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حضرة صاحب الجاللة
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رئيس الوزراء

نـبـذة عـن الشــركـــة
ثالثة عقود من الخدمة المتميزة

ت�أ�س�ست مجموعة ترافكو (ترافكو) في العام  1977ك�شركة م�ساهمة عامة كجزء
من مبادرة لإحداث ثورة جديدة في مجال �صناعدة الأغذية في مملكة البحرين.
وقد تحولت ال�شركة ،وبنجاح ،الى �شركة م�ساهمة من خالل طرح �أولي جرى في
عام  1980في وقت الحق ادرج في بور�صة البحرين .وخالل العقود الثالثة الما�ضية
وا�صلت ال�شركة م�سيرة النجاح وحققت خاللها العديد من النجاحات البارزة ونجحت
في اكت�ساب �سمعة طيبة لكونها واحدة من �أف�ضل ال�شركات العاملة في مجال �صناعة
الأغذية ،واليوم� ...أ�صبح ا�سم ترافكو مرادف ًا لمجموعة من �أجود المواد الغذائية في
العالم .والأكثر من ذلك ،ولكونها واحدة من �أقدم ال�شركات العاملة في مجال المواد
الغذائية في البحرين ،فقد نجحت في نيل الثقة والإعجاب لإلتزامها بتقديم خدمات
متميزة وذات جودة عالية.
نعمل لخدمة البحرين من خالل استيراد األجود من أرجاء العالم

يتركز العمل الأ�سا�سي لل�شركة الأم في ا�ستيراد وتوزيع المنتجات الغذائية وغير
الغذائية وبحجم مبيعات يبلغ  109مليون دوالر �أمريكي .وتعتبر ترافكو واحدة من بين
�أكبر �شركات نقل الب�ضائع الإ�ستهالكية في البحرين مع مجموعة وا�سعة من المنتجات
التي ت�شمل المواد الغذائية المعلبة والمجمدة والجافة وغيرها من المنتجات غير
الغذائية وال�سلع العامة والفواكه والخ�ضروات الطازجة ،بالإ�ضافة الى الما�شية واللحوم
المبردة والمجمدة الم�ستوردة من بلدان مثل ا�ستراليا والبرازيل و�أوروبا ،ال�شرق
الأق�صى ،الهند ،المملكة المتحدة ،الواليات المتحدة الأمريكي ،باك�ستان الى جانب
الدول العربية وال�شرق �أو�سطية .وبتطبيقها لمجموعة من نظم مراقبة الجودة الأكثر
�صرامة وموثوقية ،ف�إن ترافكو توا�صل تقديم العديد من العالمات التجارية العالمية
ال�شهيرة مع �ضمان اف�ضل النوعية الممتازة والخدمات اال�ستثنائية.
النجاح من خالل العمل الجماعي

كجزء من ر�ؤيتها الثاقبة في �أن ت�صبح العب ًا مهيمن ًا في �سوق ال�صناعات الغذائية،
عملت ترافكو على التو�سع من خالل النمو الع�ضوي وغير الع�ضوي .وق ا�ستثمرت
ترافكو في تطوير �صناعة المواد الغذائية في البحرين من خالل امتالكها �شركة
البحرين لتعبئة المياه والم�شروبات و�شركة الفواكه الطازجة ،مترو ماركت وا�ستثمارها
في المجمع اللوج�ستي وامتالكها لح�صة الأغلبية في �شركة �أوال للألبان ذ .م .م،
ولمجموعة بانز و�شركة البحرين للموا�شي .ولخدمة �أهداف مملكة البحرين في تحقيق
التكامل الإقت�صادي بين دول مجل�س التعاون الخليجي ،ال�شركة الكويتية البحرينية
للألبان التي ت�أ�س�ست في عام  ،1992وهي مملوكة بالكامل ل�شركة �أوال للألبان وتعمل
على ت�صدير منتجاتها في كل من الكويت والمملكة العربية ال�سعودية ودولة الإمارات
والأردن والعراق واليمن و�شمال وغرب افريقيا.
شركة البحرين لتعبئة المياه والمشروبات :هي �شركة مملوكة ن�سبة
 ٪100من قبل ترافكو وقد ح�صلت على �شهادة نظام التحليل المخاطر وايزو:22000
 2005من �س ج ف الخليج ،الإمارات العربية المتحدة و�شهادة جودة لتعبئة المياه التي
تمنحها م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة في تحليل المياه وتدعمه معايير معتمدة ح�سب الموا�صفات
ال�سعودية والخليجية .وتعتبر �شركة البحرين لتعبئة المياه والم�شروبات واحدة من بين
ال�شركات القليلة جد ًا في البحرين التي تعمل في مجال ت�صنيع وتعبئة مياه ال�شرب
مع الإلتزام ال�صارم بمعايير الجودة .كذلك تعتبر �شركة البحرين لتعبئة المياه
والم�شروبات واحدة من ال�شركات الرائدة في مجال تعبئة المياه ،وتعتبر مياه تايلو�س
العالمة التجارية الرائدة في قطاع �صناعة تعبئة المياه ،بالإ�ضافة الى ماركات �أخرى
مثل �سل�سبيل ب�صرف النظر عن الأعمال وو�ضع العالمات الخا�صة كما تعمل ال�شركة
على ت�صنيع العالمة التجارية لمترو في خط انتاجها الذي ت�سوقه ترافكو .وا�ضافة
ال�شركة خالل ال�سنة خط انتاج جديد من  200مل تحت العالمة التجارية جديدة «مروة»
شركة البحرين للفواكه الطازجة :تعتبر �شركة البحرين للفواكه الطازجة
�إحدى ال�شركات الرائد في مجال المواد الغذائية ،وت�أ�س�ست في العام  .1998وقد
ا�ستملكتها ترافكو  ٪100في عام  .2009ومع البنية التحتية المتطورة لل�شركة جنب ًا الى
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جنب القوى العاملة المتفانية والمتخ�ص�صة ،فقد ا�صبحت ال�شركة العب ًا مهيمن ًا على
قطاع ال�سلع الإ�ستهالكية بحجم مبيعات �سنوية يزيد على  12.7مليون دوالر �أمريكي.
�إن �شركة البحرين للفواكه الطازجة ن�شطة جد ًا في مجالين من مجاالت ال�سلع الغذائية
وهما ا�ستيراد وتوزيع الفواكه والخ�ضروات الطازجة ،والآخر هو ا�ستيراد وتوزيع الأغذية
المجمدة والمبردة والجافة ،ف�ض ًال عن المنتجات غير الغذائية .ويعتبر ق�سم الفواكه
والخ�ضروات بال�شركة واحد ًا من �أكبر الأق�سام في البحرين مع �أكبر غرف تخزين الموز،
وعدد قليل من العالمات التجارية يح�سب لها ح�ساب مع �شركة توزيع ال�سلع اال�ستهالكية
مثل دجاج تيلي �سابكو ،وجبنة فريكو من فري�سالند ،وبرايدال من الكتاليز �أوروبا ،وموز ذو
العالمة التجارية ،دلمونت وت�شيكيتا وفرويتا .وزيت كورولي ومثلجات الأزوك من ال�سعودية
وا�ضافت ال�شركة خالل ال�سنة �إلى �سلة منتجاتها الجديدة بع�ض �أ�صناف يونيليفر الهند.
مــترو مـاركـت� :شركة مملوكة بن�سبة  %100وهي ذراع التجزئة ل�شركة ترافكو.
وبانت�شارها عبر مناطق مختلفة من �أرجاء البحرين ،ف�إن مترو ،وبال �شك ،تعتبر واحدة
من �سال�سل المتاجر الأ�سرع نمو ًا في المملكة .وت�شتهر مترو بمعايير �صارمة لمراقبة
الجودة .وعلى مر ال�سنين ،يجعله وجهة لعمالءه المميزين ممن يقدرون �أف�ضل الخدمات
والمنتجات وال�شركة تبحث عن مواقع لفتح فروع جديدة.
شركة ترافكو اللوجستية :بد�أت هذه ال�شركة عملها في الأول من مايو 2010
ويقع مقرها في قاللي� ،إن المجمع اللوج�ستي الذي بلغت تكلفة ان�شا�ؤه  14مليون دوالر،
هي �شركة تابعة ومملوكة بالكامل ل�شركة ترافكو التي تركز على ( .)3PLويقع مقر هذا
المرفق اللوج�ستي المجهزة ب�أحدث التقنيات المتطورة ويمتد على م�ساحة 20٫000
متر مكعب مع مرافق للتجميد والتبريد و�أخرى جافة ،في موقع ا�ستراتيجي بالقرب من
المطار والميناء البحري الجديد ،ما ي�ضع ترافكو في �صدارة مزودي الحلول اللوج�ستية
في المملكة تقوم ال�شركة اي�ضا ببحث عن �سبل جديدة لتو�سيع م�ساحة التخزين نظر ًا
لتو�سع قاعدة عمالئها بما في ذلك العقود مع الجهات الحكومية.
أوال لأللبان :تعتبر �شركة �أوال للألبان �أولى �شركات الألبان في البحرين �إذ يعود
تاريخ تا�سي�سها الى العام  .1963وتمتلك ترافكو ن�سبة  %51من �أ�سهم �شركة �أوال
للألبان ،وهي حائزة على �شهادة الأيزو  2005 : 2200وهي تلتزم بمعايير الأغذية
وال�سالمة العالمية .وقد �ساهمت �أحدث التقنيات والمنتجات المبتكرة والقوي العاملة
الماهرة والدعم اللوجي�ستي المتطور وخدمات العمالء المتميزة في �أن تكون �شركة �أوال
للألبان ا�سم ًا رائد ًا في ال�سوق البحرينية .وتوفر �شركة �أوال للألبان طيف ًا وا�سع ًا من
ع�صائر الفواكه والم�شروبات والحليب الطازج تحت ا�سم نور ،والحليب الطويل الأجل
تحت ا�سم �أوال والآي�سكريم تحت ا�سم فابيون ،بالإ�ضافة الى عدد �آخر من المنتجات
ذات القيمة الم�ضافة .وتعتبر �شركة �أوال للألبان الأولى في منطقة الخليج العربي
والثانية في العالم التي ت�ستثمر في علب التترا المعقمة �سعة  1000مل المزودة بنظام
غطاء قابل لإعادة الإغالق .القوى العاملة حوالي 300موظف ًا وطاقة �إنتاجية �إجمالية
تتجاوز  200.000طن متري لتكون واحدة من �أكبر ال�شركات في منطقة دول مجل�س
التعاون الخليجي .وخالل ال�سنة قامت ال�شركةعلى زيادة ح�صتها في �سوق الت�صدير
التى تغطي �شمال وغرب افريقيا واليمن باال�ضافة �إلى الت�صدير في دول مجل�س التعاون
الخليجي والأردن والعراق.
شركة البحرين للمواشي :ت�أ�س�ست ال�شركة في عام  2000وكانت م�سئولة
ب�شكل كامل لتوفير حاجة اللحوم الحمراء �إلى كافة �أ�سواق البحرين بناء على الأ�سعار
الخا�ضعة للدعم الحكومي .وتمتلك ترافكو  ٪36.3منذ �أكتوبر  2015عندما توقفت
�سيا�سة الدعم الحكومي للحوم� ،شركة البحرين للموا�شي تركز الآن على تجارة ال�سوق
الحرة وتنويع �أكثر �إلى اللحوم المبردة والمجمدة بالإ�ضافة �إلى الحيوانات الحية� .شركة
البحرين للموا�شي هي مالك وم�شغل للم�سلخ المرخ�ص الرئي�سي في مملكة البحرين.
لمحة عن المستقبل

�إن النجاح ،كما نعلم جميعاً ،لي�س هدف ًا بحد ذاته بل هي عملية متوا�صلة وم�ستمرة.
ونحن في �شركة ترافكو ن�ؤمن ،وب�شدة ،بهذه الفل�سفة .وهو ما ي�ؤهل ال�شركة للتو�سع في
الم�ستقبل ،بما ي�ؤكد �أهداف الإدارة للعمل لي�س فقط في ال�سوق المحلية ،بل وفي جميع
�أنحاء دول مجل�س التعاون الخليجي كذلك.

تهدف لتحقيق تفوق
على مستوى العالم

رؤيتنا

�أن حتظى ترافكو باالعرتاف كا�سم مرادف لأجود املنتجات الغذائية يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي.

مهمتنا

ل�ضمان ر�ضا العمالء من خالل تقدمي منتجات عالية اجلودة ،و�أعلى م�ستوى
من اخلدمة و جمموعة متنوعة من العالمات التجارية الرائدة يف العامل
وب�أ�سعار تناف�سية.

أهدافنا اإلستراتيجية

بدعم من اال�ستقرار املايل القوي ودعم من الأطراف املعنية ،وفريق من خرباء
يف املوارد الب�شرية وتكنولوجيا املعلومات والتمويل والتخزين وكفاءة نظام
ا�سطول االدارة ،ت�سعى جمموعة ترافكو جاهدة لتعزيز �أعمالها من خالل تنويع
قطاعات خمتلفة يف فئة املواد الغذائية.

برنامج األعمال الرئيسية
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تنوع قطاعات والعالمات اخلا�صة.
ت�سريع اطالق املنتجات اجلديدة والوكاالت والعالمات التجارية وتوزيعها.
تو�سيع فريق الإدارة يف املبيعات/الت�سويق.
تعزيز وظيفة املوارد الب�شرية.
بحث عن قطاعات ال�سوق اجلديدة يف فئة املواد الغذائية.
حتديد �أماكن العمل لل�شركات اجلديدة.
امل�شاركة يف املعار�ض التجارية.
تطوير خطط دخول ال�سوق اخلارجي.
تو�سع يف ال�سوق.

قيمنا

ت�سرت�شد �شركتنا بالقيم الأ�سا�سية التالية يف �سبيلها لتحقيق ر�ؤيتها:
ا
ا
ا
ا
ا
ا

لعمل اجلماعي
العتمادية
مل�سائلة
لإن�صاف
لإلتزام
لقيم املثلى

القوة والضعف
والفرص والتهديدات
القوة
•

�أكرث من ثالثة عقود من التواجد مع توافر بنية حتتية مبا يف ذلك اخلدمات
اللوج�ستية.
قاعدة العمالء الرئي�سية.

•
الضعف
• االعتماد على عدد قليل من العالمات التجارية الكربى.
الفرص
• الو�صول �إىل جميع م�صادر البائعني وامل�صنعني واملزارعني يف جميع �أنحاء العامل.
• امكانية التو�سع يف قطاعات ال�سوق املختلفة.
• التو�سع يف توزيع منتجات جديدة.
التهديدات
• تزايد املناف�سة من قبل العبني �صغار ومتو�سطني يف القطاع نف�سه.
• ح�سا�سية الأ�سعار.
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تعزيز القيمة للعمالء من خالل الريادة وتقديم منتجات متميزة

ر�أ�س املال امل�صرح به
ر�أ�س املال ال�صادر واملدفوع بالكامل

 10.000.000دينار بحريني
 8.067.505دينار بحريني

مجلس اإلدارة

� )1إبراهيم محمد علي زينل
 )2يو�سف �صالح عبداهلل ال�صالح
 )3خالد عبدالرحمن خليل الم�ؤيد
 )4الدكتور ع�صام عبداهلل يو�سف فخرو
� )5إبراهيم �صالح الدين �أحمد �إبراهيم
� )6سامي محمد يو�سف جالل
 )7جهاد يو�سف عبداهلل �أمين
 )8عبدالر�ضا محمد ر�ضا الديلمي
 )9علي يو�سف عبدالرحمن عبدالرحيم
 )10ف�ؤاد �إبراهيم خليل كانو

رئي�س مجل�س الإدارة
نائب رئي�س مجل�س الإدارة
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو

اإلدارة التنفيذية

	�إ�س �سريدار  -املدير العام
�سمري عبداهلل اخلان  -م�ساعد املدير العام
ثارول �سوما راجان  -املراقب املايل للمجموعة
عزام مطرجي  -مدير املبيعات
علي رم�ضان نا�صر  -مدير املخازن
ح�سني بوچريي  -مدير املوارد الب�شرية
پ .بلني �سامي  -املدير املايل
فران�سي�س �سكويرا  -مدير ال�صيانة

17 725897
17 723343
17 827059
17 723524
17 729410
17 825314
17 729000
17 729000

sridhar@trafco.com
sameer@trafco.com
soman@trafco.com
azzam@trafco.com
ramadan@trafco.com
hbuchiri@trafco.com
Palani@trafco.com
francis@trafco.com

مدراء أقسام أخرى
برا�سانث ب .ج  -املدير العام
		 �شركة البحرين للفواكة الطازجة
راجو جو�سف  -مدير العمليات
		 ترافكو اللوج�ستية
بي .تي .موهان  -مدير العمليات
		 �شركة البحرين لتعبئة املياه وامل�شروبات
اونيكري�شنان بونكل  -مدير عمليات اجلملة
		 �شركة �أ�سواق مرتو
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17 470935

bffc@batelco.com.bh

17 810450

raju@trafcologistics.com.bh

17 336700

bwbb@batelco.com.bh

17 729000

unnikrishnan@metro.bh

اإلدارات األخرى والفروع

دائرة املبيعات
دائرة املحا�سبة  -املكتب الرئي�سي
ق�سم اخل�ضار والفاكهة  -ال�سوق املركزي
دائرة املحا�سبة  -ال�سوق املركزي

17 727208
17 827059
17 276603
17 276603

البـنـــــوك

 )1بنك البحرين الوطني (�ش.م.ب)
 )2البنك الأهلي املتحد (�ش.م.ب)
 )3بنك امل�شرق
 )4البنك العربي
 )5بنك حبيب ليمتد
 )6بيت التمويل الكويتي
 )7بنك البحرين والكويت (�ش.م.ب)
الشـركات التابعة

حمل
الت�أ�سي�س

ح�صة
ال�شركة

� )1شركة البحرين لتعبئة املياه وامل�شروبات (�ش�.ش.و)
� )2شركة البحرين للفواكه الطازجة (�ش�.ش.و)
� )3شركة �أ�سواق مرتو (�ش�.ش.و)
� )4شركة ترافكو اللوج�ستية (�ش�.ش.و)
� )5شركة �أوال للألبان ذ.م.م( .ذ.م.م)
 )6ال�شركة الكويتية البحرينية للألبان (ذ.م.م)
( %98مملوكة ل�شركة �أوال للألبان) (ذ.م.م).

البحرين
البحرين
البحرين
البحرين
البحرين
الكويت

%100
٪100
%100
%100
%51

الشركات الزميلة

حمل
الت�أ�سي�س

ح�صة
ال�شركة

� -1شركة البحرين للموا�شي (�ش.م.ب( ).مقفلة)
 -2ال�شركة القطرية البحرينية لتجارة الأغذية (ذ.م.م).

البحرين
قطر

%36.26
( ٪50حتت الت�صفية)
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مجلـس اإلدارة

4
5
6
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3

1

2

10

9

8
7

.1

إبراهيم محمد علي زينل

.6

رئيس مجلس اإلدارة

 .2يوسف صالح عبداهلل الصالح

عضــو

 .7جهاد يوسف عبداهلل أمين

نائب رئيس مجلس اإلدارة

 .3خالد عبد الرحمن خليل المؤيد

عضــو

 .8علي يوسف عبد الرحمن عبدالرحيم

عضو اللجنة التنفيذية

 .4د .عصام عبد اهلل يوسف فخرو

عضــو

 .9فؤاد إبراهيم خليل كانو

عضو اللجنة التنفيذية

 .5إبراهيم صالح الدين أحمد إبراهيم
عضــو

سامي محمد يوسف جالل

عضــو

.10

عبد الرضا محمد رضا الديلمي
عضــو
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اإلدارة التنفـيذيــة لترافكو

جلوسًا

وقوفًا من اليمين إلى اليسار

إس سريدار (يمين)
المدير العام

فرانسيس سكويرا
مدير الصيانة

سمير عبداهلل الخان (يسار)

علي رمضان ناصر

مساعد المدير العام

مدير المخازن

ثارول سوما راجان

المراقب المالي للمجموعة

عزام مطرجي

مدير المبيعات

پ .بلني سامي
المدير المالي
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إدارة مجموعة الشركات

جلوسًا

وقوفًا من اليمين إلى اليسار

إس سريدار (يمين)
المدير العام مجموعة ترافكو

بي .تي .موهان

سمير عبداهلل الخان (يسار)

مساعد المدير العام
مجموعة ترافكو

مدير العمليات
شركة البحرين لتعبئة المياه والمشروبات

براسانث ب .ج.

مدير العمليات
شركة البحرين للفواكه الطازجة (ش .ش .و)

ثارول سوما راجان

المراقب المالي للمجموعة

اونيكريشنان بونكل

مدير عمليات الجملة
شركة أسواق مترو

راجو جوسف

مدير العمليات
ترافكو اللوجستية

التقــــــريـر السـنـــــوي 2015

9

تقرير مجلس اإلدارة

بـســـم اهلل الرحــمــن الــرحــيـــم

�إ�ستمرت �إنعكا�سات تراجع الأ�سعار العاملية للنفط و الطاقة خالل عام  2015يف
الت�أثري املبا�شر على �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية و �شهدت ال�سنة �إنخفا�ضا م�ستمر ًا
لأ�سعار املواد الغذائية و بالأخ�ص ال�سلع التي تتعامل فيها املجموعة مثل
منتجات الألبان ،ال�سكر و �أنواع الرز و الزيوت النباتية بالإ�ضافة �إىل �أن تراجع
�أ�سعار احلبوب وعلف الدواجن واملوا�شي كان ال�سبب الرئي�س لرتاجع �أ�سعار
الدجاج املجمد و اللحوم بجميع �أنواعها .ومن جانب �آخر كان ت�أثري �إنخفا�ض
�أ�سعار الطاقة ظاهر ًا على كلفة النقل و�أ�سعارال�شحن و النولون  .حققت
جمموعة �شركات ترافكو نتائج �إيجابية خالل ال�سنة حيث �إرتفعت قيمة حجم
املبيعات الإجمايل للمجموعة من  40.2مليون ديناربحريني يف ال�سنة املا�ضية
�إىل  41مليون دينار بحريني هذه ال�سنة كما �إن الأرباح ال�صافية للمجموعة
قد �إرتفعت بن�سبة  %7.9من  1.592مليون دينار بحريني �إىل  1.717مليون
دينار بحريني نتيج ًة لتح�سن �أداء معظم ال�شركات التابعة بالإ�ضافة اىل ما مت
حتقيقه من �أرباح يف املحفظة الإ�ستثمارية لل�شركة .

شـركة أوال لأللبان

متكنت ال�شركة خالل ال�سنة من حتقيق مبيعات �إجمالية جتاوزت  13مليون دينار
بحريني وهي نف�س املبيعات يف ال�سنة ال�سابقة و باملقابل متكنت ال�شركة من
زيادة ح�صتها يف �أ�سواق الت�صدير نتيجة لعدم وجود عوائق �أو ت�أخري يف �إن�سياب
ال�شاحنات على ج�سر امللك فهد و �إ�ستعادت بع�ض الأ�سواق التي فقدتها يف ال�سابق،
كما �أن م�شاركة املجموعة وال�شركة يف معر�ض الأغذية  GULFOODيف دبي يف �شهر
فرباير 2015فتحت فر�ص لت�صدير بع�ض منتجاتها �إىل �أ�سواق جديدة مثل �شمال
وغرب �أفريقيا و اليمن بالإ�ضافة �إىل مبيعات ال�شركة يف دول جمل�س التعاون و
اململكة الأردنية الها�شمية و العراق .ونتيجة لرتاجع �أ�سعار املواد الأ�سا�سية الداخلة
يف �إنتاج الع�صائرومنتجات الألبان بالإ�ضافة �إىل تراجع �أ�سعار مواد التعبئة ب�صفة
�إجمالية وحت�سن �أداء ق�سم الإنتاج فقد حققت ال�شركة هام�ش ربح �أف�ضل هذه ال�سنة
و ن�أمل يف �أن ي�ستمر هذا الأداء الإيجابي خالل الفرتة القادمة .
شركة البحرين للمياه و المشروبات

حققت ال�شركة اململوكة بالكامل للمجموعة مبيعات �إجمالية بلغت حوايل 1.28
مليون دينار بحريني هذه ال�سنة مقابل  1.16مليون دينار بحريني يف ال�سنة ال�سابقة
�أي بزيادة حوايل  ٪10و �إ�ستمر التح�سن يف �أداء ال�شركة و العمل على تقليل اخل�سائر
حيث حتملت ال�شركة خ�سائر بحدود � 44ألف دينار بحريني مقابل خ�سائر بلغت
حوايل � 90ألف دينار بحريني ال�سنة املا�ضية �أي تراجع بن�سبة  % 51وقد طرحت
ال�شركة خالل الن�صف الثاين من ال�سنة املالية عبوة جديدة للمياه بحجم  200مللم
حتت اال�سم التجاري(مروى) والقت قبو ًال ملفت ًا من قبل امل�ستهلكني كما �إن ال�شركة
قد تخطت جميع املعوقات الفنية التي �صادفتها يف ال�سنوات ال�سابقة .وحيث �أن �سنة
 2015هي �آخر �سنة تتحمل ال�شركة الت�أثري ال�سلبي ملبالغ الإهالك الكبرية عن قيمة
معدات قدمية مت �إطفائها بالكامل و تتوقع �إدارة ال�شركة �أن تتحول نتائجها �إىل
الربحية خالل ال�سنة القادمة ح�سب امليزانية املقدمة منها.
شركة البحرين للفواكه الطازجة

حافظت ال�شركة على مبيعاتها الإجمالية كما كانت يف ال�سنة ال�سابقة بحدود 4.77
مليون دينار بحريني� ،إال �أن نتائج ال�شركة كانت �سلبية و�سجلت خ�سائر هذه ال�سنة
بحدود � 6آالف دينار بحريني مقابل ربح يف ال�سنة املا�ضية بلغ � 38ألف دينار بحريني
وذلك كنتيجة مبا�شرة للخ�سائر التي تكبدتها من مبيعات بع�ض الفواكه الطازجة
التي تتعامل فيها .وت�ستمر ال�شركة يف تنويع م�صادرها و �إ�ستريادها لأنواع من
الأطعمة املجمدة و الأجبان وعدم الإعتماد الكلي على جتارة الفواكه و اخل�ضروات.
شـركة أسواق مترو

�إ�ستمرت هذه ال�شركة التابعة والتي ت�شكل الذراع الت�سويقي للمجموعة يف جتارة
التجزئة �أعمالها من خالل  6فروع يف حمافظات اململكة املختلفة و قد مت تعيني
مدير عمليات جديد لل�شركة خالل هذه ال�سنة .وقد حققت ال�شركة مبيعات �إجمالية
بحدود  2.7مليون دينار بحريني مقابل  2.8مليون دينار بحريني يف ال�سنة ال�سابقة
كما �أن �أرباحها ال�صافية قد تراجعت قلي ًال من � 50ألف دينار بحريني �إىل � 42ألف
دينار بحريني .و ت�ستمر ال�شركة يف �إ�ضافة مواد ومنتجات جديدة �إىل قائمة ال�سلع
التي ت�سوقها حتت عالمتها التجارية اخلا�صة (مرتو).
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تقرير مجلس اإلدارة

شركة ترافكو اللوجستية

لأول مرة حققت ال�شركة �أرباح ًا �صافية بحدود � 73ألف دينار بحريني بعد �أن كانت
تتحمل خ�سائر ب�شكل م�ستمر طوال ال�سنوات ال�سابقة منذ ت�أ�سي�سها .لقد مت تعيني
مدير عمليات جديد لل�شركة خالل ال�سنة وجنحت الإدارة يف �إ�ستقطاب عمالء جدد
كما �أنها وقعت على عقود تخزين مع جهات حكومية وخا�صة  .وبالرغم من املناف�سة
ال�شديدة يف هذا القطاع �إال �أن الطلب على العمليات اللوج�ستية والتخزين يف تزايد
والأ�سعار تتح�سن تدريجي ًا مع �إحتمال زيادة كلفة �إ�ستهالك الكهرباء متى ما مت
تطبيق التعرفة اجلديدة.
الشركة البحرينية القطرية لألغذية

املختلفة كما �أن جمل�س الإدارة يود �إطالع امل�ساهمني ب�أن �أع�ضاء من جمل�س الإدارة
وب�صفتهم ال�شخ�صية لهم م�صلحة و ميتلكون ح�ص�ص يف �شركات تزاول ومنذ فرتة
طويلة لأعمال م�شابهة لبع�ض �أو كل �أغرا�ض و �أن�شطة �شركات املجموعة .وي�ؤكد جمل�س
الإدارة �أن املعامالت مع �أطراف ذات عالقة مبا فيها �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو ال�شركات
التي لها م�صلحة فيها تتم جميعها على �أ�س�س جتارية و بكامل ال�شفافية املطلوبة.
األربـــاح الصــافـيــة والتـوصـيــة بكـيـفـيــة تــوزيعـهـــا:

بلغ �صايف �أرباح ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2015ح�سب امليزانية املدققة
مبلغ  1,717,626دينار بحريني وب�إ�ضافة الأرباح املدورة من ال�سنة ال�سابقة و قدرها
 1,661,336دينار بحريني وبعد حتويل �إحتياطي قانوين من قبل ال�شركة التابعة
مببلغ  24,190دينار بحريني ف�إن �إجمايل الأرباح ال�صافية القابلة للتوزيع تكون
 3,354,772دينار بحريني  .و يو�صي جمل�س الإدارة توزيع هذه الأرباح بال�شكل التايل :

كما �سبق و �أبلغنا امل�ساهمني ف�إن جمل�س الإدارة امل�شرتك من اجلانبني كان قد
�إتخذ قرار ًا بت�صفية ال�شركة ب�سبب تراكم خ�سائرها وقد مت تكليف اجلانب القطري
باالنتهاء من الت�صفية النهائية الإختيارية لل�شركة .مل ينته �شركا�ؤنا يف دولة قطر
حتى ا َالن من الت�صفية النهائية لهذه ال�شركة� ،إال �أن هناك بع�ض املوجودات التي
متت بيعها و�سيتم �إدراج ح�صتنا منها بعد الت�صفية يف ح�سابات ال�سنة املالية
اجلديدة  2016علم ًا ب�أن املجموعة قد �أخذت كافة املخ�ص�صات املالية الالزمة لهذه
الت�صفية يف امليزانيات املتعاقبة وال يتوقع �أن تكون هناك �إلتزامات �أخرى حتتاج �إىل
�أخذ خم�ص�صات لها يف ال�سنة اجلديدة.

•

احتياطي قانوين

173.414

دينار بحريني

•

احتياطي عام

50.000

دينار بحريني

شركة البحرين للمواشي

•	�أرباح نقدية للم�ساهمني بن�سبة ٪16

خالل ال�سنة املالية وح�سب تو�صية مدققي ال�شركة و قرار جمل�س الإدارة فقد متت
ت�صفية (�شركة املوارد الإ�ستثمارية) التي كانت مملوكة بالكامل ل�شركة البحرين
للموا�شي والتي كان �إ�ستثمارها الوحيد هو  % 9من �أ�سهم �شركة البحرين للموا�شي و
عليه مت توزيع هذه الن�سبة على امل�ساهمني الثالثة وبذلك �إرتفعت ح�صة املجموعة
من �أ�سهمها يف هذه ال�شركة من  %33اىل  % 36.23و قد مت التعامل مع هذا التعديل
يف امللكية ح�سب القواعد املحا�سبية املعتمدة .كما هو معلوم ف�إن اجلهات الر�سمية
و بدء ًا من الأول من �أكتوبر من  2015طبقت ال�سيا�سة اجلديدة ب�إيقاف الدعم عن
اللحوم وكنتيجة مبا�شرة لذلك ف�إن ال�شركة حتملت يف الربع الأخري من ال�سنة املالية
خ�سائر ج�سيمة ب�سبب تواجد خمزون كبري للأغنام احلية الأ�سرتالية يف حظائرها
يف حينه و �إ�ضطرارها �إىل تخفي�ض �أ�سعار البيع التجاري �إىل �أقل من التكلفة لت�صفية
املخزون�  .إن النتائج ال�سلبية للربع الأخري �أطف�أت كل االرباح التي حققتها ال�شركة
يف ت�سعة �أ�شهر وجتاوزتها و �أنهت ال�شركة �سنتها املالية بخ�سائر مت �إدراج ح�صتنا
منها يف ميزانية املجموعة  .ت�ستمر هذه ال�شركة ال�شقيقة يف عملها حتت الظروف
اجلديدة و مت تعيني مديرعام جديد لها و �إعادة هيكلة الإدارة والعمل على تقلي�ض
امل�صاريف ب�شكل عام مع الرتكيز على تنويع م�صادر و �أنواع اللحوم امل�ستوردة
والتحول �إىل توفري كميات �أكرب من اللحوم املربدة و املجمدة و عدم الإعتماد الكلي
على �إ�سترياد الأغنام احلية فقط  .تعمل �إدارة ال�شركة برتتيب �أوراقها والقبول
بالتحديات اجلديدة وت�أمل يف �أن تتمكن من حتقيق �أرباح خالل ال�سنة القادمة.

يـوصــــي مجـلــس االدارة تــوزيــــع هـــذه األربـــــاح بالشـــكـل
الـتــالــــي:

�أرباح م�ستبقاه لل�سنة اجلديدة 2016

 1.235.510دينار بحريني
 1.895.848دينار بحريني

باال�ضافة اىل :
•

خم�ص�ص للأعمال اخلريية

40.000

دينار بحريني

•

خم�ص�ص لأتعاب جمل�س االدارة

107.625

دينار بحريني

جمموع املخ�ص�صات

147.625

دينار بحريني

علما ب�أن �إجمايل خم�ص�صات الأعمال اخلريية و �أتعاب جمل�س الإدارة امل�شار
�إليهما �أعاله ،وبعد م�صادقة اجلمعية العامة� ،سيتم �إدراجها من �ضمن احل�سابات
املالية لل�سنة اجلديدة.

أمور متعلقة بحوكمة الشركات

تلتزم ال�شركة بجميع متطلبات احلوكمة و تقوم اللجان املخت�صة من جمل�س الإدارة و
الإدارة التنفيذية مبتابعة ورقابة هذه املتطلبات وتبني التفا�صيل الواردة يف التقرير
ال�سنوي جميع املعلومات اخلا�صة ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة وم�شاركاتهم يف اللجان
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شــــــكر و تقـــديــر
يف ختام هذا التقرير وبالنيابة عن جميع م�ساهمي ال�شركة نرفع خال�ص ال�شكر والتقدير �إىل مقام
ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه،
واىل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء املوقر ،و�إىل �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد الأمني نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء و�إىل جميع الوزارء وامل�سئولني بوزارات وم�ؤ�س�سات مملكة البحرين على
ح�سن تعاونهم و�إ�ستمرار دعمهم وم�ساعدتهم لل�شركة ولل�شركات التابعة والزميلة.
كما ال ي�سعنا �إال ان نذكر بكل تقدير و�إمتنان جهود الإدارة و�إخال�ص جميع العاملني باملجموعة
وتفانيهم يف العمل والذي لواله ملا حتقق لل�شركة هذا النمو والنتائج الطيبه .كما ال نن�سى دور زبائن
ال�شركة و املتعاملني معنا ومع منتجات ال�شركات التابعة والزميلة ونثمن لهم هذا الدعم امل�ستمر
ملنتجاتنا و التعاون الفعال معنا يف توزيع منتجاتنا �إىل جمهور امل�ستهلكني فلهم وللم�ستهلكني كل
ال�شكر والتقدير.
( وقل �أعملوا ف�سريى اهلل عملكم ور�سوله و امل�ؤمنون)

�إبراهيم حممد علي زينل
رئي�س جمل�س الإدارة
البحرين 20 ،فرباير 2016
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي مجموعة ترافكو ش.م.ب.
تقرير حول القوائم المالية الموحدة

تقـــــريــر حــــول المـتـطـلـبــــات الـتـنـظـيـمـيـــة األخــــرى

لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية امل��وح��دة املرفقة ملجموعة ترافكو ���ش.م.ب.
(«ال�شركة») و�شركاتها التابعة (امل�شار �إليهم مع ًا «باملجموعة») ،والتي ت�شمل
القائمة املوحدة للمركز املايل كما يف  31دي�سمرب  ،2015والقوائم املوحدة للدخـل
والدخل ال�شامل الآخر والتدفقات النقدية والتغريات يف احلقوق لل�سنة املنتهية يف
ذلك التاريخ ،وملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية واملعلومات الإي�ضاحية الأخرى.

وفق ًا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية البحريني ،نفيد ب�أن:

مســئــولــيــة مجــلــس اإلدارة عـــن القـــوائــــم المــالــيـــة
المــوحـــدة

�إن جمل�س الإدارة هو امل�سئول عن الإع��داد والعر�ض العادل لهذه القوائم املالية
املوحدة وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ،وعن نظم الرقابة الداخلية
التي يراها جمل�س الإدارة �ضرورية لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من الأخطاء
اجلوهرية� ،سواء ناجتة عن جتاوزات �أو �أخطاء.
مســـئــولـيـــة مــدقــقــــي الحســـــابـــات

�أ) ال�شركة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة و�أن القوائم املالية املوحدة تتفق
مـع تلك ال�سجالت؛ و
ب) املعلومات املالية ال��واردة يف تقرير جمل�س الإدارة تتفق مع القوائـم املاليـة
املوحدة.
وح�سب علمنا �أنه مل تقع خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب � 2015أية خمالفات
لأحكام قانون ال�شركات التجارية البحريني �أو الدليل الإر�شادي مل�صرف البحرين
املركزي (الأحكام النافذة من املجلد رقم  )6وتوجيهات م�صرف البحرين املركزي
والقوانني والقرارات املتعلقة بها وقواعد و�إجراءات بور�صة البحرين �أو لأحكام عقد
الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة على وجه قد ي�ؤثر ب�شكل جوهري �سلب ًا على
ن�شاط ال�شركة �أو مركزها املايل املوحد وقد ح�صلنا من الإدارة على جميع املعلومات
والإي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض تدقيقنا.

�إن م�سئوليتنا هي �إبداء الر�أي حول هذه القوائم املالية املوحدة ا�ستناد ًا �إىل �أعمال
التدقيق التي قمنا بها .لقد متت �أعمال التدقيق التي قمنا بها وفق ًا ملعايري التدقيق
الدولية التي تتطلب منا الإلتزام بالأخالقيات املهنية ذات العالقة وتخطيط وتنفيذ
�أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيدات معقولة ب�أن القوائم املالية املوحدة خالية من
�أية �أخطاء جوهرية.
ت�شمل �أعمال التدقيق القيام ب�إجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق م�ؤيدة للمبالغ
والإي�ضاحات املف�صح عنها يف القوائم املالية امل��وح��دة� .إن اختيار الإج��راءات
املنا�سبة يعتمد على تقديراتنا املهنية ،مب��ا يف ذل��ك تقييم خماطر الأخطاء
اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة� ،سواء ناجتة عن جتاوزات �أو �أخطاء .وعند
تقييم هذه املخاطر يتم الأخذ يف االعتبار نظم الرقابة الداخلية املعنية ب�إعداد
وعر�ض القوائم املالية املوحدة ب�صورة عادلة والتي متكننا من ت�صميم �إجراءات
تدقيق منا�سبة يف ظل الأو�ضاع القائمة ،ولكن لي�س لغر�ض �إبداء ر�أي مهني حول
مدى فعالية نظم الرقابة الداخلية للمجموعة .كما تت�ضمن �أعمال التدقيق تقييم
مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية التي
�أجراها جمل�س �إدارة ال�شركة وكذلك تقييم العر�ض العام للقوائم املالية املوحدة.

�سجل قيد مدقق احل�سابات رقم115 :
 20فرباير 2016
املنامة ،مملكة البحرين

وباعتقادنا �إن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة لتمكيننا من �إبداء
ر�أي تدقيق حول هذه القوائم.
الــــــــرأي

يف ر�أي�ن��ا� ،إن القوائم املالية امل��وح��دة تعرب ب�صورة ع��ادل��ة ،من جميع النواحي
اجلوهرية ،عن املركز املايل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2015وعن �أدائها املايل
املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا للمعايري
الدولية لإعداد التقارير املالية.
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القائمة الموحدة للدخل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

			
		�إي�ضاحات
مبيعات		
تكلفة المبيعات		

�إجمالي الربح		
			
دخل التخزين		
5
دخل ت�شغيلي �آخر
7
تكاليف الموظفين
م�صروفات البيع والتوزيع		
م�صروفات عامة و�إدارية		
9
ا�ستهالك
تكاليف ت�شغيلية مبا�شرة – المخزن		

الربح الت�شغيلي من العمليات الم�ستمرة		
			
6
دخل اال�ستثمار (�صافي)
7
تكاليف التمويل
10
ح�صة المجموعة من نتائج ال�شركة الزميلة
خ�سائر �صرف العمالت (�صافي)		
ربح المجموعة لل�سنة من العمليات
الم�ستمرة قبل ا�ضمحالل
ا�ستثمارات متاحة للبيع		

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

41.061.487
()32.906.336

40.252.833
()33.157.137

8.155.151

7.095.696

522.845
121.667
()3.374.620
()1.844.140
()1.152.728
()366.204
()393.207

396.487
185.442
()3.178.784
()1.750.620
()1.078.134
()364.779
()377.462

1.668.764

927.846

663.014
()284.007
267.053
()41.300

926.192
()346.434
343.851
()8.716

2.273.524

1.842.739

()200.213

()165.047

2.073.311

1.677.692

-

()116.829

7
ربح المجموعة لل�سنة
منها (الربح) الخ�سارة العائد �إلى حقوق غير م�سيطرة		

2.073.311
()355.685

1.560.863
31.344

الربح لل�سنة العائد �إلى حاملي �أ�سهم ترافكو		
			
8
الن�صيب الأ�سا�سي والمخف�ض لل�سهم في الأرباح (بالفل�س)
			
الن�صيب الأ�سا�سي والمخف�ض لل�سهم في الأرباح من
8
العمليات الم�ستمرة (بالفل�س)

1.717.626

1.592.207

22

20

22

22

11

ا�ضمحالل ا�ستثمارات متاحة للبيع

ربح المجموعة لل�سنة من
العمليات الم�ستمرة		
			
العمليات الموقوفة
16
�صافي الخ�سارة لل�سنة من العمليات الموقوفة

ابراهيم محمد علي زينل
رئي�س مجل�س الإدارة

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  36جزء ًا من هذه القوائم المالية الموحدة
14
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يو�سف �صالح عبداهلل ال�صالح
نائب رئي�س مجل�س الإدارة

القائمة الموحدة للدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

2015
		
دينار بحريني
	�إي�ضاح
			
2.073.311
		
ربح المجموعة لل�سنة
			
الدخل ال�شامل الآخر
			
(الخ�سارة)  /الدخل ال�شامل الآخر الذي �سيعاد ت�صنيفه للقائمة
الموحدة للدخل في الفترات الالحقة:
مك�سب محقق مت�ضمن في القائمة الموحدة للدخل عند ا�ستبعاد
ا�ستثمارات متاحة للبيع (�صافي)
تغيرات في القيمة العادلة ال�ستثمارات متاحة للبيع (�صافي)
تغيرات في القيمة العادلة لال�ستثمارات المتاحة للبيع لل�شركات الزميلة
فروق ال�صرف الناتجة عن تحويل العمليات الأجنبية

()128.461
		
			
418.760
11
			
()5.660
10
			
3.884
		

2014
دينار بحريني
1.560.863

()472.899
860.101
35.272
()51.082

الدخل ال�شامل الآخر الذي �سيعاد
ت�صنيفه للقائمة الموحدة للدخل
في الفترات الالحقة

		

288.523

371.392

مجموع الدخل ال�شامل للمجموعة لل�سنة
منها (الدخل) الخ�سارة العائد �إلى حقوق غير م�سيطرة

		
		

2.361.834
()357.588

1.932.255
56.374

مجموع الدخل ال�شامل لل�سنة
العائد �إلى حاملي �أ�سهم ترافكو

		

2.004.246

1.988.629

ابراهيم محمد علي زينل
رئي�س مجل�س الإدارة

يو�سف �صالح عبداهلل ال�صالح
نائب رئي�س مجل�س الإدارة

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  36جزء ًا من هذه القوائم المالية الموحدة
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القائمة الموحدة للمركز المالي
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

2015
دينار بحريني

		
	�إي�ضاحات
الموجودات
			
			
موجودات غير متداولة
8.712.667
9
عقارات و�آالت ومعدات
2.361.453
10
ا�ستثمار في �شركة زميلة
9.855.448
11
ا�ستثمارات متاحة للبيع
		

مجموع الموجودات

20.929.568
7.710.893
8.981.814
637.345

9.194.950
8.967.503
591.874

		

17.330.052

18.754.327

		

38.259.620

40.216.054

الحقوق والمطلوبات
			
			
الحقوق
8.067.505
17
ر�أ�س المال
()791.475
18
�أ�سهم خزانة
3.386.502
19
عالوة �إ�صدار �أ�سهم
3.257.064
20
�إحتياطي قانوني
1.215.000
21
�إحتياطي عام
5.550.024
22
تغيرات متراكمة في القيم العادلة
1.895.848
		
�أرباح مبقاة  -قابلة للتوزيع
141.074
23
�أرباح مبقاة  -غير قابلة للتوزيع
1.285.510
		
توزيعات مقترحة
الحقوق العائدة �إلى حاملي �أ�سهم ال�شركة الأم
حقوق غير م�سيطرة

		
30

مجموع الحقوق

9.507.600
2.284.537
9.669.590
21.461.727

			
13
14
15

موجودات متداولة
مخزون
ذمم تجارية مدينة وذمم �أخرى
�أر�صدة لدى بنوك ونقد

2014
دينار بحريني

		

8.067.505
()564.821
3.386.502
3.083.650
1.165.000
5.263.404
1.661.336
116.884
1.222.097

24.007.052

23.401.557

1.575.948

1.218.360

25.583.000

24.619.917

مطلوبات غير متداولة
قرو�ض لأجل
مكاف�آت نهاية الخدمة للموظفين
قر�ض من حقوق غير م�سيطرة

			
616.450
25
1.078.745
26
627.000
27

مطلوبات متداولة
ذمم تجارية دائنة وذمم �أخرى
قرو�ض ا�ستيراد
قرو�ض لأجل
�سحوبات على المك�شوف من البنك

2.322.195
		
			
5.441.285
28
2.927.426
29
862.973
25
1.122.741
15

854.341
1.001.759
627.000
2.483.100
4.996.513
5.681.159
657.400
1.777.965

		

10.354.425

13.113.037

مجموع المطلوبات

		

12.676.620

15.596.137

مجموع الحقوق والمطلوبات

		

38.259.620

40.216.054

ابراهيم محمد علي زينل
رئي�س مجل�س الإدارة
ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  36جزء ًا من هذه القوائم المالية الموحدة
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يو�سف �صالح عبداهلل ال�صالح
نائب رئي�س مجل�س الإدارة

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

2014
		2015
دينار بحرين
دينار بحريني
�إي�ضاحات
				
1.677.692
		2.073.311
	)	(116.829
		-

الأن�شطة الت�شغيلية
ربح المجموعة من العمليات الم�ستمرة
خ�سارة المجموعة من العمليات الموقوفة

		2.073.311

ربح المجموعة لل�سنة
تعديالت للبنود التالية:
ا�ستهالك
مك�سب من ا�ستبعاد عقارات و�آالت ومعدات
تكاليف التمويل
دخل اال�ستثمار (�صافي)
ح�صة المجموعة من نتائج ال�شركة الزميلة
ا�ضمحالل ا�ستثمارات متاحة للبيع
مخ�ص�ص مخزون بطيء الحركة ومتقادم
مخ�ص�ص ا�ضمحالل الذمم التجارية المدينة
ا�ضمحالل مبالغ م�ستلمة مقدم ًا ل�شركة زميلة
مخ�ص�ص مكاف�آت نهاية الخدمة للموظفين

1.560.863

1.116.346
1.041.793
9
	)	(777)	(19.511
7
346.434
284.007
7
	)	(926.192)	(663.014
6
	)	(343.851)	(267.053
10
165.047
200.213
11
52.247
76.004
13
83.197
92.326
14
116.829
		-
167.503
162.480
26
		2.980.556

2.337.646

الربح الت�شغيلي قبل التغيرات في ر�أ�س المال العامل
تغيرات في ر�أ�س المال العامل:
مخزون
ذمم تجارية مدينة وذمم �أخرى
ذمم تجارية دائنة وذمم �أخرى

	)	(628.474
		1.408.053
		)62.110	(106.637
	)	(181.736
		635.356

نقد ناتج من الت�شغيل
مكاف�آت مدفوعة لأع�ضاء مجل�س الإدارة
مكاف�آت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

1.589.546
		4.917.328
		)	(95.000)	(100.000
	)	(148.623)	(85.494
26
1.345.923

�صافي التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

		4.731.834

الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء عقارات و�آالت ومعدات
متح�صالت من ا�ستبعاد عقارات و�آالت ومعدات
�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع
متح�صالت من ا�ستبعاد ا�ستثمارات متاحة للبيع
عائد ر�أ�س المال من ا�ستثمارات متاحة للبيع
�أرباح �أ�سهم م�ستلمة من �شركة زميلة
�أرباح �أ�سهم م�ستلمة

			
	)	(1.923.671)	(289.795
9
16.096
		62.446
	)	(790.108)	(172.345
11
1.135.670
		221.536
88.885
		12.759
184.477
184.477
10
411.146
		505.292

�صافي التدفقات النقدية من (الم�ستخدمة في) الأن�شطة اال�ستثمارية

		524.370

الأن�شطة التمويلية
�أرباح �أ�سهم مدفوعة
قرو�ض لأجل مكت�سبة
�سداد قرو�ض لأجل
�صافي تغيرات في قرو�ض اال�ستيراد
تكاليف التمويل المدفوعة
�شراء �أ�سهم خزانة
�صافي التدفقات النقدية الم�ستخدمة في الأن�شطة التمويلية

			
		)	(942.665)	(1.255.682
750.000
		750.000
		)	(1.191.126)	(782.318
		)675.842	(2.753.733
		)	(351.804)	(291.006
		)	(4.597)	(226.654
		)	(1.064.350)	(4.559.393

�صافي الزيادة (النق�ص) في النقد وما في حكمه

	)	(595.932
		696.811
			
	)	(51.082
		3.884
			
		)	(539.077)	(1.186.091

�صافي فروق �صرف العمالت الأجنبية
النقد وما في حكمه في  1يناير
النقد وما في حكمه في  31دي�سمبر

		15

	)	(877.505

		)	(1.186.091)	(485.396

معامالت غير نقدية
ـــ تم خ�صم �أرباح الأ�سهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة بال�سنوات ال�سابقة والبالغة  83.585دينار بحريني ( 73.401 :2014دينار بحريني) من التغيير في الذمم التجارية الدائنة والذمم
الأخرى �أعاله.

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  36جزء ًا من هذه القوائم المالية الموحدة
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القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

					
العائد �إىل حاملي �أ�سهم ال�شركة الأم

				

الإحتياطيات

					

								
احتياطي
احتياطي
عالوة �إ�صدار
ر�أ�س	�أ�سهم
			
عام
قانوين
خزانة	�أ�سهم
املال
			
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
		�إي�ضاحات

الر�صيد يف  1يناير 2015

		

8.067.505

()564.821

3.386.502

3.083.650

1.165.000

الربح لل�سنة 2015 -

		

-

-

-

-

-

دخل �شامل �آخر

		

-

-

-

-

-

جمموع الدخل ال�شامل
لل�سنة

		

-

-

-

-

-

			

													
توزيعات ل�سنة :2014
												
		
50.000
21
�إحتياطي عام – 2014
24
�أرباح �أ�سهم مدفوعة 2014 -

توزيعات مقرتحة ل�سنة :2015

											
														

– �إحتياطي عام – 2015
– �أرباح �أ�سهم مو�صى بتوزيعها – 2015
�شراء �أ�سهم خزانة
حمول �إىل الإحتياطي القانوين
حمول من قبل �شركة تابعة

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2015

21
24
18
20
23

		

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  36جزء ًا من هذه القوائم المالية الموحدة
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-

()226.654
-

-

173.414
-

-

8.067.505

()791.475

3.386.502

3.257.064

1.215.000

القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

العائد �إىل حاملي �أ�سهم ال�شركة الأم

					

الإحتياطيات

			

جمموع
			
		�أرباح مبقاة
تغريات
حقوق حاملي
جمموع
توزيعات
غري قابلة
مرتاكمة يف	�أرباح مبقاة
الإحتياطيات	�أ�سهم ترافكو
مقرتحة
للتوزيع
قابلة للتوزيع
القيمة العادلة
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني

حقوق
غري م�سيطرة
دينار بحريني

جمموع
احلقوق
دينار بحريني

5.263.404

1.661.336

116.884

1.222.097

12.512.371

23.401.557

1.218.360

24.619.917

-

1.717.626

-

-

1.717.626

1.717.626

355.685

2.073.311

286.620

-

-

-

286.620

286.620

1.903

288.523

286.620

1.717.626

-

-

2.004.246

2.004.246

357.588

2.361.834

													

												
()50.000
()1.172.097
()1.172.097
()1.172.097
-

-

()1.172.097

											
														
-

()50.000
()1.235.510
()173.414
()24.190

24.190

50.000
1.235.510
-

-

()226.654
-

-

()226.654
-

5.550.024

1.895.848

141.074

1.285.510

13.344.520

24.007.052

1.575.948

25.583.000

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  36جزء ًا من هذه القوائم المالية الموحدة
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القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

					
العائد �إىل حاملي �أ�سهم ال�شركة الأم

				

الإحتياطيات

					

								
احتياطي
احتياطي
عالوة �إ�صدار
ر�أ�س	�أ�سهم
			
عام
قانوين
خزانة	�أ�سهم
املال
			
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
		�إي�ضاحات

الر�صيد يف  1يناير 2014

		

8.067.505

()560.224

3.386.502

2.922.778

1.130.000

الربح لل�سنة 2014 -

		

-

-

-

-

-

دخل �شامل �أخر

		

-

-

-

-

-

			

جمموع الدخل ال�شامل
		
لل�سنة
														
														
توزيعات ل�سنة :2013
35.000
21
– �إحتياطي عام – 2013
24
– �أرباح �أ�سهم مدفوعة – 2013
													
توزيعات مقرتحة ل�سنة 														 :2014
– �إحتياطي عام – 2014
– �أرباح �أ�سهم مو�صى بتوزيعها – 2014
�شراء �أ�سهم خزانة
حمول �إىل الإحتياطي القانوين

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2014

21
24
18
20

		

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  36جزء ًا من هذه القوائم المالية الموحدة
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-

()4.597
-

-

160.872

-

8.067.505

()564.821

3.386.502

3.083.650

1.165.000

القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

					

			

العائد �إىل حاملي �أ�سهم ال�شركة الأم
الإحتياطيات

جمموع
			
		�أرباح مبقاة
تغريات
حقوق حاملي
جمموع
توزيعات
غري قابلة
مرتاكمة يف	�أرباح مبقاة
الإحتياطيات	�أ�سهم ترافكو
مقرتحة
للتوزيع
قابلة للتوزيع
القيمة العادلة
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني

حقوق
غري م�سيطرة
دينار بحريني

جمموع
احلقوق
دينار بحريني

4.866.982

1.452.098

116.884

1.051.066

11.539.808

22.433.591

1.274.734

23.708.325

-

1.592.207

-

-

1.592.207

1.592.207

()31.344

1.560.863

396.422

-

-

-

396.422

396.422

()25.030

371.392

1.988.629

()56.374

1.932.255

-

()50.000
()1.172.097
()160.872

-

50.000
1.172.097
-

-

()4.597
-

-

()4.597
-

5.263.404

1.661.336

116.884

1.222.097

12.512.371

23.401.557

1.218.360

24.619.917

1.988.629
1.592.207
396.422
														
														
()35.000
()1.016.066
()1.016.066
()1.016.066
													
														

()1.016.066

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  36جزء ًا من هذه القوائم المالية الموحدة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

 1معلومات عن ال�شركة
مجموعة ترافكو �ش.م.ب«( .ال�شركة» �أو «ترافكو» �أو «ال�شركة الأم») هي �شركة م�ساهمة عامة و�أ�سهمها متداولة علن ًا في بور�صة البحرين وقد ت�أ�س�ست ال�شركة فـي مملكة البحرين وفق ًا
للمر�سوم الأميري رقم  10ال�صادر في نوفمبر  .1977كما �إن ال�شركة �أي�ض ًا م�سجلة في مملكة البحرين وفق ًا لقانون ال�شركات التجارية البحريني ،وتعمل تحت �سجل تجاري رقم .8500
�إن عنوان المكتب الرئي�سي لل�شركة م�سجل تحت �صندوق بريد  ،20202المنامة ،مملكة البحرين� .أن�شطة ال�شركة الأ�سا�سية هي المتاجرة في المواد الغذائية المختلفة.
لقد تم اعتماد �إ�صدار القوائم المالية الموحدة بنا ًء على قرار مجل�س الإدارة ال�صادر بتاريخ  20فبراير .2016
تتكون المجموعة من ال�شركة و�شركاتها التابعة والزميلة التالية:

ن�سبة امللكية
			
				
بلد
		
ال�سنة املنتهية
2014
2015
الت�أ�سي�س
العالقة /اال�ســم

الن�شاط الأ�سا�سي

ال�شركات التابعــة
 31دي�سمرب	�إنتاج وتعبئة وت�سويق مياه ال�شرب
	%100
	%100
مملكة البحرين
�شركة البحرين
واملرطبات.
					
لتعبئة املياه وامل�شروبات
�ش�.ش.و.
	%100
	%100
مملكة البحرين
�شركة البحرين للفواكه
الطازجة �ش�.ش.و					.
�أ�سواق مرتو
�ش�.ش.و.

 31دي�سمرب

التجارة يف جميع �أنواع الفواكه
واخل�ضراوات الطازجة.

 31دي�سمرب

التجارة يف املواد الغذائية 		
واملرطبات.

 31دي�سمرب

تقدمي خدمات التخزين
وخدمات النقل والإمداد.

	%100
	%100
مملكة البحرين
					

	%100
	%100
مملكة البحرين
�شركة ترافكو اللوج�ستية
					
�ش�.ش.و.

� 30سبتمرب	�إنتاج ومتوين احلليب والع�صائر
	%51
	%51
مملكة البحرين
�شركة �أوال للألبان
والآي�سكرمي و�صل�صة
					
ذ.م.م.
الطماطم.
						

*%50
*%50
دولة الكويت
ال�شركة الكويتية البحرينية
� 30سبتمرب
للألبان ذ.م.م					 .
						

ت�سويق ومتوين احلليب
والع�صائر واملنتجات
املرتبطة بها.

ال�شركات الزميلة
�شركة البحرين للموا�شي �ش.م.ب( .مقفلة)

مملكة البحرين

	%36.26

	%33

 31دي�سمرب

التجارة يف املوا�شي.

ال�شركة القطرية البحرينية لتجارة
الأغذية ذ.م.م.

دولة قطر

٪50

	%50

 31دي�سمرب

حتت عملية الت�صفية

* امللكية الفعلية .مملوكة من قبل �شركة �أوال للألبان ذ.م.م.
متار�س املجموعة ب�شكل �أ�سا�سي �أن�شطتها يف مملكة البحرين وب�شكل جزئي يف دولتي الكويت وقطر.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

 2ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة
�أ�س�س الإعداد
�أعدت القوائم المالية الموحدة وفق ًا لمبد�أ التكلفة التاريخية ،ب�إ�ستثناء اال�ستثمارات المتاحة للبيع التي تم قيا�سها بالقيمة العادلة.
�أعدت القوائم المالية الموحدة بالدينار البحريني ،والذي يعد العملة الرئي�سية لعمليات ال�شركة وعملة عر�ض المجموعة.
بيان بالإلتزام
�أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفق ًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ال�صادرة عن مجل�س معايير المحا�سبة الدولي وطبق ًا لقانون ال�شركات التجارية البحريني
والدليل الإر�شادي لم�صرف البحرين المركزي (والأحكام النافذة من المجلد رقم  )6وتوجيهات م�صرف البحرين المركزي والقوانين والقرارات المتعلقة بها وقواعد و�إجراءات
بور�صة البحرين.
�أ�س�س التوحيد
ت�شتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية لل�شركة و�شركاتها التابعة كما في  31دي�سمبر  .2015تتحقق ال�سيطرة عندما يكون لدى المجموعة تعر�ضات �أو حقوق على عوائد
متغيرة من خالل م�شاركتها مع ال�شركة الم�ستثمر فيها ولديها القدرة على الت�أثير على تلك العوائد من خالل �إ�ستخدام �سلطتها على ال�شركة الم�ستثمر فيها .وبالأخ�ص ،ت�سيطر
المجموعة على ال�شركة الم�ستثمر فيها فقط �إذا كان لدى المجموعة:
		 ال�سلطة على ال�شركة الم�ستثمر فيها (�أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه الأن�شطة ذات ال�صلة لل�شركة الم�ستثمر فيها)؛		 تعر�ضات على �أو حقوق في عوائد متغيرة من خالل م�شاركتها مع ال�شركة الم�ستثمر فيها؛ و		 القدرة على �إ�ستخدام �سلطتها على ال�شركة الم�ستثمر فيها للت�أثير على مقدار العوائد.ب�شكل عام ،هناك �إفترا�ض ب�أن �أغلبية حقوق الت�صويت ينتج عنها ال�سيطرة .لدعم هذا الإفترا�ض ،وعندما يكون لدى المجموعة حقوق �أقل من �أغلبية حقوق الت�صويت �أو حقوق م�شابهة
لل�شركة الم�ستثمر فيها ،ت�أخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات ال�صلة في تقييم ما �إذا كان لديها ال�سلطة على ال�شركة الم�ستثمر فيها ،بما في ذلك:
		 الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق الت�صويت الآخرين لل�شركة الم�ستثمر فيها؛		 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى؛ و		 حقوق الت�صويت للمجموعة وحقوق الت�صويت الممكنة.تقوم المجموعة ب�إعادة تقييم ما �إذا كان لديها �سيطرة على ال�شركة الم�ستثمر فيها �إذا كانت الحقائق والظروف ت�شير ب�أن هناك تغيرات على عن�صر �أو �أكثر من العنا�صر الثالث .يبد�أ
توحيد ال�شركة التابعة عندما تح�صل المجموعة على ال�سيطرة على ال�شركة التابعة ويتم �إيقاف التوحيد عندما تفقد المجموعة ال�سيطرة على ال�شركة التابعة .يتم ت�ضمين موجودات
ومطلوبات ودخل وم�صروفات ال�شركة التابعة المقتناة �أو الم�ستبعدة خالل ال�سنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ ح�صول المجموعة على ال�سيطرة لغاية تاريخ �إيقاف ال�سيطرة
على ال�شركة التابعة.
ين�سب الربح �أو الخ�سارة وكل عن�صر من عنا�صر الدخل ال�شامل الآخر �إلى حقوق حاملي ال�شركة الأم للمجموعة والحقوق غير الم�سيطرة ،حتى لو �إن النتائج ت�ؤدي �إلى عجز في ر�صيد
الحقوق غير الم�سيطرة� .أينما ا�ستلزم الأمر ،يتم عمل تعديالت في القوائم المالية لل�شركات التابعة لتتما�شى �سيا�ساتها المحا�سبية مع ال�سيا�سات المحا�سبية للمجموعة .تم ا�ستبعاد
جميع الموجودات والمطلوبات والحقوق والدخل والم�صروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت البينية بين �أع�ضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.
يتم �إحت�ساب التغيير في ح�صة ملكية ال�شركة التابعة ،دون فقدان ال�سيطرة ،كمعاملة �أ�سهم حقوق.
�إذا فقدت المجموعة ال�سيطرة على ال�شركة التابعة ،ف�إنها تقوم با�ستبعاد الموجودات (مت�ضمنة ال�شهرة) والمطلوبات لل�شركة التابعة والحقوق غير الم�سيطرة والبنود الأخرى للحقوق
في حين يتم �إثبات �أي مك�سب �أو خ�سارة ناتجة في القائمة الموحدة للدخل .يتم �إثبات �أي ا�ستثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.
معايير وتف�سيرات جديدة ومعدلة نافذة اعتباراً من  1يناير 2015
�إن ال�سيا�سات المحا�سبية الم�سجلة والمتبعة في �إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مطابقة لتلك الم�ستخدمة في ال�سنة ال�سابقة ،با�ستثناء بع�ض المعايير والتف�سيرات والتعديالت
الجديدة التي �أدخلت على المعايير والتف�سيرات المطبقة من قبل المجموعة كما في  1يناير  2015كما هو مو�ضح �أدناه:
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 2ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة (تتمة)

التح�سينات ال�سنوية على دورة 2012-2010
هذه التح�سينات نافذة اعتبار ًا من  1يوليو  2014ولي�س لها �أي ت�أثير جوهري على المجموعة .وهي تت�ضمن على:
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  3المتعلق بدمج الأعمال
يتم تطبيق هذا التعديل ب�أثر رجعي ويو�ضح ب�أن جميع الترتيبات للمقابل المحتمل م�صنفة على �أنها مطلوبات (�أو موجودات) ناتجة عن دمج الأعمال يجب �أن يتم الحق ًا قيا�سها
بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو الخ�سائر �سوا ًء تقع �أما ال تقع �ضمن نطاق معيار المحا�سبة الدولي رقم  .39وهذا يتوافق مع ال�سيا�سات المحا�سبية الحالية للمجموعة ،وبالتالي ،ف�إن
هذا التعديل لي�س له �أي ت�أثير على ال�سيا�سة المحا�سبية للمجموعة.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  8المتعلق بالقطاعات الت�شغيلية
يتم تطبيق التعديالت ب�أثر رجعي وتو�ضح ما يلي:
 يجب على الم�ؤ�س�سة الإف�صاح عن الآراء ال�صادرة من قبل الإدارة عند تطبيق �إجمالي المعايير المذكورة في الفقرة  12للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  8مت�ضمنةو�صف موجز للقطاعات الت�شغيلية التي تم تجميعها والخ�صائ�ص االقت�صادية (على �سبيل المثال ،المبيعات و�إجمالي الهوام�ش) الم�ستخدمة لتقييم ما �إذا كانت القطاعات
«مماثلة»؛ و
 يتطلب الإف�صاح عن ت�سوية موجودات القطاع �إلي مجموع الموجودات فقط �إذا تم تقديم الت�سوية �إلى الرئي�س الت�شغيلي متخذ القرارات وبالمثل للإف�صاحات المطلوبةلمطلوبات القطاع .

معيار المحا�سبة الدولي رقم  16المتعلق بالعقارات والآالت والمعدات ومعيار المحا�سبة الدولي رقم  38المتعلق بالموجودات غير الملمو�سة
يتم تطبيق التعديل ب�أثر رجعي ويو�ضح في معيار المحا�سبة الدولي رقم  16ومعيار المحا�سبة الدولي رقم  38ب�أن الموجود يمكن �إعادة تقييمه بالرجوع �إلى المعلومات التي يمكن
مالحظتها �إما عن طريق تعديل �إجمالي القيمة المدرجة للموجود �إلى القيمة ال�سوقية �أو عن طريق تحديد القيمة ال�سوقية للقيمة المدرجة وتعديل �إجمالي القيمة المدرجة على �أ�سا�س
تنا�سبي بحيث ت�ساوي القيمة المدرجة الناتجة للقيمة ال�سوقية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن الإ�ستهالك المتراكم �أو الإطفاء هو الفرق بين �إجمالي المبالغ والمبالغ المدرجة للموجود.
لم ت�سجل المجموعة �أي تعديالت �إعادة تقييم خالل ال�سنة الحالية.
معيار المحا�سبة الدولي رقم  24المتعلق ب�إف�صاحات �أطراف ذات العالقة
يتم تطبيق التعديل ب�أثر رجعي ويو�ضح ب�أن م�ؤ�س�سة �إدارة (الم�ؤ�س�سة التي تقدم خدمات موظفي الإدارة الرئي�سيين) هو طرف ذو عالقة خا�ضع لإف�صاحات الأطراف ذات العالقة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يتطلب من الم�ؤ�س�سة التي ت�ستخدم م�ؤ�س�سة �إدارة الإف�صاح عن الم�صروفات التي تكبدتها لخدمات الإدارة .هذا التعديل لي�س له �صلة بالمجموعة حيث �أنها ال
ت�ستلم �أي خدمات �إدارة من الم�ؤ�س�سات الأخرى.
التح�سينات ال�سنوية على دورة 2013 - 2011
هذه التح�سينات نافذة اعتبار ًا من  1يوليو  2014وال يتوقع ب�أن يكون لها �أي ت�أثير جوهري على المجموعة .وهي تت�ضمن على:

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  3المتعلق بدمج الأعمال
يتم تطبيق التعديل ب�أثر رجعي ويو�ضح نطاق اال�ستثناءات �ضمن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  3ما يلي:
 الترتيبات الم�شتركة ،ولي�س فقط الم�شاريع الم�شتركة هي التي تقع خارج نطاق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 3؛ و ينطبق نطاق اال�ستثناء هذا فقط على المحا�سبة في القوائم المالية للترتيبات الم�شتركة ذاتها.�أن مجموعة ترافكو �ش.م.ب .هي لي�ست ترتيب م�شترك ،وبالتالي ف�أن هذا التعديل لي�س له �أي �صلة بالمجموعة و�شركاتها التابعة.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  13المتعلق بقيا�س القيمة العادلة
يتم تطبيق التعديل ب�أثر رجعي ويو�ضح ب�أن ا�ستثناء المحفظة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  13يمكن تطبيقه لي�س فقط على الموجودات والمطلوبات المالية ،بل يمكن
�أي�ض ًا تطبيقه على العقود الأخرى التي تقع �ضمن نطاق معيار المحا�سبة الدولي رقم  .39ال تطبق المجموعة ا�ستثناء المحفظة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم .13
تم تطبيق العديد من المعايير والتعديالت الجديدة الأخرى للمرة الأولى في �سنة � .2015إال �أن ،لي�ست لها �أي ت�أثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
تحويالت العمالت الأجنبية
يتم عر�ض القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالدينار البحريني والتي تعد �أي�ض َا العملية الرئي�سية لل�شركة الأم .تحدد المجموعة العملة الرئي�سية لكل وحدة من وحدات الأعمال ويتم
قيا�س البنود المت�ضمنة في القوائم المالية لكل وحدة با�ستخدام تلك العملة الرئي�سية .ت�ستخدم المجموعة الطريقة المبا�شرة للتوحيد واختارت �إعادة تدوير المك�سب �أو الخ�سارة
التي تنتج من ا�ستخدام تلك الطريقة.
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 2ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة (تتمة)
تحويالت العمالت الأجنبية (تتمة)
المعامالت والإر�صدة
يتم مبدئي ًا ت�سجيل المعامالت بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار العملة الرئي�سية المعنية بهم ال�سائدة بالتاريخ الم�ؤهل للإثبات.
يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المعرو�ضة بالعمالت الأجنبية ب�إ�ستخدام �أ�سعار �صرف العملة الرئي�سية ال�سائدة بتاريخ �إعداد التقارير المالية.
ترحل جميع الفروق الناتجة عن الت�سوية �أو تحويل البنود النقدية �إلى القائمة الموحدة للدخل.
�إن البنود غير النقدية المقا�سة بالتكلفة التاريخية بالعمالت الأجنبية يتم تحويلها ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بالتواريخ المبدئية للمعامالت .يتم تحويل البنود غير النقدية المقا�سة
بالقيمة العادلة بالعمالت الأجنبية ب�إ�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بالتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة .يتم معاملة المك�سب �أو الخ�سارة الناتجة عن �إعادة تحويل البنود
غير النقدية تم�شي ًا مع �إثبات المك�سب �أو الخ�سارة الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة لهذا البند (�أي فروق التحويل على البنود التي يتم �إثبات مك�سب �أو خ�سارة قيمها العادلة في
القائمة الموحدة للدخل ال�شامل الآخر �أو القائمة الموحدة للدخل كما يتم �إثباتها في القائمة الموحدة للدخل ال�شامل الآخر �أو القائمة الموحدة للدخل على التوالي).

�شركات المجموعة
عند التوحيد ،يتم تحويل موجودات ومطلوبات الوحدات الأجنبية �إلى الدينار البحريني ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ �إعداد التقارير المالية ويتم تحويل بنود قوائم دخلها الدخل
على �أ�سا�س متو�سط �أ�سعار ال�صرف لل�سنة .يتم �إثبات فروق ال�صرف الناتجة من التحويل عند التوحيد في القائمة الموحدة للدخل ال�شامل الآخر .عند ا�ستبعاد وحدة �أجنبية ،يتم
�إثبات بند القائمة الموحدة للدخل ال�شامل الآخر المتعلقة بتلك الوحدة الأجنبية في القائمة الموحدة للدخل.
�إثبات الإيراد
يتم �إثبات الإيراد �إلى الحد الذي من المحتمل �أن تتدفق منه المنافع الإقت�صادية �إلى المجموعة بحيث يمكن قيا�س مبالغ الإيرادات بموثوقية ،بغ�ض النظر عن متى يتم ا�ستالم
المدفوعات .يتم قيا�س الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل الم�ستلم �أو الذمم المدينة ،مع الأخذ في االعتبار ال�شروط التعاقدية المحددة للدفع ب�إ�ستثناء ال�ضرائب �أو الر�سوم .تقيم
المجموعة ترتيبات �إيراداتها مقابل معايير محددة من �أجل تحديد ما �إذا كانت تعمل كرب المال �أو وكيل .لقد ا�ستنتجت المجموعة ب�أنها تعمل كرب المال في جميع ترتيبات
�إيراداتها.
يجب �إ�ستيفاء معايير الإثبات التالية قبل �إثبات الإيراد:

بيع الب�ضائع
يتم �إثبات الإيراد من بيع الب�ضائع عندما تنتقل المخاطر الهامة والعائدة على ملكية الب�ضائع �إلى الم�شتري ،عاد ًة عند ت�سليم الب�ضائع .يتم ت�ضمين عرو�ض الترويج ك�إيرادات مع
عمل ر�صيد دائن مماثل لتكاليف البيع والتوزيع.
دخل الفوائد
يتم ت�سجيل دخل الفوائد ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،والذي بموجبه يتم خ�صم المبالغ النقدية المتوقعة م�ستقب ًال خالل العمر الزمني للأدوات المالية �أو فترة �أق�صر �إلى
�صافي القيمة المدرجة للموجود المالي �أو المطلوب� ،أيهما �أن�سب.
دخل �أرباح �أ�سهم
يتم �إثبات دخل �أرباح الأ�سهم عندما يثبت حق المجموعة في �إ�ستالم �أرباح الأ�سهم ،والذي يكون عاد ًة عندما يوافق الم�ساهمين على توزيع �أرباح الأ�سهم.
�إيرادات �أخرى
يتم �إثبات الإيرادات الأخرى على �أ�سا�س مبد�أ الإ�ستحقاق عندما يتم تحقيق الدخل.
عقارات و�آالت ومعدات
تدرج العقارات والآالت والمعدات بالتكلفة ،بعد ح�سم اال�ستهالك المتراكم و�أي ا�ضمحالل في القيمة� ،أن وجد .تت�ضمن هذه التكاليف تكلفة �إ�ستبدال جزء من العقارات والآالت
والمعدات وتكاليف الإقترا�ض لم�شاريع البناء الطويلة الأجل �إذا تم �إ�ستيفاء معايير الإثبات .عندما يتطلب �إ�ستبدال �أجزاء جوهرية للعقارات والآالت والمعدات على فترات ،ف�أن
المجموعة تقوم ب�إثبات تلك الأجزاء كموجودات فردية ب�أعمار �إنتاجية محددة وتقوم با�ستهالكها وفق ًا لذلك .وبالمثل ،عندما يتم �إجراء معاينة رئي�سية ،يتم �إثبات تكلفتها في
القيمة المدرجة للعقارات والآالت والمعدات كتكلفة �إ�ستبدال �إذا تم �إ�ستيفاء معايير الإثبات .يتم �إثبات جميع تكاليف الت�صليحات وال�صيانة الأخرى في القائمة الموحدة للدخل عند
تكبدها.
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 2ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة (تتمة)
عقارات و�آالت ومعدات (تتمة)
يتم ح�ساب اال�ستهالك على �أ�سا�س الق�سط الثابت بنا ًء على الأعمار الإنتاجية المتوقعة للموجودات ،ب�إ�ستثناء ،الأرا�ضي المملوكة ملك ًا حر ًا والأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ ،كما يلي:
-

مباين مقامة على �أرا�ضي م�ؤجرة
�آالت ومكائن ومعدات تربيد
�أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
�سيارات

من � 10إىل � 30سنة �أو فرتة عقد الت�أجري
من � 2إىل � 10سنوات
من � 2إىل � 5سنوات
من � 4إىل � 12سنة

يتم عمل مراجعة للقيم المدرجة للعقارات والآالت والمعدات من حيث اال�ضمحالل عندما تكون هناك �أحداث �أو تغيرات في الظروف ت�شير �إلى عدم �إمكانية ا�سترداد القيمة المدرجة.
في حالة وجود �أي من هذه الم�ؤ�شرات وحيث تزيد القيم المدرجة على المبلغ المقدر القابل لال�سترداد ،يتم �إظهار الموجودات بالمبلغ القابل لال�سترداد والذي يعد الأعلى من بين
قيمتها العادلة ناق�ص ًا تكلفة البيع وقيمتها الم�ستخدمة.
يتم ا�ستبعاد بند من العقارات والآالت والمعدات عند البيع �أو عندما ال يتوقع الح�صول على منافع �إقت�صادية من ا�ستخدامه �أو بيعه .يتم �إثبات �أي مك�سب �أو خ�سارة ناتجة عن ا�ستبعاد
موجود (يتم �إحت�سابه على �إنه الفرق بين �صافي متح�صالت البيع والقيمة المدرجة للموجود) في القائمة الموحدة للدخل في ال�سنة التي تم فيها ا�ستبعاد الموجود.
يتم مراجعة القيمة المتبقية للموجودات والأعمار الإنتاجية وطرق اال�ستهالك في نهاية كل �سنة مالية ،ويتم تعديلها م�ستقب ًال �إذا تطلب الأمر.
المخزون
يـدرج المخزون بالتكلفة �أو �صافي القيمة المتوقع تحقيقها� ،أيهما �أقل ،بعد ح�ساب مخ�ص�ص المواد المتقادمة �أو بطيئـة الحركة .تمثل التكاليف تلك الم�صروفات المتكبدة لكل منتج
حتى و�صوله �إلى موقعه و�شكله الحاليين ،على النحو التالي:
مواد خام ومواد ا�ستهالكية وقطع غيار ومواد �أخرى
ب�ضاعة تامة ال�صنع
ب�ضاعة لغر�ض البيع

 التكلفة يف املخازن على �أ�سا�س املتو�سط املرجح. تكاليف املواد املبا�شرة والعمالة م�ضاف ًا �إليها امل�صروفات اخلا�صة		 بها على �أ�سا�س م�ستوى الن�شاط العادي.
 -التكلفة يف املخازن على �أ�سا�س الوارد �أو ًال ،ال�صادر �أو ًال.

تحدد �صافي القيمة المتوقع تحقيقها على �أ�سا�س �أ�سعار البيع المقدرة مح�سوم ًا منها �أي تكاليف �إ�ضافية متوقع تحققها حتى �إتمام الإنتاج والبيع.
ا�ضمحالل موجودات غير مالية
تقوم المجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي يثبت ا�ضمحالل موجود مالي� .إذا وجد مثل هذا الدليل� ،أو عندما يتطلب عمل فح�ص
ا�ضمحالل �سنوي للموجود ،تقوم المجموعة بعمل تقييم لمبلغ الموجود القابل للإ�سترداد� .إن القيمة القابلة للإ�سترداد للموجود هي القيمة الأعلى للقيمة العادلة للموجود �أو الوحدة
المنتجة للنقد ناق�ص ًا تكلفة البيع وقيمتها الم�ستخدمة وهي محددة للموجود الفردي� ،إال �إذا كان الموجود غير منتج للتدفقات النقدية والتي هي م�ستقلة �إلى حد بعيد عن تلك
الموجودات الأخرى �أو مجموعة من الموجودات.
عندما تزيد القيمة المدرجة للموجود �أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمها القابلة للإ�سترداد ،ف�إن الموجود يعتبر م�ضمح ًال ،ويتم �إظهار الموجود بالمبلغ القابل لال�سترداد .عندما
يتم تقييم القيمة الم�ستخدمة للموجود ،فان التدفقات النقدية الم�ستقبلية يتم تخفي�ضها �إلى قيمتها الحالية با�ستخدام معدل خ�صم ما قبل ال�ضريبة والذي يعك�س التقييمات الحالية
لل�سوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخا�صة بالموجود .عند تحديد القيمة العادلة بعد خ�صم تكاليف البيع ،ف�إنه يتم ا�ستخدام نماذج التقييم المنا�سبة .هذه الح�سابات يتم
ت�أيدها من قبل م�ضاعفات التقييم �أو �أ�سعار الأ�سهم المعلنة المتدوالة �أو م�ؤ�شرات �أخرى متاحة للقيمة العادلة.
ت�ستند عملية ح�ساب ا�ضمحالل المجموعة على الميزانيات التف�صيلية والح�سابات المتوقعة ،التي تعد ب�شكل منف�صل لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد للمجموعة والتي يتم
تخ�صي�ص الموجودات الفردية لها .هذه الميزانيات والح�سابات المتوقعة تغطي ب�شكل عام فترة خم�س �سنوات .للفترات الأطول ،يح�سب معدل النمو الطويل الأجل ويطبق على
التدفقات النقدية الم�ستقبلية المتوقعة بعد ال�سنة الخام�سة.
يتم عمل تقييم في تاريخ �إعداد كل تقرير ،حول ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر يثبت ب�أن خ�سائر اال�ضمحالل المثبتة م�سبق ًا لم تعد موجودة �أو قد تم تخفي�ضها� .إذا وجد مثل هذا
الم�ؤ�شر ،تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لال�سترداد للموجود �أو الوحدة المنتجة للنقد .يتم ا�سترجاع خ�سارة اال�ضمحالل المثبتة م�سبق ًا فقط �إذا كان هناك تغيير في التقديرات
الم�ستخدمة لتحديد مبلغ الموجودات القابلة لال�سترداد منذ تاريخ �إثبات �آخر خ�سارة ا�ضمحالل� .إن قيمة اال�سترجاع محددة بحيث ال تتجاوز القيمة المدرجة للموجود قيمتها القابلة
لال�سترداد ،و�إال تتجاوز القيمة المدرجة التي تم تحديدها ،بعد ح�سم اال�ستهالك كما لو لم يتم �إثبات خ�سارة ا�ضمحالل للموجود في ال�سنوات ال�سابقة .يتم �إثبات هذه الإ�سترجاعات
في القائمة الموحدة للدخل.
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 2ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة (تتمة)
ا�ستثمار في �شركة زميلة
�إن ال�شركة الزميلة هي م�ؤ�س�سة لدى المجموعة نفوذ م�ؤثر عليها� .إن النفوذ الم�ؤثر هي القدرة على الم�شاركة في �إتخاذ القرارات فيما يتعلق بال�سيا�سات المالية والت�شغيلية لل�شركة
الم�ستثمر فيها ،ولكن لي�ست ال�سيطرة �أو ال�سيطرة الم�شتركة على تلك ال�سيا�سات.
�إن االعتبارات التي يتم عملها في تحديد النفوذ الم�ؤثر �أو ال�سيطرة الم�شتركة هي مماثلة لتلك التي تعد �ضرورية لتحديد مدى ال�سيطرة على ال�شركات التابعة.
يتم �إحت�ساب ا�ستثمارات المجموعة في �شركتها الزميلة بموجب طريقة الحقوق.
بموجب طريقة الحقوق ،يتم �إثبات اال�ستثمار في ال�شركة الزميلة مبدئي ًا بالتكلفة .يتم تعديل القيمة المدرجة لال�ستثمار لإثبات التغيرات في ح�صة المجموعة من �صافي موجودات
ال�شركة الزميلة منذ تاريخ الإقتناء .يتم ت�ضمين ال�شهرة المتعلقة بال�شركة الزميلة في القيمة المدرجة لال�ستثمار وهي غير مطف�أة وال يتم فح�صها لال�ضمحالل.
تعك�س القائمة الموحدة للدخل ح�صة المجموعة في نتائج عمليات ال�شركة الزميلة .يتم عر�ض �أي تغير في الدخل ال�شامل الآخر لل�شركة الم�ستثمر فيها كجزء من القائمة الموحدة
للدخل ال�شامل الآخر .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أينما وجدت تغييرات قد �أثبتت مبا�شر ًة في حقوق ال�شركة الزميلة ،تقوم المجموعة ب�إثبات ح�صتها في هذه التغييرات وتف�صح عن هذا،
�إذا ا�ستلزم الأمر في القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق .يتم ا�ستبعاد المكا�سب والخ�سائر غير المحققة من المعامالت بين المجموعة و�شركتها الزميلة �إلى حد ح�صة المجموعة
في ال�شركة الزميلة.
يتم �إظهار �إجمالي ح�صة المجموعة في نتائج ال�شركة الزميلة في مقدمة القائمة الموحدة للدخل خارج الربح الت�شغيلي وتمثل النتائج بعد ال�ضريبة والحقوق الغير الم�سيطرة في
ال�شركات التابعة لل�شركة الزميلة.
يتم �إعداد القوائم المالية لل�شركة الزميلة في نف�س فترة �إعداد التقارير المالية للمجموعة� .أينما ا�ستلزم الأمر ،يتم عمل تعديالت في ال�سيا�سات المحا�سبية لتتما�شى مع �سيا�سات
المجموعة.
بعد تطبيق طريقة الحقوق ،تقوم المجموعة بتحديد ما �إذا كان �ضروري ًا �إثبات خ�سارة ا�ضمحالل �إ�ضافية لح�صة ا�ستثمارات المجموعة في �شركتها الزميلة .تقوم المجموعة بتاريخ
�إعداد كل تقرير بتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي يثبت ا�ضمحالل اال�ستثمار في ال�شركة الزميلة .ففي هذه الحالة تقوم المجموعة ب�إحت�ساب قيمة اال�ضمحالل والتي تعد الفرق
بين القيمة القابلة للإ�سترداد لل�شركة الزميلة وقيمتها المدرجة ومن ثم �إثبات الخ�سارة «كح�صة المجموعة من نتائج ال�شركة الزميلة» في القائمة الموحدة للدخل.
عند فقدان نفوذ م�ؤثر على ال�شركة الزميلة ،تقي�س وتثبت المجموعة �أي ا�سثتمار محتفظ به بقيمته العادلة .يتم �إثبات �أي فرق بين القيمة المدرجة لل�شركة الزميلة عند فقدان النفوذ
الم�ؤثر والقيمة العادلة لال�ستثمار المحتفظ به والمتح�صالت من اال�ستبعاد في القائمة الموحدة للدخل.
ت�صنيف المتداول مقابل غير المتداول
تعر�ض المجموعة الموجودات والمطلوبات في القائمة الموحدة للمركز المالي على �أ�سا�س الت�صنيف المتداول وغير المتداول .يعتبر الموجود متداو ًال عندما:
-

يتوقع حتقيقه �أو ينوى بيعه �أو ا�ستهالكه يف الدورة الت�شغيلية االعتيادية؛
يحتفظ به ب�صورة �أ�سا�سية لغر�ض املتاجرة؛
يتوقع حتقيقه خالل �أثنى ع�شر �شهر ًا بعد فرتة �إعداد التقارير؛ �أو
النقد وما يف حكمه �إال �إذا كان مقيد من �إن يتم �إ�ستبداله �أو ا�ستخدامه لت�سوية مطلوب ملدة �أثنى ع�شر �شهر ًا على الأقل بعد فرتة �إعداد التقارير.

يتم ت�صنيف جميع املوجودات الأخرى على �أنها غري متداولة.
يعترب املطلوب متداو ًال عندما:
-

يتوقع ت�سويته يف الدورة الت�شغيلية االعتيادية؛
يحتفظ به ب�صورة ا�سا�سية لغر�ض املتاجرة؛
عندما يكون م�ستحق ال�سداد خالل �أثنى ع�شر �شهر ًا بعد فرتة �إعداد التقارير؛ و
لي�س هناك حق غري م�شروط لت�أجيل ت�سوية املطلوب ملدة �أثنى ع�شر �شهر ًا على الأقل بعد فرتة �إعداد التقارير.

ت�صنف املجموعة جميع املطلوبات الأخرى على �أنها غري متداولة.
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 2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
الأدوات املالية – الإثبات املبدئي والقيا�س الالحق
املوجودات املالية
الإثبات املبدئي والقيا�س
يتم ت�صنيف املوجودات املالية عند الإثبات املبدئي كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر �أو قرو�ض وذمم مدينة �أو موجودات مالية متاحة للبيع �أو
ا�ستثمارات حمتفظ بها حتي الإ�ستحقاق� ،أيهما �أن�سب .تقوم املجموعة بتحديد ت�صنيف موجوداتها املالية عند الإثبات املبدئي.
يتم �إثبات جميع املوجودات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة ،بالإ�ضافة �إىل تكاليف املعاملة ،ب�إ�ستثناء يف حالة املوجودات املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر.
امل�شرتيات �أو املبيعات للموجودات املالية التي تتطلب ت�سليم املوجودات خالل الإطار الزمني املن�صو�ص عليه عام ًة يف القوانني �أو ح�سب �أعراف ال�سوق (طريقة ال�شراء العادية)
يتم �إثباتها بتاريخ املتاجرة ،وهو التاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة ب�شراء �أو بيع املوجود.
ت�شتمل املوجودات املالية للمجموعة على ا�ستثمارات متاحة للبيع وجزء معني من الذمم التجارية املدينة والذمم الأخرى و�أر�صدة لدى البنوك ونقد.

القيا�س الالحق
يعتمد القيا�س الالحق للموجودات املالية على ت�صنيفاتها على النحو التايل:
ا�ستثمارات متاحة للبيع
تت�ضمن اال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع على ا�ستثمارات يف �سندات �أ�سهم حقوق امللكية .ا�ستثمارات �أ�سهم حقوق امللكية امل�صنفة كمتاحة للبيع هي تلك التي ال يتم ت�صنيفها
كمحتفظ بها لغر�ض املتاجرة �أو لي�ست م�صنفة كمدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر.
بعد القيا�س املبدئي ،يتم الحقاً قيا�س اال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع �إثبات املكا�سب �أو اخل�سائر غري املحققة يف القائمة املوحدة للدخل ال�شامل الأخر
وترحل التغريات املرتاكمة يف �إحتياطي القيمة العادلة يف احلقوق حتى يتم ا�ستبعاد اال�ستثمارات فعندها يتم �إثبات املك�سب �أو اخل�سارة املرتاكمة يف القائمة املوحدة للدخل �أو يتم
حتديدها كم�ضمحلة ،فعندها يتم �إعادة ت�صنيف اخل�سارة املرتاكمة يف القائمة املوحدة للدخل ويتم �إلغائها من التغريات املرتاكمة يف �إحتياطي القيم العادلة.
تقيم املجموعة موجوداتها املالية املتاحة للبيع لتحديد ما �إذا كانت القدرة والنية لبيعها يف الأجل القريب ال تزال منا�سب ًة .يف الظروف النادرة ،عندما تكون املجموعة غري قادرة
على تداول هذه املوجودات املالية نتيجة لعدم وجود �أ�سواق ن�شطة ،يجوز للمجموعة �إختيار �إعادة ت�صنيف تلك املوجودات املالية �إذا كانت لدى الإدارة النية والقدرة للإحتفاظ
باملوجودات يف امل�ستقبل املنظور �أو حتى تاريخ �إ�ستحقاقها .بالن�سبة للموجودات املالية املعاد ت�صنيفها من فئة متاحة للبيع ،ف�إن القيمة العادلة للقيمة املدرجة يف تاريخ �إعادة
الت�صنيف ت�صبح تكلفتها املطف�أة اجلديدة ويتم �إطفاء �أي مك�سب �أو خ�سارة م�سجلة م�سبقاً على ذلك املوجود الذي مت �إثباته يف احلقوق �إىل القائمة املوحدة للدخل على مدى
العمر املتبقي لال�ستثمار با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي .كما يتم �إطفاء �أي فرق بني التكلفة املطف�أة اجلديدة ومبلغ الإ�ستحقاق على مدى العمر املتبقي للموجود با�ستخدام
معدل الفائدة الفعلي .و�إذا مت الحقاً حتديد املوجود ب�أنه م�ضمحل ،ف�إن املبلغ امل�سجل يف احلقوق يتم �إعادة ت�صنيفه �إىل القائمة املوحدة للدخل.

قرو�ض وذمم مدينة
القرو�ض والذمم املدينة هي موجودات مالية غري م�شتقة لديها مدفوعات ثابتة �أو قابلة للتحديد وال يتم تداولها يف ال�سوق الن�شطة .بعد القيا�س املبدئي ،يتم الحقاً قيا�س
هذه املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،بعد ح�سم اال�ضمحالل يف قيمتها .يتم �إحت�ساب التكلفة املطف�أة بالأخذ يف االعتبار �أية خ�صومات
�أو عالوات من الإقتناء والر�سوم �أو التكاليف التي تعترب جز ًء ال يتجز�أ من معدل الفائدة الفعلي .يتم �إثبات املكا�سب واخل�سائر يف القائمة املوحدة للدخل عندما يتم ا�ستبعاد �أو
ا�ضمحالل القرو�ض والذمم املدينة ،وكذلك من خالل عملية الإطفاء .يتم �شطب الديون املعدومة من القائمة املوحدة للدخل عندما يتم حتديدها .يتم ت�صنيف جزء معني من
الذمم التجارية املدينة والذمم الأخرى ونقد �أر�صدة لدى بنوك كقرو�ض وذمم مدينة.
النقد وما يف حكمه
لغر�ض القائمة املوحدة للتدفقات النقدية ،ي�شمل النقد وما يف حكمه على نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى بنوك ،حم�سوماً منهاً ح�سابات ال�سحب على املك�شوف القائمة.
ا�ستبعاد املوجودات املالية
يتم ا�ستبعاد املوجود املايل (�أو �أي جزء من املوجود املايل �أو جزء من جمموعة من املوجودات املالية امل�شابهة) عند:
 انق�ضاء احلقوق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من موجود؛ �أو قيام املجموعة بنقل حقوقها يف ا�ستالم التدفقات النقدية من موجود �أو تلتزم بدفعها بالكامل دون ت�أخري جوهري �إىل طرف ثالث مبوجب ترتيب �سداد؛ و�سوا ًء(�أ) قامت املجموعة بنقل جميع املخاطر واملكاف�آت اجلوهرية املتعلقة باملوجود� ،أو
(ب) عندما مل تقم املجموعة بنقل �أو �إبقاء جميع املخاطر واملكاف�آت اجلوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل ال�سيطرة على املوجود.

28

التقــــــريـر السـنـــــوي 2015

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
الأدوات املالية – الإثبات املبدئي والقيا�س الالحق (تتمة)
املوجودات املالية (تتمة)
ا�ستبعاد املوجودات املالية (تتمة)
عندما تقوم املجموعة بنقل حقوقها يف �إ�ستالم التدفقات النقدية من املوجود �أو دخلت يف ترتيب �سداد ،ف�أنها تقوم بتقييم �إذا و�إىل �أي مدى احتفظت مبخاطر وعوائد امللكية .و�سوا ًء
قامت �أو مل تقوم بنقل �أو �إبقاء جميع املخاطر واملكاف�آت اجلوهرية للموجود ومل يتم نقل ال�سيطرة على املوجود ،ت�ستمر املجموعة ب�إثبات املوجود �إىل حد ا�ستمرار م�شاركة املجموعة يف
املوجود .ففي هذه احلالة ،تقوم املجموعة �أي�ض ًا ب�إثبات املطلوب املرتبط به .يتم قيا�س املوجود املحول واملطلوب املرتبط به على الأ�س�س التي تعك�س احلقوق وااللتزامات التي حتتفظ
بها املجموعة.
يتم قيا�س ا�ستمرار امل�شاركة التي ت�أخذ �شكل �ضمان على املوجودات املحولة ب�أدنى من القيمة املدرجة الأ�صلية للموجود و�أعلى ثمن ميكن �أن تقوم املجموعة بدفعه� ،أيهما اقل.
ا�ضمحالل املوجودات املالية
تقيم املجموعة يف تاريخ �إعداد كل تقرير مايل بتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي يثبت ا�ضمحالل موجود مايل حمدد �أو جمموعة من املوجودات املالية .يعترب املوجود املايل
م�ضمحل �أو جمموعة من املوجودات املالية م�ضمحلة �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي يثبت اال�ضمحالل نتيجة حلدث �أو �أكرث قد مت حدوثه بعد الإثبات املبدئي للموجود (تكبد على «�آثره
خ�سارة») وب�أن حدوث تلك اخل�سارة لها ت�أثري على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة للموجود املايل �أو جمموعة من املوجودات املالية التي ميكن قيا�سها بواقعية .من املمكن �إن
يت�ضمن دليل اال�ضمحالل على م�ؤ�شرات ب�أن املقرت�ض �أو جمموعة من املقرت�ضني يواجهون �صعوبات مالية جوهرية ،وفوات مواعيد دفع الفائدة �أو املبالغ الأ�صلية ،ويوجد هناك �إحتمال
تعر�ض املقرت�ض �أو جمموعة من املقرت�ضني �إىل �إفال�س �أو �إعادة تنظيم مايل �آخر وميكن مالحظته حيث توجد معلومات ت�شري بحدوث الإنخفا�ض يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية
املتوقعة القابلة للقيا�س �أو حدوث تغريات يف �أعمال املتاجرة �أو يف الأو�ضاع االقت�صادية املرتبطة بعدم ال�سداد.

ا�ستثمارات متاحة للبيع
بالن�سبة لال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع ،تقوم املجموعة بعمل تقييم بتاريخ �إعداد كل تقرير لتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي يثبت ا�ضمحالل ا�ستثمار �أو جمموعة من
اال�ستثمارات.
يف حالة اال�ستثمارات يف �أ�سهم حقوق امللكية امل�صنفة كمتاحة للبيع ف�إن الدليل املو�ضوعي يجب �أن يت�ضمن على «االنخفا�ض الهام» �أو «طويل الأمد» يف القيمة العادلة لال�ستثمار �أدنى
من تكلفتها .يتم تقييم «االنخفا�ض الهام» مقابل التكلفة الأ�صلية لال�ستثمار و»طويل الإمد» مقابل الفرتة التي كانت فيها القيمة العادلة �أدنى من تكلفتها الأ�صلية .حيثما يوجد دليل
مو�ضوعي لال�ضمحالل ،ف�أنه يتم قيا�س اخل�سارة املرتاكمة كالفرق بني تكلفة الإقتناء والقيمة العادلة احلالية بعد ح�سم �أي خ�سارة ا�ضمحالل من تلك اال�ستثمارات املثبتة م�سبق ًا يف
القائمة املوحدة للدخل ويتم �إلغائها من القائمة املوحدة للدخل ال�شامل الآخر و�إثباتها يف القائمة املوحدة للدخل .خ�سائر اال�ضمحالل من ا�ستثمارات يف �أدوات �أ�سهم حقوق امللكية ال
يتم ا�سرتجاعها �ضمن القائمة املوحدة للدخل؛ و�إمنا يتم �إثبات الزيادة يف قيمتها العادلة بعد اال�ضمحالل مبا�شر ًة يف القائمة املوحدة للدخل ال�شامل الآخر.
حتديد ما �إذا كان «االنخفا�ض هام» �أو «طويل الأمد» يتطلب ر�أي َا .لتحديد هذا الر�أي ،تقيم املجموعة ،من بني عوامل �أخرى ،املدة �أو املدى التي كانت فيها القيمة العادلة لال�ستثمار
�أدنى من تكلفتها.

املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة
بالن�سبة للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة ،تقوم املجموعة �أو ًال بعمل تقييم فردي يثبت وجود دليل مو�ضوعي ال�ضمحالل املوجودات املالية اجلوهرية ب�شكل فردي� ،أو ب�شكل
جماعي للموجودات املالية التي ال تعترب جوهرية ب�شكل فردي� .إذا حددت املجموعة ب�أنه ال يوجد دليل مو�ضوعي يثبت ا�ضمحالل املوجود املايل املحدد ب�شكل فردي� ،سوا ًء كان جوهري ًا
�أو غري جوهري ًا ،يتم ت�ضمني املوجود يف جمموعة من املوجودات املالية التي لديها خ�صائ�ص خماطر ائتمان مماثلة ويتم تقييمها ب�شكل جماعي لال�ضمحالل .املوجودات املالية التي مت
حتديدها ب�شكل فردي لال�ضمحالل والتي يتم �إثبات خ�سارة ا�ضمحالل لها �أو ي�ستمر ا�ضمحاللها ال يتم ت�ضمينها يف التقييم اجلماعي لال�ضمحالل.
يتم قيا�س مبلغ اخل�سارة كفرق بني القيمة املدرجة للموجود والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة (ب�إ�ستثناء اخل�سائر االئتمانية امل�ستقبلية املتوقعة امل�ستقبلية التي مل يتم تكبدها
بعد) ويتم �إثباتها يف القائمة املوحدة للدخل .يتم خ�صم القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة بنا ًء على �سعر الفائدة الفعلي الأ�صلي للموجود� .إذا كان املوجود لديه �سعر
فائدة متغري ،ف�إن معدل اخل�صم لقيا�س �أي خ�سارة ا�ضمحالل هو �سعر الفائدة الفعلي احلايل للموجود.
يتم خف�ض القيمة املدرجة للموجود من خالل �إ�ستخدام ح�ساب املخ�ص�ص ويتم �إثبات مبلغ اخل�سارة يف القائمة املوحدة للدخل .يتم �شطب املوجودات وما يرتبط بها من خم�ص�صات
عندما ال يكون هناك �إحتمال واقعي للإ�سرتداد يف امل�ستقبل ومت حتقيق جميع ال�ضمانات �أو مت حتويلها �إىل املجموعة� .إذا زاد �أو انخف�ض مبلغ اال�ضمحالل املقدر يف ال�سنة الالحقة نتيجة
حلدوثه بعد �إثبات قيمة اال�ضمحالل ،عندئذ ف�إن خ�سارة اال�ضمحالل املثبتة م�سبق ًا يتم زيادتها �أو تخفي�ضها عن طريق تعديل ح�ساب املخ�ص�ص� .إذا مت ا�سرتداد املبالغ امل�شطوبة يف
وقت الحق ،ف�أنه يتم �إدراجها يف القائمة املوحدة للدخل.
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 2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
الأدوات املالية – الإثبات املبدئي والقيا�س الالحق (تتمة)
املوجودات املالية (تتمة)
ا�ضمحالل املوجودات املالية (تتمة)
املطلوبات املالية
الإثبات املبدئي والقيا�س
يتم ت�صنيف املطلوبات املالية عند الإثبات املبدئي كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر �أو القرو�ض والإقرتا�ضات� ،أيهما �أن�سب .تقوم املجموعة بتحديد
ت�صنيف مطلوباتها املالية عند الإثبات املبدئي.
يتم �إثبات جميع املطلوبات املالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة ويف حالة القرو�ض والإقرتا�ضات والذمم الدائنة بعد ح�سم التكاليف املبا�شرة املن�سوبة للمعاملة.
تت�ضمن املطلوبات املالية للمجموعة على قرو�ض لأجل وقر�ض من حقوق غري م�سيطرة وجزء معني من الذمم التجارية الدائنة والذمم الأخرى وقرو�ض ا�سترياد وال�سحوبات على
املك�شوف من البنك.

القيا�س الالحق
يعتمد القيا�س الالحق للمطلوبات املالية على ت�صنيفاتها على النحو التايل:
القرو�ض والإقرتا�ضات
بعد الإثبات املبدئي ،يتم الحق ًا قيا�س القرو�ض والإقرتا�ضات التي ت�ستحق عليها فوائد بالتكلفة املطف�أة ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم �إثبات املكا�سب واخل�سائر يف القائمة
املوحدة للدخل عندما يتم ا�ستبعاد املطلوبات ،وكذلك من خالل عملية الإطفاء ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
يتم �إحت�ساب جميع تكاليف الإقرتا�ضات يف الفرتة التي حتدث فيها.

ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى
يتم �إثبات املطلوبات للذمم التجارية الدائنة والذمم الأخرى املدرجة بالتكلفة ،والتي تعد القيمة العادلة للمقابل املتوجب دفعه يف امل�ستقبل للب�ضائع �أو اخلدمات امل�ستلمة� ،سواء متت
مطالبة املجموعة بها من قبل املوردين �أو مل تتم.
ا�ستبعاد املطلوبات املالية
يتم ا�ستبعاد املطلوبات املالية عندما يكون االلتزام مبوجب املطلوب مت �إخالئه �أو �إلغائه �أو انتهاء مدته .عندما يتم �إ�ستبدال مطلوب مايل حايل ب�آخر من نف�س املقرت�ض ب�شروط خمتلفة
جوهري ًا �أو عندما يتم تعديل مطلوب حايل ب�شكل جوهري ،ف�إن هذا الإ�ستبدال �أو التعديل يعترب مبثابة ا�ستبعاد للمطلوب الأ�صلي ويتم �إثبات مطلوب جديد .يتم �إثبات فروق املبالغ
املدرجة املعنية يف القائمة املوحدة للدخل.
مقا�صة الأدوات املالية
تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية و�إظهار �صايف املبلغ يف القائمة املوحدة للمركز املايل فقط �إذا كان هناك حق قانوين قابل للتنفيذ ملقا�صة املبالغ املثبتة حيث تنوي املجموعة
الت�سوية على �أ�سا�س �صايف املبلغ �أو حتقيق املوجود و�سداد املطلوب يف الوقت ذاته.
يتم مقا�صة الدخل وامل�صروفات يف القائمة املوحدة للدخل عندما تعك�س عن جوهر املعاملة �أو احلدث الآخر.
تكلفة �إطفاء الأدوات املالية
يتم �إحت�ساب تكلفة الإطفاء با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد ح�سم �أي خم�ص�ص لال�ضمحالل واملبلغ الأ�صلي امل�ستحق ال�سداد �أو اخل�صم .يتم �إحت�ساب التكلفة املطف�أة
بالأخذ يف االعتبار �أي عالوات �أو خ�صومات من االقتناء مت�ضمنة تكاليف املعاملة والر�سوم التي تعترب جزء ًا ال يتجز�أ من �سعر الفائدة الفعلي.
قيا�س القيمة العادلة
القيمة العادلة هي ال�سعر الذي �سيتم ا�ستالمه لبيع موجود �أو الذي يتم دفعه لتحويل مطلوب يف معاملة منظمة بني م�شاركي ال�سوق يف تاريخ القيا�س .وي�ستند قيا�س القيمة العادلة على
�إفرتا�ض ب�أن معاملة بيع املوجود �أو حتويل املطلوب حتدث �إما:
 يف ال�سوق الرئي�سي للموجود �أو املطلوب� ،أو يف ال�سوق الأكرث فائدة للموجود �أو املطلوب يف حال غياب ال�سوق الرئي�سي.يجب �إن يكون ال�سوق الرئي�سي �أو ال�سوق الأكرث فائدة متاح التعامل فيه للمجموعة.
يتم قيا�س القيمة العادلة للموجود �أو املطلوب با�ستخدام الإفرتا�ضات التي �سي�ستخدمها امل�شاركون يف ال�سوق عند ت�سعري املوجود �أو املطلوب ،على �إفرتا�ض ب�أن م�شاركي ال�سوق يعملون
ب�أف�ضل م�صاحلهم االقت�صادية.
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 2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
الأدوات املالية – الإثبات املبدئي والقيا�س الالحق (تتمة)
املوجودات املالية (تتمة)
قيا�س القيمة العادلة (تتمة)
ي�أخذ قيا�س القيمة العادلة للموجودات غري املالية بعني االعتبار قدرة م�شاركي ال�سوق على �إدرار منافع اقت�صادية عن طريق ا�ستخدام املوجودات ب�أعلى و�أف�ضل ا�ستخداماتها �أو عن
طريق بيعها �إىل م�شارك �آخر يف ال�سوق الذي �سي�ستخدم املوجودات ب�أعلى و�أف�ضل ا�ستخداماتها.
ت�ستخدم املجموعة تقنيات التقييم املنا�سبة ح�سب الظروف والتي تتوفر لها معلومات كافية لقيا�س القيمة العادلة ،والذي يزيد احلد االق�صى ال�ستخدام املدخالت ذات ال�صلة التي ميكن
مالحظتها ويحد من ا�ستخدام املدخالت التي ال ميكن مالحظتها.
يتم ت�صنيف جميع املوجودات واملطلوبات التي تقا�س �أو يتم الإف�صاح عن قيمها العادلة يف القوائم املالية املوحدة �ضمن الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة ،بنا ًء على �أدنى م�ستوى ملدخالتها
ذات الت�أثري اجلوهري على قيا�س قيمتها العادلة ككل:
 امل�ستوى  - 1الأ�سعار املعلنة (غري املعدلة) يف الأ�سواق الن�شطة للموجودات املماثلة �أو املطلوبات املماثلة؛ امل�ستوى  – 2تقنيات التقييم لأدنى م�ستوى والتي ميكن مالحظة مدخالتها ذات الت�أثري اجلوهري على قيا�س القيمة العادلة امل�ستوى  - 3تقنيات التقييم لأدنى م�ستوى والتي ال ميكن مالحظة مدخالتها ذات الت�أثري اجلوهري على قيا�س القيمة العادلة.بالن�سبة للموجودات واملطلوبات املثبتة يف القوائم املالية املوحدة على �أ�سا�س متكرر ،حتدد املجموعة ما �إذا كانت قد حدثت حتويالت فيما بني امل�ستويات يف الت�سل�سل الهرمي من خالل
�إعادة تقييم ت�صنيفها ( -ا�ستناد ًا �إىل �أدنى م�ستوى ملدخالتها ذات الت�أثري اجلوهري على قيا�س قيمتها العادلة ككل) يف نهاية فرتة �إعداد كل تقرير مايل.
�أ�سهم خزانة
يتم �إثبات �أدوات �أ�سهم ملكية احلقوق اخلا�صة التي يتم �إعادة �شرائها (�أ�سهم خزانة) بالتكلفة وتخ�صم من احلقوق .ال يتم �إثبات �أي مك�سب �أو خ�سارة يف القائمة املوحدة للدخل من
�شراء �أو بيع �أو �إ�صدار �أو �إلغاء �أ�سهم حقوق امللكية اخلا�صة بال�شركة .يتم �إلغاء حقوق الت�صويت املتعلقة ب�أ�سهم اخلزانة لل�شركة وال يتم تخ�ص�ص �أرباح �أ�سهم لهم على التوايل.
خم�ص�صات
يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود التزام (قانوين �أو متوقع) على املجموعة ناجت عن حدث �سابق ،ومن املحتمل �إن يتطلب وجود تدفق خارجي للموارد ي�شمل املنافع الإقت�صادية لت�سوية
هذه الإلتزامات وميكن عمل تقدير موثوق ملبالغ هذه الإلتزامات .حيثما تتوقع املجموعة ا�سرتداد بع�ض �أو جميع املخ�ص�صات ،على �سبيل املثال مبوجب عقد ت�أمني ،يتم �إثبات الت�سويات
كموجود منف�صل فقط عندما تكون الت�سويات �شبه م�ؤكدة .يتم عر�ض امل�صروفات املتعلقة ب�أي خم�ص�صات يف القائمة املوحدة للدخل بعد ح�سم �أي ت�سويات.
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
تقوم املجموعة بدفع ا�شرتاكات لنظام الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي ،البحرين ملوظفيها البحرينيني ،والهيئة العامة لل�ضمان الإجتماعي ،الكويت ملوظفيها الكويتيني والتي حت�سب
كن�سبة من رواتب املوظفني� .إن التزامات املجموعة تكون حم�صورة يف نطاق املبالغ امل�ساهم بها يف هذا النظام والتي يتم �صرفها عند �إ�ستحقاقها.
كما تقدم املجموعة مكاف�آت نهاية اخلدمة ملوظفيها الأجانب ،والتي ت�ستحق بنا ًء على رواتب املوظفني عند �إنهاء التوظيف وعدد �سنوات اخلدمة .تدرج التكاليف املتوقعة لهذه املكاف�آت
كم�ستحقات على فرتة التوظيف.
عقود الإيجار
حتديد ما �إذا كان الرتتيب ،هو عقد �إيجار يعتمد على الق�صد من الرتتيب يف بداية التاريخ ،يتم حتديد �إذا كان تنفيذ الرتتيب يعتمد على ا�ستخدام موجود �أو موجودات حمددة �أو ينقل
الرتتيب حق ا�ستخدام املوجود �إذا مل يكن ذلك احلق غري حمدد �صراحة يف الرتتيب.

عقود الت�أجري الت�شغيلية  -املجموعة كم�ست�أجر
يتم ت�صنيف عقود الت�أجري كعقود ت�أجري ت�شغيلية عندما يحتفظ امل�ؤجر بجميع املخاطر واملنافع الرئي�سية مللكية املوجود .يتم �إثبات مدفوعات عقود الت�أجري الت�شغيلية كم�صروفات �ضمن
القائمة املوحدة للدخل على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد الت�أجري.
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 3الآراء والتقديرات والإفرتا�ضات املحا�سبية الهامة
�إن �إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة يتطلب من الإدارة عمل تقديرات و�إفرتا�ضات و�آراء قد ت�ؤثر على املبالغ املدرجة للإيرادات وامل�صروفات واملوجودات واملطلوبات املالية
والإف�صاح عن الإلتزامات املحتملة ،بتاريخ �إعداد التقارير املالية .ومع ذلك ،عدم التيقن ب�ش�أن هذه الإفرتا�ضات والتقديرات ميكن �أن ي�ؤدي �إىل نتائج قد تتطلب عمل تعديل جوهري
للمبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات التي تت�أثر يف الفرتات امل�ستقبلية.
الآراء
يف �أثناء تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة ،اتخذت الإدارة الآراء التالية التي لديها ت�أثريات جوهرية على املبالغ املثبتة يف القوائم املالية املوحدة:

مبد�أ اال�ستمرارية
قامت �إدارة املجموعة بعمل تقييم لقدرة املجموعة على املوا�صلة على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية وهي مقتنعة ب�أن املجموعة لديها امل�صادر لال�ستمرار يف �أعمالها يف امل�ستقبل املنظور.
وعالوة على ذلك ،ف�إن الإدارة لي�ست على علم ب�أي �أمور جوهرية غري م�ؤكدة التي من املمكن �أن ت�سبب �شكوك ًا جوهرية حول قدرة املجموعة على املوا�صلة على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية.
ولذلك ،مت �إعداد القوائم املالية املوحدة على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية.
ت�صنيف اال�ستثمارات
حتدد �إدارة املجموعة ما �إذا كانت ت�صنف ا�ستثماراتها عند الإثبات املبدئي “كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر” �أو “متاحة للبيع” .يتم ت�صنيف
اال�ستثمارات “كوجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر” �إذا مت �إقتنا�ؤها لغر�ض بيعها يف املدى القريب .جميع اال�ستثمارات الأخرى ت�صنف “كا�ستثمارات
متاحة للبيع”.
عقود الت�أجري الت�شغيلية – املجموعة هي امل�ؤجر
لقد دخلت املجموعة يف عقود ت�أجري عقارات جتارية على مباين مكاتبها وخمازنها .حددت املجموعة بنا ًء على تقييم ال�شروط والبنود الواردة يف الرتتيبات ،مثل فرتة عقد الت�أجري التي
ال ت�شكل جز ًء جوهري ًا من العمر االقت�صادي للعقار التجاري ،وب�أنها �ستحتفظ بجميع املخاطر واملنافع الرئي�سة مللكية الأر�ض ويتم احت�ساب العقود كعقود ت�أجري ت�شغيلية.
التقديرات
�إن الإفرتا�ضات الأ�سا�سية املتعلقة بامل�ستقبل وامل�صادر الأ�سا�سية الأخرى للتقديرات غري امل�ؤكدة بتاريخ �إعداد كل تقرير مايل ،والتي لديها خماطر هامة لتكون �سبب ًا لتعديل جوهري
للقيم املدرجة للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة ،مو�ضحة �أدناه .تعتمد املجموعة يف �إفرتا�ضاتها وتقديراتها على معايري متوفرة عند �إعداد القوائم املالية املوحدة .قد
تتغري الظروف والإفرتا�ضات ب�ش�أن التطورات امل�ستقبلية ح�سب تغريات �أو ظروف ال�سوق اخلارجة عن �سيطرة املجموعة.

ا�ضمحالل العقارات والآالت واملعدات
تقوم املجموعة بعمل تقييم يف تاريخ �إعداد كل تقرير مايل لتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي يثبت ا�ضمحالل موجود� .إذا وجد مثل هذا الدليل� ،أو عندما يتطلب عمل فح�ص
ا�ضمحالل �سنوي للموجود ،تقوم املجموعة بعمل تقييم ملبلغ املوجود القابل لال�سرتداد� .إن القيمة القابلة للإ�سرتداد للموجود هي القيمة العادلة الأعلى للموجود �أو الوحدة املنتجة للنقد
ناق�ص ًا تكلفة البيع وقيمتها امل�ستخدمة وهي حمددة للموجود الفردي� ،إال �إذا كان املوجود غري منتج للتدفقات النقدية والتي هي م�ستقلة �إىل حد بعيد عن تلك املوجودات الأخرى �أو جمموعة
من املوجودات .عندما تزيد القيمة املدرجة للموجود �أو الوحدة املنتجة للنقد عن قيمتها القابلة لال�سرتداد ،ف�إن املوجود يعترب م�ضمح ُال ،ويتم �إظهار املوجود باملبلغ القابل لال�سرتداد.
عندما يتم تقييم القيمة امل�ستخدمة للموجود ،فان التدفقات النقدية امل�ستقبلية يتم تخفي�ضها �إىل قيمتها احلالية با�ستخدام معدل خ�صم والذي يعك�س التقييمات احلالية لل�سوق
للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر اخلا�صة باملوجود .ال يعتقد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن هناك �أي ا�ضمحالل يف العقارات والآالت واملعدات كما يف  31دي�سمرب  2015و 31دي�سمرب .2014
الأعمار الإنتاجية للعقارات والآالت واملعدات
حتدد �إدارة املجموعة الأعمار الإنتاجية املقدرة لعقاراتها و�آالتها ومعداتها حل�ساب اال�ستهالك .يتم حتديد هذا التقدير بعد الأخذ يف االعتبار املدة املتوقع فيها ا�ستخدام املوجود
وطبيعة الت�آكل والتقادم التجاري .تقوم الإدارة على �أ�سا�س �سنوي مبراجعة القيمة املتبقية والأعمار الإنتاجية ويتم تعديل خم�ص�ص اال�ستهالك امل�ستقبلي عندما تعتقد الإدارة ب�أن
الأعمار الإنتاجية تختلف عن التقديرات ال�سابقة.
ا�ضمحالل ا�ستثمارات متاحة للبيع
لال�ستثمارات املتاحة للبيع ،تقوم املجموعة بعمل تقييم يف تاريخ �إعداد كل تقرير مايل لتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي يثبت ا�ضمحالل اال�ستثمار �أو جمموعة من اال�ستثمارات.
يف حالة اال�ستثمارات يف �أ�سهم حقوق امللكية امل�صنفة كمتاحة للبيع ،ف�إن الدليل املو�ضوعي يت�ضمن انخفا�ض هام �أو طويل الأمد يف القيمة العادلة لال�ستثمار �أدنى من تكلفتها .حتديد ما
�إذا كان «االنخفا�ض هام» �أو «طويل الإمد» يتطلب عمل راي َا .لتحديد هذا الراي ،تقيم املجموعة ،من بني عوامل �أخرى ،التغريات التاريخية لأ�سعار الأ�سهم ومدتها �أو املدى التي كانت
القيمة العادلة لال�ستثمار �أدنى من تكلفتها .يف  31دي�سمرب  ،2015بلغ خم�ص�ص ا�ضمحالل اال�ستثمارات املتاحة للبيع  696.448دينار بحريني ( 551.618 :2014دينار بحريني).
عند حتديد �أي ا�ضمحالل لال�ستثمارات غري امل�سعرة املدرجة بالتكلفة ،يتم عمل الإفرتا�ضات فيما يتعلق بالتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة للموجودات ومعدالت اخل�صم املتبعة
والفرتة املتوقعة للمكاف�آت.
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 2الآراء والتقديرات والإفرتا�ضات املحا�سبية الهامة (تتمة)
التقديرات (تتمة)

تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع غري امل�سعرة
تقوم الإدارة با�ستخدام �أف�ضل التقديرات يف حتديد القيم العادلة لال�ستثمارات يف �أ�سهم حقوق امللكية اخلا�صة غري امل�سعرة بالرجوع �إىل �أحدث املعامالت دون �شروط تف�ضيلية مت�ضمنة
�أطراف �أخرى .مت تقدير القيم العادلة للإ�ستثمارات غري امل�سعرة ب�إ�ستخدام �أ�سعار العطاءات املقدمة من قبل مدراء ال�صناديق الإ�ستثمارية �أو �إ�ستخدام تقنيات تقييم �أخرى.
كما يتطلب من الإدارة عمل �إفرتا�ضات كمقارنة ا�ستثمارات �أ�سهم حقوق امللكية غري امل�سعرة مع ال�شركات الأخرى عند حتديد ن�سبة �سعر الربح امل�ستخدمة يف تقييم تلك
اال�ستثمارات.
ت�ستخدم الإدارة �أف�ضل تقديراتها ،ومع ذلك ،ف�إن املبلغ الفعلي الذي �سيتحقق من املعامالت امل�ستقبلية قد يختلف عن التقدير احلايل للقيمة العادلة ،وذلك لقلة الت�أكيدات الناجتة عن
طبيعة تقييمات اال�ستثمارات يف �أ�سهم حقوق امللكية اخلا�صة غري امل�سعرة.

خم�ص�ص املخزون البطيء احلركة واملتقادم
يـدرج املخزون بالتكلفة �أو �صايف القيمة املتوقع حتقيقها� ،أيهما �أقل .عندما ي�صبح املخزون قدمي ًا �أو متقادم ًا ،يتم عمل تقدير ل�صايف القيمة املتوقع حتقيقها .يتم عمل هذا التقدير
ب�شكل فردي على املبالغ الهامة� .أما املبالغ الغري هامة ب�شكل فردي ولكنها قدمية �أو متقادمة ،فيتم تقييمها ب�شكل جماعي ويطبق املخ�ص�ص وفق ًا لنوع املخزون والدرجة العمرية �أو
انتهاء ال�صالحية ،بنا ًء على �أ�سعار البيع التاريخية.
بلغ �إجمايل مواد اخلام واملواد اال�ستهالكية وقطع الغيار واملواد الأخرى والب�ضاعة تامة ال�صنع والب�ضائع املحتفظ بها لغر�ض البيع  7.044.363دينار بحريني (8.337.050 :2014
دينار بحريني) وبلغ خم�ص�ص ا�ضمحالل املخزون  543.697دينار بحريني ( 571.964 :2014دينار بحريني) بتاريخ �إعداد كل تقرير مايل� .سوف يتم �إثبات �إي فرق بني املبالغ
الفعلية املحققة يف الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ املتوقعة يف القائمة املوحدة للدخل.

ا�ضمحالل الذمم املدينة
يتم عمل تقدير ملبالغ الذمم التجارية املدينة القابلة للتح�صيل عندما يكون حت�صيل املبالغ بالكامل غري حمتمل .يتم عمل هذا التقدير على �شكل فردي على املبالغ الهامة� .إما
املبالغ الغري هامة ب�شكل فردي ،والتي فات مواعيد ا�ستحقاقها ،يتم تقييمها ب�شكل جماعي ويتم عمل خم�ص�ص وفق ًا ملدة فوات مواعيد اال�ستحقاق على �أ�سا�س معدالت اال�سرتدادات
التاريخية.
بلغ �إجمايل الذمم التجارية املدينة  8.832.265دينار بحريني ( 8.727.318 :2014دينار بحريني) وبلغ خم�ص�ص الإ�ضمحالل  500.923دينار بحريني ( 465.950 :2014دينار
بحريني) بتاريخ �إعداد التقرير املالية� .سوف يتم �إثبات �أي فرق بني املبالغ الفعلية املح�صلة يف الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ املتوقعة يف القائمة املوحدة للدخل.
 4التغريات امل�ستقبلية يف ال�سيا�سات املحا�سبية
معايري �صادرة ولكنها غري �إلزامية بعد حتى تاريخ �إ�صدار القوائم املالية املوحدة للمجموعة وهي مدرجة �أدناه� .إن هذه القائمة هي للمعايري والتف�سريات ال�صادرة ،والتي تتوقع املجموعة
ب�أنها �ستكون ب�شكل معقول قابلة للتطبيق بتاريخ م�ستقبلي .تنوي املجموعة تطبيق هذه املعايري عندما ت�صبح �إلزامية:

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  9املتعلق بالأدوات املالية :الت�صنيف والقيا�س
يف يوليو � ،2014أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدويل ال�صيغة النهائية للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  9املتعلق بالأدوات املالية والذي يعك�س جميع مراحل م�شروع الأدوات
املالية ويحل حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم  39املتعلق بالأدوات املالية :الإثبات والقيا�س وجميع الإ�صدارات ال�سابقة للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  .9يقدم املعيار
متطلبات جديدة للت�صنيف والقيا�س واال�ضمحالل وحما�سبة التحوط� .إن املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  9هو �إلزامي يف الفرتات ال�سنوية املبتدئة يف �أو بعد  1يناير ،2018
مع ال�سماح بالتطبيق املبكر .يتطلب تطبيقه ب�أثر رجعي ،ولكن معلومات املقارنة غري �إلزامية .،ي�سمح بالتطبيق املبكر للإ�صدارات ال�سابقة للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم
 2009( 9و 2010و� )2013إذا كان تاريخ التطبيق املبدئي قبل  1فرباير � .2015إن تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم � 9سيكون له ت�أثري على ت�صنيف وقيا�س املوجودات
املالية للمجموعة ،ولكن لي�س له ت�أثري على ت�صنيف وقيا�س املطلوبات املالية للمجموعة .تق ّيم املجموعة حالي ًا ت�أثري تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  9عندما ي�صبح
�إلزامي ًا وتخطط تطبيق املعيار اجلديد بالتاريخ الإلزامي املطلوب.
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  15املتعلق ب�إيرادات من عقود مربمة مع عمالء
مت �إ�صدار املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  15يف مايو  2014ويحدد املعيار منوذج من خم�س خطوات جديدة والذي �سيتم تطبيقه على الإيرادات الناجتة من العقود املربمة
مع العمالء .يتم �إثبات الإيرادات مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  15مببلغ يعك�س املقابل الذي تتوقع امل�ؤ�س�سة �إ�ستحقاقه نظري نقل الب�ضائع �أو اخلدمات �إىل العمالء.
تقدم املبادئ يف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  15نهج ًا �أكرث تنظيم ًا لقيا�س و�إثبات الإيرادات.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

 4التغريات امل�ستقبلية يف ال�سيا�سات املحا�سبية (تتمة)
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  15املتعلق ب�إيرادات من عقود مربمة مع عمالء (تتمة)
ينطبق معيار الإيرادات اجلديد على جميع امل�ؤ�س�سات و�سيحل حمل جميع متطلبات �إثبات الإيرادات احلالية مبوجب املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية� .سيتطلب تطبيقه �إما ب�أثر
رجعي كلي �أو معدل للفرتات ال�سنوية املبتدئة يف �أو بعد  1يناير  2018مع ال�سماح بالتطبيق املبكر .تق ّيم املجموعة حالي ًا ت�أثري املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  15وتعتزم تطبيق
املعيار اجلديد بالتاريخ الإلزامي املطلوب.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  16املتعلق بعقود الإيجار
يجمع املعيار اجلديد معظم عقود الإيجار املدرجة يف امليزانية للم�ست�أجرين مبوجب منوذج منفرد ،و�إلغاء التمييز بني عقود الإيجار الت�شغيلية والتمويلية .ومع ذلك ،تبقى حما�سبة
امل�ؤجر من دون �أن يطر�أ عليها تغيري كبري ،ويتم الإحتفاظ بالتمييز بني عقود الإيجار الت�شغيلية والتمويلية� .سيحل املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  16حمل معيار املحا�سبة
الدويل رقم  17املتعلق «بعقود الإيجار» والتف�سريات ذات ال�صلة .وهي �إلزامية للفرتات ال�سنوية املبتدئة يف �أو بعد  1يناير  ،2019مع ال�سماح بالتطبيق املبكر �إذا مت �أي�ض ًا تطبيق املعيار
الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  15املتعلق «ب�إيرادات من عقود مربمة مع عمالء .تق ّيم املجموعة حالي ًا ت�أثري املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  16وتعتزم تطبيق املعيار
اجلديد بالتاريخ الإلزامي املطلوب.
معيار املحا�سبة الدويل رقم  1املتعلق بعر�ض القوائم املالية :الإف�صاح التمهيدي
تو�ضح التعديالت التي �أدخلت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  1املتعلق بعر�ض القوائم املالية ،بدال من التغيري اجلوهري ،املتطلبات القائمة يف معيار املحا�سبة الدويل رقم  .1تو�ضح
التعديالت:
 املتطلبات املادية؛	�أن تكون لدى امل�ؤ�س�سات املرونة فيما يتعلق بالرتتيب الذي يتم فيه تقدمي الإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة؛	�أن البنود املحددة يف القوائم املوحدة للدخل والدخل ال�شامل الآخر واملركز املايل قد تكون م�صنفة .و يجب عر�ض ح�صة الدخل ال�شامل الآخر من ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة املحت�سبة با�ستخدام طريقة احلقوق ب�صورة �إجمالية كبند منفرد ،وت�صنف بني تلكالبنود التي �سوف يتم �أو لن يتم الحق ًا �إعادة ت�صنيفها �إىل القائمة املوحدة للدخل.
وعالوة على ذلك ،ف�إن التعديالت تو�ضح املتطلبات التي تنطبق عندما يتم عر�ض املجاميع الفرعية الإ�ضافية يف القوائم املوحدة للمركز املايل والدخل والدخل ال�شامل الآخر� .إن
التعديالت �إلزامية للفرتات ال�سنوية املبتدئة يف �أو بعد  1يناير  ،2016مع ال�سماح بالتطبيق املبكر .وال يتوقع ب�أن هذه التعديالت �سيكون لها �أي ت�أثري على القوائم املالية املوحدة
للمجموعة.

التعديالت التي �أدخلت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  16ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  :38املتعلق بتو�ضيح الطرق املقبولة لال�ستهالك والإطفاء
تو�ضح التعديالت املبد�أ يف معيار املحا�سبة الدويل رقم  16ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  38ب�أن الإيرادات تعك�س منط ًا من املنافع االقت�صادية الناجتة عن العمليات الت�شغيلية (والتي
تعد املوجودات جز ًء منها) بد ًال من املنافع االقت�صادية التي يتم ا�ستهالكها من خالل ا�ستخدام املوجودات .ونتيجة لذلك ،ال ميكن �إ�ستخدام الأ�سلوب القائم على الإيراد ال�ستهالك
العقارات والآالت واملعدات ،وميكن ا�ستخدامه فقط يف حاالت حمدودة جد ًا لإطفاء املوجودات غري امللمو�سة� .إن التعديالت �إلزامية ب�أثر رجعي للفرتات ال�سنوية املبتدئة يف �أو بعد
 1يناير  ،2016مع ال�سماح بالتطبيق املبكر .وال يتوقع ب�أن هذه التعديالت �سيكون لها �أي ت�أثري على املجموعة نظر ًا لأن املجموعة ال ت�ستخدم الأ�سلوب القائم على الإيراد ال�ستهالك
موجوداتها غري املتداولة.
التعديالت التي �أدخلت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  10ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  : 28املتعلق ببيع �أو امل�ساهمة يف املوجودات من قبل امل�ستثمر و�شركاته الزميلة
�أو م�شروعه امل�شرتك تعالج التعديالت النزاع بني املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  10ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  28يف التعامل مع فقدان ال�سيطرة على ال�شركة التابعة التي
يتم بيعها �أو �ساهمت يف ال�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك .تو�ضح التعديالت ب�أن املك�سب �أو اخل�سارة الناجتة عن بيع �أو امل�ساهمة يف املوجودات التي ت�شكل الأعمال ،على النحو املحدد
يف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  ،3بني امل�ستثمر و�شركاته الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك� ،سيتم �إثباته بالكامل� .أي مك�سب �أو خ�سارة ناجتة عن بيع �أو امل�ساهمة يف املوجودات
التي ال ت�شكل الأعمال� ،إال �أنه� ،سيتم �إثباته فقط �إىل حد ح�صة امل�ستثمرين غري املرتبطة بال�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك .يجب تطبيق هذه التعديالت ب�أثر رجعي وهي �إلزامية
للفرتات ال�سنوية املبتدئة يف �أو بعد  1يناير  ،2016مع ال�سماح بالتطبيق املبكر .وال يتوقع ب�أن هذه التعديالت �سيكون لها �أي ت�أثري على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.
معيار املحا�سبة الدويل رقم  :27املتعلق ب�إ�ستخدام طريقة احلقوق يف القوائم املالية املنف�صلة
�ست�سمح التعديالت للم�ؤ�س�سات با�ستخدام طريقة احلقوق حل�ساب اال�ستثمارات يف ال�شركات التابعة وامل�شاريع امل�شرتكة وال�شركات الزميلة يف قوائمها املالية املنف�صلة� .سيتعني على
امل�ؤ�س�سات التي �سبق لها تطبيق املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية والتي اختارت تطبيق طريقة احلقوق على قوائمها املالية املنف�صلة بتطبيق هذا التغيري ب�أثر رجعي� .سيتعني على
املطبقني للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية للمرة الأوىل والذين اختاروا ا�ستخدام طريقة احلقوق على القوائم املالية املنف�صلة ،تطبيق هذه الطريقة من تاريخ االنتقال �إىل املعايري
الدولية لإعداد التقارير املالية� .إن التعديالت �إلزامية للفرتات ال�سنوية املبتدئة يف �أو بعد  1يناير  ،2016مع ال�سماح بالتطبيق املبكر .وال يتوقع ب�أن هذه التعديالت �سيكون لها �أي ت�أثري
على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

 4التغريات امل�ستقبلية يف ال�سيا�سات املحا�سبية (تتمة)
معيار املحا�سبة الدويل رقم  :27املتعلق ب�إ�ستخدام طريقة احلقوق يف القوائم املالية املنف�صلة (تتمة)
التعديالت التي �أدخلت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  10واملعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  12ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  28املتعلق بامل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية:
تطبيق �إ�ستثناءات التوحيد
تعالج التعديالت امل�سائل التي ظهرت عند تطبيق �إ�ستثناء امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  .10تو�ضح التعديالت التي �أدخلت على املعيار الدويل
لإعداد التقارير املالية رقم  10ب�أن اال�ستثناء من تقدمي القوائم املالية املوحدة ينطبق على ال�شركة الأم التي هي �شركة تابعة مل�ؤ�س�سة ا�ستثمارية ،عندما تقي�س امل�ؤ�س�سة اال�ستثمارية
جميع �شركاتها التابعة بالقيمة العادلة.
وعالوة على ذلك ،تو�ضح التعديالت التي �أدخلت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  10ب�أنه فقط يتم توحيد ال�شركة التابعة لل�شركة اال�ستثمارية التي هي لي�ست �شركة
ا�ستثمارية بحد ذاتها والتي تقدم خدمات الدعم لل�شركة اال�ستثمارية .يتم قيا�س جميع ال�شركات التابعة الأخرى لل�شركة اال�ستثمارية بالقيمة العادلة .ت�سمح التعديالت التي �أدخلت
على معيار املحا�سبة الدويل رقم  28للم�ستثمر ،عند تطبيق طريقة احلقوق ،االحتفاظ بقيا�س القيمة العادلة املطبقة من قبل ال�شركة الزميلة �أو ال�شركة اخلا�ضعة للي�سطرة امل�شرتكة
لل�شركة اال�ستثمارية بح�صتها يف ال�شركات التابعة.
يجب تطبيق هذه التعديالت ب�أثر رجعي وهي �إلزامية للفرتات ال�سنوية املبتدئة يف �أو بعد  1يناير  ،2016مع ال�سماح بالتطبيق املبكر .وال يتوقع ب�أن هذه التعديالت �سيكون لها �أي ت�أثري
على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.
التح�سينات ال�سنوية على دورة 2014 - 2012
هذه التح�سينات هي �إلزامية للفرتات املبتدئة يف �أو بعد  1يناير  2016و وال يتوقع ب�أن يكون لها �أي ت�أثري جوهري على القوائم املالية املوحدة للمجموعة .وهي تت�ضمن على:

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  5املتعلق باملوجودات غري املتداولة املحتفظ بها لغر�ض البيع والعمليات املوقوفة
يتم ب�شكل عام �إ�ستبعاد املوجودات (�أو املجموعة املهيئة لال�ستبعاد) �إما من خالل البيع �أو التوزيع على املالك .يو�ضح هذا التعديل ب�أن التغيري من �أحدى طرق اال�ستبعاد تلك �إىل طريقة
�أخرى �سوف لن تعترب خطة جديدة لال�ستبعاد ،بل هو ا�ستمرار للخطة الأ�صلية .وبالتايل ،ال يوجد هناك �أي انقطاع يف تطبيق متطلبات املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم .5
ويجب تطبيق هذا التعديل ب�أثر رجعي.
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  7املتعلق بالأدوات املالية :الإف�صاحات
( )1عقود خدمات
يو�ضح التعديل ب�أن عقود اخلدمات التي تت�ضمن على ر�سوم ميكن �أن ت�شكل ا�ستمرار امل�شاركة يف املوجودات املالية .يجب على امل�ؤ�س�سة تقييم طبيعة الر�سوم والرتتيب مقابل توجيهات
ا�ستمرار امل�شاركة يف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  7من �أجل تقييم ما �إذا كانت الإف�صاحات مطلوبة .ويجب �أن يتم تقييم عقود اخلدمات التي ت�شكل ا�ستمرار امل�شاركة
ب�أثر رجعي .ومع ذلك ،ف�إنه ال يتطلب تقدمي الإف�صاحات املطلوبة لأي فرتة تبد�أ قبل الفرتة ال�سنوية التي قامت فيها امل�ؤ�س�سة بتطبيق هذه التعديالت لأول مرة.
(� )2إمكانية تطبيق التعديالت التي �أدخلت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  7على القوائم املالية املرحلية املخت�صرة
يو�ضح التعديل ب�أن مقا�صة متطلبات الإف�صاح ال تنطبق على القوائم املالية املرحلية املخت�صرة� ،إال �إذا قدمت تلك الإف�صاحات حتدي ًثا جوهري ًا للمعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي
الأخري .ويجب تطبيق هذا التعديل ب�أثر رجعي.
معيار املحا�سبة الدويل رقم  34املتعلق بالتقارير املالية املرحلية
يو�ضح التعديل ب�أن الإف�صاحات املرحلية املطلوبة يجب �أن تكون �إما يف القوائم املالية املرحلية �أو �أن تدرج ب�إ�سناد ترافقي بني القوائم املالية املرحلية وحيثما يتم ت�ضمينها يف التقرير
املايل املرحلي (على �سبيل املثال ،يف تقرير تعليق الإدارة �أو تقرير املخاطر) .يجب �أن تكون املعلومات االخرى �ضمن التقرير املايل املرحلي متاحة للم�ستخدمني بنف�س ال�شروط كالقوائم
املالية املرحلية ويف الوقت نف�سة .يجب تطبيق هذا التعديل ب�أثر رجعي .ال يتوقع ب�أن هذا التعيدل �سيكون له �أي ت�أثري على املجموعة.
املعايري والتف�سريات االخرى ال�صادرة ولكنها غري �إلزامية بعد من غري املحتمل ب�أن يكون لها �أي ت�أثري جوهري على القوائم املالية املوحدة للمجموعة يف فرتة تطبيقها املبدئية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 5دخل ت�شغيلي �آخر
ميثل هذا دخل من ا�سرتدادات ومكا�سب من ا�ستبعاد عقارات و�آالت ومعدات و�إيرادات �أخرى متنوعة للمجموعة.
 6دخل اال�ستثمار (�صايف)
دخل �أرباح الأ�سهم
مك�سب من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع (�صايف)

2015
دينار بحريني
505.292
157.722

2014
دينار بحريني
411.146
515.046

663.014

926.192

 7ربح املجموعة لل�سنة
يدرج ربح املجموعة لل�سنة بعد �إحت�ساب الر�سوم التالية:

خمزون مثبت كم�صروف عند بيع ب�ضاعة تامة ال�صنع

2015
دينار بحريني
32.432.611

2014
دينار بحريني
32.693.498

خم�ص�ص املخزون بطيء احلركة واملتقادم (�إي�ضاح )13

76.004

52.247

خم�ص�ص ا�ضمحالل الذمم التجارية املدينة (�إي�ضاح )14

92.326

83.197

عقود الت�أجري الت�شغيلية

267.709

266.917

مك�سب من ا�ستبعاد عقارات و�آالت ومعدات

19.511

777

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

214.605
52.455
16.947

258.458
73.531
14.445

284.007

346.434

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

3.252.617

3.000.676

265.999
162.480
911.462

249.220
167.503
870.067

4.592.558

4.287.466

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

1.171.527
3.374.620
46.411

1.075.050
3.178.784
33.632

4.592.558

4.287.466

تكاليف التمويل
فوائد على قرو�ض لأجل وقرو�ض ا�ستيراد
وقر�ض من حقوق غير م�سيطرة
فوائد على ال�سحوبات على المك�شوف من البنك
ر�سوم م�صرفية

تكاليف الموظفين
رواتب و�أجور
�إ�شتراكات الهيئة العامة للت�أمين الإجتماعي،
البحرين والهيئة العامة لل�ضمان الإجتماعي ،الكويت
مكاف�آت نهاية الخدمة للموظفين (�إي�ضاح )62
مكاف�آت �أخرى
تم تخ�صي�ص تكاليف الموظفين في القائمة الموحدة للدخل على النحو التالي:
تكاليف البيع
تكاليف الموظفين
تكاليف ت�شغيلية مبا�شرة – المخزن
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

 8ربح ال�سهم
يتم �إحت�ساب الن�صيب الأ�سا�سي لل�سهم يف الأرباح بق�سمة ربح ال�سنــة العائد �إىل حاملي الأ�سهم العادية لل�شركة الأم على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة،
ب�إ�ستثناء متو�سط عدد الأ�سهم العادية امل�شرتاة من قبل ال�شركة واملحتفظ بها ك�أ�سهم خزانة.
يعك�س اجلدول التايل الدخل وح�صة املعلومات امل�ستخدمة يف ح�ساب الن�صيب الأ�سا�سي واملخف�ض للأ�سهم يف الأرباح:
2015

2014
		

1.717.626

1.709.036
		

ربح ال�سنة العائد �إىل حاملي �أ�سهم ترافكو
من العمليات امل�ستمرة  -دينار بحريني
خ�سارة ال�سنة العائدة �إىل حاملي �أ�سهم ترافكو
من العمليات املوقوفة  -دينار بحريني (�إي�ضاح -	(16

	)	(116.829

ربح ال�سنة العائد �إىل حاملي �أ�سهم ترافكو  -دينار بحريني

1.717.626

1.592.207

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة ،بعد ح�سم �أ�سهم اخلزانة

78.209.517

78.147.934

الن�صيب الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم يف الأرباح (فل�س)

22

20

الن�صيب الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم يف الأرباح من العمليات امل�ستمرة (فل�س)

22

22

�إن الن�صيب الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم الواحد هو بنف�س القيمة حيث مل تقم ال�شركة ب�إ�صدار �أية �أدوات قد يكون لها ت�أثري خمف�ض.
ال توجد معامالت �أخرى متعلقة بالأ�سهم العادية �أو الأ�سهم العادية املحتملة بني تاريخ �إعداد التقارير املالية وتاريخ االنتهاء من �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة.
 9عقارات و�آالت ومعدات

		�أعمال ر�أ�سمالية
		�أرا�ضي مملوكة مباين على	�آالت ومكائن	�أثاث وتركيبات
قيد التنفيذ
ومعدات مكتبية �سيارات
ومعدات تربيد
ملك ًا حر ًا	�أر�ض م�ست�أجرة
		
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
		

املجموع
دينار بحريني

التكلفة:
في  1يناير 2015
�إ�ضافات
تحويالت
ا�ستبعادات

1.507.191
-

7.662.387
2.500
4.295
-

26.138.491
118.522
2.486.509 1.464.106 12.899.776
289.795
123.208
69.798
53.819
40.470
	)-	(173.097
75.424
70
93.308
	)	(204.142)	(2.444)	(100.874)	(17.576)	(83.248

في  31دي�سمبر 2015

1.507.191

7.669.182

12.950.306

26.224.144

-

3.527.471
211.171
3.738.642

2.007.794 1.260.965
9.834.661
158.524
66.188
605.910
	)-	(99.749)	(17.564)	(43.894
2.066.569 1.309.589 10.396.677

1.507.191

3.930.540

اال�ستهالك المتراكم:
في  1يناير 2015
المخ�ص�ص لل�سنة
المتعلق باال�ستبعادات
في  31دي�سمبر 2015
�صافي القيم الدفترية:
في  31دي�سمبر 2015

2.553.629

1.500.419

190.830

2.530.857

464.288

66.189

66.189

16.630.891
1.041.793
	)	(161.207
17.511.477
8.712.667
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

 9عقارات و�آالت ومعدات (تتمة)

		�أعمال ر�أ�سمالية
		�أرا�ضي مملوكة مباين على	�آالت ومكائن	�أثاث وتركيبات
قيد التنفيذ
ومعدات مكتبية �سيارات
ومعدات تربيد
ملك ًا حر ًا	�أر�ض م�ست�أجرة
		
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
		

التكلفة:
في  1يناير 2014
�إ�ضافات
تحويالت
ا�ستبعادات
في  31دي�سمبر 2014
اال�ستهالك المتراكم:
في  1يناير 2014
المخ�ص�ص لل�سنة
المتعلق باال�ستبعادات
في  31دي�سمبر 2014
�صافي القيمة الدفترية:
في  31دي�سمبر 2014

62.821
1.444.370
1.507.191
1.507.191

املجموع
دينار بحريني

24.275.436
74.886
2.416.784 1.406.156 12.710.543
7.604.246
1.923.671
234.371
80.174
52.747
59.922
52.087
	)-	(178.808
12.707
131.511
34.590
	)	(60.616)	(11.927)	(10.449)	(7.504)	(2.200)	(28.536
26.138.491
118.522
2.486.509 1.464.106 12.899.776
7.662.387
1.865.309 1.201.725
9.158.127
3.334.681
152.934
66.726
678.731
217.955
	)-	(10.449)	(7.486)	(2.197)	(25.165
2.007.794 1.260.965
9.834.661
3.527.471
4.134.916

3.065.115

203.141

478.715

118.522

15.559.842
1.116.346
	)	(45.297
16.630.891
9.507.600

توجد مباين و�آالت ومكائن ب�صايف قيم دفرتية تبلغ  139.514دينار بحريني ( 127.152 :2014دينار بحريني) مقامة على �أر�ض مملوكة حلكومة مملكة البحرين ،وال توجد �إتفاقية
ت�أجري بني احلكومة واملجموعة.
توجد مباين و�آالت ومكائن ل�شركة تابعة ب�صايف قيم دفرتية تبلغ  467.850دينار بحريني ( 642.347 :2014دينار بحريني) مقامة على �أر�ض م�ست�أجرة من حكومة مملكة البحرين.
�ستنتهي اتفاقية الت�أجري يف �سنة  2018وهي قابلة للتجديد ح�سب خيار ال�شركة التابعة.
توجد مباين ل�شركة تابعة ب�صايف قيم دفرتية تبلغ  202.341دينار بحريني ( 224.668 :2014دينار بحريني) مقامة على �أر�ض م�ست�أجرة من �أطراف ذات عالقة .كان عقد الت�أجري
الأ�صلي ملدة � 25سنة اعتبار ًا من  1يوليو  .1980مت �أو ًال جتديد عقد الت�أجري يف  1يوليو  2005ملدة � 10سنوات ،وكذلك مت جتديد عقد الت�أجري ملدة � 5سنوات �أبتداء ًا من � 1أكتوبر 2015
وهي قابلة للتجديد ح�سب خيار ال�شركة التابعة.
مت رهن مركبات ب�صايف قيم دفرتية تبلغ  29.173دينار بحريني ( 58.097 :2014دينار بحريني) ك�ضمان مقابل قرو�ض لأجل (�إي�ضاح .)25
مت تخ�صي�ص تكلفة ا�ستهالك ال�سنة �ضمن القائمة املوحدة للدخل كما يلي:
2015
دينار بحريني
تكلفة املبيعات
ا�ستهالك
تكاليف ت�شغيلية مبا�شرة – املخزن
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490.770
366.204
184.819
1.041.793

2014
دينار بحريني
		
522.037
364.779
229.530
1.116.346

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

 10ا�ستثمار يف �شركة زميلة
متتلك املجموعة ح�صة ملكية بن�سبة  )%33 :2014( %36.26يف �شركة البحرين للموا�شي �ش.م.ب( .مقفلة) ،وهي �شركة م�سجلة يف مملكة البحرين وتعمل يف جتارة املوا�شي
والأن�شطة الأخرى ذات ال�صلة يف مملكة البحرين.
فيما يلي تغريات القيم العادلة لال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة:
2014
2015
دينار بحريني
دينار بحريني
		
2.089.891
2.284.537
يف  1يناير
	)343.851	(24.293
ح�صة ال�شركة يف نتائج ال�شركة الزميلة خالل ال�سنة
291.346
تعديالت للأ�سهم اال�ضافية امل�ستلمة من ال�شركة الزميلة
	)35.272	(5.660
تغريات يف القيمة العادلة لإ�ستثمارات متاحة للبيع لل�شركة الزميلة خالل ال�سنة
	)	(184.477)	(184.477
�أرياح �أ�سهم م�ستلمة خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب
يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات املالية ال�ستثمار املجموعة يف ال�شركة الزميلة:

ملخ�ص قائمة املركز املايل لل�شركة الزميلة:
موجودات متداولة
موجودات غري متداولة
مطلوبات متداولة

2.361.453

2.284.537

2014
2015
دينار بحريني
دينار بحريني
		
13.946.925
10.071.070
256.161
305.185
	)	(7.280.247)	(3.864.363
6.922.839

احلقوق

6.511.892

ن�سبة ح�صة ملكية املجموعة
القيمة املدرجة ال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة

%33
%36.26
			
2.284.537
2.361.453

ملخ�ص قائمة الدخل ال�شامل لل�شركة الزميلة:
ايرادات
دعم حكومي
تكلفة املبيعات
م�صروفات عامة و�إدارية
ا�ستهالك
تكاليف التمويل

2014
2015
دينار بحريني
دينار بحريني
		
21.096.700
18.452.837
42.021.373
28.753.279
	)	(60.246.131)	(46.173.560
	)	(1.486.918)	(716.208
	)	(70.786)	(103.176
	)	(272.265)	(280.162

(اخل�سارة) الربح لل�سنة
ن�سبة ح�صة ملكية املجموعة
ح�صة املجموعة يف نتائج ال�سنة
تعديالت للأ�سهم اال�ضافية امل�ستلمة من ال�شركة الزميلة (�أ)
ح�صة املجموعة يف نتائج ال�سنة
�أرباح الأ�سهم امل�ستلمة

	)1.041.973	(66.990
%33
%36.26
	)343.851	(24.293
291.346
343.851
267.053
184.477
184.477

(�أ)خالل ال�سنة �أ�صدرت �شركة البحرين للموا�شي �ش.م.ب( .مقفلة) � 1.003.368أ�سهم خزانة ملجموعة ترافكو �ش.م.ب ،.والتي مبوجبها مت �إثبات تعديل لزيادة ح�صة ملكية
املجموعة بن�سبة  %3.26وب�إجمايل  291.346دينار بحريني يف القائمة املوحدة للدخل.
مت ت�سجيل نتائج ال�شركة الزميلة بنا ًء على ح�سابات الإدارة املعتمدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2015
ال توجد لدى ال�شركة الزميلة �أية التزامات حمتملة �أو �إرتباطات ر�أ�سمالية جوهرية كما يف  31دي�سمرب  2015و 31دي�سمرب .2014
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

 11ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمارات �أ�سهم حقوق امللكية امل�سعرة
 يف البحرين -يف دول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى

					
2014
2015
دينار بحريني
دينار بحريني
5.987.244
776.823

5.957.779
676.667

6.764.067

6.634.446

2.272.298

2.115.325

317.714
501.369

353.224
566.595

3.091.381

3.035.144

9.855.448

9.669.590

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

يف  1يناير
�شراء ا�ستثمارات
ا�ستبعاد ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة الدفرتية
تغريات يف القيم العادلة
ا�ضمحالل يف القيمة

9.669.590
172.345
()205.034
418.760
()200.213

9.366.836
790.108
()1.182.408
860.101
()165.047

يف  31دي�سمرب

9.855.448

9.669.590

ا�ستثمارات غري امل�سعرة
	�أ�سهم حقوق امللكية :مدرجة بالقيمة العادلة� -صناديق:

ب�سعر بالتكلفة
مدرجة بالقيمة العادلة

جمموع اال�ستثمارات املتاحة للبيع
فيما يلي التغريات يف اال�ستثمارات املتاحة للبيع:

فيما يلي التغريات يف خم�ص�ص اال�ضمحالل يف قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع:
2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

يف  1يناير
مثبت خالل ال�سنة
متعلق با�ستبعاد ا�ستثمارات

551.618
200.213
()55.383

475.718
165.047
()89.147

 31دي�سمرب

696.448

551.618

ا�ستثمارات م�سعرة
يتم حتديد القيم العادلة ال�ستثمارات �أ�سهم حقوق امللكية امل�سعرة بالرجوع �إىل �أ�سعار العرو�ض املعلنة يف ال�سوق الن�شطة.
ا�ستثمارات غري م�سعرة
مت تقدير القيم العادلة لال�ستثمارات غري امل�سعرة ب�إ�ستخدام �أ�سعار العطاءات املقدمة من قبل مدراء ال�صناديق اال�ستثمارية �أو �أحدث معامالت ال�سوق دون �شروط تف�ضيلية �أو القيمة
العادلة احلالية لأداة �أخرى م�شابهة لها �أو ب�إ�ستخدام تقنيات التقييم الأخرى املنا�سبة .بالن�سبة ل�صناديق العقارات ،ال توجد �أ�سعار �سوقية حالي ًا متوفرة ميكن مالحظتها ،وبالتايل ف�أن
هذه ال�صناديق تدرج ب�سعر التكلفة.
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 12الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة
يو�ضح اجلدول التايل الت�سل�سل الهرمي لقيا�س القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة:
قيا�س القيمة العادلة با�ستخدام

				

			�أ�سعار م�سعرة
يف �أ�سواق
			
ن�شطة
			
(امل�ستوى )1
تاريخ
		
دينار بحريني
التقييم
 31دي�سمرب 2015
املوجودات املقا�سة بالقيمة العادلة:
ا�ستثمارات متاحة للبيع (اي�ضاح)11
م�سعرة
غري م�سعرة

 31دي�سمرب 2015
 31دي�سمرب 2015

			

مدخالت ذات
ت�أثري جوهوي
ميكن مالحظتها
(امل�ستوى )2
دينار بحريني

مدخالت ذات
ت�أثري جوهري ال	
ميكن مالحظتها
(امل�ستوى )3
دينار بحريني

املجموع
دينار بحريني

		
6.764.067
		
-

2.773.667

6.764.067
2.773.667

		
6.764.067

2.773.667

9.537.734

املطلوبات املقا�سة بالقيمة العادلة:
ال يوجد مطلوبات مقا�سة بالقيمة العادلة كما يف  31دي�سمرب .2015
قيا�س القيمة العادلة با�ستخدام

				

			�أ�سعار م�سعرة
يف �أ�سواق
			
ن�شطة
			
(امل�ستوى )1
تاريخ
		
دينار بحريني
التقييم
 31دي�سمرب 2014
املوجودات املقا�سة بالقيمة العادلة:
ا�ستثمارات متاحة للبيع (اي�ضاح)11
م�سعرة
غري م�سعرة

			

 31دي�سمرب 2014
 31دي�سمرب 2014

مدخالت ذات
ت�أثري جوهوي
ميكن مالحظتها
(امل�ستوى )2
دينار بحريني

مدخالت ذات
ت�أثري جوهري ال	
ميكن مالحظتها
(امل�ستوى )3
دينار بحريني

املجموع
دينار بحريني

		
6.634.446
		
-

2.681.920

6.634.446
2.681.920

		
6.634.446

2.681.920

9.316.366

مطلوبات املقا�سة بالقيمة العادلة :
ال يوجد مطلوبات مقا�سة بالقيمة العادلة كما في  31دي�سمبر .2014
خالل فترات �إعداد التقارير المالية المنتهية في  31دي�سمبر  2015و 31دي�سمبر  ،2014لم تكن هناك تحويالت بين الم�ستوى  1والم�ستوى  2لقيا�سات القيمة العادلة ولم تكن هناك
تحويالت �إلى �أو من الم�ستوى  3لقيا�سات القيمة العادلة.
تم تقييم �سندات �أ�سهم حقوق الملكية للم�ستوى  3ب�إ�ستخدام م�ؤ�شر العطاءات المقدمة من قبل مدراء ال�صندوق ب�إ�ستخدام معامالت ال�سوق دون �شروط تف�ضيلية �أو القيمة العادلة
الحالية لأداة �أخرى م�شابهة لها �أو ب�إ�ستخدام تقنيات التقييم الأخرى المنا�سبة.
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 12الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة (تتمة)

					

ت�سوية قيا�سات القيمة العادلة للموجودات امل�ستوى 3
فيما يلي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية الم�صنفة �ضمن فئة الم�ستوى :3

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

يف  1يناير
ا�ستبعادات خالل ال�سنة
تغريات يف القيمة العادلة

2.681.920
()45.482
137.229

2.811.674
()152.560
22.716

يف  31دي�سمرب

2.773.667

2.681.920

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

3.012.048

4.489.429

2.482.188
1.120.227

2.278.247
1.429.864

785.066

743.236

 13خمزون
ب�ضاعة لغر�ض البيع
مواد خام ومواد ا�ستهالكية [بعد ح�سم خم�ص�ص املخزون بطيء احلركة واملتقادم
البالغ  170.799دينار بحريني ( 171.699 :2014دينار بحريني)]
ب�ضاعة قيد التح�صيل
ب�ضاعة تامة ال�صنع [بعد ح�سم خم�ص�ص املخزون بطيء احلركة
واملتقادم البالغ  5.138دينار بحريني ( 8.345 :2014دينار بحريني)]
قطع غيار ومواد �أخرى [بعد ح�سم خم�ص�ص املخزون بطيء احلركة
واملتقادم البالغ  367.760دينار بحريني ( 391.920 :2014دينار بحريني)]

254.174
221.364
				
9.194.950
7.710.893

فيما يلي احلركة يف خم�ص�ص ا�ضمحالل املخزون بطيء احلركة واملتقادم:
			

2015

قطع غيار
			
مواد خام
ومواد
		
ب�ضاعة تامة
ومواد
		�أخرى
ال�صنع
ا�ستهالكية
دينار بحريني
		
دينار بحريني
دينار بحريني

املجموع
دينار بحريني

يف  1يناير 2015
خم�ص�ص ال�سنة
مبالغ م�شطوبة

171.699
31.247
()32.147

		
8.345
		
		
()3.207

391.920
44.757
()68.917

571.964
76.004
()104.271

يف  31دي�سمرب 2015

170.799

		
5.138

367.760

543.697

			

2014

قطع غيار
			
مواد خام
ومواد
		
ب�ضاعة تامة
ومواد
		�أخرى
ال�صنع
ا�ستهالكية
دينار بحريني
		
دينار بحريني
دينار بحريني

املجموع
دينار بحريني

يف  1يناير 2014
خم�ص�ص ال�سنة
مبالغ م�شطوبة

162.736
8.963
-

		
9.528
		
		
()1.183

348.636
43.284
-

520.900
52.247
()1.183

يف  31دي�سمرب 2014

171.699

		
8.345

391.920

571.964
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 14ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى

ذمم جتارية مدينة [بعد ح�سم خم�ص�ص اال�ضمحالل البالغ
 500.923دينار بحريني ( 465.950 :2014دينار بحريني)]
ذمم جتارية مدينة � -أطراف ذات عالقة (�إي�ضاح )31

ذمم مدينة �أخرى
مبالغ مدفوعة مقدم ًا
ودائع
مبالغ م�ستحقة من �أطراف ذات عالقة (�إي�ضاح )31
مبالغ مدفوعة مقدم ًا من �أجل اال�ستثمارات

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

8.227.685
103.657

8.127.823
133.545

8.331.342
435.393
162.714
52.221
144
-

8.261.368
488.174
136.667
52.576
10.452
18.266

8.981.814

8.967.503

فيما يلي بنود و�شروط املوجودات املالية املذكورة �أعاله:
	ال ت�ستحق �أية فائدة على الذمم التجارية املدينة ويتم ت�سويتها عاد ًة خالل � 60إىل  90يوم ًا. بالن�سبة لبنود و�شروط الذمم التجارية املدينة � -أطراف ذات عالقة ومبالغ م�ستحقة لأطراف ذات عالقة ،راجع �إي�ضاح .31	ال ت�ستحق �أية فائدة على الذمم املدينة الأخرى وترتاوح �شروط ت�سويتها بني �شهر واحد �إىل ثالثة �أ�شهر. يف �سنة  ،2014املبالغ املدفوعة مقدم ًا من �أجل اال�ستثمارات متثل املبالغ املدفوعة مقدم ًا من �أجل االكتتاب يف ر�أ�سمال �شركة امل�ؤمترات واملعار�ض والبالغة  18.266ديناربحريني.
تم ا�ضمحالل ذمم تجارية مدينة ب�إجمالي  500.923دينار بحريني كما في  31دي�سمبر  465.950 :2014( 2015دينار بحريني) وتم عمل مخ�ص�ص لها بالكامل .بالن�سبة لتو�ضيحات
ب�ش�أن عمليات �إدارة مخاطر �إئتمان المجموعة ،راجع (�إي�ضاح .)33
فيما يلي التغييرات في مخ�ص�ص ا�ضمحالل الذمم التجارية المدينة:
2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

يف  1يناير
املخ�ص�ص لل�سنة (�صايف)
مبالغ م�شطوبة

465.950
92.326
()57.923

536.943
83.197
()154.190

يف  31دي�سمرب

500.923

465.950

فيما يلي التحليل الزمني للذمم التجارية املدينة غري امل�ضمحلة كما يف  31دي�سمرب:
المجموع
دينار بحريني

لم يفت موعد
ا�ستحقاقها وغير
م�ضمحلة
دينار بحريني

فات موعد ا�ستحقاقها ولكنها غير م�ضمحلة
�أكثر من 60
60-30
�أقل من 30
يومـــ ًا
يومــ ًا
يومــ ًا
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني

2015

8.331.342

3.756.615

1.959.154

1.469.252

1.146.321

2014

8.261.368

3.836.875

2.017.203

1.359.874

1.047.416

من املتوقع ا�سرتداد الذمم التجارية املدينة غري امل�ضمحلة بالكامل بنا ًء على اخلربات ال�سابقة .ال تقوم املجموعة باحل�صول على �ضمانات على الذمم التجارية املدينة.
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 15النقد وما في حكمه

�إن النقد وما في حكمه المدرج في القائمة الموحدة للتدفقات النقدية الموحدة ي�شمل الأر�صدة التالية:
		
		

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

�أر�صدة لدى البنوك ونقد
�سحوبات على المك�شوف من البنك

637.345
()1.122.741

591.874
()1.777.965

النقد وما حكمه في  31دي�سمبر

()485.396

()1.186.091

�إن �أر�صدة ال�سحوبات على المك�شوف من البنك هي غالب ًا بالدينار البحريني والدوالر الإمريكي وتحمل فائدة بمعدالت تجارية.
كما في  31دي�سمبر  ،2015لدى المجموعة مبالغ وقدرها  12.550.457دينار بحريني ( 9.539.486 :2014دينار بحريني) من ت�سهيالت القرو�ض غير الم�سحوبة التي تم الوفاء
بكافة �شروطها.

 16العمليات الموقوفة
ال�شركة القطرية البحرينية لتجارة الأغذية ذ.م.م�( .شركة زميلة) ،وهي �شركة ت�أ�س�ست في دولة قطر ،وهي حالي ًا تحت الت�صفية .وفق ًا لذلك ،تم ت�صنيف الموجودات والنتائج لل�سنة
لل�شركة القطرية البحرينية كموجودات محتفظ بها لغر�ض الت�صفية والعمليات الموقوفة .لم يتم االنتهاء من ت�صفية ال�شركة القطرية البحرينية بعد كما في  31دي�سمبر .2015
فيما يلي �أدناه نتائج ال�سنة من العمليات الموقوفة:
2014
2015
		
دينار بحريني
دينار بحريني
ملخ�ص قائمة الدخل ال�شامل لل�شركة الزميلة:
م�صروفات عامة و�إدارية وخ�سارة ال�سنة

-

()233.658

ح�صة المجموعة من نتائج ال�سنة من العمليات الموقوفة

-

()116.829

ال توجد لدى المجموعة �أية مبالغ م�ستحقة القب�ض �أو الدفع لدى ال�شركة القطرية البحرينية كما في  31دي�سمبر  2015و 31دي�سمبر .2014
لم تكن هناك �أية تدفقات نقدية من ال�شركة القطرية البحرينية لتجارة الأغذية خالل ال�سنوات المنتهية في  31دي�سمبر  2015و  31دي�سمبر .2014

 17ر�أ�س المال
		
		

امل�صرح به:
� )100.000.000 :2014( 100.000.000سهم بقيمة �إ�سمية قدرها  0.100دينار بحريني لل�سهم

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

10.000.000

10.000.000

ال�صادر واملكتتب واملدفوع بالكامل:
� )80.675.052 :2014( 80.675.052سهم بقيمة �إ�سمية قدرها  0.100دينار بحريني لل�سهم

8.067.505

8.067.505

�أ) فيما يلي توزيع ر�أ�س املال:
 31دب�سمرب 2014

 31دب�سمرب 2015
			
عدد
عدد
امل�ساهمني
الأ�سهم

الفئات
�أقل من 	%1
 %1لغاية
�أقل من 	%5
 %10لغاية
�أقل من 	%20
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عدد
امل�ساهمني

ن�سبة من جمموع
الأ�سهم
القائمة٪

			
ن�سبة من جمموع
عدد
الأ�سهم
الأ�سهم
القائمة٪

42.190.441

3.109

56

43.430.273

3.125

56

26.595.268

13

34

26.275.907

13

34

8.433.646

1

10

8.433.646

1

10

77.219.355

3.123

100

78.139.823

3.139

100
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 17ر�أ�س المال (تتمة)
ب) فيما يلي �أ�سم وجن�سية امل�ساهم الرئي�سي ،الذي يحتفظ ب�أكرث من  %5من ر�أ�س املال ال�صادر لل�شركة وعدد الأ�سهم املحتفظ بها من قبله:

اال�سم

اجلن�سية

عدد الأ�سهم

عبداحلميد زينل حممد زينل

بحريني

8.433.646

فيما يلي تفا�صيل جن�سية امل�ساهم ون�سبة ح�صة ملكيته ملجموع الأ�سهم القائمة لرا�س املال:

		

			2015

			
عدد
عدد
الم�ساهمين
الأ�سهم
الجن�سية
بحريني
�سعودي
كويتي
هندي
�أردني
اماراتي
بريطاني
م�صري
قطري
بلجيكي
�أخرى

2014

			
ن�سبة من مجموع
عدد
عدد
الأ�سهم القائمة
الم�ساهمين
الأ�سهم
لر�أ�س المال

ن�سبة من مجموع
الأ�سهم القائمة
لر�أ�س المال

75.488.784
756.465
710.932
131.264
35.918
31.978
21.500
11.655
5.581
2.460
22.818

3.092
15
2
3
1
1
1
1
2
1
4

97.7589
0.9796
0.9207
0.1700
0.0465
0.0414
0.0278
0.0151
0.0072
0.0032
0.0295

75.520.888
756.465
710.932
131.264
35.918
31.978
21.500
11.655
5.581
2.460
911.182

3.097
15
2
3
1
1
1
1
2
1
15

96.6484
0.9681
0.9098
0.1680
0.0460
0.0409
0.0275
0.0149
0.0071
0.0031
1.1661

77.219.355

3.123

100

78.139.823

3.139

100

فيما يلي تفا�صيل احل�ص�ص املحتفظ بها من قبل الهيئات احلكومية يف البحرين كن�سبة من جمموع الأ�سهم القائمة لر�أ�س املال:

		

			
2015

2014

			
ن�سبة من مجموع
			
عدد
عدد
الأ�سهم القائمة
عدد
عدد
الم�ساهمين
الأ�سهم
لر�أ�س المال
الم�ساهمين
الأ�سهم
هيئة الحكومية
						
2
3.468.057
4.2988
2
3.468.057
م�ؤ�س�سة حكومية

ن�سبة من مجموع
الأ�سهم القائمة
لر�أ�س المال
4.2988
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� 18أ�سهم خزانة
تمثل �أ�سهـم الخزانة � )2.535.229 :2014( 3.455.697سهم وب�إجمالي  791.475دينار بحريني ( 564.821 :2014دينار بحريني) ،التي تمثل  )%3.14 :2014( %4.28من ر�أ�س المال
ال�صادر ،والمحتفظ بها من قبل ال�شركة .قامت ال�شركة ب�إعادة �شراء � 920.468سهم �إ�ضافي بقيمة  226.654دينار بحريني (� 19.100 :2014سهم �إ�ضافي بقيمة  4.597دينار بحريني)
 19عالوة �إ�صدار �أ�سهم
نتجت عالوة �إ�صدار الأ�سهم من �إ�صدار �أ�سهم في �سنة  2000وحقوق الأ�سهم ال�صادرة في �سنة  2008وهي غير متاحة للتوزيع .ولكن يمكن ا�ستخدامها في الحاالت التي ين�ص عليها
قانون ال�شركات التجارية البحريني.
�	20إحتياطي قانوني
وفق ًا لمتطلبات قانون ال�شركات التجارية البحريني والنظام الأ�سا�سي لل�شركة تم تحويل  %10من ربح ال�سنة �إلى الإحتياطي القانوني .يجوز لل�شركة �أن تقرر �إيقاف مثل هذه التحويالت
ال�سنوية عندما يبلغ الإحتياطي القانوني  %50من ر�أ�س المال ال�صادر والمدفوع .خالل ال�سنة ،قامت ال�شركة بتحويل مبلغ وقدره  173.414دينار بحريني ( 160.872 :2014دينار
بحريني) �إلى الإحتياطي القانوني.
�إن هذا الإحتياطي ال يمكن ا�ستخدامة لغر�ض التوزيع �إال في الحاالت التي ين�ص عليها قانون ال�شركات التجارية البحريني.
�	21إحتياطي عام
تم عمل التحويل �إلى الإحتياطي العام طبق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة .يمكن لل�شركة �إن تقرر �إيقاف هذه التحويالت ال�سنوية عندما يكون ذلك منا�سب ًا ،كما �إنه ال يوجد �أي قيود على
توزيع هذا الإحتياطي .خالل ال�سنة ،قامت ال�شركة بتحويل مبلغ وقدره  50.000دينار بحريني ( 50.000 :2014دينار بحريني) �إلى الإحتياطي العام.
�	22إحتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
يتعلق هذا الإحتياطي بتغيرات القيمة العادلة لال�ستثمارات المتاحة للبيع وتغيرات القيمة العادلة ال�ستثمارات ال�شركة الزميلة المتاحة للبيع وفروق ال�صرف الناتجة من تحويل العمليات الأجنبية.
�	23أرباح مبقاة  -غير قابلة للتوزيع
تمثل هذه ح�صة المجموعة في الإحتياطي القانوني من �شركاتها التابعة وهي غير قابلة للتوزيع .خالل ال�سنة ،قامت ال�شركة بتحويل مبلغ وقدره  24.190دينار بحريني ( :2014ال
�شيء) المتعلقة بح�صتها من الإحتياطي القانوني المحول من قبل �إحدى �شركاتها التابعة.
�	24أرباح �أ�سهم مدفوعة ومو�صى بتوزيعها
في اجتماع الجمعية العمومية ال�سنوي للم�ساهمين الذي عقد بتاريخ  29مار�س  ،2015تم �إعالن ودفع �أرباح �أ�سهم نقدية با�ستثناء �أ�سهم الخزانة ،بواقع  15فل�س لل�سهم وب�إجمالي
 1.172.097دينار بحريني لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  :2014( 2014با�ستثناء �أ�سهم الخزانة ،بواقع  13فل�س لل�سهم وب�إجمالي  1.016.066دينار بحريني متعلقة ب�سنة .)2013
تم اقتراح توزيع �أرباح �أ�سهم نقدية با�ستثناء �أ�سهم الخزانة ،بواقع  16فل�س لل�سهم وب�إجمالي  1.235.510دينار بحريني� :2014( ،أرباح �أ�سهم نقدية ب�إ�ستثناء �أ�سهم الخزانة ،بواقع
 15فل�س لل�سهم وب�إجمالي  1.172.097دينار بحريني) ،و�ستخ�ضع للموافقة الر�سمية في �إجتماع الجمعية العمومية ال�سنوي.
 25قرو�ض لأجل

		
		
�أ) قر�ض من بنك البحرين الوطني �ش.م.ب.
ب) قر�ض من بنك الأهلي املتحد �ش.م.ب1 - .
ج) قر�ض من بنك الأهلي املتحد �ش.م.ب2 - .
د) قر�ض من بنك حبيب املحدو د
هـ) قر�ض من بنك الأهلي املتحد �ش.م.ب3 - .
و) قر�ض من بنك الأهلي املتحد �ش.م.ب4 - .
ز) قر�ض من تيرتا الفال
ح) متويل �سيارات 1 -
ط) متويل �سيارات 2 -
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2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

625.000
270.845
270.837
166.667
89.906
52.096
4.072
-

520.842
354.168
333.333
146.714
114.592
20.668
19.440
1.984

1.479.423

1.511.741

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

 25قرو�ض لأجل
تم عر�ض القرو�ض لأجل في القائمة الموحدة للمركز المالي كالتالي:

		
		

غري متداولة
متداولة

		

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

616.450
862.973

854.341
657.400

1.479.423

1.511.741

يتم الإف�صاح عن �أق�ساط القرو�ض امل�ستحقة الدفع خالل � 12شهر ًا من تاريخ القائمة املوحدة للمركز املايل كجزء متداول واملتبقي مت الإف�صاح عنها كجزء غري متداول.
�أ) مت احل�صول على قر�ض من بنك البحرين الوطني �ش.م.ب ،.لأغرا�ض ر�أ�س املال العامل ،وهو معرو�ض بالدينار البحريني� .إن القر�ض م�ستحق الدفع على  12ق�سط ربع �سنوي بقيمة
 62.500دينار بحريني ( :2014ال �شيء)� ،إبتداء ًا من يوليو  2015ويحمل فائدة مبعدل بيبور لثالثة �أ�شهر م�ضاف ًا �إليه � %2.15سنويا ( :2014ال �شيء) مت �ضمان القر�ض لأجل
مبوجب ال�سندات الإذنية ال�صادرة عن املجموعة.
ب) مت احل�صول على قر�ض لأجل من البنك الأهلي املتحد �ش.م.ب .ل�شراء الأر�ض الواقعة يف احلد وهو معرو�ض بالدينار البحريني� .إن القر�ض م�ستحق الدفع على  36ق�سط �شهري
مت�ساوي قيمة كل منها  20.833دينار بحريني ( 20.833 :2014دينار بحريني)� ،إبتداء ًا من يناير  2014ويحمل فائدة مبعدل بيبور لثالثة �أ�شهر م�ضاف ًا �إليه � %2.25سنويا
( :2014بيبور م�ضاف ًا �إليه  .)%2.25مت �ضمان القر�ض لأجل مبوجب ال�سندات الإذنية ال�صادرة عن املجموعة.
ج) مت احل�صول على قر�ض لأجل من البنك الأهلي املتحد �ش.م.ب .لأغرا�ض ر�أ�س املال العامل وهو معرو�ض بالدينار البحريني� .إن القر�ض م�ستحق الدفع على  24ق�سط ربع �سنوي
مت�ساوي قيمة كل منها  20.833دينار بحريني ( 20.833 :2014دينار بحريني) �إبتداء ًا من فرباير 2013ويحمل فائدة مبعدل بيبور لثالثة �أ�شهر م�ضاف ًا �إليه � %3سنويا (:2014
بيبور م�ضاف ًا �إليه  .)%3مبوجب ال�سندات الإذنية ال�صادرة عن املجموعة.
د) مت احل�صول على قر�ض لأجل من بنك حبيب املحدود لأغرا�ض ر�أ�س املال العامل وهو معرو�ض بالدينار البحريني� .إن القر�ض م�ستحق الدفع على  12ق�سط ربع �سنوي مت�ساوي قيمة
كل منها  41.667دينار بحريني ( 41.667 :2014دينار بحريني) �إبتداء ًا من �أكتوبر  2013ويحمل فائدة مبعدل بيبور لثالثة �أ�شهر م�ضاف ًا �إليه � %2سنويا ( :2014بيبور لثالثة
�أ�شهر م�ضاف ًا �إليه � %2سنويا) .مت �ضمان القر�ض لأجل مبوجب ال�سندات الإذنية ال�صادرة عن املجموعة.
هـ) مت احل�صول على قر�ض لأجل من البنك الأهلي املتحد �ش.م.ب .للنفقات الر�أ�سمالية وهو معرو�ض بالدينار البحريني� .إن القر�ض م�ستحق الدفع على  60ق�سط �شهري متفاوت
�إبتداء ًا من �أغ�سط�س  2012ويحمل فائدة مبعدل بيبور لثالثة �أ�شهر م�ضاف ًا �إليه  :2014( %3.0بيبور لثالثة �أ�شهر م�ضاف ًا �إليه � )%3.0سنويا .مت �ضمان القر�ض لأجل مبوجب
ال�سندات الإذنية ال�صادرة عن املجموعة.
و) مت احل�صول على قر�ض لأجل من البنك الأهلي املتحد �ش.م.ب .لأغرا�ض ر�أ�س املال العامل وهو معرو�ض بالدينار البحريني� .إن القر�ض م�ستحق الدفع على  48ق�سط �شهري مت�ساوي
قيمة كل منها  5.208دينار بحريني ( 5.208 :2014دينار بحريني) �إبتداء ًا من نوفمرب  2012ويحمل فائدة مبعدل بيبور لثالثة �أ�شهر م�ضاف ًا �إليه  :2014( %3.0بيبور لثالثة �أ�شهر
م�ضاف ًا �إليه � )%3.0سنويا .مت �ضمان القر�ض لأجل مبوجب ال�سندات الإذنية ال�صادرة عن املجموعة.
ز) مت احل�صول يف على هذا القر�ض مبوجب م�شروع متويل املوجود من تيرتا الفال كريديت �أ بي من �أجل �شراء جهاز تعبئة �آي�س كرمي ب�صايف قيمة دفرتية تبلغ  119.476دينار بحريني
( 130.892 :2014دينار بحريني)� .إن هذا القر�ض هو باليورو وي�ستحق الدفع على  16ق�سط ربع �سنوي متفاوت ابتدء ًا من دي�سمرب  .2011يحمل القر�ض فائدة مبعدل يوروبور
لثالثة �أ�شهر م�ضاف ًا �إليه � %2.2سنويا .مت �ضمان القر�ض مقابل جهاز تعبئة الآي�س الكرمي املمول من خالل القر�ض.
ح) مت احل�صول على هذا القر�ض من �أجل �شراء مركبات وهو معرو�ض بالدينار الكويتي .ت�ستحق هذه القرو�ض الدفع على �أق�ساط متفاوتة تنتهي يف مار�س  2016وحتمل فائدة فعلية
مبعدل � %11.10سنوي ًا (� .)%11.10 :2014إن هذا القر�ض م�ضمون مقابل املركبات املمولة من خالل القر�ض (راجع �إي�ضاح .)9
ط) مت احل�صول على هذا القر�ض من �أجل �شراء مركبات وهو معرو�ض بالدينار البحريني .ويحمل فائدة فعلية مبعدل � %5.81سنوي ًا .ومت �سداد القر�ض بالكامل خالل ال�سنة� .إن هذا
القر�ض م�ضمون مقابل املركبات املمولة من خالل القرو�ض (راجع �إي�ضاح .)9
تتطلب �شروط اتفاقيات القرو�ض االلتزام ببع�ض العهود املتعلقة بالن�سب املالية و�أرباح الأ�سهم املعلنة للم�ساهمني .وقد مت االلتزام بحميع تعهدات القرو�ض.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

 26مكاف�آت نهاية الخدمة للموظفين
�إن التغريات يف املخ�ص�ص املثبت يف القائمة املوحدة للمركز املايل هي كما يلي:
		2015
		دينار بحريني

2014
دينار بحريني

كما يف  1يناير
املخ�ص�ص خالل ال�سنة (�إي�ضاح )7
املدفوع خالل ال�سنة

1.001.759
162.480
()85.494

982.879
167.503
()148.623

يف  31دي�سمرب

1.078.745

1.001.759

 27قر�ض من حقوق غير م�سيطرة
هذا قر�ض غري م�ضمون وال يوجد �شروط �سداد حمددة له ،ويحمل فائدة مبعدل فعلي قدرها � )% 5 :2014( % 5سنوي ًا.
 28ذمم تجارية دائنة وذمم �أخرى

ذمم جتارية دائنة
م�صروفات م�ستحقة
�أرباح �أ�سهم غري مطالب بها
ذمم دائنة �أخرى
مبالغ م�ستحقة لأطراف ذات عالقة (�إي�ضاح )31

		2015
		دينار بحريني

2014
دينار بحريني

3.369.810
1.018.883
398.350
337.928
316.314

3.019.331
860.750
481.935
291.539
342.958

		5.441.285

4.996.513

فيما يلي �أحكام و�شروط املطلوبات املالية املذكورة �أعاله:
	ال ت�ستحق �أية فائدة على الذمم التجارية الدائنة ويتم ت�سويتها عادة خالل � 60إىل  90يوم ًا. بالن�سبة للبنود وال�شروط املتعلقة باملبالغ امل�ستحقة للأطراف ذات العالقة ،راجع (�إي�ضاح .)31	ال ت�ستحق �أية فائدة على الذمم الدائنة الأخرى وترتاوح �شروط ت�سويتها بني �شهر واحد �إىل ثالثة �أ�شهر.للتو�ضيحات ب�ش�أن عمليات �إدراة خماطر �إئتمان املجموعة راجع (�إي�ضاح.)33
 29قرو�ض ا�ستيراد
مت احل�صول على هذه القرو�ض من بنوك جتارية لإ�سترياد مواد خام وب�ضاعة تامة ال�صنع مع متو�سط مرجح ل�سعر فائدة فعلي مبعدل � )%3.4 :2014( %3.34سنوي ًا وهي م�ضمونة
مبوجب ال�سندات الإذنية ال�صادرة عن املجموعة.
 30جوهري ًا ب�شكل جزئي �شركة تابعة مملوكة
متتلك املجموعة ح�صة ملكية بن�سبة  %51يف �شركة �أوال للألبان ذ.م.م ،.وهي �شركة تابعة ت�أ�س�ست يف مملكة البحرين وتعمل يف جمال �إنتاج ومتوين احلليب وع�صائر الفواكه
والأي�سكرمي و�صل�صة الطماطم.
فيما يلي �أدناه ملخ�ص املعلومات املالية لل�شركة التابعة .ت�ستند هذه املعلومات على املبالغ قبل اال�ستبعادات البينية.
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 30جوهري ًا ب�شكل جزئي �شركة تابعة مملوكة (تتمة)
ملخ�ص قائمة الدخل ال�شامل:

2015
دينار بحريني

مبيعات
دخل ت�شغيلي �آخر
تكاليف املبيعات
م�صروفات البيع والتوزيع
تكاليف املوظفني
م�صروفات عامة و�إدارية
تكاليف التمويل
ا�ستهالك
خ�سائر �صرف العمالت (�صايف)

13.416.995
13.416.211
64.367
24.502
	)	(10.673.787)	(9.590.188
	)	(1.175.601)	(1.280.843
	)	(1.123.787)	(1.232.149
	)	(305.190)	(334.205
	)	(164.517)	(128.039
	)	(93.732)	(108.102
	)	(8.715)	(41.300

		

2014
دينار بحريني

الربح (اخل�سارة) لل�سنة

725.887

	)	(63.967

الدخل (اخل�سارة) ال�شاملة الأخرى

3.884

	)	(51.082

جمموع الدخل (اخل�سارة) ال�شاملة

729.771

	)	(115.049

العائد �إىل احلقوق غري امل�سيطرة

357.588

	)	(56.374
		

خالل ال�سنة ،مل يتم دفع �أرباح �أ�سهم للحقوق غري امل�سيطرة ( :4102ال �شىء)

2014
دينار بحريني		

		
2015
دينار بحريني
ملخ�ص قائمة املركز املايل:
			
3.431.851
3.583.980
خمزون ونقد و�أر�صدة لدى بنوك (متداول)
1.660.676
1.363.659
عقارات و�آالت ومعدات وموجودات �أخرى (غري متداولة)
3.341.056
3.153.716
ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى (متداول)
	)	(1.897.805)	(2.276.928
ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى (متداول)
	)	(1.369.043)	(600.103
�سحوبات على املك�شوف من البنك (متداول)
	)	(915.104)	(259.503
قرو�ض ت�ستحق عليها فائدة و�إلتزامات الإقرتا�ض (متداول)
	)	(1.353.899)	(1.293.098
قرو�ض ت�ستحق عليها فائدة و�إلتزامات الإقرتا�ض (غري متداول)
	)	(411.283)	(455.502
مكاف�آت نهاية خدمة املوظفني (غري متداول)

احلقوق

2.486.449

2.601.498

العائد اىل:
حاملي �أ�سهم ال�شركة االم
حقوق غري م�سيطرة

1.640.273
1.575.948

		
1.268.089
1.218.360

3.216.221

2.486.449
		

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني		

		

ملخ�ص معلومات قائمة التدفقات النقدية:
		
�صايف التدفقات النقدية من االن�شطة الت�شغيلية
�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة اال�ستثمارية
�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف االن�شطة التمويلية
تعديل حتويل العمالت االجنبية
�صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

520.998
1.504.945
	)	(168.128)	(59.956
	)	(58.802)	(716.400
	)	(51.082
3.884
732.473

242.986

التقــــــريـر السـنـــــوي 2015

49

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

 31معامالت مع الأطراف ذات العالقة
تمثل الأطراف ذات العالقة ال�شركات الزميلة والم�ساهمين الرئي�سيين و�شركات ذات �أع�ضاء مجل�س �إدارة م�شتركين وموظفي الإدارة الرئي�سيين للمجموعة و�شركات تخ�ضع ل�سيطرة
�أو �سيطرة م�شتركة �أو المت�أثرة من قبل هذه الأطراف .يتم الموافقة على �سيا�سات الت�سعير و�شروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت من قبل �إدارة المجموعة.
فيما يلي المعامالت والأر�صدة المتعلقة بالأطراف ذات العالقة المت�ضمنة في القائمة الموحدة للمركز المالي والقائمة الموحدة للدخل:
الأ�سم

		

		
�شركة البحرين للموا�شي �ش.م.ب( .مقفلة)
		
ال�شركة القطرية البحرينية لتجارة الأغذية ذ.م.م.
		
�شركة يو�سف عبدالرحمن اجننري القاب�ضة ذ.م.م.
		
انرت�شيليد ذ.م.م.
		
ال�شركة املتحدة ل�صناعات الورق �ش.م.ب( .مقفلة)
�شركة دملون للدواجن �ش.م.ب		.
		
مركز �سفريات املنامة
		
جمموعة حممد جالل
�شركة �صالح ال�صالح ذ.م.م		 .
		
�شركة �إبراهيم خليل كانو �ش.م.ب( .مقفلة)
		
�شركة حممد علي زينل عبداهلل (مازا)
		
�شركة فخرو للإلكرتونيات ذ.م.م.
		
امل�ؤ�س�سة الوطنية للنقل
بدجت – ت�أجري ال�سيارات 		
		
�شركة البحرين لل�سينما �ش.م.ب.
خالد امل�ؤيد و�أوالده ذ.م.م		 .
		
بي �إم �إم �آي �ش.م.ب.
�شركة توريد الأغذاية ذ.م.م		 .
		
جمموعة بانز �ش.م.ب( .مقفلة)
عبداهلل يو�سف فخرو و�أوالده 		

			
			
مبيعات
		
دينار بحريني
 31دي�سمرب 2015
�شركات زميلة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�شرتكني
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�شركة زملية
		
�شركة زملية
ع�ضو جمل�س �إدارة م�شرتك
ع�ضو جمل�س �إدارة م�شرتك
ع�ضو جمل�س �إدارة م�شرتك
ع�ضو جمل�س �إدارة م�شرتك
ع�ضو جمل�س �إدارة م�شرتك
ع�ضو جمل�س �إدارة م�شرتك
ع�ضو جمل�س �إدارة م�شرتك
ع�ضو جمل�س �إدارة م�شرتك
ع�ضو جمل�س �إدارة م�شرتك
ع�ضو جمل�س �إدارة م�شرتك
ع�ضو جمل�س �إدارة م�شرتك
ع�ضو جمل�س �إدارة م�شرتك
ع�ضو جمل�س �إدارة م�شرتك
ع�ضو جمل�س �إدارة م�شرتك
ع�ضو جمل�س �إدارة م�شرتك
ع�ضو جمل�س �إدارة م�شرتك
ع�ضو جمل�س �إدارة م�شرتك
ع�ضو جمل�س �إدارة م�شرتك

تقدمي اخلدمات وا�ستالم �أرباح الأ�سهم.
�شركة حتت الت�صفية.
ا�ستالم اخلدمات.
خدمات الت�أمني.
�شراء مواد التعبئة والتغليف.
م�شرتيات وا�ستالم �أرباح الأ�سهم.
ا�ستالم اخلدمات.
�شراء وبيع الب�ضائع.
�شراء وبيع الب�ضائع.
�شراء قطع الغيار وتقدمي اخلدمات.
�شراء وبيع الب�ضائع.
مبيعات.
ا�ستالم اخلدمات.
ا�ستالم اخلدمات.
مبيعات.
م�شرتيات.
�شراء وبيع الب�ضائع .وا�ستالم �أرباح الأ�سهم
بيع الب�ضائع.
مبيعات وا�ستالم �أرباح الأ�سهم.
بيع الب�ضائع وا�ستالم اخلدمات.

مبالغ م�ستحقة
من �أطراف
ذات عالقة
دينار بحريني

مبالغ م�ستحقة
لأطراف
ذات عالقة
دينار بحريني

449.711

1.003.302

31.728
329.927

103.657

144
-

149
316.165

449.711

1.003.302

361.655

103.657

144

316.314

مبالغ م�ستحقة
من �أطراف
ذات عالقة
دينار بحريني

مبالغ م�ستحقة
لأطراف
ذات عالقة
دينار بحريني

1.143.298

923.003

43.154
279.632

133.545

10.452
-

149
342.809

1.143.298

923.003

322.786

133.545

10.452

342.958

			
			
مبيعات
		
دينار بحريني
 31دي�سمرب 2014
�شركات زميلة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�شرتكني

		
العالقة

طبيعة املعامالت

		
دخل
�شراء
ذمم جتارية
ت�شغيلي
ب�ضائع
مدينة
وخدمات	�آخر
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني

		
دخل
�شراء
ذمم جتارية
ت�شغيلي
ب�ضائع
مدينة
وخدمات	�آخر
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

 31معامالت مع الأطراف ذات العالقة (تتمة)
بنود و�شروط المعامالت مع الأطراف ذات العالقة
الم�شتريات من والمبيعات �إلى الأطراف ذات العالقة يتم �إجراءها على �أ�سا�س �أ�سعار ال�سوق العادية .الأر�صدة القائمة في نهاية ال�سنة الناتجة �ضمن االعمال االعتيادية ،هي غير
م�ضمونة وبدون فوائد ويتم ت�سويتها على �أ�سا�س نقدي .لم ت�سجل المجموعة �أي ا�ضمحالل على المبالغ الم�ستحقة من �أطراف ذات عالقة لل�سنوات المنتهية في  31دي�سمبر  2015و31
دي�سمبر  .2014لم ت�سجل المجموعة �أي ا�ضمحالل على المبالغ الم�ستحقة من قبل �أطراف ذات عالقة.
في �سنة المنتهية في  31دي�سمبر  ،2014قامت المجموعة ب�إثبات مخ�ص�ص �إ�ضمحالل بمبلغ وقدره  116.829دينار بحريني فيما يتعلق بالمبالغ الم�ستحقة من ال�شركة القطرية البحرينية
لتجارة الأغذية ذ.م.م�( .شركة زميلة) ،وهي �شركة ت�أ�س�ست في دولة قطر ،وهي حالي ًا قيد الت�صفية .ولم يتم �إثبات مثل تلك الخ�سائر خالل ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر .2015

مكاف�آت موظفي الإدارة الرئي�سيين
فيما يلي مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة و�أع�ضاء الإدارة الآخرين الرئي�سيين خالل ال�سنة:
				
				
		
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
		
�أتعاب ح�ضور �إجتماعات جمل�س الإدارة

		
2015
دينار بحريني
100.000
		
63.450

2014
دينار بحريني
95.000
55.400

				
		
مكاف�آت ق�صرية الأجل
		
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
			
عالوات

163.450
251.765
		
11.555
		
12.252

150.400
259.341
9.373
12.588

275.572
439.022

281.302
431.702

				
				
فيما يلي تفا�صيل �إجمايل ح�صة امللكية املحتفظ بها من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة كما يف  31دي�سمرب:
عدد الأ�سهم املحتفظ بها
					
2014
		
2015
العالقة
		 اال�سم
1.888.137
1.888.137
رئي�س جمل�س الإدارة
		�إبراهيم حممد علي زينل
()1
542.227
542.227
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
		 يو�سف �صالح عبداهلل ال�صالح
()2
491.545
491.545
ع�ضو جمل�س الإدارة
( )3خالد عبدالرحمن خليل امل�ؤيد
وع�ضو اللجنة التنفيذية
			
1.583.161
1.583.161
ع�ضو جمل�س الإدارة
		 الدكتور ع�صام عبداهلل يو�سف فخرو
()4
وع�ضو اللجنة التنفيذية
			
295.809
311.115
ع�ضو
		�إبراهيم �صالح الدين �أحمد �إبراهيم
()5
203.901
203.901
ع�ضو
		 �سامي حممد يو�سف جالل
()6
450.000
450.000
ع�ضو
		 جهاد يو�سف عبداهلل �أمني
()7
250.184
270.184
ع�ضو
		 عبدالر�ضا حممد ر�ضا الديلمي
()8
211.075
211.075
ع�ضو
		 علي يو�سف عبدالرحمن عبدالرحيم
()9
149.660
174.757
ع�ضو
( )10ف�ؤاد �إبراهيم خليل كانو

		 اال�سم
		�إبراهيم حممد علي زينل
()1
		 يو�سف �صالح عبداهلل ال�صالح
()2
( )3خالد عبدالرحمن خليل امل�ؤيد
			
		 الدكتور ع�صام عبداهلل يو�سف فخرو
()4
			
		�إبراهيم �صالح الدين �أحمد �إبراهيم
()5
		 �سامي حممد يو�سف جالل
()6
		 جهاد يو�سف عبداهلل �أمني
()7
		 عبدالر�ضا حممد ر�ضا الديلمي
()8
		 علي يو�سف عبدالرحمن عبدالرحيم
()9
( )10ف�ؤاد �إبراهيم خليل كانو

العالقة
رئي�س جمل�س الإدارة
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
وع�ضو اللجنة التنفيذية
ع�ضو جمل�س الإدارة
وع�ضو اللجنة التنفيذية
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو

ن�سبة ح�صة الملكية بنا ًء على ر�أ�س المال
ال�صادر بعد ح�سم الأ�سهم الخزانة
2014
		
2015
2.42
		
2.45
0.69
		
0.70
0.63
		
0.77
		
2.05

2.03

		
0.40
		
0.26
		
0.58
		
0.35
		
0.27
		
0.23

0.38
0.26
0.58
0.32
0.27
0.19
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

 32ارتباطات والتزامات

(�أ)	�إرتباطات النفقات الر�أ�سمالية
فيما يلي ارتباطات النفقات الر�أ�سمالية املتوقعة املتعاقد عليها بتاريخ �إعداد التقارير املالية ولكن مل يتم عمل خم�ص�ص لها بعد:
2015
		
دينار بحريني
		
عقارات و�آالت ومعدات

140.388

2014
دينار بحريني
26.330

من املتوقع ت�سوية كافة الإرتباطات املذكورة �أعاله خالل �سنة واحدة.
(ب) �إرتباطات عقود الت�أجري الت�شغيلية – املجموعة كم�ست�أجر
دخلت املجموعة يف عقود ت�أجري جتارية على ممتلكات مكاتبها ومرافق الإنتاج والتخزين .هذه العقود الت�أجريية لديها �شروط �سارية ترتاوح بني � 1إىل � 8سنوات وهي قابلة للتجديد
ح�سب خيار املجموعة.

فيما يلي احلد الأدنى ملدفوعات الت�أجري امل�ستقبلية مبوجب عقود الت�أجري الت�شغيلية كما يف  31دي�سمرب:
					
2014
2015
دينار بحريني
دينار بحريني
		
خالل �سنة واحدة
بعد �سنة ولكن لي�ست �أكرث من خم�س �سنوات

196.004
446.544

196.485
359.357

النفقات الإجمالية لعقود الت�أجري الت�شغيلية املتعاقد عليها يف تاريخ القائمة املوحدة للمركز املايل

642.548

555.815

(ج) �ضمانات
بلغت العطاءات واملبالغ املدفوعة مقدم ًا و�ضمانات الأداء ال�صادره من قبل البنوك نياب ًة عن املجموعة �ضمن �أعمالها االعتيادية  585.491دينار بحريني كما يف  31دي�سمرب 2015
( 547.925 :2014دينار بحريني).
� 33سيا�سات و�أهداف �إدارة المخاطر المالية
املقدمة
�إن المطلوبات المالية الرئي�سية للمجموعة تت�ألف من قرو�ض لأجل وقر�ض من حقوق غير م�سيطرة وقرو�ض ا�ستيراد وجزء معين من ذمم تجارية دائنة وذمم �أخرى وال�سحوبات على
المك�شوف من البنك� .إن الغر�ض الرئي�سي لهذه المطلوبات المالية هو تمويل العمليات والنفقات الر�أ�سمالية للمجموعة .لدى المجموعة جزء معين من ذمم تجارية مدينة وذمم �أخرى
و�أر�صدة لدى بنوك ونقد الناتجة مبا�شر ًة من عملياتها .كما تحتفظ المجموعة با�ستثمارات متاحة للبيع.
تتعر�ض المجموعة لعدة مخاطر متمثلة في مخاطر ال�سوق ومخاطر االئتمان ومخاطر ال�سيولة.

اللجنة التنفيذية
�إن اللجنة التنفيذية هي الم�سئولة عن تقييم والت�صديق على الأعمال وا�ستراتيجيات المخاطر وخطط و�سيا�سات المجموعة ومخاطر ال�سوق وال�سيولة المتعلقة بالأن�شطة اال�ستثمارية
للمجموعة وذلك بتح�سين ال�سيولة وزيادة العوائد من الأموال المتاحة للمجموعة.
جمل�س الإدارة
�إن مجل�س الإدارة هو الم�سئول عن �إدارة المخاطر ككل والت�صديق على مبادئ وا�ستراتيجيات المخاطر.
خماطر ال�سوق
مخاطر ال�سوق هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية الم�ستقبلية لأداة مالية نتيجة لتغيرات �أ�سعار ال�سوق .ت�شتمل �أ�سعار ال�سوق على مخاطر �سعر الفائدة ومخاطر
العملة الأجنبية ومخاطر �أ�سعار الأ�سهم .الأدوات المالية التي تت�أثر من خالل مخاطر ال�سوق تت�ضمن على اال�ستثمارات المتاحة للبيع وجزء معين من الذمم التجارية المدينة والذمم
الأخرى وقرو�ض لأجل وقرو�ض اال�ستيراد وجزء معين من الذمم الدائنة والذمم الأخرى وال�سحوبات على المك�شوف من البنك.
تم �إعداد تحليل ح�سا�سية القوائم على �أ�سا�س �أن �صافي مبلغ الدين ،ن�سبة المعدالت العائمة �إلى الثابتة للدين ون�سبة الأدوات المالية في العمالت الأجنبية جمعيها ثابتة كما في 31
دي�سمبر  2015و 31دي�سمبر .2014
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

� 33سيا�سات و�أهداف �إدارة المخاطر المالية (تتمة)
خماطر ال�سوق (تتمة)
ي�ستثني التحليل ت�أثير التغيرات في متغيرات ال�سوق للموجودات والمطلوبات غير المالية للعمليات الخارجية.
تم عمل الفر�ضيات التالية في ح�ساب تحليل الح�سا�سية:
�أ) تتعلق ح�سا�سية قائمة املركز املايل باملوجودات واملطلوبات املالية كما يف  31دي�سمرب  2015و 31دي�سمرب 2014؛
ب)	�إن ح�سا�سية بنود القائمة املوحدة للدخل ذات ال�صلة هو ت�أثري التغريات املفرت�ضة يف خماطر ال�سوق املعنية .ت�ستند هذه على املوجودات واملطلوبات املالية املحتفظ بها كما يف 31
دي�سمرب  2015و 31دي�سمرب 2014؛ و
ج) يتم �إحت�ساب ح�سا�سية احلقوق بالأخذ يف االعتبار ت�أثري اال�ستثمارات املتاحة للبيع وحتويل العمالت الأجنبية يف  31دي�سمرب  2015و 31دي�سمرب  2014باملتغريات املفرت�ضة
للمخاطر الأ�سا�سية.
خماطر �أ�سعار الفائدة
�إن خماطر ا�سعار الفائدة هي خماطر تذبذب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية نتيجة لتغريات يف �أ�سعار الفائدة .تتعر�ض املجموعة ملخاطر �أ�سعار الفائدة على
مطلوباتها التي حتمل فائدة مبعدل عائم (�سحوبات على املك�شوف من البنك وبع�ض القرو�ض لأجل).
يو�ضح اجلدول التايل ح�سا�سية القائمة املوحدة للدخل للتغريات املحتملة املمكنة يف �أ�سعار الفائدة ،مع االحتفاظ بجميع املتغريات الأخرى ثابتة .يت�أثر ربح املجموعة لل�سنة من خالل
الت�أثري على ال�سحوبات على املك�شوف من البنك وبع�ض القرو�ض لأجل التي حتمل فائدة مبعدل عائم على النحو التايل:
				
الزيادة (النق�ص) يف النقاط الأ�سا�سية
(النق�ص) الزيادة يف الربح [بالدينار البحريني ]

			
2015
		 50+
		
()12.990

256.495

2014

		
50+
		
()16.341

258.171

خماطر العمالت الأجنبية
�إن خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر تذبذب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية نتيجة لتغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .تتعر�ض املجموعة
ملخاطر تغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية التي تتعلق ب�صورة رئي�سية بالأن�شطة الت�شغيلية للمجموعة (عندما يتم عر�ض الإيرادات وامل�صروفات بعملة خمتلفة عن العملة
الرئي�سية للمجموعة).
فيما عدا الذمم التجارية الدائنة مببلغ وقدره  113.383دينار بحريني ( 69.445 :2014دينار بحريني) وقر�ض لأجل مببلغ وقدره  21.918دينار بحريني ( 21.918 :2014دينار
بحريني) والتي هي بعمالت �أجنبية �أغلبها بالدوالر الإ�سرتايل والدينار الأردين والفرنك ال�سوي�سري واجلنيه اال�سرتليني والدينار الكويتي واليورو (� :2014أغلبها بالدوالر الإ�سرتايل
ب�شكل جوهري� .إن التغري مبعدل  %5يف �أ�سعار العمالت
والدينار الأردين والفرنك ال�سوي�سري واجلنيه اال�سرتليني والدينار الكويتي واليورو) ،ال تتعر�ض املجموعة ملخاطر عملة ٍ
الأجنبية �سوف لن يكون له ت�أثري جوهري على �أداء املجموعة.
مبا �أن الدينار البحريني مثبت بالدوالر الأمريكي ،لذلك ال متثل الأر�صدة بالدوالر الأمريكي والعمالت املثبتة بالدوالر الأمريكي خماطر عملة جوهرية.

خماطر �أ�سعار الأ�سهم
خماطر �أ�سعار الأ�سهم عبارة عن تذبذب قيمة الأداة املالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�سوق �سوا ًء كانت هذه التغريات نتيجة لعوامل خا�صة بالأداة املالية ذاتها �أو ال�صادرة عنها �أو
عوامل ت�ؤثر على جميع اال�ستثمارات املتداولة يف ال�سوق.
تدير املجموعة خماطر �أ�سعار الأ�سهم من خالل تنويع ا�ستثماراتها وو�ضع حدود للأفراد و�إجمايل �أدوات �أ�سهم حقوق امللكية .يتم تقدمي تقارير عن حمفظة �أ�سهم حقوق امللكية �إىل
اللجنة التنفيذية ب�صورة منتظمة .تقوم اللجنة التنفيذية مبراجعة وت�صديق جميع قرارات اال�ستثمارات.
يلخ�ص اجلدول التايل ح�سا�سية التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة للتغريات املحتملة املمكنة يف �أ�سعار الأ�سهم ،مع الإحتفاظ بجميع املتغريات الأخرى ثابتة� .إن ت�أثري االنخفا�ض يف
قيمة �أ�سعار الأ�سهم ميكن �أن يكون لها ت�أثري على القائمة املوحدة للدخل �أو القائمة املوحدة للدخل ال�شامل الآخر �أو التغريات يف احلقوق العائدة �إىل املجموعة ،وهذا يعتمد على ما �إذا
كان �أو مل يكن االنخفا�ض جوهري �أو طويل الأمد� .إن الزيادة يف �أ�سعار �أ�سهم حقوق امللكية ميكن �أن يكون لها ت�أثري على القائمة املوحدة للدخل ال�شامل الآخر القائمة املوحدة للتغريات
يف احلقوق فقط ولكن لي�س لها �أي ت�أثري على القائمة املوحدة للدخل.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

� 33سيا�سات و�أهداف �إدارة املخاطر املالية (تتمة)
خماطر ال�سوق (تتمة)
خماطر �أ�سعار الأ�سهم (تتمة)
			
الت�أثري على القائمة
		
املوحدة
تغريات يف
الدخل
القيمة العادلة
للأ�سهم
2014 		 2015
ا�ستثمارات م�سعرة
دينار بحريني
		
دينار بحريني
			
 البحرين -دول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى

ا�ستثمارات غري م�سعرة مدرجة بالقيمة العادلة
 �أ�سهم حقوق امللكية� -صناديق ا�ستثمارية

الت�أثري على القائمة
املوحدة للدخل ال�شامل
والتغريات يف
احلقوق
2014
		2015
دينار بحريني 		 دينار بحريني

		% 10
	% 10		%10
	% 10-

 			(		)36.313
 			(		)86.465

()10.823
()14.761

		 598.724
(		 )562.411
			
77.682
			8.783

595.778
()584.955
67.667
()52.906

		% 10
	%10		%10
	% 10-

 			 			 						 -

()1.567

		 227.230
(		 )227.230
			
50.137
(		 )50.137

211.533
()211.533
56.660
()55.093

لدى المجموعة ا�ستثمارات غير م�سعرة مدرجة بالتكلفة حيث �أن ت�أثير التغيرات في �أ�سعار الأ�سهم �سوف يتم بيانه فقط عند بيع اال�ستثمارات �أو عندما تعتبر م�ضمحلة ،حينها �سوف
يتم �إدراجها في القائمة الموحدة للدخل.
مخاطر االئتمان
�إن مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تنتج من عدم تمكن �أحد �أطراف الأداة المالية من الوفاء بالتزاماته الأمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف الآخر لخ�سارة مالية .تتعر�ض المجموعة
لمخاطر الإئتمان من �أن�شطتها الت�شغيلية (ب�صورة رئي�سية الذمم التجارية المدينة) و�أن�شطتها التمويلية ،مت�ضمنة �أر�صدة لدى البنوك والأدوات المالية الأخرى.

ذمم تجارية مدينة وذمم �أخرى
يتم �إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم التجارية المدينة والذمم الأخرى بمراعاة ال�سيا�سات والإجراءات المو�ضوعة من قبل المجموعة للرقابة المتعلقة ب�إدارة مخاطر �إئتمان
العميل .يتم تقييم الجودة الإئتمانية للعميل على �أ�سا�س معيارت�صنيف �إئتماني وا�سع النطاق ويتم تحديد الحدود الإئتمانية للأفراد وفق ًا لهذا التقييم ،ويتم مراقبة الذمم التجارية
الم�ستحقة ب�صورة منتظمة.
يتم تحليل الحاجة �إلى عمل مخ�ص�ص اال�ضمحالل بتاريخ �إعداد كل تقرير .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تقوم المجموعة بجمع المبالغ الم�ستحقة ال�صغيرة من العمالء في مجموعات متجان�سة
ويتم تقييمها لال�ضمحالل الجماعي .وت�ستند عملية �إحت�ساب المخ�ص�ص على البيانات التاريخية المتكبدة فع ًال.

تركز مخاطر االئتمان
تقيم المجموعة تركز مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالذمم التجارية المدينة كمنخف�ضة ،وذلك النت�شار عمالئها في عددة واليات ق�ضائية وقطاعات وتعمل في �أ�سواق م�ستقلة �إلى حد ًا كبير.
تقوم المجموعة ببيع منتجاتها �إلى تجار الجملة وتجار التجزئة .تمثل ح�سابات �أكبر خم�سة من عمالء المجموعة  %24في  31دي�سمبر  )%23 :2014( 2015من الذمم التجارية المدينة
القائمة.

�أر�صدة م�صرفية
تنتج مخاطر االئتمان من الأر�صدة الم�صرفية عن عجز الطرف الآخر عن �سداد المبالغ .تحد المجموعة من مخاطر االئتمان هذه عن طريق التعامل مع بنوك ذات �سمعة جيدة فقط.
الحد الأق�صى للتعر�ض لمخاطر االئتمان
يو�ضح الجدول �أدناه الحد الأق�صى للتعر�ض لمخاطر االئتمان للبنود المدرجة في القائمة الموحدة للمركز المالي دون الأخذ في االعتبار �أي �ضمانات �أو تعزيزات �إئتمانية �أخرى:

ذمم جتارية مدينة
�أر�صدة لدى البنوك
ذمم �أخرى
ودائع
مبالغ م�ستحقة �أطراف ذات عالقة
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2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

8.331.342
580.274
435.393
52.221
144

8.261.368
480.126
488.174
52.576
10.452

9.399.374

9.929.696

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

� 33سيا�سات و�أهداف �إدارة المخاطر المالية (تتمة)
خماطر ال�سيولة
مخاطر ال�سيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة الم�ؤ�س�سة على الوفاء بالتزاماتها .تقلل المجموعة من مخاطر �سيولتها بالحر�ص على توفر الت�سهيالت الم�صرفية لها� .إن
�شروط مبيعات المجموعة تتطلب دفع المبالغ خالل � 60إلى  90يوم ًا من تاريخ البيع .يتم عادة �سداد الذمم التجارية الدائنة خالل  60الى 90يوم ًا من تاريخ ال�شراء /ال�شحن.
يلخ�ص الجدول �أدناه بيان �إ�ستحقاق المطلوبات المالية غير المخ�صومة للمجموعة في  31دي�سمبر على �أ�سا�س التواريخ التعاقدية لل�سداد ومعدالت الفائدة الحالية في ال�سوق.

			
عندالطلب
		
دينار بحريني
2015

اقل من
� 3أ�شهر
دينار بحريني

من � 3إىل		
� 12شهر ًا		
		
دينار بحريني

من � 1إىل
� 5سنوات
دينار بحريني

املجموع
دينار بحريني

707.584
1.122.741
-

3.228.354
310.583
2.310.195

		
486.464
		
		
579.852
		
642.114

672.466
-

4.422.402
1.122.741
1.562.901
2.952.309

-

7.838

		25.313

750.599

783.750

1.830.325

5.856.970

		
1.733.743

1.423.065

10.844.103

			
عندالطلب
		
دينار بحريني
2014

اقل من
� 3أ�شهر
دينار بحريني

من � 3إىل		
� 12شهر ًا		
		
دينار بحريني

من � 1إىل
� 5سنوات
دينار بحريني

املجموع
دينار بحريني

579.264
1.777.965
-

3.136.689
190.263
4.870.032

		419.810
		
		483.847
		859.417

908.241
-

4.135.763
1.777.965
1.582.351
5.729.449

-

7.838

		25.313

750.599

783.750

2.357.229

8.204.822

		
1.788.387

1.658.840

14.009.278

ذمم دائنة وذمم �أخرى
�سحوبات على املك�شوف من البنك
قرو�ض لأجل
قرو�ض ا�سترياد
قر�ض من حقوق غري
م�سيطرة

		

ذمم دائنة وذمم �أخرى
�سحوبات على املك�شوف من البنك
قرو�ض لأجل
قرو�ض ا�سترياد
قر�ض من حقوق غري
م�سيطرة

		

�إدارة ر�أ�س المال
�إن الهدف الرئي�سي لإدارة ر�أ�سمال ال�شركة هو الت�أكد ب�أن ال�شركة تحتفظ بدرجات ائتمانية قوية ون�سبة ر�أ�سمال عالية من �أجل دعم �أعمالها وزيادة الحد الأق�صى للقيمة
الم�ساهمين.
تقوم ال�شركة ب�إدارة هيكلة ر�أ�سمالها وعمل تعديالت على �ضوء التغيرات في الأو�ضاع االقت�صادية .من �أجل المحافظة على �أو تعديل هيكلة ر�أ�س المال ،يمكن لل�شركة تعديل مبالغ �أرباح
الأ�سهم المدفوعة للم�ساهمين �أو �إعادة �شراء �أ�سهمها �أو �إ�صدار �أ�سهم جديدة.
لم يتم عمل تغييرات في الأهداف وال�سيا�سات والعمليات خالل ال�سنوات المنتهية في  31دي�سمبر  2015و 31دي�سمبر .2014
تراقب المجموعة ر�أ�س المال على �أ�سا�س ن�سبة الدين �إلى الحقوق .ويتم �إحت�ساب الن�سبة ك�صافي الدين مق�سومة على الحقوق .يتم �إحت�ساب �صافي الدين ك�إجمالي الدين (�أي قرو�ض
لأجل وقر�ض من حقوق غير م�سيطرة وذمم تجارية دائنة وذمم �أخرى وقرو�ض اال�ستيراد مح�سوم ًا منها النقد وما في حكمه) .يت�ضمن ر�أ�س المال على جميع مكونات �أ�سهم الحقوق (�أي
�أ�سهم ر�أ�س المال وعالوة �إ�صدار �أ�سهم و�إحتياطي قانوني و�إحتياطي عام و�أرباح مبقاة قابلة للتوزيع و�أرباح مبقاة غير قابلة للتوزيع وتغيرات في القيم العادلة وتوزيعات مقترحة).
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

� 33سيا�سات و�أهداف �إدارة المخاطر المالية (تتمة)
�إدارة ر�أ�س المال (تتمة)

2015
دينار بحريني
1.479.423
627.000
5.441.285
2.927.426
485.396

2014
دينار بحريني
1.511.741
627.000
4.996.513
5.681.159
1.186.091

�صايف الدين

10.960.530

14.002.504

جمموع احلقوق العائدة �إىل مالك ال�شركة الأم

24.007.052

23.401.557

ن�سبة الدين �إىل احلقوق

	%46

%60

		
قرو�ض لأجل
قر�ض من حقوق غري م�سيطرة
ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى
قرو�ض ا�سترياد
�صايف ال�سحوبات على املك�شوف من البنك

 34قيا�سات القيمة العادلة
القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية هى املبالغ التي ميكن �أن يتم مبوجبها مبادلة �أداة يف معاملة جتارية تتم بني �أطراف لديهم املعرفة والرغبة ،فيما عدا البيع الإجباري �أو
الت�صفية.
القيمة العادلة للأدوات املالية
يتم تقدير القيمة العادلة للأدوات املالية بنا ًء على الطرق والفر�ضيات التالية:
�أ) الأر�صدة لدى البنوك والنقد وال�سحوبات على املك�شوف من البنك وجزء معني من الذمم التجارية املدينة والذمم الأخرى وجزء معني من الذمم التجارية الدائنة والذمم
الأخرى تقارب قيمها املدرجة ويعود ذلك �إىل حدٍ كبري للإ�ستحقاقات الق�صرية الأجل لتلك الأدوات كما يف  31دي�سمرب  2015و 31دي�سمرب 2014؛
ب) تقييم القرو�ض لأجل وقر�ض من حقوق غري م�سيطرة وقرو�ض اال�سترياد من قبل املجموعة بنا ًء على معايري مثل �أ�سعار الفائدة .ال تختلف القيم املدرجة ب�شكل جوهري عن
قيمها العادلة كما يف  31دي�سمرب  2015و 31دي�سمرب 2014؛ و
ج) تم ا�شتقاق القيمة العادلة لال�ستثمارات المتاحة للبيع الم�سعرة من �أ�سعار ال�سوق المعلنة في الأ�سواق الن�شطة �أو في حالة اال�ستثمارات المتاحة للبيع غير الم�سعرة ،با�ستخدام
تقنيات التقييم المنا�سبة.
القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات غري املالية
ال متتلك املجموعة �أي موجودات �أو مطلوبات غري مالية التي تقا�س بالقيمة العادلة كما يف  31دي�سمرب  2015و 31دي�سمرب .2014
الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة
بالن�سبة للت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة راجع �إي�ضاح .12
الأدوات املالية ح�سب الفئة
يتم قيا�س الموجودات المالية والمطلوبات المالية ب�صورة م�ستمرة �إما بالقيمة العادلة �أو التكلفة المطف�أة .تو�ضح ال�سيا�سات المحا�سبية الرئي�سية في �إي�ضاح  2كيفية قيا�س فئات
الأدوات المالية وكيفية �إثبات الدخل والم�صروفات بما في ذلك مكا�سب وخ�سائر القيمة العادلة .يحلل الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية في القائمة الموحدة للمركز
المالي ح�سب فئة الأداة المالية التي تتعلق بها ،وبالتالي على �أ�سا�س القيا�س:
الموجودات المالية
في  31دي�سمبر 2015
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ذمم تجارية مدينة وذمم �أخرى
�أر�صدة لدى البنوك ونقد

في  31دي�سمبر 2014
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ذمم تجارية مدينة وذمم �أخرى
�أر�صدة لدى البنوك ونقد
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قرو�ض وذمم مدينة
دينار بحريني
8.819.100
637.345

ا�ستثمارات متاحة للبيع
دينار بحريني
9.855.448
-

المجموع
دينار بحريني
9.855.448
8.819.100
637.345

9.456.445

9.855.448

19.311.893

قرو�ض وذمم مدينة
دينار بحريني
8.812.570
591.874
9.404.444

ا�ستثمارات متاحة للبيع
دينار بحريني
9.669.590
9.669.590

المجموع
دينار بحريني
9.669.590
8.812.570
591.874
19.074.034

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

 34قيا�سات القيمة العادلة (تتمة)
املطلوبات املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة
ذمم تجارية دائنة وذمم �أخرى
قرو�ض ا�ستراد
قرو�ض لأجل
�سحوبات على المك�شوف من البنك
قر�ض من حقوق غير م�سيطرة
 35قطاعات الأعمال

2015
دينار بحريني

2014
دينار بحريني

4.422.402
2.927.426
1.479.423
1.122.741
627.000

4.135.763
5.681.159
1.511.741
1.777.965
627.000

10.578.992

13.733.628

لأغرا�ض الإدارة ،مت تق�سيم املجموعة �إىل وحدات �أعمال على �أ�سا�س منتجاتها وخدماتها ولديها �ستة قطاعات �أعمال 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 الأوراق املالية امل�سعرة وغري امل�سعرة (مت�ضمنة اال�ستثمار يف �شركات زميلة).
ا�ستثمارات
منتجات الألبان واملرطبات	�إنتاج الألبان وت�صنيع وتوزيع منتجات الألبان والع�صائ�إ والآي�س كرمي وتعبئة املياه.
ا�سترياد وتوزيع الفواكه واخل�ضراوات واملواد الغذائية الأخرى.
الفواكه واخل�ضراوات
تقدمي خدمات التخزين والنقل والإمداد.
التخزين والنقل والإمداد
ح�صة املجموعة من نتائج ال�شركة الزميلة التي هي قيد الت�صفية.
العمليات املوقوفة
لم يتم تجميع �أية من القطاعات الت�شغيلية لت�شكل القطاعات الت�شغيلية المبينة �أعاله.
تقوم الإدارة بمراقبة نتائج عمليات وحدات �أعمالها ب�صورة منف�صلة لغر�ض �إتخاذ القرارات المتعلقة بتخ�صي�ص الموارد وتقييم الأداء .يتم تقييم �أداء القطاع على �أ�سا�س الربح �أو
الخ�سارة الت�شغيلية حيث تختلف من نواحي معينة ،كما مو�ضح في فيما بعد في الجدول� ،إذ تم قيا�سها بطريقة مختلفة عن الربح �أو الخ�سارة الت�شغيلية في القوائم المالية الموحدة.
�أ�سعار التحويل بين القطاعات الت�شغيلية هي دون �شروط تف�ضيلية بطريقة م�شابهة للمعامالت مع �أطراف �أخرى.
يتم تحديد القطاعات الجغرافية للمجموعة ح�سب موقع موجودات المجموعة .يتم الإف�صاح عن مبيعات العمالء الخارجيين المف�صح عنها في القطاعات الجغرافية بنا ًء على الموقع
الجغرافي لعمالئها.
ت�شتمل موجودات القطاع على جميع الموجودات الت�شغيلية الم�ستخدمة من قبل القطاع وتتكون �أ�سا�س ًا من عقارات و�آالت ومعدات ومخزون وذمم تجارية مدينة وذمم �أخرى و�أر�صدة
لدى بنوك ونقد .فيما �إن �أغلبية الموجودات يمكن �أن تن�سب مبا�شرة �إلى قطاعات �أعمال فردية ،تم تخ�صي�ص المبالغ المدرجة لبع�ض الموجودات الم�ستخدمة ب�صورة م�شتركة من
قبل قطاعين �أو �أكثر على �أ�س�س معقولة.
بلغت الإيرادات من العمليات في دولة الكويت  2.184.974دينار بحريني لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2.108.416 :2014( 2015دينار بحريني) وبلغت الخ�سارة 418.941
دينار بحريني لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  350.352 :2014( 2015دينار بحريني)� .إن الإيرادات والأرباح المتبقية لل�سنة هي ناتجة من القطاع الجغرافي الرئي�سي في مملكة
البحرين.
بلغ �إجمالي الموجودات في دولة الكويت  936.282دينار بحريني ( 1.005.438 :2014دينار بحريني) وبلغ �إجمالي المطلوبات  853.140دينار بحريني ( 922.926 :2014دينار
بحريني) .جميع الموجودات والمطلوبات المتبقية ناتجة من القطاع الجغرافي الرئي�سي في مملكة البحرين.
يتم ا�ستبعاد الإيرادات والمعامالت والموجودات والمطلوبات الناتجة فيما بين القطاعات عند التوحيد وتدرج في خانة التعديل واال�ستبعادات.
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 35قطاعات الأعمال (تتمة)
		

مبيعات� -أطراف �أخرى

باجلملة

مواد غذائية م�ستوردة

2014
2015
دينار بحريني دينار بحريني
18.220.735 18.999.144

مبيعات -فيما بين القطاعات 1.463.255

1.370.955

بالتجزئة

2015
دينار بحريني
2.736.061

2014
دينار بحريني
2.794.626

منتجات الألبان
واملرطبات

ا�ستثمارات

2014
2015
2014
2015
دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
14.517.398 14.650.111
-

-

-

-

-

45.124

57.738

مجموع المبيعات

19.591.690 20.462.399

2.736.061

2.794.626

-

-

14.695.235

14.575.136

تكاليف المبيعات

()2.464.890( )2.407.875( )16.531.811( )17.461.602

-

-

()11.593.364( )10.560.698

�صافي الربح

3.000.797

3.059.879

328.186

329.736

-

-

4.134.537

2.981.772

دخل التخزين

10.933

2.684

-

-

-

-

-

-

دخل ت�شغيلي �آخر

213.693

216.777

33.352

33.374

-

-

68.475

130.782

م�صروفات �أخرى
(ب�إ�ستثناء
اال�ستهالك)

()2.349.986( )2.440.629

اال�ستهالك

()102.620

الربح من
العمليات

682.174

()108.377
820.977

()298.001

()283.702

-

-

()15.986

()23.536

-

-

47.551

55.872

-

-

()2.951.948( )3.193.840
()134.516
874.656

()114.124
46.482

دخل اال�ستثمار (مت�ضمنة
ح�صة المجموعة من
نتائج ال�شركة الزميلة)

-

-

-

-

1.365.379

1.204.656

-

-

تكاليف التمويل

()113.197

()135.039

()5.265

()5.554

-

-

()151.918

()191.363

خ�سائر �صرف العمالت
(�صافي)

-

-

-

-

-

-

()41.300

()8.716

ا�ضمحالل
ا�ستثمارات متاحة
للبيع

-

-

-

-

()200.213

()165.047

الربح (الخ�سارة)
لل�سنة

568.977

685.938

42.286

50.318

1.165.166

681.438 1.039.609

نفقات ر�أ�سمالية

80.057

1.552.535

10.645

4.453

-

الموجودات

15.687.085 13.513.144

850.688

799.259

9.272.735 14.958.939 15.659.000

9.729.425

628.695

619.549

5.711.624

6.853.635

المطلوبات
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الفواكه
واخل�ضروات
2014
2015
دينار بحريني دينار بحريني
4.720.074 4.676.171
92.142

62.192

4.768.313

والتخزين و النقل والإمداد
2015
دينار بحريني
-

2014
دينار بحريني
-

تعديالت
وا�ستبعادات

عمليات موقوفة

املجموع

2014
2015
2014
2015
2014
2015
دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
40.252.833 41.061.487
(- )1.490.885( )1.600.521
-

4.782.266

-

-

-

-

(40.252.833 41.061.487 )1.490.885( )1.600.521

()4.057.957( )4.076.682

()33.157.137( )32.906.336

-

-

-

-

1.600.521

1.490.885

691.631

724.309

-

-

-

-

-

-

8.155.151

7.095.696

-

-

663.947

527.629

-

-

()152.035

()133.826

522.845

396.487

8.203

1.475

21.369

33.795

-

-

()223.425

()230.761

121.667

185.442

()577.207

()552.299

()454.266

()423.893

-

-

199.248

176.828

()6.385.000( )6.764.695

()70.807

()76.727

()25.764

()25.504

-

-

()16.511

()16.511

()366.204

()364.779

51.820

96.758

205.286

112.027

-

-

()192.723

()204.270

1.668.764

927.846

-

-

-

-

-

()116.829

()435.312

65.387

930.067

1.153.214

()58.038

()58.773

()131.802

()143.464

-

-

176.213

187.759

()284.007

()346.434

-

-

-

-

-

-

-

-

()41.300

()8.716

-

-

-

-

-

-

-

-

()200.213

()165.047

()6.218

37.985

73.484

()31.437

-

()116.829

()451.822

48.876

2.073.311

1.560.863

18.973

49.684

39.087

57.704

-

-

-

-

289.795

1.923.671

2.953.958

2.677.721

4.213.529

4.376.609

-

-

(40.216.054 38.259.620 )8.012.984( )8.203.434

2.176.686

1.877.721

3.377.300

3.613.866

-

-

(15.596.137 12.676.620 )5.009.125( )4.762.471
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�	36إف�صاحات حوكمة ال�شركات

( )1جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة و الإدارة
م�سئولية جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
جمل�س الإدارة هو امل�سئول �أمام امل�ساهمني عن اال�ستثمار ال�سليم واحلفاظ على م�صالح امل�ساهمني .دور املجل�س وم�س�ؤولياته التي ت�شمل ولكنها ال تقت�صر على التايل:
 مراقبة الأداء العام للأعمال؛ مراقبة �أداء الإدارة وخطة الإحالل للإدارة العليا؛ مراقبة ت�ضارب امل�صالح ومنع املعامالت امل�سيئة من الأطراف ذات العالقة؛ الإعداد الدقيق للقوائم املالية لل�سنة؛ عقد و�إعداد �إجتماعات امل�ساهمني؛ التو�صية بدفع �أرباح �أ�سهم للم�ساهمني والت�أكد من تنفيذها؛ تبني وتنفيذ ومراقبة الإمتثال لقواعد ال�سلوك لل�شركة؛ مراجعة وتنفيذ �أهداف و�سيا�سات ال�شركة املتعلقة بامل�س�ؤوليات الإجتماعية؛ و	�إختيار ومقابلة وتعيني املدير العام وبع�ض �أع�ضاء الإدارة العليا.يف هذا ال�صدد ،ف�إن �أع�ضاء جمل�س الإدارة ال يزالون م�سئولون ب�شكل فردي وجماعي عن �أداء مهام جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
املعامالت اجلوهرية التي تتطلب موافقة جمل�س الإدارة
املعامالت اجلوهرية التالية تتطلب مراجعة ،وتقييم وموافقة جمل�س الإدارة:
	�إ�سرتاتيجية ال�شركة. امليزانية ال�سنوية. تخ�صي�ص املوارد الرئي�سية وا�ستثمارات الر�أ�سمالية. امل�س�ؤوليات الإدارية والتدريب والتنمية ،وخطة التعاقب للإدارة العليا.نظام انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة ونهاية خدماتهم
يتم انتخاب  /تعيني �أو �إعادة تعيني �أع�ضاء املجل�س كل ثالث �سنوات يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي للم�ساهمني ،وكان �أخر تعيني للأع�ضا جمل�س الإدارة يف  26مار �س .2013
تنتهي خدمة ع�ضو جمل�س الإدارة �إما بانتهاء فرتة انتخابه يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي للم�ساهمني �أو حني يقدم ا�ستقالته من جمل�س الإدارة.
ميثاق لقواعد ال�سلوك والإجراءات التي اتخذها املجل�س لر�صد االمتثال
يتوقع من مجل�س الإدارة والموظفون لدى المجموعة الحفاظ على �أعلى م�ستوى من �أخالقيات العمل وال�سلوك ال�شخ�صي .وقد �أن�ش�أت المجموعة ميثاق لقواعد ال�سلوك التي توفر الأطر
الأخالقية والقانونية لجميع الموظفين في �إدارة �أعمالها .يحدد ميثاق قواعد ال�سلوك كيفية توا�صل المجموعة مع موظفيها والم�ساهمين والمجتمع الذي تعمل فيه.
اعتمد مجل�س �إدارة ال�شركة ميثاق قواعد ال�سلوك والإجراءات و�سيا�سة المبلغين لمراقبة الإلتزام بالأخالقيات المهنية لل�شركة .يقدم ميثاق قواعد ال�سلوك توجيهات وا�ضحة في ممار�سة
الأعمال التجارية على ال�صعيد الدولي ،والتفاعل مع الحكومات والمجتمعات المحلية وال�شركاء التجاريين وال�سلوك العام في مكان العمل بالنظر �إلى �أف�ضل نماذج حوكمة ال�شركات.
وي�شمل ميثاق قواعد ال�سلوك الأطر ال�سلوكية لجميع الموظفين في �إطار مجموعة وا�سعة من الم�سائل الأخالقية والقانونية.
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�	36إف�صاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)

( )1جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة و الإدارة (تتمة)
االدارة
يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات اخلا�صة باملن�صب ،واخلربة بال�سنوات وامل�ؤهالت للإدارة العليا:
�إ�سم ع�ضو الإدارة
العليا

المن�صب

�سنوات
الخبرة

الم�ؤهل

1

ال�سيد ا�س �سريدار

المدير العام

30

ع�ضو في معهد المحا�سبين القانونيين في الهند

2

ال�سيد �سمير عبداهلل الخان

م�ساعد المدير العام

33

دبلوم في الموارد الب�شرية

3

ال�سيد تي �سوما راجان

المراقب المالي للمجموعة

44

�شهادة ماج�ستير في �إدارة الأعمال

4

ال�سيد عزام مطرجي

مدير المبيعات

30

�شهادة ماج�ستير في �إدارة الأعمال

5

ال�سيد علي رم�ضان �شملوه

مدير المخازن

37

-

6

ال�سيد ح�سين بوچيري

مدير الموارد الب�شرية

46

دبلوم في الهند�سة

7

ال�سيد ب.بلني �سامي

المدير المالي

11

ع�ضو م�شارك في معهد المحا�سبين القانونيين في الهند

8

ال�سيد �سيكويرا فران�س�سكو

مدير ال�صيانة

31

دبلوم في الهند�سة الميكانيكية ودبلوم في الإنتاج و�إدارة ال�صيانة

يو�ضح اجلدول التايل املكاف�أة املدفوعة لأع�ضاء الإدارة العليا خالل ال�سنة:
2015
دينار بجريني

2014
دينار بجريني

						
						
				
رواتب و�أجور
				
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
				
مكاف�آت �أخرى

251.765
11.555
12.252

259.341
9.373
12.588

						

275.572

281.302
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�	36إف�صاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)

جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س
يتكون جمل�س الإدارة من � 10أع�ضاء كما يف  31دي�سمرب  31 ،2015دي�سمرب 2014
مت انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف  26مار�س  2013ملدة ثالث �سنوات.
يلخ�ص اجلدول التايل معلومات عن املهنة واملن�صب واخلربة بال�سنوات وتاريخ املبا�شرة لأع�ضاء جمل�س الإدارة احلالية:

املن�صب

تنفيذي  /غري تنفيذي
م�ستقل  /غري م�ستقل

�سنوات
اخلربة

تاريخ
البدء

				
املهنة
�إ�سم ع�ضو جمل�س الإدارة
 1ال�سيد �إبراهيم حممد علي زينل

رجل �أعمال

رئي�س جمل�س الإدارة

غري تنفيذي  /م�ستقل

51

1978

 2ال�سيد يو�سف �صالح عبداهلل ال�صالح

رجل �أعمال

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

غري تنفيذي  /غري م�ستقل

52

1978

 3الدكتور ع�صام عبداهلل يو�سف فخرو
			

رجل �أعمال

ع�ضو جمل�س الإدارة وع�ضو
اللجنة التنفيذية

غري تنفيذي  /م�ستقل

48

1995

 4ال�سيد خالد عبدالرحمن خليل امل�ؤيد
			

رجل �أعمال

ع�ضو جمل�س الإدارة وع�ضو
اللجنة التنفيذية

غري تنفيذي  /م�ستقل

49

1978

 5ال�سيد عبدالر�ضا حممد ر�ضا الديلمي

رجل �أعمال

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي  /م�ستقل

59

1981

 6ال�سيد ف�ؤاد �إبراهيم خليل كانو

رجل �أعمال

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي  /م�ستقل

53

1994

 7ال�سيد علي يو�سف عبدالرحمن
عبدالرحيم

رجل �أعمال

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي  /م�ستقل

50

1994

 8ال�سيد �سامي حممد يو�سف جالل

رجل �أعمال

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي  /غري م�ستقل

42

1995

 9ال�سيد �إبراهيم �صالح الدين �أحمد �إبراهيم

رجل �أعمال

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي  /م�ستقل

46

1995

 10ال�سيد جهاد يو�سف عبداهلل �أمني

رجل �أعمال

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي  /غري م�ستقل

37

1998

�أع�ضاء جمل�س الإدارة التالني لهم ع�ضوية يف جمال�س �أدارات �شركات �أخرى:
						
				

عدد الع�ضويات يف جمال�س
�إدارات �شركات مدرجة

						
ا�سم ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد �إبراهيم حممد علي زينل 					
ال�سيد يو�سف �صالح عبداهلل ال�صالح					
الدكتور ع�صام عبداهلل يو�سف فخرو					
ال�سيد عبدالر�ضا حممد ر�ضا الديلمي					
ال�سيد �سامي حممد يو�سف جالل 					
ال�سيد جهاد يو�سف عبداهلل �أمني 					

2015

2014

1
1
2
1
1
4

1
2
2
1
1
4
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

�	36إف�صاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)

( )1جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة و الإدارة (تتمة)
جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س (تتمة)
يجب على املجموعة عقد �أربع اجتماعات كحد �أدنى خالل كل �سنة .خالل ال�سنة ،عقد جمل�س الإدارة  5اجتماعات ( 6 :2014اجتماعات) .ويلخ�ص اجلدول التايل معلومات حول
اجتماعات جمل�س الإدارة واحل�ضور من قبل الأع�ضاء يف كل اجتماع:

اجتماعات �أع�ضاء جمل�س الإدارة املنعقدة يف 2015
 11يناير

 21فبراير

2015
 8اغ�سط�س  7نوفمبر
 9مايو

%
ن�سبة الح�ضور

االع�ضاء
ال�سيد �إبراهيم محمد
علي زينل

المن�صب
رئي�س مجل�س االدارة



ال�سيد يو�سف �صالح عبد اهلل
ال�صالح

نائب رئي�س مجل�س االدارة





ال�سيد خالد عبد الرحمن
خليل الم�ؤيد

ع�ضو مجل�س الإدارة
وع�ضو اللجنة التنفيذية







الدكتور ع�صام عبداهلل يو�سف
فخرو

ع�ضو مجل�س الإدارة
وع�ضو اللجنة التنفيذية





x



ال�سيد �إبراهيم �صالح الدين
�أحمد ابراهيم

ع�ضو مجل�س الإدارة











ال�سيد �سامي محمد
يو�سف جالل

ع�ضو مجل�س الإدارة











%100

ال�سيد جهاد يو�سف عبد اهلل
�أمين

ع�ضو مجل�س الإدارة











%100

ال�سيد عبدالر�ضا محمد
ر�ضا الديلمي

ع�ضو مجل�س الإدارة











%100

ال�سيد علي يو�سف عبدالرحمن
عبدالرحيم

ع�ضو مجل�س الإدارة







x



%80

ال�سيد ف�ؤاد �إبراهيم خليل
كانو

ع�ضو مجل�س الإدارة











%100









%100







%100

x



%80



%80
%100
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

�	36إف�صاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)

( )1جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة و الإدارة (تتمة)
جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س (تتمة)

اجتماعات �أع�ضاء جمل�س الإدارة املنعقدة يف 2014
االع�ضاء
ال�سيد �إبراهيم محمد
علي زينل

 5يناير

 23فبراير

2014
� 15أبريل  3مايو

 9اغ�سط�س  8نوفمبر

%
ن�سبة الح�ضور

المن�صب
رئي�س مجل�س االدارة













%100

ال�سيد يو�سف �صالح عبد اهلل
ال�صالح

نائب رئي�س مجل�س االدارة













%100

ال�سيد خالد عبد الرحمن
خليل الم�ؤيد

ع�ضو مجل�س الإدارة
وع�ضو اللجنة التنفيذية

x







x



%67

الدكتور ع�صام عبداهلل يو�سف
فخرو

ع�ضو مجل�س الإدارة
وع�ضو اللجنة التنفيذية













%100

ال�سيد �إبراهيم �صالح الدين
�أحمد ابراهيم

ع�ضو مجل�س الإدارة













%100

ال�سيد �سامي محمد
يو�سف جالل

ع�ضو مجل�س الإدارة













%100

ال�سيد جهاد يو�سف عبد اهلل
�أمين

ع�ضو مجل�س الإدارة







x





%83

ال�سيد عبدالر�ضا محمد
ر�ضا الديلمي

ع�ضو مجل�س الإدارة













%100

ال�سيد علي يو�سف عبدالرحمن
عبدالرحيم

ع�ضو مجل�س الإدارة

x









x

%67

ال�سيد ف�ؤاد �إبراهيم خليل
كانو

ع�ضو مجل�س الإدارة













%100

�سيا�سة املكاف�آت
�إن �سيا�سة املكاف�آت تعتمد على مكاف�أة احل�ضور واملكاف�أة الأ�سا�سية لأع�ضاء جمل�س الإدارة .
خالل ال�سنة ،بلغ جمموع املكاف�آت و الأتعاب لأع�ضاء جمل�س الإدارة املدفوعة  100.000دينار بحريني ( 95.000 :2014دينار بحريني) .و  21.150دينار بحريني (24.025 :2014
دينار بحريني) على التوايل.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

�	36إف�صاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)

( )2جلان جمل�س الإدارة
يلخ�ص اجلدول التايل معلومات عن جلان جمل�س الإدارة و�أع�ضائها و�أهدافها:

لجنة المجل�س

الهدف

تم ت�شكيل اللجنة التنفيذية لمناق�شة الأمور مع
اللجنة التنفيذية
(اال�ستثمارات والتمويل) �إدارة المجموعة بخ�صو�ص توظيف الموظفين
الرئ�سيين والأداء المالي و الأداء الت�شغيلي
و�إ�ستراتيجيات وكافة الق�ضايا ح�سب توجيهات
مجل�س الإدارة.

الأع�ضاء
 1ال�سيد �إبراهيم محمد علي زينل
(رئي�س اللجنة)
 2ال�سيد يو�سف �صالح عبداهلل ال�صالح
 3الدكتور ع�صام عبداهلل يو�سف فخرو
 4ال�سيد خالد عبدالرحمن خليل الم�ؤيد
 1ال�سيد �إبراهيم محمد علي زينل
(رئي�س اللجنة)
 2ال�سيد يو�سف �صالح عبداهلل ال�صالح
 3الدكتور ع�صام عبداهلل يو�سف فخرو
 4ال�سيد خالد عبدالرحمن خليل الم�ؤيد

تنفيذي  /غير تنفيذي
م�ستقل  /غير م�ستقل
غير تنفيذي  /م�ستقل
غير تنفيذي  /غير م�ستقل
غير تنفيذي  /م�ستقل
غير تنفيذي  /م�ستقل
غير تنفيذي  /م�ستقل

لجنة المجل�س
لجنة المكاف�أة

مراجعة وتقدم الإ�ست�شارة لمجل�س الإدارة حول
تكوين المجل�س وتر�شيح �أع�ضاء مجل�س الإدارة
الجدد بالإ�ضافة �إلى مكاف�آت المجل�س والإدارة
العليا.

لجنة المجل�س
لجنة التدقيق

 1ال�سيد �إبراهيم �صالح الدين �أحمد �إبراهيم غير تنفيذي  /م�ستقل
لجنة التدقيق م�سئولة عن:
 )1مراقبة نزاهة �إعداد التقاريرالمالية ،ونظام الرقابة (رئي�س اللجنة)
غير تنفيذي  /غير م�ستقل
الداخلية لترافكو ،ومراجعة القوائم المالية الموحدة والتقارير 2 ،ال�سيد جهاد يو�سف عبداهلل �أمين
غير تنفيذي  /م�ستقل
و�إمتثال المجل�س مع المتطلبات القانونية والتنظيمية ،و�أداء  3ال�سيد عبدالر�ضا محمد ر�ضا الديلمي
 4ال�سيد علي يو�سف عبدالرحمن عبدالرحيم غير تنفيذي  /م�ستقل
وظيفة التدقيق الداخلي لل�شركة.

لجنة المجل�س
لجنة حوكمة ال�شركات

� )2أن تو�صي بتع ّين مدقق الح�سابات الخارجي ،وتحديد
�أتعابهم ،والإ�شراف على ا�ستقالليتهم و�إعداد التقارير المالية
المطلوب �إعدادها من قلل اللجنة وفق ًا لقوانين م�صرف
البحرين المركزي ،وبور�صة البحرين وقانون ال�شركات
التجارية البحريني وال�سلطات التنظيمية الأخرى في مملكة
البحرين.

لجنة المجل�س
لجنة حوكمة ال�شركات

مراجعة و�ضمان االمتثال للإطار حوكمة ال�شركات والمبادئ  1ال�سيد �إبراهيم �صالح الدين �أحمد �إبراهيم غير تنفيذي  /م�ستقل
غير تنفيذي  /غير م�ستقل
التوجيهية.
(رئي�س اللجنة)
غير تنفيذي  /م�ستقل
 2ال�سيد جهاد يو�سف عبداهلل �أمين
غير تنفيذي  /م�ستقل
 3ال�سيد عبدالر�ضا محمد ر�ضا الديلمي
 4ال�سيد علي يو�سف عبدالرحمن عبدالرحيم

غير تنفيذي  /غير م�ستقل
غير تنفيذي  /م�ستقل
غير تنفيذي  /م�ستقل
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

�	36إف�صاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)

اللجنة التنفيذية
يجب على المجموعة عقد �أربع اجتماعات للجنة التنفيذية كحد �أدنى خالل كل �سنة .خالل ال�سنة ،عقدت اللجنة التنفيذية  6اجتماعات ( 4 :2014اجتماعات) .يلخ�ص الجدول التالي
معلومات حول ح�ضور الأع�ضاء اجتماعات اللجنة التنفيذية:

اجتماعات اللجنة التنفيذية املنعقدة يف �سنة 2015
االع�ضاء
ال�سيد �إبراهيم محمد علي زينل
ال�سيد يو�سف �صالح عبداهلل ال�صالح
ال�سيد خالد عبد الرحمن خليل الم�ؤيد
الدكتور ع�صام عبداهلل يو�سف فخرو

2015
 5يوليو
 10مار�س

 1نوفمبر

 27دي�سمبر

 7يناير

 19فبراير

















































اجتماعات اللجنة التنفيذية املنعقدة يف �سنة 2014

%100
%100
%100
%100

2014

االع�ضاء
ال�سيد �إبراهيم محمد علي زينل
ال�سيد يو�سف �صالح عبد اهلل ال�صالح
ال�سيد خالد عبد الرحمن خليل الم�ؤيد
الدكتور ع�صام عبداهلل يو�سف فخرو

%
ن�سبة الح�ضور

%

 13فبراير

� 2أبريل

 26يونيو

� 25سبتمبر

ن�سبة الح�ضور

































%100
%100
%100
%100

خالل ال�سنة ،بلغ مجموع المكاف�آت المدفوعة لأع�ضاء اللجنة التنفيذية  10.800دينار بحريني ( 6.875 :2014دينار بحريني).
جلنة املكاف�آت
يجب على المجموعة عقد اجتماعين للجنة المكاف�آت كحد �أدنى خالل كل �سنة .خالل ال�سنة ،عقدت لجنة المكاف�آت اجتماع واحد ( :2014اجتماع واحد) .يلخ�ص الجدول التالي
معلومات حول ح�ضور الأع�ضاء اجتماعات لجنة المكاف�آت:

اجتماعات لجنة المكاف�آت المنعقدة في �سنة 2015
الأع�ضاء
ال�سيد �إبراهيم محمد علي زينل
ال�سيد يو�سف �صالح عبداهلل ال�صالح
ال�سيد خالد عبدالرحمن خليل الم�ؤيد
الدكتور ع�صام عبداهلل يو�سف فخرو
خالل ال�سنة ،لم يتم دفع �أي مكاف�أة لأع�ضاء لجنة المكاف�آت ( :2014ال �شيء).
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 27دي�سمبر		%
ن�سبة الح�ضور
2015





%100
%100
%100
%100

 13فبراير	%
ن�سبة الح�ضور
2014





%100
%100
%100
%100

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

�	36إف�صاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)

( )2جلان جمل�س الإدارة (تتمه)
جلنة التدقيق
يجب على المجموعة عقد �أربع اجتماعات للجنة التدقيق كحد �أدنى خالل كل �سنة .خالل ال�سنة ،عقدت لجنة التدقيق  6اجتماعات ( 5 :2014اجتماعات) .يلخ�ص الجدول التالي
معلومات حول ح�ضور الأع�ضاء اجتماعات لجنة التدقيق:

اجتماعات اللجنة التنفيذية املنعقدة يف �سنة 2015
االع�ضاء
ال�سيد �إبراهيم �صالح الدين
احمد ابراهيم
ال�سيد جهاد يو�سف عبد اهلل
�أمين
ال�سيد عبد الر�ضا محمد ر�ضا
الديلمي
ال�سيد علي يو�سف عبدالرحمن
عبدالرحيم

� 11أكتوبر

 30دي�سمبر

%
ن�سبة الح�ضور

2015
 18مايو  14يوليو






%100





%100



%100



%67

 1فبراير

 15فبراير

























x

x







اجتماعات اللجنة التنفيذية املنعقدة يف �سنة 2014
 11فبراير

 16ابريل

2014
 14مايو

� 1سبتمبر

 20نوفمبر

%
ن�سبة الح�ضور

االع�ضاء
ال�سيد �إبراهيم �صالح الدين احمد ابراهيم
ال�سيد جهاد يو�سف عبد اهلل �أمين





ال�سيد عبد الر�ضا محمد ر�ضا الديلمي





خالل ال�سنة ،بلغ مجموع المكاف�آت المدفوعة لأع�ضاء لجنة التدقيق  9.900دينار بحريني ( 6.500 :2014دينار بحريني).
لجنة حوكمة ال�شركات
يجب على المجموعة عقد اجتماعين للجنة حوكمة ال�شركات كحد �أدنى خالل كل �سنة .خالل ال�سنة ،عقدت لجنة حوكمة ال�شركات اجتماعين ( :2014ال �شيء) .يلخ�ص الجدول
التالي معلومات حول ح�ضور الأع�ضاء اجتماعات حوكمة ال�شركات:










%100
%100
%100

%
2015
			
ن�سبة الح�ضور
 30دي�سمبر
� 11أكتوبر
اال�سم
					
%100


( )2ال�سيد �إبراهيم �صالح الدين �أحمد ابراهيم
%100


( )3ال�سيد جهاد يو�سف عبد اهلل �أمين
%100


( )1ال�سيد عبد الر�ضا محمد ر�ضا الديلمي
%100


( )4ال�سيد علي يو�سف عبدالرحمن عبدالرحيم
خالل ال�سنة ،بلغ مجموع المكاف�آت المدفوعة لأع�ضاء لجنة حوكمة ال�شركات  3.600دينار بحريني ( :2014ال �شيء).
( )3حوكمة ال�شركات
قانون حوكمة ال�شركات
يتوقع من مجل�س الإدارة والموظفون لدى المجموعة الحفاظ على �أعلى م�ستوى من �أخالقيات العمل وال�سلوك ال�شخ�صي .وقد �أن�ش�أت المجموعة ميثاق لقواعد ال�سلوك التي توفر الأطر
الأخالقية والقانونية لجميع الموظفين في �إدارة �أعمالها .يحدد ميثاق قواعد ال�سلوك كيفية توا�صل المجموعة مع موظفيها والم�ساهمين والمجتمع الذي تعمل فيه.
اعتمد مجل�س �إدارة ال�شركة ميثاق قواعد ال�سلوك والإجراءات و�سيا�سة المبلغين لر�صد االمتثال لأخالقيات ال�شركة .يقدم ميثاق قواعد ال�سلوك توجيهات وا�ضحة في ممار�سة الأعمال
التجارية على ال�صعيد الدولي ،والتفاعل مع الحكومات والمجتمعات المحلية وال�شركاء التجاريين وال�سلوك العام في مكان العمل بالنظر �إلى �أف�ضل نماذج حوكمة ال�شركات .وي�شمل
ميثاق قواعد ال�سلوك الأطر ال�سلوكية لجميع الموظفين في �إطار مجموعة وا�سعة من الم�سائل الأخالقية والقانونية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2015

�	36إف�صاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)
( )3حوكمة ال�شركات (تتمة)
االلتزام بميثاق حوكمة ال�شركات (تتمة)

تغييرات على المبادئ التوجيهية لحوكمة ال�شركات لل�شركة
قام مجل�س الإدارة ب�إعادة النظر في �إطار حوكمة ال�شركات والمبادئ التوجيهية ل�ضمان االمتثال بميثاق حوكمة ال�شركات ال�صادر في �سنة  2010على �أ�سا�س �سنوي ويقوم بعمل التغييرات
المنا�سبة عند ال�ضرورة.
االلتزام بميثاق حوكمة ال�شركات
تت�أكد الإدارة ومجل�س الإدارة من االلتزام ب�إطار حوكمة ال�شركات ومبادئ توجيهية ل�ضمان االمتثال بميثاق حوكمة ال�شركات ال�صادر في �سنة  2010ولم تالحظ �أية نقاط عن عدم
الإلتزام خالل ال�سنوات المنتهية في  31دي�سمبر  2015و 31دي�سمبر .2014

تداول �أع�ضاء مجل�س الإدارة لأ�سهم ال�شركة
�ش.م.ب:.
ترافكوا
مجموعة
في
إ�ضافية
�
أ�سهم
�
ب�شراء
التاليين
خالل ال�سنة ،قام �أع�ضاء المجل�س الإدارة
									
�أ�سهم �إ�ضافية
						
م�شتراة في �سنة
عدد الأ�سهم المحتفظ بها
�شهر ال�شراء
العالقة
		
اال�سم
2015
2014
2015
2015
			
								
100.000
491.545
591.545
نوفمبر 2015
ع�ضو مجل�س الإدارة وع�ضو اللجنة التنفيذية
( )1ال�سيد خالد عبد الرحمن
خليل الم�ؤيد
25.097
149.660
174.757
يناير 2015
ع�ضو مجل�س الإدارة
( )3ال�سيد ف�ؤاد �إبراهيم
خليل كانو
20.000
250.184
270.184
ع�ضو مجل�س الإدارة	�أغ�سط�س 2015
( )3ال�سيد عبد الر�ضا محمد
ر�ضا الديلمي
15.306
295.809
311.115
يوليو 2015
( )4ال�سيد �إبراهيم �صالح الدين ع�ضو مجل�س الإدارة
�أحمد ابراهيم
ت�ضارب الم�صالح
لم تظهر هناك �أية حاالت من ت�ضارب الم�صالح خالل ال�سنوات المنتهية في  31دي�سمبر  2015و 31دي�سمبر  .2014ت�ضارب الم�صالح التي تن�ش�أ نتيجة �أي �صفقة تجارية �أو �أي نوع من
القرارات التي يتعين �إتخاذها ،يجب على �أع�ضاء مجل�س الإدارة المعنيين االمتناع عن الم�شاركة في مناق�شة مثل هذه ال�صفقة �أو القرارات الواجب �إتخاذها .في هذا ال�صدد ،يقوم
�أع�ضاء مجل�س �إدارة ترافكو عادة بتبليغ المجل�س عن ت�ضارب محتمل في الم�صالح قبل مناق�شة �أي �صفقة �أو قرار .يمتنع الأع�ضاء المعنيين عن الت�صويت على �أي قرار حيثما قد ين�ش�أ
�أي ت�ضارب في الم�صالح.
تقييم �أداء مجل�س الإدارة
يقيم الم�ساهمين �أداء مجل�س الإدارة ويبرئ ذمتهم من �أي م�سئولية خالل اجتماع الجمعية العمومية.
�أداء رئي�س مجل�س الإدارة والمدير العام
يقيم مجل�س الإدارة �أداء رئي�س مجل�س الإدارة والمدير العام خالل اجتماع الجمعية العمومية.
و�سائل االت�صال بين الم�ساهمين والم�ستثمرين
تلتزم ال�شركة بتوفير المعلومات ذات ال�صلة وفي الوقت المنا�سب للم�ساهمين وفق ًا اللتزاماتها بالإف�صاح الم�ستمر في ميثاق حوكمة ال�شركات.
يتم �إر�سال المعلومات �إلى الم�ساهمين من خالل توزيع التقرير ال�سنوي للمجموعة وغيرها من االت�صاالت .تن�شر جميع الن�شرات في موقع المجموعة وتبعث للم�ساهمين في الوقت
المنا�سب.
�أن م�سئولية �سكرتير مجل�س الإدارة القيام باالت�صال مع الم�ساهمين والت�أكد من �أن ال�شركة على وفاء بالتزاماتها بالإف�صاح الم�ستمر.

�إدارة المخاطر الرئي�سية وال�شكوك التي تواجها المجموعة
يتم �إدارة المخاطر وال�شكوك التي تواجها المجموعة من قبل اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق ومجل�س الإدارة.
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