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شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
تقرير مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
ر
ر
المساهمي الكرام،
حضات السادة
ر
يرسن أن أقدم لكم التقرير السنوي للسنة المالية
نيابة عن مجلس إدارة رشكة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب( .المطاحن)،
المنتهية رف  31ديسمب .2020
أداء ر
الرسكة
ر
الماض أزمة صحية عالمية أثرت عل العالم بأشه عل المستوى االقتصادي واالجتماع والسياس .تداركت المطاحن
شهد العام
ر
ر
ر
خطورة الوباء ف وقت مبكر ،ومنذ البداية كانت االستجابة شيعة ف اتخاذ تدابب استباقية للمساعدة ف الحد من تأثب Covid-19
ر
عب العديد من أصحاب المصلحة .وشعان ما تبنت ر
االحبازية والوقائية ر
الت تهدف
الرسكة سلسلة من إجراءات الصحة والسالمة
إىل الحد من انتشار فبوس كورونا والحفاظ عل سالمة موظفيها  ،وضمان استمرارية العمل رف منشآتها التصنيعية  ،وتلبية
االحتياجات اليومية للسوق المحل .وبشكل جماع  ،نجحت هذه اإلجراءات رف حماية ر
الرسكة وأصحاب المصلحة من المخاطر
غب المبرة وعززت دور المطاحن كمورد موثوق به ويمكن االعتماد عليه.
الرسكة ً
أيضا ً
دورا ر ً
الروتيت ،لعبت ر
ر
ئيسيا رف تنفيذ التوجيهات الحكومية المتعلقة بالمخزون وفيما
باإلضافة إىل اإلنتاج اليوم
ر
ر
والمقيمي فيها .تم تخزين هذا
يتعلق باستباد مخزون قمح اسباتيج لمدة  6أشهر والحفاظ عليه لصالح مملكة البحرين
ر
المخزون
االسباتيج من قبل المطاحن نيابة عن الحكومة للتخفيف من االنقطاعات المحتملة لسلسلة التوريد العالمية
ر
والعقبات األخرى المتعلقة بتوريد ونقل القمح إىل مملكة البحرين من أسواق الحبوب العالمية خالل هذه الفبة المتقلبة.
ر
االحبازية المتعلقة بـ Covid-
عل الرغم من تراجع الطلب عل الدقيق رف السوق المحل خالل العام بسبب اإلغالق والتدابب
 ،19حافظت المطاحن عل تحكم جيد رف التكاليف وعل مصاريفها التشغيلية وتمكنت من تحقيق ربــح تشغيل قدره 305,240
ر
بحريت لهذا العام.
دينار
ً
بشكل عام  ،حققت رشكة المطاحن ر
تماشيا مع النتائج ر
ر
الت تم تحقيقها ،قدم
بحريت .و
صاف ربــح للعام بلغ  1,086,159دينار
ر
للمساهمي للسنة المنتهية رف  31ديسمب :2020
مجلس اإلدارة التوصيات التالية

▪

ً
ر
المساهمي بمعدل  15فلسا للسهم (أو  ٪15من رأس المال المدفوع) بمبلغ إجماىل وقدره
توزي ــع أرباح نقدية عل
ر
بحريت.
 372,384دينار
ر
ر
ر
تخصيص مبلغ  60,000دينار بحريت كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة (.تم إحتسابه ف صاف الربــح للسنة المذكورة
أعاله).
ر
بحريت لألعمال الخبية.
تخصيص مبلغ  20,000دينار

▪

ر
بحريت إىل حساب األرباح المستبقاة.
تحويل مبلغ  693,775دينار

▪

▪
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
تقرير مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بلغت الرسوم المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة مقابل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان خالل السنة المنتهية رف 31
بحريت ،وقد تم رصدها بالفعل رف ر
ر
صاف الربــح المذكور أعاله.
ديسمب  2020مبلغ وقدره  92,800دينار
الت استلمتها اإلدارة العليا ر
بلغت الرواتب والمزايا ر
للرسكة خالل السنة المنتهية رف  31ديسمب  2020مبلغ وقدره 175,872
ر
بحريت.
دينار
توجهات ر
الرسكة والنظرة المستقبلية:
الخمسي ً
عاما الماضية من تاريخها ،واجهت المطاحن العديد من التحديات وتغلبت عليها بنجاح .اليوم ،تعتب ر
ر
الرسكة
خالل
ً
ً
الرسكات العالمية متعددة الجنسيات مثل رشكة موندلبر
موثوقا به رف السوق المحلية وقد توسعت عالقاتها التجارية لتشمل ر
موردا
العالمية ،حيث يتم استخدام دقيق المطاحن بنجاح رف إنتاج وتصدير واحدة أشهر أنواع البسكويت رف العالم (أوريو).
الرسكة مع ر ر
لرسكة المطاحن يؤكدون لكم عزمهم عل تطوير وتوسيع أنشطة ر
إن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ر
االلبام بأعل
معايب الحوكمة وتنفيذ سياسات الرقابة واألنظمة الداخلية وتطبيق الجودة عب أنظمة الصحة والسالمة ل ر
لرسكة .إن الهدف
الرسكة الرائدة رف السوق والوفاء ر ر
الجماع من ذلك هو ضمان الحفاظ عل مكانة ر
بالبامها بالحفاظ عل إمدادات الدقيق الوافرة
الرسكة ر ر
لمملكتنا الحبيبة .كما تظل ر
ملبمة بتنفيذ خططها لتحديث منشآتها التصنيعية عل الرغم من التأخبات والتأجيالت
ر
الناجمة عن جائحة فبوس كورونا من خالل الثبات ف هذه المهمة  ،تهدف المطاحن إىل الحفاظ عل الجودة العالية لمنتجاتها،
توسيع محفظة منتجاتها واالحتفاظ بمكانتها الرائدة رف سوق البحرين.
المسؤولية اإلجتماعية:
تركزت أولوياتنا عل دعم المجتمع الذي نحن جزء منه ،حيث شملت تلك االولويات المساهمة السنوية ر
للرسكة بالتعاون مع
المؤسسة الخبية الملكية لتوزي ــع  8,000سلة رمضانية عل األش المحتاجة والمتعففة خالل شهر رمضان الكريم ،كما ساهمنا
ر
طحي لدعم العمالة
رف حملة "فينا خب" بهدف دعم الجهود الوطنية رف مملكتنا الحبيبة ،إضافة لذلك قمنا بتوفب  4,000كيس
ر
المتضرة من الجائحة عن طريق احدى الجمعيات الخبية الخاصة بهم ر
والت قامت بدورها بتوزيعه عل اكب عدد ممكن
الوافدة
ر
من المتضرين.
شكر وإمتنان
الرسكة أن يعرب عن إمتنانه العميق وتقديره لمقام ر
يود مجلس اإلدارة بالنيابة عن مساهم ر
حضة صاحب الجاللة الملك حمد
ر
وحضة صاحب السمو الملك األمب سلمان بن حمد آل خليفة وىل العهد
بن عيىس آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى،
نائب القائد األعل رئيس مجلس الوزراء الموقر ،عل توجيهاتهم السديدة وحكمتهم ودعمهم خالل هذه األوقات غب المسبوقة..
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كما نود أن نتقدم بالشكر للوزراء والوكالء والمديرين ورؤساء اإلدارات رف الوزارات والمؤسسات الحكومية بالمملكة عل توجيهاتهم
الحكيمة وتعاونهم ودعمهم المستمر.
ً
ر
إن نجاح ر
والموظفي ،هذا ويشار ر
ر
كت مجلس اإلدارة رف تقديم
والتفان من اإلدارة
الرسكة لم يكن ممكنا من دون العمل الشاق
شكرنا وتقديرنا وإمتناننا إلدارة ر
ر
العاملي بها لتفانيهم رف العمل وتحقيقهم ألفضل النتائج الممكنة رف عام 2020م.
الرسكة وجميع
ر
ر
ر
الملبم
ونحن محظوظون بمثل هذا الفريق
والمتمب ،ونحن عل ثقة بأن هذا الفريق سيواصل تحقيق أفضل النتائج الممكنة
مستقبل بإذن هللا تعاىل.

مروان خالد طباره
رئيس مجلس اإلدارة
فباير 2021
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
بيان المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني
إيضاح

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
العقارات واآلالت والمعدات

5

2020

2019

6,091,403

3,873,578

6,091,403

3,873,578

10,456,304
8,656,020
2,313,450
1,854,034
752,325

10,079,952
6,673,259
3,315,394
2,036,677
-

مجموع الموجودات المتداولة

24,032,133

22,105,282

مجموع الموجودات

30,123,536

25,978,860

المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية
رأس المال
عالوة إصدار أسهم
االحتياطي القانوني
احتياطيات أخرى
أرباح مستبقاة

2,481,877
1,350,000
1,241,625
3,463,628
12,347,307

2,481,877
1,350,000
1,241,625
3,463,628
11,529,404

20,884,437

20,066,534

351,343
83,923

121,083
64,870

435,266

185,953

67,380
3,351,469
4,893,829
491,155

67,380
3,256,403
2,402,590
-

مجموع المطلوبات المتداولة

8,803,833

5,726,373

مجموع المطلوبات

9,239,099

5,912,326

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

30,123,536

25,978,860

مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
المخزون
ذمم مدينة وموجودات أخرى
النقد وأرصدة البنوك
وديعة ثابتة

6
7
8
9

10

مجموع حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
التزامات اإليجار
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

21
11

مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
التزامات اإليجار
ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
قروض تمويل اإلستيراد
سحب على المكشوف

مروان خالد طبارة
رئيس مجلس اإلدارة

21
12
13
9

صالح محمد الكليب
عضو مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية.
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واين هنري كريج
الرئيس التنفيذي

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
بيان الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني
إيضاح

2020

2019

14
15

7,054,632
()15,178,296

7,075,011
()16,039,046

()8,123,664

()8,964,035

9,810,358

10,605,978

1,686,694

1,641,943

()1,381,454
-

()1,228,501
()94,475

305,240

318,967

467,714
()63,147
376,352

83,097
()86,594
1,535,265

ربح السنة

1,086,159

1,850,735

الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة

1,086,159

1,850,735

 44فلس

 75فلس

المبيعات
تكلفة المبيعات
إجمالي الخسارة قبل الدعم الحكومي
الدعم الحكومي

16

إجمالي الربح
17
8

مصروفات تشغيلية أخرى
خسارة انخفاض القيمة على الذمم المدينة
الربح من العمليات
إيرادات أخرى
تكلفة التمويل
تغيرات القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

العائد األساسي والمخفض على السهم

مروان خالد طبارة
رئيس مجلس اإلدارة

18
19
6

20

صالح محمد الكليب
عضو مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية.
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واين هنري كريج
الرئيس التنفيذي

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
بيان التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني
عالوة

رأس المال

2020

أرباح

احتياطيات

إصدار أسهم

احتياطي
قانوني

احتياطيات
أخرى

المجموع

مستبقاة

في  1يناير 2020

2,481,877

1,350,000

1,241,625

3,463,628

11,529,404

20,066,534

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

-

1,086,159

1,086,159

أرباح أسهم معتمدة ومدفوعة لسنة 2019
تبرعات خيرية معتمدة لسنة 2019

-

-

-

-

()248,256
()20,000

()248,256
()20,000

في  31ديسمبر 2020

2,481,877

1,350,000

1,241,625

3,463,628

12,347,307

20,884,437

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
بيان التغيرات في حقوق الملكية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني
عالوة

رأس المال

2019

أرباح

احتياطيات

إصدار أسهم

احتياطي
قانوني

احتياطيات
أخرى

المجموع

مستبقاة

في  1يناير 2019

2,481,877

1,350,000

1,241,625

3,463,628

10,448,669

18,985,799

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

-

1,850,735

1,850,735

أرباح أسهم معتمدة ومدفوعة لسنة 2018
تبرعات خيرية معتمدة لسنة 2018

-

-

-

-

()750,000
()20,000

()750,000
()20,000

في  31ديسمبر 2019

2,481,877

1,350,000

1,241,625

3,463,628

11,529,404

20,066,534

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني
إيضاح

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
ربح السنة

2020

2019

1,086,159

1,850,735

604,453
)(376,352
63,147
)(34,978
)(72,576

638,073
()1,535,265
86,594
()13,994
-

)(1,982,761
1,041,154
272,121
19,053

()448,236
()237,122
2,668,587
15,698

صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

619,420

3,025,070

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
وديعة ثابتة مودعة خالل السنة
وديعة ثابتة مستحقة خالل السنة
إيرادات فوائد مستلمة
شراء عقارات وآالت ومعدات

()2,000,000
1,247,675
32,057
)(2,529,767

13,994
()540,956

صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

()3,250,035

()526,962

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
مستلم من قروض تمويل اإلستيراد
سداد قروض تمويل اإلستيراد
أرباح أسهم مدفوعة
فوائد تمويل مدفوعة
التزامات اإليجارات المدفوعة

17,352,368
)(14,861,129
)(445,311
()27,731
()61,380

11,358,960
()13,965,001
()766,956
()77,998
()67,380

صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) أنشطة التمويل

1,956,817

()3,518,375

صافي النقص في النقد وما في حكمه خالل السنة

()673,798

()1,020,267

2,036,677

3,056,944

1,362,879

2,036,677

تعديالت لـ:
االستهالك  /اإلطفاء
صافي التغير في استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
تكلفة التمويل
إيرادات الفوائد
الدعم الحكومي – تعويض المصروفات

5
6

التغير في رأس المال العامل:

المخزون
ذمم تجارية مدينة وموجودات أخرى
ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
مخصص نهاية خدمة الموظفين

النقد وما في حكمه في  1يناير

9

النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .1النشأة والنشاط
تأسست شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب) ("الشركة") كشركة مساهمة بحرينية مسجلة لدى وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة في مملكة البحرين ،وتزاول أنشطتها بموجب السجل التجاري رقم  1170الذي تم الحصول عليه بتاريخ
 16يوليو  .1970تأسست الشركة بموجب المرسوم األميري المؤرخ  9مايو  ،1970وبدأت عملياتها التجارية بتاريخ
 1مايو  .1972أسهم الشركة مدرجة لدى بورصة البحرين.
تتمثل األنشطة الرئيسة للشركة في إنتاج الدقيق والمنتجات ذات العالقة ،والتي يتم بيعها في األسواق المحلية.
تمتلك شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب( .مقفلة) (ممتلكات) غالبية أسهم الشركة ،وهي شركة مملوكة بالكامل من
قبل حكومة مملكة البحرين والتي تملك  %69.38من رأسمال الشركة.
تم اعتماد إصدار البيانات المالية للشركة وفقا لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  28فبراير .2021
 .2أسس اإلعداد
أ) أسس المحاسبة
أعدت البيانات المالية للشركة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الــدولي،
وطبقا ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني لسنة ( 2001وتعديالته).
ب) أسس القياس
أعدت البيانات المالية من السجالت المحاسبية للشركة وفقا لقاعدة التكلفة التاريخية ،ماعدا االستثمارات في األوراق
المالية التي تحتسب بالقيمة العادلة.
ج) أثر جائحة كورونا (كوفيد )19
في  11مارس  ،2020أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي جائحة كورونا (كوفيد  )19 -وتطورها بسرعة على
مستوى العالم .وقد أدى ذلك إلى تباطؤ اقتصادي عالمي مع عدم اليقين في البيئة االقتصادية .كما شهدت أسواق السلع
العالمية تقلبات كبيرة وانخفاضا كبيرا في األسعار .اتخذت السلطات تدابير مختلفة الحتواء تفشي الوباء ،بما في ذلك
تطبيق قيود على السفر وتدابير الحجر الصحي .كان للوباء ،واإلجراءات والسياسات الناتجة عنه أثرا على الشركة .تراقب
الشركة عن كثب وضع جائحة كورونا (كوفيد  ،)19وتجاوبا مع آثارها ،قامت بتفعيل خطة مواصلة األعمال ،وبعض
ممارسات إدارة المخاطر المختلفة األخرى ،بغرض إدارة والتعامل مع أي تعطيل لألعمال في عملياتها وأدائها المالي.
أعلنت الحكومات والمصارف المركزية في جميع أنحاء العالم عن إجراءات نقدية ومالية لتحقيق االستقرار في األوضاع
االقتصادية .أعلنت حكومة مملكة البحرين عن العديد من برامج التحفيز االقتصادي ("الحزم") لدعم األعمال التجارية في
هذه األوقات الصعبة .استلمت الشرك ة بعض المنافع من هذه الحزم ،وبشكل رئيسي في شكل تنازل مؤقت عن فواتير
خدمات هيئة الكهرباء والماء ،وتسديد جزئي لرواتب الموظفين من صندوق التعطل ،واإلعفاء من دفع رسوم إيجار
األراضي الصناعية المملوكة من قبل حكومة مملكة البحرين ،لفترة ثالثة أشهر من إبريل  2020إلى يونيو  .2020تم
إدراج األثر المالي لهذه الحزم ضمن اإليرادات األخرى (إيضاح رقم .)18
كما قامت الشركة بالتبرع لمرة واحدة بمبلغ  20ألف دينار بحريني للحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد -
.)19
تراقب اإلدارة ومجلس اإلدارة عن كثب تطورات جائحة كورونا (كوفيد  )19 -وتأثيرها على عمليات الشركة ومركزها
المالي؛ بما في ذلك الخسارة المحتملة لإليرادات ،والتأثير على تقييمات األصول ،ومراجعة العقود المثقلة باألعباء،
وترتيبات االستعانة بمصادر خارجية ،وما إلى ذلك .وضعت الشركة أيضا إجراءات الطوارئ  ،والتي تشمل على سبيل
المثال ال الحصر تعزيز واختبار خطط استمرارية العمل ،بما في ذلك متطلبات السيولة .بناء على تقييم مجلس اإلدارة فان
الشركة ستستمر في العمل كمنشأة مستمرة لألشهر األثنى عشر المقبلة من تاريخ هذه البيانات المالية.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .2أسس اإلعداد (يتبع)
د) استخدام التقديرات والقرارات
ان إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد البيانات المالية يتطلب من اإلدارة استخدام بعض التقديرات،
واألحكام ،والفرضيات المحاسبية الهامة التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية واألرقام المعلنة للموجودات،
والمطلوبات ،واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الحقيقية عن هذه التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات ،األحكام والفرضيات العامة بصورة مستمرة .يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر بناء
على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى ،كالتوقعات لألحداث المستقبلية تحت الظروف العادية .يتم احتساب تعديالت
التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل هذه التقديرات وفي أي فترة مستقبلية متأثرة.
تم اإلفصاح عن المواضع الهامة التي قامت اإلدارة بممارسة التقديرات والفرضيات والقرارات التقديرية في إيضاح رقم
.4
هـ) المعايير المحاسبية والتعديالت والتفسيرات السارية المفعول من  1يناير 2020
المعايير والتعديالت والتفسيرات التي أصبحت سارية المفعول في  1يناير  2020والتي تعتبر ذات عالقة بالشركة
كاآلتي:
 )1تعديالت على مراجع إطار المفاهيم للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي إطارا مفاهيميا معدال والذي سيتم استخدامه في قرارات وضع المعايير والذي
سيكون ساري المفعول بأثر فوري .لن يتم عمل أي تغييرات على المعايير المحاسبة الحالية .مع ذلك ،فإن الكيانات التي
تعتمد على اإلطار في تحديد سياساتها المحاسبية ابتداء من  1يناير  .2020بالنسبة للمعامالت ،واألحداث ،أو الشروط،
والتي ال يتم التعامل معها عادة بموجب المعايير المحاسبية ،ستحتاج لتطبيق اإلطار المعدل.
التعديالت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يناير .2020
لم يكن لتطبيق هذا التعديل أي أثر جوهري على البيانات المالية.
 )2التعريفات الجوهرية – تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ()8
قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بعمل تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (" – )1عرض البيانات المالية" ،وعلى
معيار المحاسبة الدولي رقم (" )8السياسات المحاسبية" ،والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء والتي تستخدم
تعريفا ثابتا للجوهرية من خالل المعاي ير الدولية إلعداد التقارير المالية ،وإطار المفاهيم إلعداد التقارير المالية ،وتوضيح
متى تكون المعلومات جوهرية ،وإدراج بعض اإلرشادات في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1حول المعلومات غير
الجوهرية .وعلى وجه الخصوص ،فإن التعديالت توضح ما يلي:
-

إن اإلشارة إلى المعلومات الغامضة تتناول الحاالت التي يكون فيها التأثير مشابها لحذف المعلومات أو تحريفها ،وأن
المنشأة تقيّم الجوهرية في سياق البيانات المالية ككل ،و
معنى "المستخدمين الرئيسيين للبيانات المالية لألغرض العامة" الذين توجه إليهم هذه البيانات المالية ،من خالل
تعريفهم على أنهم "مستثمرون حاليون ومحتملون ،مقرضون ودائنون آخرون" الذين يجب أن يعتمدوا على البيانات
المالية لألغراض العامة للكثير من المعلومات المالية التي يحتاجونها.

التعديالت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يناير 2020
لم يكن لتطبيق هذا التعديل أي أثر جوهري على البيانات المالية.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .2أسس اإلعداد (يتبع)
هـ) المعايير المحاسبية والتعديالت والتفسيرات السارية المفعول من  1يناير ( 2020يتبع)
 )3تنازالت اإليجار المتعلقة بجائحة الكورونا (كوفيد( )19-التعديالت على المعيارالدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16
استجابة لتطورات جائحة الكورونا (كوفيد ، )19-أصدر المجلس تعدي الت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
( – )16اإليجارات ،للسماح للمستأجرين بعدم احتساب تنازالت اإليجار كتعديالت على اإليجار ،إذا كانت نتيجة مباشرة
لجائحة الكورونا ،وإذا كانت تستوفي شروطا معينة .تنازالت اإليجار قد تكون في اشكال مختلفة ،وقد تشمل تخفيضا
اإليجار لمرة واحدة ،أو إعفاء من اإليجار ،أو تأجيال لدفعات اإليجار .إذا كان التنازل في شكل تخفيض اإليجار لمرة
واحدة ،فسيتم احتسابه كدفعة إيجار متغيرة ،وسيتم احتسابها في بيان الربح أو الخسارة.
سيتم تطبيق التدبير العملي في الحاالت التالية فقط:
( )1المقابل المعدل هو نفس المقابل األصلي لحد كبير ،أو أقل منه؛
( )2التخفيض في دفعات اإليجار يتعلق بالدفعات المستحقة كما في أو بعد  30يونيو 2021؛
( )3لم يتم إجراء أي تغييرات جوهرية أخرى على شروط عقد اإليجار.
يتطلب من المستأجرين الذين سيطبقون التدبير العملي اإلفصاح كما يلي:
( )1حقيقة ما إذا كانوا قد قاموا بتطبيق التدبير العملي على جميع تنازالت اإليجار المؤهلة ،وإذا لم تطبق ،طبيعة العقود
التي تم تطبيق التدبيرالعملي عليها؛ و
( )2المبلغ المحتسب في بيان الربح أو الخسارة لفترة التقرير ،والناتج من تطبيق التدبير العملي.
لم يتم توفير أي التدبير العملي للمؤجرين .يطلب من المؤجرين االستمرار في تقييم ما إذا كانت تنازالت اإليجار تمثل
تعديالت لإليجار ،ويتم احتسابها وفقا لذلك.
التعديالت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يونيو .2020
ال تتوقع الشركة أن يكون هناك أي أثر جوهري على بياناتها المالية.
و) المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير نافذة بعد
يوجد العديد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات السارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو
بعد  1يناير  ،2020مع السماح بالتطبيق المبكر .مع ذلك ،لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي من المعايير الجديدة أو
المعدلة التالية في إعداد هذه البيانات المالية.
ال يتوقع أن يكون لهذه المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير أي أثر جوهري على البيانات المالية للشركة:
37
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 . 3السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية .تم تطبيق هذه السياسات المحاسبية من قبل
الشركة على نحو ثابت كما كانت مطبقة في السنة السابقة.
أ) احتساب اإليرادات
يتم احتساب اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق ،صافي الخصومات ،ويمثل المبالغ المستحقة عن بيع
السلع أو الخدمات التي تؤديها الشركة .تسجل الشركة اإليرادات عندما يكون من الممكن قياس مبلغ اإليراد بشكل موثوق،
وعندما يكون من المحتمل أن المنافع اإلقتصادية ستتدفق للشركة ،وعندما يتم إستيفاء شروط محددة لكل نشاط من أنشطة
الشركة ،كما هو موضح أدناه:
 )1اإليرادات من مبيعات الطحين
يقاس اإليراد بناء على المقابل المحدد في العقد مع الزبون .تحتسب الشركة اإليرادات عندما يتم تحويل السيطرة على
البضائع أو الخدمات إلى الزبون.
 )2إيراد أرباح االسهم
يحتسب االيراد من أرباح األسهم في تاريخ اإلعالن عنها ،وهو تاريخ نشوء حق االستالم.
 )3إيراد الفوائد
يحتسب إيراد الفوائد عند استحقاقه ،باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
ب) المنحة والدعم الحكومي
 .1الدعم الحكومي يمثل المبالغ المستلمة من حكومة مملكة البحرين من خالل وزارة المالية واالقتصاد الوطني ،وذلك
لتمكين الشركة من بيع منتجاتها بأسعار معينة ،كما تحددها الحكومة .يسجل الدعم على أساس االستحقاق ،ويحتسب على
أساس الفرق بين التكلفة الفعلية للقمح المستخدم في انتاج المواد المباعة محليا ،زائدا سعر متفق عليه لكل طن مباع
لتغطية التكاليف األخرى ذات العالقة بالدقيق المباع في السوق المحلي ،ومجموع المبيعات المحلية من الدقيق خالل
السنة .يحتسب هذا الدعم كإيراد في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تتم فيها المبيعات
للزبائن.
 .2تحتسب الشركة المنح الحكومية غير المشروطة التي تعوض الشركة عن المصروفات المتكبدة في بيان الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد كإيرادات أخرى ،عندما تصبح المنحة مستحقة.
ج) المخزون
يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها ،أيهما أقل .صافي القيمة الممكن تحقيقها هي عبارة عن سعر
البيع المتوقع في ظروف العمل اإلعتيادية مطروحا منه مصروفات البيع المتوقعة .يتم احتساب التكلفة بطريقة المعدل
الموزون ،وتشمل التكلفة سعر الشراء ،والشحن ،والجمارك ،ومصروفات العمالة المباشرة ،والمصروفات العرضية
األخرى .عند الضرورة ،يتم عمل مخصص للمواد المتقادمة والمواد بطيئة الحركة ،والتالفة.
د) معامالت بالعملة األجنبية

 ) 1العملة المستعملة في انجاز المعامالت والعملة المستعملة في إعداد البيانات المالية
يتم قياس بنود البيانات المالية باستخدام العملة االقتصادية الرئيسية للبيئة التي تعمل فيها الشركة (عملة التعامل) .يتم إعداد
البيانات المالية بالدينار البحريني وهي العملة المستخدمة في إعداد البيانات المالية ،وتم تقريبها إلى أقرب دينار بحريني ،ما
لم يذكر خالف ذلك.
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بالدينار البحريني

 . 3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
د) معامالت بالعملة األجنبية (يتبع)

 )2المعامالت واألرصدة
الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية يتم تحويلها إلى الدينار البحريني بسعر الصرف السائد في نهاية السنة.
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة التعامل بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعاملة .تدرج
أرباح وخسائر فروقات العملة في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
هـ) عقود االيجار
عند بداية العقد ،تقيّم الشركة ما إذا كان العقد يمثل ،أو يحتوي على صيغة إيجار .تعتبر االتفاقية عقد إيجار ،أو تحتوي
على صيغة إيجار  ،إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن ،نظير مقابل مادي.
لتقييم ما إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد ،تستخدم الشركة تعريف اإليجار وفقا للمعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)16
مكونات
مكون اإليجار ،تقوم الشركة بتخصيص المقابل في العقد لكل من ّ
عند بداية أو تعديل العقد الذي يحتوي على ّ
اإليجار ،وذلك على أساس سعره النسبي المستقل .مع ذلك ،بالنسبة لعقود إيجار العقارات ،فقد اختارت الشركة عدم فصل
كمكون
المكونات األخرى غير مكون اإليجار ،واحتساب اإليجار والمكونات األخرى غير مكون اإليجار ذات العالقة،
ّ
إيجار واحد.
تحتسب الشركة حق االنتفاع باألصول والتزام اإليجار بتاريخ بدء اإليجار .يتم قياس حق االنتفاع باألصول مبدئيا بالتكلفة،
والذي يتكون من المبلغ االبتدائي اللتزام اإليجار ،معدال ألي دفعات إيجار مدفوعة في أو قبل تاريخ البدء ،زائدا أي تكاليف
مبدئية مباشرة متكبدة ،وتقديرا لتكلفة تفكيك وإزالة األصل المعني ،أو تأهيل األصل المعني أو الموقع الذي يقع فيه،
مطروحا أي حوافز إيجار مستلمة.
يتم الحقا احتساب االستهالك على حق االنتفاع باألصول بطريقة القسط السنوي الثابت من تاريخ البدء وحتى نهاية فترة
اإليجار ،إال إذا كان اإليجار ينقل ملكية األصل المعني إلى الشركة في نهاية فترة اإليجار ،أو إذا كانت تكلفة حق االنتفاع
باألصول تعكس أن الشركة ستمارس خيار الشراء .وفي هذه الحالة ،سيتم استهالك حق االنتفاع باألصول على فترة العمر
االفتراضي لألصل المعني ،والذي يتم تحديده على نفس أساس تحديد العمر االفتراضي للعقارات والمعدات .باإلضافة
لذلك ،يتم تخفيض حق االنتفاع باألصول دوريا من خالل خسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت ،ويعدل لبعض حاالت إعادة
قياس التزام اإليجار.
يتم قياس التزام اإليجار مبدئيا بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار الغير مدفوعة بتاريخ البدء ،مخصومة باستخدام معدل الفائدة
الضمني في اإليجار ،وإذا لم يكن باإلمكان تحديد معدل الفائدة بسهولة ،باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة .بشكل
عام ،فإن الشركة تستخدم معدل االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم.
تحدد الشركة معدل االقتراض اإلضافي عن طريق الحصول على معدالت الفائدة من عدة مصادر تمويل خارجية ،وتقوم
بعمل بعض التسويات لتعكس شروط اإليجار  ،ونوع األصل المؤجر.
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بالدينار البحريني

 . 3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
هـ) عقود االيجار (يتبع)
دفعات اإليجار المتضمنة في قياس التزام اإليجار تتكون مما يلي:
 دفعات ثابتة ،بما في ذلك الدفعات الثابتة في الجوهر؛ دفعات اإليجار المتغيرة ،التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،وتقاس مبدئيا بالمؤشر أو المعدل بتاريخ البدء؛ المبالغ المتوقع استحقاق دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و سعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي تكون الشركة على يقين لممارسته بشكل معقول .دفعات اإليجار في فترةالتجديد االختيارية ،إذا كانت الشركة على يقين من ممارسة خيار التمديد بشكل معقول .وغرامات اإلنهاء المبكر لعقد
اإليجار ،ما لم تكن الشركة على يقين معقول من عدم اإلنهاء مبكرا.
يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم إعادة قياسه عندما يكون هناك تغيير في
دفعات اإليجار المستقبلية ناتجة من تغير في مؤشر أو معدل ،أو إذا كان هناك تغيير في تقدير الشركة للمبلغ المتوقع ان
يستحق الدفع بموجب ضمان القيمة المتبقية ،أو إذا قامت الشركة بتغيير تقييمها لما إذا كانت ستمارس خيار الشراء ،أو
التمديد ،أو اإلنهاء ،أو إذا كان هناك تغيرات في الجوهر لدفعات اإليجار الثابتة.
عندما يتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة ،يتم عمل تسوية مقابلة على القيمة الدفترية حق االنتفاع باألصول ،أو
تسجيلها في بيان الربح أو الخسارة إذا كانت القيمة الدفترية حق االنتفاع باألصول قد تم تخفيضها للصفر.
تقوم الشركة بعرض حق االنتفاع باألصول التي ال تستوفي تعريف االستثمارات العقارية في بند "الممتلكات واآلالت
والمعدات" ،والتزامات اإليجار في بند "الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى" في بيان المركز المالي.

خيارات التمديد واإلنهاء

عند تحديد مدة اإليجار ،تأخذ اإلدارة باالعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزا اقتصاديا لممارسة خيار التمديد،
أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء .ال يتم تضمين خيارات التمديد (أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء) في مدة اإليجار إذا كان من
المؤكد بشكل معقول تمديد اإليجار (أو عدم إنهاؤه).

يتم مراجعة التقييم في حالة حدوث حدث مهم أو تغيير جوهري في الظروف ،والتي تأثر على هذه التقييم  ،والذي يقع
ضمن سيطرة المستأجر.

اإليجارات قصيرة األجل وإيجار األصول ذات القيمة المنخفضة

اختارت الشركة عدم احتساب حق االنتفاع باألصول والتزام اإليجار إليجارات األصول منخفضة القيمة واإليجارات
قصيرة األجل .تحتسب الشركة مدفوعات اإليجار المتعلقة بهذه اإليجارات كمصروف بطريقة القسط السنوي الثابت على
مدى فترة اإليجار.
و) األدوات المالية
األدوات المالية في هذه البيانات المالية الموحدة تشمل الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي يتم احتسابها وقياسها
بموجب متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( – )9األدوات المالية  .تتكون الموجودات المالية للشركة
بشكل أساسي من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،والنقد وما في حكمه ،وودائع ثابتة ،وذمم تجارية
وموجودات أخرى .تتكون المطلوبات المالية من ذمم تجارية ومطلوبات أخرى ،وقروض تمويل اإلستيراد ،والسحب على
المكشوف ،والمبالغ المستلمة مقدما من ،أو المدفوعة مقدما إلى العمالء والتي يجب تسويتها بتحويل بنود غير مالية ال تعتبر
أدواتا مالية .المطلوبات والموجودات غير التعاقدية (مثل تلك التي تنشأ نتيجة للمتطلبات القانونية التي تفرضها الحكومة)
ليست موجودات وال مطلوبات مالية بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)9
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 . 3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
و) األدوات المالية (يتبع)
 )1التصنيف
الموجودات المالية
يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن إحدى الفئات الثالث التالية:
• الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة؛
• موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛
• موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
المطلوبات المالية
يتم تصنيف المطلوبات المالية في إحدى الفئتين التاليتين:
• المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة؛
• المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 )2االحتساب المبدئي والقياس
تحتسب الشركة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى مبدئيا عندما تصبح الشركة طرفا في الشروط التعاقدية لألداة.
تحتسب الموجودات المالية (عدا الذمم التجارية المدينة) مبدئيا بالقيمة العادلة ،بما في ذلك تكاليف المعامالت التي يمكن
نسبها مباشرة إلى شراء الموجودات المالية ،ما عدا تكاليف المعامالت لألدوات المالية المحتسبة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة ،والتي تسجل كمصروفات في بيان الربح أو الخسارة .يتم قياس الذمم التجارية المدينة مبدئيا بدون مكون
تمويلي جوهري بسعر المعاملة.
يتم احتساب جميع المشتريات والمبيعات العادية للموجودات المالية المدرجة و/أو المسعرة في تاريخ المتاجرة .يتم احتساب
جميع المشتريات والمبيعات العادية للموجودات المالية األخرى بتاريخ السداد.
المشتريات أو المبيعات بالطريقة العادية هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم في غضون فترة
زمنية محددة حسب النظام أو بالعرف السائد في السوق.
يتم احتساب المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ،والتي تمثل صافي المقبوضات بعد احتساب العالوات ،والخصومات
وتكاليف المعاملة المرتبطة مباشرة بااللتزام المالي.
يتم احتساب جميع المشتريات والمبيعات العادية للموجودات والمطلوبات المالية األخرى في تاريخ المتاجرة ،وهو التاريخ
الذي أي التاريخ الذي يتم فيه استالم الموجودات أو المطلوبات من أو تسليمها للطرف المقابل.
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 . 3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
و) األدوات المالية (يتبع)
 )3القياس الالحق
الموجودات المالية
بعد القياس المبدئي ،يتم قياس الموجودات المالية إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة .يخضع تصنيف وأساس القياس
لنموذج األعمال التجارية للشرك ة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية ،كما هو
مفصل أدناه:
أ) موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي في حالة:
 )1االحتفاظ بالموجودا ت ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل استالم التدفقات النقدية
التعاقدية؛
 )2أعطت الشروط التعاقدية للموجودات المالية حقا في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل دفعات المبلغ األساسي
والفائدة على المبلغ األساسي القائم.
إذا كان الهدف من نموذج األعمال هو االحتفاظ بأدوات ا لدين لجمعها وبيعها ،فإنه يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل
الربح الشامل اآلخر.
إذا لم يتحقق أي من هذين المعيارين للتصنيف ،يتم تصنيف الموجودات المالية ،وقياسها بالقيمة العادلة ،إما من خالل الربح
أو الخسارة  ،أو من خالل الدخل الشامل اآلخر.
باإلضافة إلى ذلك ،حتى لو كان الموجود المالي يفي بمعايير التكلفة المطفأة ،قد تختار المنشأة تصنيف الموجودات المالية
من خالل الربح أو الخسارة .إن مثل هذا االختيار أمر ال رجعة فيه وقابل للتطبيق فقط إذا كان التصنيف بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة يقلل بشكل ملحوظ التناقض في القياس أو االحتساب.
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات األصل والفوائد
ألغراض هذا التقييم ،يتم تعريف "األصل" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االحتساب المبدئي .تعرف "الفائدة"
على أنها مقابل القيمة الزمنية للنقود ،وللمخاطر االئتمانية المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة من الزمن،
ولمخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى (على سبيل المثال ،مخاطر السيولة ،والتكاليف اإلدارية) ،باإلضافة لهامش
الربح.
إذا تغير نموذج العمل الذي تحتفظ الشرك ة بموجبه بالموجودات المالية ،فإن يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية المتأثرة.
إن متطلبات التصنيف والقياس الجديدة المتعلقة بالفئة الجديدة تطبق بأثر مستقبلي ابتداء من اليوم األول لفترة التقرير األولى
بعد تغيير نموذج العمل ،الذي نتج عنه إعادة تصنيف الموجودات المالية للشركة.
ب) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عند االحتساب المبدئي ،يمكن للشركة القيام باختيار ال رجعة فيه بتصنيف االستثمار في األسهم الغير محتفظ بها لغرض
المتاجرة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
لهذا الغرض ،تعتبر الموجودات المالية محتفظا بها لغرض المتاجرة إذا كان االستثمار في األسهم يستوفي أيا من الشروط
التالية:
 )1تم شراؤها بصفة أساسية لغرض بيعها في المدى القريب؛
 )2عند االحتساب المبدئي ،تمثل جزء من محفظة أدوات مالية معينة يتم ادارتها معا ،ويوجد دليل على وجود نمط فعلي
من الربحية على المدى القصير ،أو
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 )3القياس الالحق (يتبع)
 )3أنه مشتق وليس محدد ،وفعال كأداة تحوط أو ضمان مالي.
إن االختيار الذي ال رجعة فيه على أساس كل أداة مالية على حدة .إذا تم تصنيف االستثمار في األسهم كاستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإن جميع األرباح والخسائر ،باستثناء أرباح األسهم ،يتم احتسابها في بيان الدخل
الشامل اآلخر وال يعاد تصنيفها الحقا في بيان الدخل.
ج) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم تصنيف الموجودات المالية غير المصنفة خالف المذكور أعاله والتي تقاس على أنها استثمارات بالقيمة العادلة من
خالل األرباح والخسائر والتغيرات فيها ،بما في ذلك أية فوائد أو أرباح أسهم ،تحتسب في الربح أو الخسارة.

المطلوبات المالية

تصنف جميع المطلوبات المالية ،عدا تلك التي تصنف وتقاس كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،
على أنها مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي كما هو موضح في
إيضاح رقم ( )2أعاله.
المطلوبات المالية المصنفة كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تشمل المشتقات.
 )4إلغاء احتساب الموجودات والمطلوبات المالية
تقوم الشركة بإلغاء احتساب الموجودات المالية واستبعادها من بيان المركز المالي عند إنتهاء حق استالم التدفقات النقدية
التعاقدية للموجودات المالية ،أو عندما تحول حقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية في صفقة ،يتم بموجبها تحويل ملكية كل
المخاطر والمكافآت للموجودات المالية ،أو عند عدم االحتفاظ بالسيطرة على الموجودات المالية.
تقوم الشركة بإلغاء احتساب المطلوبات المالية واستبعادها من بيان المركز المالي عندما يتم التخلص منها أو إلغائها أو
إنتهاء االلتزام التعاقدي .تقوم المجموعة أيضا بإلغاء احتساب المطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وتكون التدفقات
النقدية لاللتزام المعدل مختلفة اختالفا جوهريا  ،وفي هذه الحالة يتم إثبات التزام مالي جديد قائم على الشروط المعدلة بالقيمة
العادلة .عند استبعاد االلتزام المالي  ،يتم تسجيل الفرق بين المبلغ المسجل والمبلغ المدفوع (بما في ذلك أي موجودات غير
نقدية محولة أو مطلوبات متحملة) في الربح أو الخسارة.
 )5قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة المستلمة لبيع أحد الموجودات أو المدفوع لتحويل المطلوبات في عملية منظمة بين المشاركين في
السوق في تاريخ القياس في السوق األساسي ،وفي حالة عدم وجود هذا السوق ،في السوق األكثر فائدة التي يمكن للشركة
الوصول إليه في ذلك التاريخ .القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم أدائها.
تقيس الشركة القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق النشط لتلك األداة ،متى ما توافرت هذه األسعار.
يعتبر السوق نشطا عندما تكون المعامالت للموجودات أو مطلوبات تجري بوتيرة وحجم كاف لتوفير المعلومات والتسعير
على أساس مستمر.
إذا لم يكن هناك سعر مدرج في سوق نشط ،تستخدم الشركة نماذج التقييم التي تزيد من استخدام المدخالت ذات الصلة
والتي يمكن رصدها ،والتقليل من استخدام المدخالت غير قابلة للرصد .نماذج التقييم المختارة تراعي جميع العوامل التي
تأخذ بعين االعتبار من قبل المشاركين في السوق في تسعير المعاملة.

21

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 . 3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
و) األدوات المالية (يتبع)
 )5قياس القيمة العادلة (يتبع)
أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة المالية عند االحتساب المبدئي هو عادة سعر المعاملة  -وهي القيمة العادلة للمقابل
المدفوع أو المستلم .إذا قررت الشركة أن القيمة العادلة عند االحتساب المبدئي يختلف عن سعر المعاملة ،وأنه ال يمكن
تحديد القيمة العادلة ال من سعر تداولها في سوق نشطة ألصل أو التزام مماثل ،وال تستند إلى نماذج التقييم التي تستخدم
البيانات فقط من األسواق القابلة للرصد ،فإنه يتم قياس األداة المالية مبدئيا بالقيمة العادلة  ،ويتم تعديلها لتأجيل الفرق بين
القيمة العادلة عند االحتساب المبدئي وسعر المعاملة.
الحقا ،يتم احتساب الفرق في الربح أو الخسارة على أسس مناسبة وعلى مدى ال يتجاوز عمر األداة ،وفي موعد أقصاه دعم
التقييم بالكامل من قبل مدخالت يمكن رصدها ،أو اتمام المعاملة.
إذا كانت أحد الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة ولها سعر طلب وسعر عرض ،عندئذ تقوم الشركة بقياس
الموجودات والمراكز المالية الطويلة بسعر الطلب والمطلوبات والمراكز المالية المكشوفة بسعر العرض .إذا كان نطاق
سعر العرض والطلب ألصل أو التزام معين واسعا ،تقوم الشركة باستخدام سعر ضمن نطاق سعر العرض والطلب الذي
يعتبر أكبر تمثيال للقيمة العادلة.
يتم قياس محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تتعرض لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان التي تتم إدارتها من
قبل الشركة على أساس صافي التعرض لمخاطر السوق أو إلى أي مخاطر االئتمان على أساس األسعار التي سيتم استالمها
لبيع صافي مركز طويل (أو المدفوعة لنقل صافي مركز قصير) لمخاطر معينة .يتم تخصيص هذه التعديالت على مستوى
المحفظة لموجودات ومطلوبات فردية على أساس تعديل المخاطر النسبية لكل أداة مالية في المحفظة بشكل منفرد.
تحتسب الشركة التحويالت بين مستويات تراتبية القيمة العادلة في نهاية فترة تاريخ المركز المالي التي حدث خاللها التغيير.
 )6انخفاض قيمة الموجودات المالية
تحتسب الشركة مخصصا للخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة .يتم قياس مخصص
الخسائر للذمم التجارية المدينة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة.

الموجودات مالية ضعيفة ائتمانيا

في تاريخ كل بيان مركز مالي ،تقوم الشركة بتقييم انخفاض القيمة للموجودات المالية المحتسبة بالتكلفة المطفأة .يعتبر
الموجود المالي "ضعيف االئتمان" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل
المالي.
األدلة على أن األصل المالي ضعيف ائتمانيا تشمل المعلومات القابلة للرصد التالية:
 صعوبات مالية جوهرية للمقترض أو المصدر؛ خرق للعقد ،مثل العجز أو التأخر في السداد ،أو استحقاق األصل المالي لفترة تفوق  90يوما ؛ من المحتمل أن المقترض أو ال ُمصدِر سيعلن إفالسه أو أي إعادة هيكلة مالية أخرى؛ -ركود أو اختفاء سوق نشط لألداة المالية بسبب الصعوبات المالية.

عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي

يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.
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 )7مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط عندما يوجد حق قانوني
قابل للتنفيذ الجراء مقاصة للمبالغ المحتسبة وعند وجود نية للتسوية على أساس صافي المبلغ أو تسييل الموجودات وسداد
المطلوبات في آن واحد.
ز) ذمم تجارية مدينة
يتم تسجيل الذمم التجارية والذمم المدينة الخرى مبــدئيا بالقيمــة العادلــة ،والحقــا يــتم احتســابها علــى أســاس التكلفــة المطفــأة،
مطروحا منها مخصص انخفاض القيمة.
ح) العقارات والمنشآت والمعدات
تظهر العقارات والمنشآت والمعدات المحتفظ بها ألغراض تشغيلية بالتكلفة مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر
انخفاض في القيمة .تكلفة هذه الموجودات تشمل تكاليف إحضار وتجهيز الموجودات إلى موقعها وحالتها الحاليين .يتم
رسملة التكاليف المباشرة حتى تصبح الموجودات الثابتة جاهزة لالستعمال .تشمل المشاريع الرأسمالية قيد اإلنشاء تكلفة
الموجودات الثابتة غير الجاهزة الستعمالها المخصص بتاريخ بيان المركز المالي .تتم رسملة اإلضافات والتحسينات
الكبيرة على الموجودات .يتم احتساب جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر عند تكبدها.

 )1المصروفات الالحقة
يتم رسملة المصروفات المتعلقة باستبدال جزء من العقارات والمنشآت والمعدات والمصروفات األخرى على القيمة
الدفترية للموجودات الثابتة فقط عندما تؤدي هذه المصروفات إلى زيادة القيمة االقتصادية المستقبلية لهذه الموجودات
ويمكن قياس تكلفة الجزء بصورة موثوقة .تحمل جميع التكاليف األخرى على بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
عند تكبدها.

 )2االستهالك
يتم احتساب االستهالك في الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت حسب العمر االفتراضي لكل أصل بالنسبة للعقارات
والمنشآت والمعدات وذلك على النحو التالي :
 20سنة
 10سنوات
 10سنوات
 10 – 4سنوات
 5- 2سنوات
على فترة عقد اإليجار

مباني (على أرض مؤجرة)
المنشآت والمعدات
قطع غيار رأسمالية
مركبات
أثاث ومعدات مكتبية
حق االتنفاع باألصول

يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات وأعمارها في تاريخ كل بيان مركز مــالي ،ويــتم تعــديلها إذا تطلــب ذلــك .عنــد بيــع أو
استبعاد أي جزء من العقارات والمنشآت والمعدات يتم استبعاد التكلفة واالستهالكات المتراكمة المتعلقة من المركز المــالي،
وإن أية أرباح أو خسائر ناتجة يتم تسجيلها في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

قطع غيار رأسمالية

تقوم الشركة برسملة قطع غيار اآلالت عالية القيمة ،والهامة بالنسبة لعمليات المصنع والتي يكون لها عمر إنتــاجي مســاوي
لعمر اآللة .يتم استهالك قطع الغيار هذه على مدى العمر اإلنتاجي لآللة ذات الصلة.
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 . 3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
ط) انخفاض قيمة الموجودات األخرى غير المالية
يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الشركة أو الوحدات المولدة للنقد ،عدا الموجودات المالية ،في تاريخ كل بيان للمركز
المالي لتحديد دالئل إنخفاض في القيمة .الوحدة المولدة للنقد هي أصغر مجموعة موجودات قابلة للتحديد تولد تدفقات نقدية
مستقلة بشكل كبير عن بقية موجودات الشركة .إذا وجد مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة المتوقع إستردادها من هذه
الموجودات .القيمة المتوقع إستردادها لألصل أو الوحدة المولدة للنقد هي القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة مطروحا منها
تكلفة البيع ،أيهما أكبر .وتحتسب خسائر إنخفاض القيمة إذا فاقت القيمة الدفترية ألي أصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة
المتوقع إستردادها .وتحمل هذه الخسائر على بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر .يتم عكس الخسارة فقط عند
وجود دليل بعدم استمرار وجود إنخفاض في قيمة األصل وهناك تغيير في التقديرات المستخدمة في تحديد القيمة المتوقع
إستردادها لألصل.
ي) ضريبة القيمة المضافة
يتم احتساب المصروفات والموجودات صافي من مبلغ ضريبة المبيعات ،باستثناء:
 عندما ال يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على شراء الموجودات أو الخدمات من الهيئة الضريبية ،وفيهذه الحالة ،يتم احتساب ضريبة المبيعات كجزء من تكلفة شراء الموجودات أو كجزء من بند المصروفات ،حسب
مقتضى الحال.
 عندما تظهر الذمم المدينة والذمم الدائنة ،متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.يتم تضمين صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد من أو المستحقة الدفع للهيئة الضريبية كجزء من الذمم
المدينة أو الذمم الدائنة في بيان المركز المالي الموحد.
ك) أسهم الخزينة
تظهر أسهم الخزينة بسعر تكلفة الشراء ،ويتم إظهارها كخصم من حقوق الملكية .ال يتم احتساب أي ربح أو خسارة في
بيان الربح أو الخسارة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أسهم الخزينة .يتم تضمين األرباح والخسائر الناتجة من إعادة
بيع أسهم الخزينة الحقا في األرباح المستبقاة في بيان التغيرات في حقوق الملكية .يتم تسجيل صافي الحركة من إعادة بيع
وإعادة شراء أسهم الخزينة تحت بند أسهم الخزينة.
ل) رأس المال
التكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة إلصدار أسهم حقوق ملكية عادية يتم احتسابها كتخفيض في حقوق الملكية.
م) توزيع أرباح األسهم
يتم احتساب أرباح األسهم كمطلوبات عند موافقة المساهمين على توزيعها.
ن) االحتياطي القانوني
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني لسنة  ،2001يتم استقطاع  %10من صافي األرباح وتحويله إلى
االحتياطي القانوني ،ويمكن إيقاف التخصيص عندما يبلغ هذا االحتياطي  %50من رأس المال المدفوع .ان هذا االحتياطي
غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي حددها القانون.
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س) منافع الموظفين
 )1الموظفون البحرينيون
ان حقوق التقاعد (والحقوق االجتماعية األخرى) الخاصة بالموظفين البحــرينيين يــتم تغطيتهــا حســب أنظمــة الهيئــة العامــة
للتأمين االجتماعي والتي يتم بموجبها تحصيل اشتراكات شهرية من الشركة والعاملين علــى أســاس نســبة مئويــة ثابتــة مــن
الرواتب .مساهمة الشركة في هذا البرنامج والذي يمثل برنامج مساهمات محددة حســب معيارالمحاســبة الــدولي رقــم ()19
ويتم تسجيلها كمصروفات في الربح أو الخسارة.
 )2الموظفون األجانب
يستحق الموظفون األجانب الذين يعملون بعقود عمل محددة المدة مكافأة نهاية الخدمة وفقا لنصوص قانون العمل البحريني
بالقطاع االهلي على أساس مدة الخدمة والرواتب والعالوات األخرى حسب آخر رواتب وعالوات مدفوعة  .لقــد تــم عمــل
مخصص لهذه االلتزامات غير الممولة والذي يمثل برنامج منافع محددة حســب معيــار المحاســبة الــدولي رقــم ( )19علــى
افتراض إنهاء خدمات جميع الموظفين بتاريخ بيان المركز المالي.
يتم احتساب منافع نهاية الخدمة ومنافع الموظفين األخرى ،واستحقاق االجازات السنوية ،وتذاكر الســفر ،والمنــافع األخــرى
عند استحقاقها للموظفين
ع) النقد وما في حكمه
يتمثل النقد وما في حكمه في النقد بالصندوق وأرصدة البنوك والودائع المستحقة خالل  90يوما أو أقل من تاريخ اإليداع،
والتي ال تتعرض لتغير جوهري في قيمتها العادلة.
ف) الذمم التجارية والذمم الدائنة األخرى
يتم احتساب الذمم التجارية والمطلوبات األخرى مبدئيا بالقيمة العادلة ،والحقا يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة
معدل الفائدة الفعلي.
ص) تكاليف االقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تنسب مباشرة إلى شراء أو بناء أو إنتاج الموجودات ،والتي من الضروري أن تستغرق
فترة زمنية طويلة لكي تكون جاهزة لالستخدام المقصود أو البيع كجزء من تكلفة الموجودات المعنية .يتم احتساب جميع
تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها .تتألف تكاليف االقتراض من الفوائد والخسائر المحققة
من تسوية عقود مقايضات معدل الفائدة (باستثناء التغيرات في القيمة العادلة الغير محققة) والتكاليف األخرى التي يتم
تكبدها فيما يتعلق بأقتراض األموال.
تحتسب قروض تمويل اإلستيراد مبدئيا بالمقبوضات المحصلة كقروض ،صافي من تكاليف المعاملة المتكبدة .في الفترات
الالحقة ،تظهر هذه القروض بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم احتساب أي فروقات بين المقبوضات
(صافي من تكاليف المعاملة) وقيمة القروض عند االستحقاق في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،على مدى
فترة القروض.
ق) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
تحتسب مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر على أساس االستحقاق.
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 . 3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
ر) المخصصات
يتم احتساب المخصصات عند وجود مطلوب (قانوني أو متوقع) على الشركة ناتج عن حدث سابق ،ومن المحتمل أن يتطلب
وجود تدفق خارجي للموارد يشمل المنافع االقتصادية لتسوية هذه المطلوبات ،وكان باإلمكان عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه
المطلوبات .حينما تتوقع الشركة استرداد بعض أو جميع المخصصات ،على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ،يتم احتساب
التسويات كأصل منفصل ،ولكن فقط عندما تكون التسويات شبه مؤكدة .يتم عرض المصروفات المتعلقة بأي مخصصات في
بيان الربح أو الخسارة ،صافي من أي تعويضات.
إذا كان تأثير القيمة الزمنية لألموال جوهري ،فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدالت ما قبل الضرائب الحالية التي
تعكس ،عندما يكون مناسبا ،المخاطر المحددة للمطلوبات .عندما يستخدم الخصم ،فإن الزيادة في المخصص نتيجة لمرور
الزمن يتم احتسابها كتكلفة تمويل.

 4االجتهادات والتقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة
إن إعداد البيانات المالية للشركة يتطلب من مجلس اإلدارة عمل آراء وتقديرات وفرضيات قد تؤثر على المبالغ المعلنة
لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة ،بتاريخ إعداد التقارير المالية .ومع
ذلك ،فإن عدم التيقن بشأن هذه الفرضيات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب عمل تعديل جوهري للمبالغ
الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي قد تتأثر في الفترات المستقبلية.
اجتهادات
في أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ،اتخذ مجلس اإلدارة االجتهادات التالية ،بعد أخذ آثار جائحة الكورونا
(كوفيد  )19 -باالعتبار كما هو مشروح في إيضاح (2ب) ،والتي لها تأثيرات جوهرية بالغة على المبالغ المحتسبة في
البيانات المالية:

فرضية االستمرارية

قام مجلس إدارة الشركة بعمل تقييم لقدرة الشركة على المواصلة على أساس فرضية االستمرارية وهو مقتنع بأن الشركة
لديها الموارد لالست مرار في أعمالها في المستقبل المنظور .وعالوة على ذلك ،فإن مجلس اإلدارة ليس على علم بأي أمور
جوهرية غير مؤكدة التي من الممكن أن تسبب شكوكا جوهرية حول قدرة الشركة على المواصلة على أساس فرضية
االستمرارية .ولذلك ،تم إعداد البيانات المالية على أساس فرضية االستمرارية.
التقديرات والفرضيات
إن الفرضيات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر األساسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ إعداد كل تقرير
مالي ،والتي لها مخاطر هامة لتكون سببا لتعديل جوهري للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة،
موضحة أدناه .تعتمد الشركة في فرضياتها وتقديراتها على معايير متوفرة عند إعداد البيانات المالية ،وأخذت باالعتبار آثار
جائحة الكورونا (كوفيد  ،)19 -كما هو مشروح في إيضاح رقم (2ب) . .قد تتغير الظروف والفرضيات بشأن التطورات
المستقبلية حسب تغيرات أو ظروف السوق الخارجة عن سيطرة الشركة .وتنعكس مثل هذه التغييرات بالفرضيات عند
حدوثها.

تصنيف االستثمارات
عند شراء استثمار ،تقرر اإلدارة تصنيف االستثمارات إما كاستثمارات بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر ،أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يعكس تصنيف كل استثمار نموذج عمل الشركة تجاه هذا
االستثمار ويخضع كل استثمار لمعاملة محاسبية مختلفة بناءا على تصنيفه.
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 4االجتهادات والتقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة (يتبع)
انخفاض قيمة المخزون
تراجع الشركة القيمة الدفترية للمخزون في نهاية كل فترة لتحديد ما اذا كانت قيمة المخزون قد انخفضت .وتحدد الشركة
المخزون المنخفض اعتمادا على عمر المخزون ،وتقدير حجم الطلب المستقبلي لكل نوعية من المخزون .إذا توافرت دالئل
لالنخفاض ،تقدر القيمة القابلة لالسترداد بناء على الخبرة السابقة وباالعتماد على أوضاع السوق السائدة.
كما في  31ديسمبر  ،2020بلغ إجمالي المخزون لقطع الغيار  937.474دينار بحريني ( 949,342 :2019ألف دينار
بحريني) مع مخصصات لقطع الغيار بطيئة الحركة بمبلغ  509,932ألف دينار بحريني ( 456,668 :2019ألف دينار
بحريني) .سوف يتم احتساب أي فرق بين المبالغ الفعلية المحققة في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في بيان الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

انخفاض قيمة الذمم المدينة
تقوم الشركة بعمل مخصص النخفاض قيمة الذمم المدينة استنادا على نموذج "الخسائر االئتمانية المتوقعة" .تستخدم الشركة
نهجا مبسطا كما هو مسموح به وفقا للمعيار ،لتحديد انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة.

األعمار االفتراضية والقيمة المتبقية للعقارات واآلالت والمعدات

تراجع الشركة األعمار االفتراضية والقيمة المتبقية المتبقية للعقارات واآلالت والمعدات في نهاية كل فترة لتحديد ما اذا كان
هناك حاجة لتعديل العمر االفتراضي والقيمة المتبقية .يتم تقدير األعمار االفتراضية والقيمة المتبقية بناء على موجودات
مشابهة في القطاع ،وتوقعات اإلدارة للمنافع االقتصادية المستقبلية.

انخفاض قيمة العقارات واآلالت والمعدات

تقوم الشركة بعمل تقييم في تاريخ إعداد كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت انخفاض قيمة أصل
محدد .إذا وجد مثل هذا الدليل ،أو عندما يتطلب عمل فحص سنوي النخفاض قيمة األصل ،تقوم الشركة بعمل تقييم لمبلغ
األصل القابل لالسترداد .إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصا تكاليف
البيع وقيمتها الم ستخدمة ،أيهما أعلى ،وهي محددة لألصل الفردي ،إال إذا كان األصل غير منتج للتدفقات النقدية والتي هي
مستقلة إلى حد بعيد عن تلك األصول األخرى أو مجموعة من األصول .عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمتها القابلة
لالسترداد ،فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ،ويتم إظهار األصل بالمبلغ القابل لالسترداد.
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 .5العقارات والمنشآت والمعدات
2020

المباني

التكلفة

مركبات

آالت
ومعدات
وقطع غيار
رأسمالية

أثاث ومعدات
مكتبية

حق االنتفاع
باألصول

أعمال رأسمالية
قيد اإلنشاء
(أنظر اإليضاح
أدناه)

المجموع

في بداية السنة
إضافات
استخدامات قطع الغيار

8,778,485
-

7,896,484
39,956
()6,570

160,458
-

827,792
8,133
-

210,959
292,512
-

413,328
2,483,894
-

18,287,506
2,824,495
()6,570

في  31ديسمبر

8,778,485

7,929,870

160,458

835,925

503,471

2,897,222

21,105,431

االستهالك
في بداية السنة
مخصص السنة:
 تكلفة المبيعات أخرىاستخدامات قطع الغيار

6,485,900

6,977,780

118,280

777,285

54,683

-

14,413,928

236,164
9,156
-

256,092
2,978
()4,353

8,467
3,637
-

18,094
16,227
-

53,638
-

-

518,817
85,636
()4,353

في  31ديسمبر

6,731,220

7,232,497

130,384

811,606

108,321

-

15,014,028

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2020

2,047,265

697,373

30,074

24,319

395,150

2,897,222

6,091,403
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 .5العقارات والمنشآت والمعدات (يتبع)
2019

المباني

التكلفة

مركبات

آالت
ومعدات
وقطع غيار
رأسمالية

حق االنتفاع
باألصول

أثاث ومعدات
مكتبية

أعمال رأسمالية
قيد اإلنشاء

المجموع

في بداية السنة
إضافات
استخدامات قطع الغيار

8,758,252
20,233
-

7,807,983
98,825
()10,324

160,458
-

819,222
8,570
-

210,959
-

413,328
-

17,545,915
751,915
()10,324

في  31ديسمبر

8,778,485

7,896,484

160,458

827,792

210,959

413,328

18,287,506

االستهالك
في بداية السنة
مخصص السنة:
 تكلفة المبيعات أخرىاستخدامات قطع الغيار

6,240,315

6,702,411

106,209

731,866

-

-

13,780,801

236,751
8,834
-

277,492
2,823
()4,946

8,444
3,627
-

21,508
23,911
-

29,255
25,428
-

-

573,450
64,623
()4,946

في  31ديسمبر

6,485,900

6,977,780

118,280

777,285

54,683

-

14,413,928

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر
2019

2,292,585

918,704

42,178

50,507

156,276

413,328

3,873,578
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 .5العقارات والمنشآت والمعدات (يتبع)
إيضاح:
األرض الكائنة في ميناء سلمان والتي بنيت عليها المطحنة ،مؤجرة من حكومة مملكة البحــرين .انتهــى عقــد اإليجــار بتــاريخ
 30يونيو  ،2020وتتفاوض إدارة الشركة مع وزارة المالية واالقتصاد الوطني لتجديد العقد .اإلدارة واثقة من الحصول على
تجديد فترة اإليجار لمدة ال تقل عن  15سنة.
خالل  ،2019أبرمت الشركة اتفاقية مع أحد الموردين لتوريد وتركيب اآلالت والمعدات الميكانيكية والكهربائية ،بما في ذلك
األعمال الهندسية ،لتحديث مبنى التنظيف ،والطاحونة الجديدة ،وتحديث عملية مزج وخلط الــدقيق ،ومعقــم الــدقيق فــي العقــار
المستأجر ،بقيمــة إجماليـ ة تبلــغ  2,928,475دينــار بحرينــي .وتــم رســملة مــا قيمتــه  2,897,222دينــار بحرينــي كأعمــال
رأسمالية قيد التنفيذ كما في  31ديسمبر .2020
2020

 .6استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
في  1يناير
صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات األوراق المالية

10,079,952
376,352

8,544,687
1,535,265

10,456,304

10,079,952

2020

 .7المخزون
قمح في الصوامع
بضائع في الطريق
بضائع منجزة
مواد تغليف
قطع غيار ومواد استهالكية
ناقصا :مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة

2019

2019

6,865,889
7,406
1,224,163
100,935
967,559
9,165,952
)(509,932

2,837,622
2,682,134
534,021
126,808
949,342
7,129,927
()456,668

8,656,020

6,673,259

الحركة في مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة كالتالي:
2020

2019

في  1يناير
مخصص السنة

456,668
53,264

334,658
122,010

في  31ديسمبر

509,932

456,668

2020

 .8ذمم تجارية مدينة وموجودات أخرى

2019

ذمم تجارية مدينة
دعم مستحق القبض
ذمم مدينة ضريبة القيمة المضافة (صافي)
مبالغ مدفوعة مقدما للمزودين
مستحق من الحكومة (إيضاح )35
أخرى

243,871
1,846,074
117,577
39,904
18,394
47,630
2,313,450

190,389
3,016,138
159,178
44,536
3,410,241

ناقصا :مخصص انخفاض القيمة

-

()94,847

2,313,450

3,315,394
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 .8ذمم تجارية مدينة وموجودات أخرى (يتبع)
الحركة في مخصص انخفاض القيمة كالتالي:
2020

2019

في  1يناير
مخصص السنة
مشطوب

94,847
)(94,847

372
94,475
-

في  31ديسمبر

-

94,847

2020

 .9النقد وما في حكمه

2019

نقد في الصندوق
أرصدة البنوك

1,408
1,852,626

729
2,035,948

النقد وأرصدة البنوك
سحب على المكشوف

1,854,034
)(491,155

2,036,677
-

النقد وما في حكمه

1,362,879

2,036,677

2020

 .10رأس المال

2019

المصرح 100,000,000 :سهم
الصادر والمدفوع بالكامل 24,832,500 :سهم بقيمة  100فلس لكل سهم
 6,930سهم خزينة ( 6,930 :2019سهم)

2,483,250
)(1,373

2,483,250
()1,373

صافي األسهم في اإلصدار العام

2,481,877

2,481,877

2020

2019

األداء لكل سهم
العائد على السهم لكل سهم بقيمة  100فلس
صافي قيمة الموجودات لكل سهم بقيمة  100فلس
سعر البورصة لكل سهم بقيمة  100فلس في  31ديسمبر
سعر البورصة إلى نسبة األرباح

 44فلس
 841فلس
 327فلس
8:1

 75فلس
 811فلس
 320فلس
4:1

مجموع القيمة السوقية في  31ديسمبر (بالدينار البحريني)

8,120,228

7,946,400

31

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .10رأس المال (يتبع)
معلومات إضافية عن نمط المساهمين
 )1أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين وعدد األسهم المملوكة والتي يتملكون فيها ما يزيد عن  %5من األسهم الصادرة
والمدفوعة بالكامل من قبل المساهمين في  31ديسمبر : 2020

شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب (مقفلة)
شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ش.م.ك
عبدالحميد زينل محمد

الجنسية

عدد األسهم

بحريني
كويتي
بحريني

16,322,806
1,848,000
1,664,430

نسبة الملكية
%
65.73
7.44
6.70

 )2جميع أسهم الشركة مدرجة تحت فئة واحدة ،وجميع المساهمون متساويين في حقوق التصويت.
يوضح جدول توزيع األسهم أدناه عدد المساهمين ونسبة التملك من مجموع عدد األسهم :
2020

الفئــــة*
عدد
األسهم

أقل من %1
 %1إلى أقل من %5
 %5إلى أقل من %10
 %10إلى أقل من
%20
 %20إلى أقل من
%50
 %50وأكثر

2019
 %من
مجموع
عدد األسهم
الصادرة

عدد
المساهمين

عدد
األسهم

 %من
مجموع
عدد األسهم
الصادرة

عدد
المساهمين

4,749,776

1,699

%19.13

4,886,430

1,699

%19.68

247,488
3,512,430

1
2

%1.00
%14,14

247,488
3,375,776

1
2

%1.00
%13.59

-

-

-

-

-

-

16,322,806

1

%65.73

16,322,806

1

%65.73

24,832,500

1,703

%100

24,832,500

1,703

%100

* تبين الفئة كنسبة من األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل من قبل المساهمين.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .11مخصص مكافأة نهاية الخدمة
بلغت مساهمة الشركة بالنسبة للموظفين الغير بحرينيين وفقا لقانون العمل البحريني لسنة  2012مبلغ  83,923دينار
بحريني ( 64,870 :2019دينار بحريني).
الحركة في مخصص مكافأة نهاية الخدمة كانت كالتالي:
2020

2019

الرصيد في  1يناير
مخصص السنة
المدفوع خالل السنة

64,870
19,053
-

49,172
16,685
()987

في  31ديسمبر

83,923

64,870

2020

 .12ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
ذمم تجارية دائنة
مبالغ مستحقة للحكومة (إيضاح )25
أرباح أسهم مستحقة *
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
مطلوبات ضريبة القيمة المضافة ،صافي

2019

103,646
2,807,136
55,146
385,541
-

2,717,341
252,201
277,007
9,854

3,351,469

3,256,403

* تمثل أرباح األسهم مستحقة الدفع للمساهمين عن الشيكات الصادرة منتهية الصالحية.
 .13قروض تمويل اإلستيراد (غير مضمونة)
تستخدم قروض تمويل اإلستيراد الستيراد القمح ،وهي قروض غير مضمونة ،وعادة تستحق السداد خالل  180 – 90يوما
من تاريخ الحصول عليها .الحركة خالل السنة كالتالي:
2020

2019

في  1يناير
قروض مستلمة خالل السنة
قروض مسددة خالل السنة

2,402,590
17,352,368
)(14,861,129

5,008,631
11,358,960
()13,965,001

في  31ديسمبر

4,893,829

2,402,590

قروض تمويل اإلستيراد غير مضمونة وتستحق السداد خالل  6أشهر .معدالت الفائدة المفروضة على هذه القروض
تتراوح بين  %3.5إلى  .%5يتم استرداد الفوائد على هذه القروض من خالل الدعم الحكومي.
2020

 .14المبيعات
دقيق
نخالة
منتجات خاصة
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2019

4,565,181
1,522,848
966,603

4,710,124
1,470,758
894,129

7,054,632

7,075,011

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 .15تكلفة المبيعات
مواد خام
تكلفة الموظفين
استهالك (إيضاح )5
مواد التغليف
صيانة وإصالح ومرافق
أخرى

بالدينار البحريني
2020

2019

13,062,222
778,747
518,817
250,025
308,485
260,000

13,860,537
731,094
573,450
245,474
331,384
297,107

15,178,296

16,039,046

 .16الدعم الحكومي
يحتسـ ب مبلــغ الــدعم الحكــومي علــى أســاس الفــرق بــين التكلفــة الفعليــة للقمــح المشــترى والمســتخدم فــ ي انتــاج المــ واد
المباعــة محليــا ،زائــدا  31دينــار بحرينــي لكــل طــن ( 31 :2019دينــ ار بحرينــي لكــل طــ ن) مبــاع لتغطيــة التكــاليف
األخرى ذات العالقة بالدقيق المباع في السوق المحلي ،ومجموع المبيعات المحلية من الدقيق خالل السنة.
الجدول التالي يبين تفاصيل الدعم الحكومي:
2020

2019

التكلفة الفعلية للقمح المشترى والمستخدم
زائدا 31 :دينار بحريني لكل طن من القمح المباع محليا
تعويض المصروفات

12,936,013
3,792,473
72,576

13,751,282
3,826,100
-

ناقصا :مجموع المبيعات الخاضعة للدعم

16,801,062
)(6,990,704

17,577,382
()6,971,404

9,810,358

10,605,978

بلغت كميات الدقيق المباع خالل السنة  123,134طن ( 122,338طن بالسعر المدعوم ،و 796طن بسعر تجاري)
( 124,325 :2019طن ( 123,423طن بالسعر المدعوم ،و 902طن بسعر تجاري)).
 .17مصروفات تشغيلية أخرى
تكلفة الموظفين
مصروفات عمومية وإدارية
استهالك (إيضاح )5
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
رسوم مهنية
أخرى
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2020

2019

705,255
355,923
85,636
60,000
77,708
96,932

657,987
204,241
64,623
60,000
116,514
125,136

1,381,454

1,228,501

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 .18إيرادات أخرى

بالدينار البحريني
2020

منحة حكومية (إيضاح (3ب))
رسوم مناولة القمح ،صافي (إيضاح )25
إيراد توصيل
إيراد من مطالبات الشحنات
فوائد على الودائع البنكية
أخرى

 .19تكلفة التمويل

2019

318,510
63,344
14,439
31,913
34,978
4,530

11,731
34,449
13,994
22,923

467,714

83,097

2020

2019

فائدة على التزامات اإليجار
فائدة على السحب على المكشوف
فوائد على القروض

35,416
12,271
15,460

8,596
77,998
-

في  31ديسمبر

63,147

86,594

 .20العائد على السهم
احتسب العائد على السهم العادي بقسمة صافي ربح السنة على المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة خالل السنة المنتهية
 31ديسمبر  2020كالتالي:
2020

2019

ربح السنة

1,086,159

1,850,735

المتوسط المرجح ألسهم حقوق الملكية القائمة

24,832,500

24,832,500

العائد األساسي والمخفض على السهم

 44فلس

 75فلس

العائد المخفض على السهم مسا ٍو للعائد األساسي كون الشركة ال تملك أي أدوات مالية قابلة للتحويل إلى أسهم عادية ،والتي
ستؤدي لتخفيض العائد لكل سهم.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .21عقود اإليجار كمستأجر
ض صناعية .تمتد عقود اإليجارات عادة لفترات تتراوح بين سنتين إلى  15سنة ،مع خيار تجديد عقد
تستأجر الشركة أرا ٍ
اإليجار بعد ذلك التاريخ .يتم إعادة التفاوض حول مدفوعات اإليجار لألرض الصناعية كل  5سنوات ،لتعكس اإليجارات
السوقية .عقود اإليجار لالرض الصناعية ال تشمل بنودا تتعلق بدفعات إيجار إضافية تستند على التغيرات في مؤشرات
األسعار المحلية.
ما يلي أدناه ،معلومات عن عقود اإليجار التي تكون فيها الشركة مستأجرا:
 .1حق االنتفاع باألصول
حق االنتفاع باألصول المتعلقة بالعقارات المستأجرة التي ال تستوفي تعريف العقارات االستثمارية معروضة ضمن العقارات
واآلالت والمعدات.
2020

2019

الرصيد في  1يناير
إضافات لحق االنتفاع باألصول
مخصص االستهالك للسنة

156,276
292,512
)(53,638

210,959
)(54,683

الرصيد في  31ديسمبر

395,150

156,276

 .2التزامات اإليجار بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16
2020
الجزء غير المتداول
الجزء المتداول

2019

351,343
67,380

121,083
67,380

418,723

188,463

 .3المبلغ المحتسب في الربح أو الخسارة
2020
فائدة على التزامات اإليجار
االستهالك
المصروفات المتعلقة باإليجارات قصيرة األجل
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2019

35,416
53,638
58,886

8,596
54,683
-

147,940

63,279

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .21عقود اإليجار كمستأجر (يتبع)
.4المبالغ المحتسبة في بيان التدفقات النقدية
2020
67,380

مجموع التدفقات النقدية للخارج اللتزامات اإليجار

2019
67,380

عندما يكون ذلك ممكنا ،تسعى الشركة إلى تضمين خيار التمديد في عقود اإليجار الجديدة ،لتوفير المرونة التشغيلية.
خيارات التمديد المحتفظ بها قابلة للممارسة من قبل الشركة فقط ،وليس المؤجرين .تقوم الشركة بتاريخ بداية االيجار بإعادة
تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة خيارات التمديد .تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل
معقول ممارسة الخيارات إذا كان هناك حدث جوهري ،أو تغييرات جوهرية في الظروف الواقعة تحت سيطرتها.
 .22معلومات القطاع
القطاع هو جزء فريد من الشركة مرتبط بتقديم إما سلع أوخدمات (قطاع تجاري) أو مرتبط بتقديم سلع وخدمات في بيئة
محددة (نطاق جغرافي) ،ويخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن مثيالتها لدى القطاعات األخرى .النشاطات الحالية للشركة
هي بشكل رئيسي إنتاج الدقيق والمنتجات ذات العالقة ،والتي يتم بيعها في السوق المحلي .أن إيرادات ومصروفات ونتائج
الشركة يتم مراجعتها على مستوى الشركة فقط .وبالتالي فإنه ال يوجد نتائج قطاع تشغيلي منفصل وال يوجد إفصاحات
أخرى تم عرضها في هذه البيانات المالية.
 .23المعامالت مع أطراف ذوي عالقة
األطراف ذوي العالقة تشمل كبار المساهمين ،أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اإلدارة العليا التنفيذيين للشركة،
والمؤسسات التي تسيطر عليها الشركة ،أو تسيطر عليها بصورة مشتركة ،أو تمارس الشركة تأثيرا ٌ كبيرا عليها .يتم
الموافقة سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل مجلس إدارة الشركة.
المعامالت مع المساهمين
تصنف الشركة كجهة ذات عالقة بالحكومة بموجب تعريفات معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)24تقوم الشركة بشراء
الكهرباء ،والحصول على قروض قصيرة األجل وتستلم الخدمات من مختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في
مملكة البحرين .عدا شراء الكهرباء والحصول على قروض قصيرة األجل ،فإن مثل هذه المعامالت تتم في سياق العمل
االعتيادي ،وال تعتبر جوهرية بصورة فردية من حيث الحجم .تم إدراج المعامالت مع أطراف تجارية أخرى غير حكومية
من ذوي العالقة والمتعلقة بالمساه م المسيطر ،والمعامالت الجوهرية مع أطراف ذوي عالقة بالحكومة في بيان الربح أو
الخسارة كما يلي:
أ) المعامالت واالرصدة مع األطراف ذوي العالقة
 )1بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
تكلفة التمويل على قروض تمويل اإلستيراد
مصروفات تشغيلية أخرى

العالقة
شركة تابعة للشركة األم
شركة تابعة للشركة األم
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2020

2019

43,902
8,096

37,359
6,248

51,998

43,607

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .23المعامالت مع أطراف ذوي عالقة (يتبع)
2020
 )2قروض تمويل اإلستيراد

قروض تم الحصول عليها خالل السنة
سداد قروض تمويل اإلستيراد

 )3بيان المركز المالي

قروض تمويل اإلستيراد
فوائد مستحقة على قروض تمويل اإلستيراد

شركة تابعة للشركة األم

العالقة
شركة تابعة للشركة األم
شركة تابعة للشركة األم

5,911,834
()3,479,501

2020

2019
2,895,889
()5,510,057

2019

2,920,536
30,848

488,203
1,873

2,951,384

490,076

ب) المعامالت مع فريق اإلدارة العليا
يتكون فريق اإلدارة العليا للشركة من أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اإلدارة العليا التنفيذيين الذين لهم الصالحيات
والمسئوليات للتخطيط والتوصية ومراقبة أعمال الشركة .كانت المكافآت والمزايا المدفوعة لهم كما يلي:
2020

2019

مخصص مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
أتعاب حضور أعضاء مجلس اإلدارة
مصروفات أعضاء مجلس اإلدارة األخرى
رواتب ومنافع أخرى

60,000
92,800
15,405
175,872

60,000
83,050
16,612
130,599

مجموع المكافآت

344,077

290,261

 .24األدوات المالية :إدارة المخاطر والقيمة العادلة
تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
الموجودات المالية للشركة تتكون من النقد وأرصدة البنوك ،والذمم المدينة ،واالستثمارات في األوراق المالية.
المطلوبات المالية للشركة تتكون من ذمم دائنة وقروض تمويل االستيراد.
أ) إدارة المخاطر
تتعرض الشركة للمخاطر اآلتية جراء استخدام األدوات المالية:
• مخاطر االئتمان
• مخاطر السيولة
• مخاطر السوق
يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله ،أهداف الشركة ،السياسات
واإلجراءات وكيفية قياس وإدارة المخاطر .ويعرض هذا اإليضاح أيضا بعض اإلفصاحات الكمية المبينة من خالل هذه
البيانات المالية.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .24األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
أ) إدارة المخاطر (يتبع)
مجلس اإلدارة مسؤول بشكل عام عن تأسيس ومراقبة هيكل إدارة المخاطر للشركة .إن مراقبة أنشطة ومخاطر الشركة
بشكل يومي تقوم بها لجان مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة.
أنشأت سياسات الشركة إلدارة المخاطر للتعرف على ،وتحليل هذه المخاطر ،ولتعيين حدود وضوابط المخاطر ،ولمراقبة
المخاطر وااللتزام بهذه الحدود .تراجع سياسات ونظم مراقبة المخاطر بصورة دورية لتعكس التغيرات في أحوال السوق،
وأنشطة الشركة.
مخاطر اإلئتمان
هي المخاطر الناتجة عن فشل أحد األطراف بالوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها مما يؤدي على تعرض الطرف اآلخر
لخسائر مالية .تتعرض الشركة لمخاطر اإلنتمان من أنشطتها التشغيلية ،ومن أنشطتها التمويلية بما في الذمم التجارية
المدينة ،والودائع لدى البنوك ،والمعامالت بالعمالت األجنبية.
تسعى الشركة إلى الحد من مخاطر االئتمان بالنسبة للعمالء عن طريق وضع سياسات كالتالي:
• تدير الشركة مخاطر االئتمان بفعالية وتراجعها بدقة تامة طبقا ألنظمة وسياسات محددة مسبقا قامت بوضعها الشركة.
• إجراءات مراجعة االئتمان شكلت من أجل تحديد مدى تعرض الشركة لتلك المخاطر في مرحلة مبكرة ،والتي تتطلب
بعدها مراجعة ومراقبة بشكل مفصل أكثر لتلك المخاطر.
• يتم إيداع النقد في بنوك تتمتع بتصنيف ائتماني جيد.
إن القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان .الحد األقصى للتعرض لمخاطر
االئتمان في تاريخ بيان المركز المالي كان :

أرصدة لدى البنوك
وديعة ثابتة
ذمم تجارية وموجودات أخرى

2020

2019

1,852,626
752,325
2,225,916

2,035,948
3,111,680

4,830,867

5,147,628

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للذمم المدينة في تاريخ بيان المركز المالي كان :

حكومية
غير حكومية

ال يوجد لدى الشركة أي ضمانات بالنسبة للذمم المدينة أعاله.
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2020

2019

1,864,468
361,448

2,921,663
190,017

2,225,916

3,111,680

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .24األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
أ) إدارة المخاطر (يتبع)
مخاطر اإلئتمان (يتبع)
أعمار الذمم المدينة في تاريخ بيان المركز المالي كاآلتي :

اإلجمالي

2020

مخصص
انخفاض القيمة

إجمالي

2019

مخصص
انخفاض القيمة

غير متخلفة السداد وغير منخفضة القيمة

1,212,530

-

1,013,800

-

 30 – 1يوم
 90 – 31يوم
 365 – 91يوم
أكثر من  365يوم

863,957
31,704
62,325
55,400

-

830,877
890,595
57,008
35,392

-

-

-

378,855

94,847

2,225,916

-

3,206,527

94,847

متخلفة وغير منخفضة القيمة:

متخلفة ومنخفضة القيمة:

أكثر من  120يوم

تركز مخاطر االنتمان

تقوم الشركة ببيع منتجاتها لعدد كبير من العمالء .تمثل أرصدة أكبر خمسة عمالء ما نسبته  %61من الذمم التجارية المدينة
القائمة في  31ديسمبر .) %76 :2019( 2020
مخاطر السيولة
مخاطر السيولة ويشار إليها أيضا بمخاطر التمويل ،هي مخاطر صعوبة حصول الشركة على األموال الالزمة للوفاء
بالتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية .مخاطر السيولة يمكن أن تنتج من جراء عدم قدرة الشركة على بيع أصولها بسرعة
وبسعر مقارب للقيمة العادلة.
تقوم الشركة بمراقبة متطلبات السيولة بشكل يومي وتتأكد من توافر السيولة في كل األحوال لسداد التزاماتها المستقبلية .في
الظروف االعتيادية ،ال تلجأ الشركة لالقتراض لكن لديها القدرة على جمع المال من البنوك بعد فترة إخطار قصيرة.
إن شروط مبيعات الشركة تتطلب دفع المبالغ نقدا لبعض الذمم التجارية المدينة خالل فترة  30إلى  60يوما من تاريخ البيع.
يتم عادة تسوية الذمم التجارية الدائنة التي ال تحمل فائدة خالل  30يوما.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .24األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
أ) إدارة المخاطر (يتبع)
مخاطر السيولة (يتبع)
التالي يمثل االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:
القيمة
الدفترية

إجمالي
التدفقات
النقدية
التعاقدية

2020
ذمم تجارية دائنة
ومطلوبات أخرى
التزامات اإليجار
قروض تمويل
استيراد
سحب على
المكشوف
أرباح أسهم مستحقة

6–3
شهور

5–1
سنوات

3,296,323
418,723

3,296,323
539,781

3,296,323
40,164

9,072

18,144

218,964

253,437

4,893,829

4,970,152

3,494,653

1,475,499

-

-

-

491,155
55,146

491,155
55,146

491,155
55,146

-

-

-

-

9,155,176

9,352,557

7,377,441

1,484,571

18,144

218,964

253,437

القيمة
الدفترية

إجمالي
التدفقات
النقدية
التعاقدية

صفر3-
شهور

6–3
شهور

2019
ذمم تجارية دائنة
ومطلوبات أخرى
التزامات اإليجار
قروض تمويل
استيراد
أرباح أسهم مستحقة

صفر3-
شهور

 6أشهر -
سنة واحدة

أكثر من
 5سنوات

 6أشهر -
سنة واحدة

أكثر من
 5سنوات

5–1
سنوات

2,994,348
188,463

2,994,348
253,716

2,994,348
67,380

9,072

18,144

152,730

6,390

2,402,590
252,201

2,402,590
252,201

1,925,628
252,201

476,962
-

-

-

-

5,837,602

5,902,855

5,239,557

486,034

18,144

152,730

6,390

مخاطر السوق هي مخاطر التغير في إيرادات الشركة أو في قيم األدوات المالية نتيجة للتغير في سعر السوق ،سواء كانت
تلك التغيرات بسبب عوامل محددة بالنسبة لألوراق المالية على حدة ،أو بالنسبة ل ُمص ِدري تلك األوراق المالية ،أو عوامل
أخرى تؤثر على جميع االستثمارات المتداولة في السوق.
تتعرض الشركة لمخاطر السوق فيما يتعلق باستثماراتها.
مخاطر معدل الفائدة مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تأثر أرباح الشركة نتيجة تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب تغير معدل
الفائدة في السوق.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .24األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
أ) إدارة المخاطر (يتبع)
المخاطر التشغيلية
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة والخسارة غير المباشرة الناتجة عن مجموعة واسعة من األسباب المرتبطة
بعمليات الشرك ة ،والموظفين ،والتقنية والبنية التحتية ،ومن عوامل خارجية عدا مخاطر االئتمان والسوق والسيولة ،مثل تلك
الناتجة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية ،والمعايير المقبولة عموما لسلوك الشركات .تنشأ المخاطر التشغيلية من كافة
عمليات الشركة.
تهدف الشركة إلى إدارة مخاطر التشغيل من أجل الموازنة بين تجنب الخسائر المالية واألضرار التي تلحق بسمعة الشركة
مع الفعالية اإلجمالية للتكلفة واالبتكار.
المسئولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابط لمعالجة المخاطر التشغيلية أنيطت بلجان مجلس اإلدارة في كل وحدة من
وحدات العمل .هذه المسئولية مدعومة بتطوير المعايير الشاملة للشركة إلدارة المخاطر التشغيلية في المجاالت التالية:
 متطلبات الفصل المناسب بين الواجبات ،بما في ذلك التصريح المستقل للمعامالت؛ متطلبات تسوية ومراقبة المعامالت؛ االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى؛ توثيق الضوابط واإلجراءات.االلتزام بمعايير الشركة مدعوم ببرنامج مراجعات دورية يقوم بها قسم التدقيق الداخلي .يتم مناقشة نتائج مراجعات قسم
التدقيق الداخلي مع إدارة وحدة العمل التي تتعلق بها ،ويتم رفع ملخصات للجنة التدقيق واإلدارة العليا في الشركة.
ب) التصنيف والقيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مع القيمة الدفترية كما هي مبينة في بيان المركز المالي هي كالتالي:
2020

بالقيمة العادلة
من خالل الربح
أو الخسارة

نقد وأرصدة لدى البنوك
وديعة ثابتة
ذمم تجارية مدينة وموجودات أخرى
استثمارات في أوراق مالية

ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
التزامات اإليجار
قروض تمويل استيراد
أرباح أسهم مستحقة
سحب على المكشوف

10,456,304

1,854,034
752,325
2,225,916
-

1,854,034
752,325
2,225,916
10,456,304

10,456,304

4,832,275

15,288,579

-

3,296,323
418,723
4,893,829
55,146
491,155

3,296,323
418,723
4,893,829
55,146
491,155

-

9,155,176

9,155,176

-
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بالتكلفة
المطفأة

إجمالي القيمة
الدفترية

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .24األدوات المالية وإدارة المخاطر(يتبع)
ب) التصنيف والقيمة العادلة لألدوات المالية (يتبع)
2019

بالقيمة العادلة
من خالل الربح
أو الخسارة

نقد وأرصدة لدى البنوك
ذمم تجارية مدينة وموجودات أخرى
استثمارات في أوراق مالية

ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
التزامات اإليجار
قروض تمويل استيراد
أرباح أسهم مستحقة

بالتكلفة
المطفأة

إجمالي القيمة
الدفترية

10,079,952

2,036,677
3,154,227
-

2,036,677
3,154,227
10,079,952

10,079,952

5,190,904

15,270,856

-

2,994,348
188,463
2,402,590
252,201

2,994,348
188,463
2,402,590
252,201

-

5,837,602

5,837,602

تراتبية القيمة العادلة
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى أسس تجارية ،بين
المشاركين في السوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية وفي حالة عدم وجود ذلك يتم القياس بناء على أفضل
سعر للسوق يمكن للشركة الوصول اليه .القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم االداء.
تقيس الشركة القيم العادلة باستخدام تراتبية القيمة العادلة التالية ،والتي تعكس أهمية المدخالت المستخدمة في القيام بهذه
القياسات:
•

المستوى :1أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في سوق نشط ألداة مالية مماثلة.

•

المستوى :2نماذج تقييم مبنية على مدخالت قابلة للرصد ،مباشرة (أي السعر) أو غير مباشرة (أي مشتقة من
األسعار) .هذه الفئة تشمل أدوات مقيمة باستخدام :أسعار السوق المدرجة في سوق نشط ألدوات مالية مماثلة ،وأسعار
مدرجة ألدوات مالية مماثلة أو مشابهة ،و أسعار السوق المدرجة في سوق ألدوات مالية مماثلة أو مشابهة في سوق
يعتبر أقل من نشط ،أو طرق تقييم أخرى حيث تكون جميع المدخالت الهامة قابلة للرصد مباشرة أو غير مباشرة من
معلومات السوق.

•

المستوى :3نماذج تقييم مبنية على مدخالت غير قابلة للرصد .تشمل هذه الفئة جميع األدوات التي تشمل تقنيات تقييمها
مدخالت غير مبنية على معلومات قابلة للرصد ،حيث يكون للمدخالت الغير قابلة تأثير جوهري على تقييم األدوات
المالية .تشمل هذه الفئة أدوات مالية مقيمة على أساس األسعار المدرجة ألدوات مشابهة  ،بحيث تتطلب تعديالت
جوهرية غير قابلة للرصد ،أو افتراضات ،لتعكس الفروقات بين األدوات المالية.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .24األدوات المالية وإدارة المخاطر(يتبع)
ب) التصنيف والقيمة العادلة لألدوات المالية (يتبع)

تراتبية القيمة العادلة (يتبع)
هذه التراتبية تتطلب استخدام معلومات السوق القابلة للرصد عند توافرها .تأخذ الشركة باالعتبار أسعار السوق ذات العالقة
والقابلة للرصد في تقييماتها ،حين يكون ذلك ممكنا.
في  31ديسمبر 2020
استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة:
صناديق مدارة

في  31ديسمبر 2019
استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة:
صناديق مدارة

المستوى1

المستوى3

المستوى2

المجموع

10,456,304

-

-

10,456,304

10,456,304

-

-

10,456,304

المستوى1

المستوى3

المستوى2

المجموع

10,079,952

-

-

10,079,952

10,079,952

-

-

10,079,952

لم يكن هناك أي تحويل بين المستويات خالل السنة .لم تفصح الشركة عن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى ،كون
قيمتها الدفترية تقارب قيمتها العادلة.
إدارة رأس المال
تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس مالها وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية .للحفاظ على هيكل
رأس المال أو تعديله ،يمكن للشركة تعديل مدفوعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو
إصدار أسهم جديدة .لم يتم عمل تغييرات في أهداف أو سياسات أو عمليات إدارة رأس المال خالل السنتين المنتهيتين في
 31ديسمبر  2020و 31ديسمبر  .2019الهدف الرئيسي إلدارة رأس مال الشركة هو التأكد بأن الشركة تحتفظ بقاعدة
رأس مال سليمة من أجل دعم أعمالها وزيادة الحد األقصى للقيمة عند المساهمين.
لم يكن هناك أي متطلبات رأسمالية مفروضة خارجيا على الشركة.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .25توريد القمح االستراتيجي
وقعت الشركة عقدا مع حكومة مملكة البحرين بتاريخ  30إبريل  2020لتوريد وتخزين  26,838طنا إضافيا من الحبوب
بتكلفة إجمالية  3,227,991دينار بحريني كمخزون استراتيجي (تتكون من  2,807,145دينار بحريني كتكلفة القمح،
و 420,846دينار بحريني لرسوم مناولة القمح) .تمتد فترة القعد لستة أشهر ،وقابلة للتجديد .النتهى العقد كما في 31
أكتوبر .2020
وفقا للعقد ،سيتم تحويل قيمة المخزون كمنحة مدفوعة مقدما مقابل القمح الذي سيستخدم لعمليات اإلنتاج المستقبلية .باإلضافة
لذلك ،ستدفع الحكومة تكاليف اإليجار ،والمواصالت ،والتأمين لثالثة أشهر بعد انتهاء العقد.
نتيجة لهذه المعاملة ،احتسبت الشركة مخزونا إضافيا بمبلغ  2,807,145دينار بحريني ،والتزام مقابل كمستحق للحكومة
بنفس المبلغ .والرصيد المتبقي والبالغ  63,344دينار بحريني صافي من المصروف المتكبد والذي سيتم تكبدها ،احتسبت
كإيراد رسوم مناولة.
 .26التزامات وارتباطات محتملة

التزام رأسمالي قائم

بلغت النفقات الرأسمالية المقدرة المتعاقدة بشأنها  296,015دينار بحريني ( 1,998,552 :2019دينار بحريني) .يتوقع
سداد االلتزامات في غضون سنة واحدة إلى  5سنوات ابتداء من تاريخ بيان المركز المالي.

خطابات ائتمان

كما في  31ديسمبر  ،2020بلغت خطابات االعتماد القائمة لدى الشركة تجاه أطراف أخرى مبلغ  235,616دينار بحريني
( :2019ال شيء).

ارتباطات محتملة

كما في  31ديسمبر  ،2020كان لدى الشركة التزامات طارئة تتعلق بضمانات بنكية بمبلغ  500دينار بحريني (:2019
 500دينار بحريني) ،والتي من غير المتوقع أن ينشأ عنها أي مطلوبات جوهرية.
 .27أرباح األسهم والمكافآت والتخصيصات المقترحة
اقترح مجلس اإلدارة توزيع التخصيصات التالية للسنة ،وسيتم عرضها للحصول على الموافقة الرسمية في اجتماع الجمعية
العمومية السنوي:
2020
372,384
60,000
20,000
693,775

أرباح أسهم نقدية ( 15فلس للسهم 10 :2019 ،فلس للسهم)
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
تبرعات خيرية
تحويل إلى أرباح مستبقاة

2019
248,256
60,000
20,000
1,582,479

 .28أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة ،عند الضرورة ،إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية .إن
إعادة التصنيف لم تؤثر على صافي األرباح أو مجموع الدخل الشامل أو مجموع الموجودات أو مجموع حقوق الملكية
المعلنة سابقا.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
إفصاحات إضافية متعلقة بأثر جائحة كورونا – غير مدققة
التزاما بتعميم مصرف البحرين المركزي رقم  OG/259/2020الصادر بتاريخ  14يوليو  ،2020تقدم شركة البحرين
لمطاحن الدقيق المعلومات التالية:
أ .األثر اإلجمالي على المعلومات المالية
تم تقييم األثر اإلجمالي من قبل اإلدارة على البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق كما في  31ديسمبر  2020كما يلي:
ب .األثر على بيان الربح أو الخسارة

اإليرادات

المصروفات

إيراد االستثمار

صافي الدخل

لم يكن هناك تأثير جوهري على صناعة األغذية ،وكان الطلب عليها
ثابتا .خالل جائحة كورونا ،اكتسبت شركة البحرين لمطاحن الدقيق
بعض األعمال التجارية اإلضافية األخرى ،بخالف الطلبات المدعومة.
بشكل عام ،لم نالحظ أي تأثير جوهري على اإليرادات في سنة .2020
باإلضافة إلى ذلك ،استلمت الشركة دعم حكومي بمبلغ 318,510
دينار بحريني تم تصنيفها من ضمن إليرادات أخرى .كان دعم الرواتب
 266,732دينار بحريني ،إيجار  7,769دينار بحريني وفواتير
الكهرباء والماء  44,005دينار بحريني.
تكبدت الشركة مصروفات إضافية بمبلغ  134,832دينار بحريني ذات
عالقة بجائحة كورونا لغاية  31ديسمبر .2020
تحتفظ الشركة بموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة .بلغ التغير في القيمة العادلة/الربح المعلن لعام 2020
 376,352دينار بحريني مقارنة بأرباح القيمة العادلة البالغة
 1,535,265دينار بحريني العام الماضي ويرجع ذلك بشكل رئيسي
إلى رد فعل السوق بسبب جائحة كوروونا (كوفيد .)19
كما هو موضح أعاله

ج .األثر على بيان المركز المالي
الموجودات

النقد وما في حكمه

يوجد لدى الشركة تسهيالت بنكية غير مستخدمة .وضع السيولة لدينا
قوي ،وال يوجد أي انخفاض جوهري في تحصيل النقد .عالوة على
ذلك ،لدى الشركة استثمارات سائلة في الميزانية العمومية.
التدفق النقدي من العمالء ثابت ونتوقع أن يستمر هذا ،كما نتوقع أن
يبقى الدعم الحكومي كما هو .ال يوجد أي تأثير مادي على أي أصول
أخرى للشركة كما في  31ديسمبر .2020
زادت قيمة االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بنسبة
 ٪3.7من  10,079,952دينار بحريني كما في  31ديسمبر 2019
إلى  10,456,304دينار بحريني كما في  31ديسمبر .2020
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
إفصاحات إضافية متعلقة بأثر جائحة كورونا – غير مدققة
إفصاحات إضافية متعلقة بآثار جائحة كورونا (كوفيد ( )19غير مدققة) (يتبع)
المطلوبات

قروض تمويل اإلستيراد/مخزون القمح االستراتيجي
الدائن

صافي حقوق الملكية المنسوبة للمساهمين

يوجد لدى الشركة قروض تمويل االستيراد وهي في سياق أعمال
الشركة االعتيادية ،والمعاملة الوحيدة المتعلقة بجائحة الكورونا كانت
معاملة شراء مخزون القمح االستراتيجي بالنيابة عن الحكومة بمبلغ
 2,807,135دينار بحريني ،في مقابل تسجيل مبلغ مستحق من
الحكومة في بيان المركز المالي للشركة .تم تمويل آخر شحنة قمح في
ديسمبر  2020من خالل قروض تمويل االستيراد بمبلغ 2,920,536
دينار بحريني.
تحسن صافي حقوق الملكية بمبلغ  817,903دينار بحريني كصافي
نتيجة الدخل الشامل اآلخر الحالي مطروحا منه أرباح األسهم
المدفوعة ،وتبرعات األعمال الخيرية المخصصة والمدفوعة من دخل
عام .2019
ال يوجد

تأثير جوهري آخر على بيان المركز المالي
د .األثر على قدرة استمرار الشركة في العمل كمنشأة مستمرة
أجرت الشركة تقييم استمرارية العمل كمنشأة مستمرة على ضوء الظروف االقتصادية الحالية وجميع المعلومات المتاحة حول
المخاطر والشكوك المستقبلية .تم إعداد التوقعات التي تغطي األداء المستقبلي للشركة ورأس المال والسيولة .قد يستمر تأثير
جائحة كورونا (كوفيد  )19في التطور ،ولكن في الوقت الحالي تظهر التوقعات أن الشركة لديها موارد كافية لالستمرار في
العمل ،وبناء على هذا التقييم ،فإن وجهة نظر مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق هو أن فرضية االستمرارية لم تتأثر أو
تتغير بشكل جوهري ،كما في  31ديسمبر  .2019ونتيجة لذلك ،تم إعداد هذه البيانات المالية بشكل مناسب على أساس فرضية
االستمرارية.
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