحريني( وبلغ  ردينا   1,006,265:  2021)  2022  يونيو  30في  
المنتهية    أشهر  ثالثةال لفترة  األرباح المتبقية  ت ودايراإن اإل  .(دينار بحريني  (28,193):  2021)  2022  يونيو  30منتهية في  لا

   رين.البح  في الرئيسي في مملكةهي ناتجة من القطاع الجغرافي ذلك التاريخ 
 

 أشهر المنتهية   الستةلفترة    دينار بحريني  2,435,713عودية  ت والمملكة العربية السدولة الكويفي  ت  ليا من العمدات  بلغت اإليرا
أشهر   الستةلفترة  دينار بحريني    29,534  (الخسارةالربح / )  ر بحريني( وبلغدينا   2,070,749:  2021)  2022  يونيو  30في  

هي ناتجة    أشهر  الستة  لفترةاألرباح المتبقية  ت ودايراإن اإل  .(دينار بحريني  (73,408):  2021)  2022  يونيو  30في  منتهية  لا
   من القطاع الجغرافي الرئيسي في مملكة البحرين.

 
الموجوبلغ    ،2022  يونيو  30في   السعودية  إجمالي  العربية  والمملكة  الكويت  دولة  في    31]ريني  حبدينار    2,359,697دات 
  2021ديسمبر    31ر بحريني ]دينا   2,226,254ت  مطلوبا ال  ليجما وبلغ إ  [دينار بحريني  1,996,801ة(:  )مدقق  2021مبر  ديس

بحريني  1,863,360)مدققة(:   ال[.  دينار  ناتجة عالمتودات والمطلوبات  موج جميع  مملكة بقية  الرئيسي في  الجغرافي  القطاع  ن 
   البحرين.
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 مختصرة ال  ةموحدحلية الرلية المماوائم ال قل إيضاحات حول ا
 ( جعةمرا) 2022يونيو  30في 

 

 )تتمة( عات األعمال قطا 13
 

 (مراجعة) 2022يونيو  30لمنتهية في ا أشهر ثالثةفترة الل
 

 : 2021يونيو   30و  2022يونيو  30يتين في  أشهر المنته الثالثة التشغيلي لفترتي  القطاع نتائجن يعرض الجدول التالي تفاصيل ع 
 

  ثمارات است   لتجزئة بات  عمليا  جملة بالعمليات   
 لبان ألت اتجا من

  طبات لمروا
 ه الفواك 

  ت والخضروا
 ن لتخزيا

  المواشي*   والنقل واإلمداد 
 الت تعدي

 المجموع   واستبعادات 
 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  بحريني ر يناد بحريني ر يناد يني ار بحردين يني ار بحر دين يني ر بحرنادي يني ر بحر نادي دينار بحريني  دينار بحريني  

                   

 8,382,788 9,787,100 - - - 210,816 159,106 163,981 531,381 560,104 4,030,520 4,935,538 - - 275,737 316,119 3,386,044 3,600,542 طراف أخرى  أ -إيرادات
                   

بين  فيما -إيرادات
 - - ( 233,926) ( 55,694) - 14 31,933 48,187 4,534 - 7,537 6,909 - - 235 214 189,687 370 القطاعات

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

 191,039 212,168 535,915 560,104 4,038,057 4,942,447 - - 275,972 316,333 3,575,731 3,600,912   اإليراداتمجموع 
210,830 

- (55,694 ) (233,926 ) 9,787,100 8,382,788 
ت  رادايف اإليلتكا

 ( 6,268,206) ( 7,566,553) 193,826 10,442 - ( 193,869) ( 51,998) ( 52,524) ( 431,270) ( 444,574) ( 2,748,606) ( 3,677,084) - - ( 230.347) ( 256,980) ( 2,999,811) ( 2,951,964) االستهالك(  ثناء )بإست

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

 2,114,582 2,220,547 ( 40,100) ( 45,252) - 16,961 139,041 159,644 104,645 115,530 1,289,451 1,265,363 - - 45,625 59,353 575,920 648,948 إجمالي الربح 

 28,317 23,313 ( 54,120) ( 3,635) - 1,107 4,746 2,541 6,563 11,024 14,388 8,696 - - 2,702 495 54,038 3,085 ي آخر تشغيل دخل

أخرى ات مصروف
 ( 1,355,129) ( 1,462,835) 62,351 5,686 - ( 53,755) ( 20,908) ( 17,703) ( 80,574) ( 81,628) ( 723,757) ( 803,138) - - ( 29,430) ( 31,734) ( 562,811) ( 480,563) )بإستثناء االستهالك( 

الت  ك عقارات وآستهالا
 ( 268,374) ( 254,625) ( 4,127) ( 4,127) - ( 2,406) ( 76,330) ( 77,378) ( 12,554) ( 12,193) ( 137,883) ( 122,457) - - ( 4,449) ( 3,533) ( 33,031) ( 32,531) ومعدات 

ي ك الحق فاستهال
 ( 102,035) ( 102,583) 19,237 17,845 - ( 724) ( 9,559) ( 8,869) ( 4,820) ( 4,922) ( 67,972) ( 71,376) - - ( 11,275) ( 8,410) ( 27,646) ( 26,127) ت وداجاستخدام المو 

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

من   (الخسارة)الربح 
 417,361 423,817 ( 16,759) ( 29,483) - ( 38,817) 36,990 58,235 13,260 27,811 374,227 277,088 - - 3,173 16,171 6,470 112,812 لعمليات ا

بما في ) مارالستثادخل 
حصة المجموعة  ذلك
الشركة نتائج من 

 7,918 ( 79,925) ( 279,013) ( 165,455) - 3,100 - - - - 22,605 18,289 264,277 64,141 49 - - - الزميلة( 

 63,828 231,672 - - - - 310 - - - 63,518 - - - - - - 231,672 ردخل آخ

 ( 40,303) ( 49,909) 17,758 14,038 - ( 791) ( 17,709) ( 14,037) ( 6,309) ( 7,012) (76) ( 4,886) - - (844) ( 1,026) ( 33,123) ( 36,195) تكاليف التمويل 

ف التمويل على تكالي
 ( 27,348) ( 48,278) 12,631 25,356 - ( 330) ( 6,278) ( 12,601) ( 2,134) ( 4,345) ( 16,271) ( 27,283) - - (637) ( 188) ( 14,659) ( 28,887) ر االتزامات عقد اإليج

صرف   (رةخسا) مكاسب
 6,042 11,530 - - - - - - - - 6,042 11,530 - - - - - - صافي   -العمالت 

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

 427,498 488,907 ( 265,383) ( 155,544) - ( 36,838) 13,313 31,597 4,817 16,454 450,045 274,738 264,277 64,141 1,741 14,957 ( 41,312) 279,402 للفترة لخسارة( )االربح 

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

 . 2022سنة ( خالل الربع الثاني من مقفلة) بم.ستحواذ على شركة البحرين للمواشي ش.الل * قطاع جديد نتيجة



 ش.م.ب. كوترافمجموعة 

18 

 مختصرة حلية الموحدة ال مالية المرإيضاحات حول القوائم ال 
 )مراجعة(  2022نيو يو 30في 

 

 )تتمة( قطاعات األعمال  13
 

 (مراجعة) 2022يونيو  30لمنتهية في ا  أشهر ستةلا فترةل
 

 : 2021يونيو   30و  2022يونيو  30في  تينيهأشهر المنتالستة  تيشغيلي لفترنتائج القطاع التن تفاصيل ع  يتالليعرض الجدول ا
 

  ثمارات است   لتجزئة باالعمليات   جملة بال العمليات 
 لبان ألت اتجا من

  لمرطبات وا
 الفواكه 
  ت واوالخضر

 ن لتخزيا
  المواشي*   والنقل واإلمداد 

 الت تعدي
 لمجموع ا  واستبعادات 

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  ار بحريني دين دينار بحريني  يني ر ار بحدين دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  حريني بر يناد بحريني ر يناد يني ار بحردين يني ار بحر دين يني ر بحرنادي يني ر بحر نادي دينار بحريني  دينار بحريني  

                   

 17,383,668 19,677,105 - - - 210,816 327,906 343,631 967,006 1,110,684 7,888,451 9,572,117 - - 563,785 626,237 7,636,520 7,813,620 طراف أخرى  أ -إيرادات
                   

بين  فيما -إيرادات
 - - ( 501,453) ( 128,837) - 14 64,277 94,230 20,913 6,880 30,427 26,931 - - 528 412 385,308 370 القطاعات

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── ───────── ───────── ──────── ────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 17,383,668 19,677,105 ( 501,453) ( 128,837)  210,830 392,183 437,861 987,919 1,117,564 7,918,878 9,599,048 - - 564,313 626,649 8,021,828 7,813,990   اإليراداتمجموع 

ت  راداليف اإليتكا
 ( 13,245,405) ( 15,314,889) 423,934 46,613  ( 193,869) ( 102,761) ( 116,817) ( 803,106) ( 908,355) ( 5,479,975) ( 7,122,297) - - ( 475,465) ( 519,639) ( 6,808,032) ( 6,500,525) االستهالك(  ثناء )بإست

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── ───────── ───────── ──────── ────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 4,138,263 4,362,216 ( 77,519) ( 82,224) - 16,961 289,422 321,044 184,813 209,209 2,438,903 2,476,751 - - 88,848 107,010 1,213,796 1,313,465 إجمالي الربح 

 64,169 44,509 ( 56,220) ( 13,453) - 1,107 9,236 5,069 22,408 25,374 27,450 20,110 - - 3,208 944 58,087 5,358 ي آخر دخل تشغيل

أخرى ات مصروف
 ( 2,729,242) ( 2,810,968) 70,005 9,272 - ( 53,755) ( 41,812) ( 36,564) ( 160,454) ( 151,269) ( 1,443,516) ( 1,569,160) - - ( 59,284) ( 54,861) ( 1,094,181) ( 954,631) )بإستثناء االستهالك( 

الت  ك عقارات وآستهالا
 ( 537,659) ( 513,536) ( 8,254) ( 8,254) - ( 2,406) ( 152,340) ( 154,899) ( 25,166) ( 24,402) ( 274,475) ( 251,163) - - ( 9,213) ( 7,543) ( 68,211) ( 64,869) ومعدات 

ي لحق فك ااستهال
 ( 204,082) ( 205,710) 38,472 35,693 - ( 724) ( 19,118) ( 17,738) ( 9,641) ( 9,845) ( 135,954) ( 140,644) - - ( 22,549) ( 20,255) ( 55,292) ( 52,197) ت استخدام الموجودا

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

من   (الخسارة)الربح 
 731,449 876,511 ( 33,516) ( 58,966) - ( 38,817) 85,388 116,912 11,960 49,067 612,408 535,894 - - 1,010 25,295 54,199 247,126 لعمليات ا

بما في ) االستثماردخل 
جموعة ة المحص ذلك
الشركة نتائج من 

 525,954 514,823 ( 449,395) ( 368,305) - 3,100 - - - - 63,157 75,462 907,501 804,566 4,691 - - - الزميلة( 

 63,828 231,672 - - - - 310 - - - 63,518 - - - - - - 231,672 ردخل آخ

 ( 72,254) ( 84,973) 36,266 28,057 - ( 791) ( 35,943) ( 28,056) ( 12,540) ( 13,226) (218) ( 5,699) - - ( 1,750) ( 2,524) ( 58,069) ( 62,734) تكاليف التمويل 

ف التمويل على تكالي
 ( 60,090) ( 94,171) 25,261 50,711 - ( 330) ( 12,554) ( 25,202) ( 4,289) ( 8,715) ( 36,412) ( 52,491) - - ( 1,423) ( 456) ( 30,673) ( 57,688) ر االتزامات عقد اإليج

العمالت  صرف  سبمكا
 13,959 24,076 - - - - - - - - 13,959 24,076 - - - - - - صافي   -

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

 1,202,846 1,467,938 ( 421,384) ( 348,503) - ( 36,838) 37,201 63,654 ( 4,869) 27,126 716,412 577,242 907,501 804,566 2,528 22,315 ( 34,543) 358,376 للفترة خسارة( ل)اح الرب

 ══════

═ 

═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 341,051 298,785 - - - - 18,998 25,379 - - 315,519 246,462 - - 4,787 - 1,747 26,944 مالية  رأسالنفقات  ال

 ══════

═ 

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

   :2021ديسمبر   31و  2022يو  نو ي 30لقطاع كما في ا لوباتالي موجودات ومطل التجدوال يعرض 
 

   

  ثمارات است   لتجزئة باالعمليات   جملة بالالعمليات  
 لبان ألت اتجا من

  لمرطبات وا
 الفواكه 
  ت والخضروا

 ن لتخزيا
  المواشي*   والنقل واإلمداد 

 الت تعدي
 مجموع ال  ت واستبعادا 

 يونيو  30 
2022 

 ديسمبر 31
 2021 

 يونيو  30
2022 

 ديسمبر 31
 2021 

 نيو و ي 30
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 يونيو  30
2022 

 ديسمبر 31
 2021 

 يونيو  30
2022 

 ديسمبر 31
 2021 

 يونيو  30
2022 

 ديسمبر 31
 2021 

 يونيو  30
2022 

 ديسمبر 31
 2021 

 يونيو  30
2022 

 ديسمبر 31
 2021 

 ونيو ي 30
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 ( مدققة) ( مراجعة) ( مدققة) ( مراجعة) ( مدققة) ( مراجعة) ( مدققة) ( مراجعة) ( مدققة) ( مراجعة) ( مدققة) ( مراجعة) ( مدققة) ( مراجعة) ( مدققة) ( مراجعة) ( مدققة) ( مراجعة) 

 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  يني ردينار بح دينار بحريني  يني دينار بحر دينار بحريني  بحريني ر يناد بحريني ر يناد يني ار بحردين يني ار بحر دين يني ر بحرنادي يني ر بحر نادي دينار بحريني  دينار بحريني  

                   

 47,630,436 52,653,972 ( 10,291,498) ( 14,515,719) - 3,481,744 3,494,102 3,933,116 1,635,811 1,933,431 16,998,205 17,739,119 22,661,896 25,026,334 418,976 95,887 12,712,944 14,960,060 الموجودات  

 ══════

═ 

═══════ ══════ ══════ ══════ ═════

═ 

══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 15,492,774 19,245,575 ( 2,535,793) ( 3,361,686) - 412,079 1,856,573 2,231,933 1,037,652 1,316,400 6,538,629 6,753,493 - - 418,976 95,887 8,176,737 11,797,469 المطلوبات 

 ══════
═ 

═══════ ══════ ══════ ══════ ═════
═ 

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

 . 2022سنة ( خالل الربع الثاني من مقفلة) بم.واشي ش.ة البحرين للمتحواذ على شركسالل* قطاع جديد نتيجة 
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 م المالية المرحلية الموحدة المختصرة وائ لقإيضاحات حول ا
 جعة( )مرا 2022نيو يو 30 في

 
 

 عالقة ال ويذالطرف مع واألرصدة معامالت ال 14
 

ذات    تمثل الشركات  األطراف  والالعالقة  ذات  شركوالرئيسيين    مساهمينالزميلة  إدارةأعضاء  ات  وموظفي   مشتركين  مجلس 
طراف. يتم الموافقة على  األمن قبل هذه المتأثرة مشتركة أو السيطرة الأو سيطرة لل  خاضعةوشركات  للمجموعةاإلدارة الرئيسيين  

 .المجموعةذه المعامالت من قبل إدارة قة بهسياسات التسعير وشروط الدفع المتعل
 

ا الشامل  المرحلية  ات العالقة المتضمنة في القائمة الموحدة  قة باألطراف ذالمتعل  تلمعامالفيما يلي  لألرباح أو الخسائر والدخل 
 على التوالي:   2021يونيو  30و 2022يونيو  30أشهر المنتهيتين في  الستةخالل فترتي   اآلخر

 

 نتهية في ر الم أشه ةالست  ةلفتر
    2022و يوني 30

  ات راديإلا المشتريات  الدخل  مصروفات  ال
  بحريني  دينار  دينار بحريني  دينار بحريني  بحريني  دينار 

     
 ت زميلةشركا  8,950 - - 742

 أعضاء مجلس اإلدارة المشتركين  272,079 388,256 341,466 88,580
────── ─────── ─────── ───────  

89,322 341,466 388,256 281,029  
══════ ═══════ ═══════ ═══════  

 

 شهر المنتهية في أ الستةلفترة 
    2021يونيو  30

  اتيرادإلا المشتريات  الدخل  مصروفات ال
  بحريني  دينار حريني دينار ب  ينار بحريني د يني دينار بحر

     
 زميلةشركات  39,158 2,511 5,262 -

 تركين مشة الدارضاء مجلس اإلأع 166,009 357,496 347,766 117,598
────── ─────── ─────── ───────  
117,598 353,028 360,007 205,167  
══════ ═══════ ═══════ ═══════  

 

المتعلقة باألطراف ذات العالقة     يونيو   30في  كما  الموحدة للمركز المالي  المرحلية  المتضمنة في القائمة  وفيما يلي األرصدة 
 :2021ديسمبر  31في وكما  2022

 2021ر ديسمب 31في 
  )مدققة( 

 2022 يونيو 30في 
  ( مراجعة )

 مبالغ مستحقة
 ألطراف 

 ذات عالقة

 مستحقةمبالغ 
 من أطراف 
  ذات عالقة

 مبالغ مستحقة 
 ألطراف

 ذات عالقة

 مبالغ مستحقة 
 من أطراف 
  ذات عالقة

  بحريني  دينار  ي بحريندينار   دينار بحريني  دينار بحريني 
      

 ةشركات زميل - -  6,546 -

 أعضاء مجلس اإلدارة المشتركين  210,869 184,522  128,549 323,424
 ─────── ───────  ────── ───────  

323,424 135,095  184,522 210,869  
═══════ ═══════  ══════ ═══════  

 

الشركة   مقد  يةالزملتم اإلفصاح عن االستثمار في  الزميلة في  الشركة  نتائج  من  المجموعة  المروحصة  القوائم  للمركز  مة  حلية 
التوالي.ا على  اآلخر  الشامل  والدخل  الخسائر  أو  واألرباح  تفاصيل    لمالي  على  عملية  للحصول  الفترة  بشأن  خالل  االستحواذ 

 . 6الرجوع إلى اإليضاح رقم ، يرجى  الحالية
 

 معامالت  البنود وشروط 
ذات  المع  تتم األطراف  مع  عليها  المتفق  باألسعار  أساس    مع  المعامالتإجراء    ميت  قة.العالامالت  على  العالقة  ذات  األطراف 
  الناتجة ضمن األعمال اإلعتيادية هي غير مضمونة في نهاية الفترة وفي نهاية السنة  إن األرصدة القائمة  .  المتفق عليها سعار  األ
 نقدي. أساس ويتم تسويتها على بدون فائدة و
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 رة ختصالم وحدةمرحلية الم ال الية احات حول القوائم المإيض
 عة( )مراج 2022يونيو  30ي ف

 
 

 ( ة)تتم المعامالت واألرصدة مع الطرف ذوي العالقة 14
 

 اإلدارة الرئيسيين  موظفيمكافآت 
 : ةشهر المنتهيأ ستةال فترةخالل  نين الرئيسييوأعضاء اإلدارة اآلخر مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة فيما يلي 

 

 أشهر المنتهية  الستةلفترة 
  ( مراجعة) يونيو 30 في

2021 
 بحريني دينار 

2022 
  دينار بحريني 

   
   مكافآت قصيرة األجل 161,084 167,126
 للموظفين نهاية الخدمة مكافآت  13,683 84,185

─────── ───────  
251,311 174,767  

═══════ ═══════  
 


