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    شركة البحرين لمطاحن الدقيق )ش.م.ب( 
 

                                                             2020ديسمبر  31 في عامة كما معلومات 
 

 )شركة مساهمة بحرينية عامة( 1170  السجل التجاري
   

 (س)الرئي د طبارةمروان خال السيد   أعضاء مجلس اإلدارة
 الكليب )نائب الرئيس(محمد السيد صالح   
           السيد أيمن عبدالحميد زينل   
                              السيد إياد رضا فرج  
  الشيخ جاسم سلمان عبدهللاالسيد   
 دالعزيز عبدهللا الجاسمالسيد خالد عب  
 الدكتورة مروة خالد الصباغ  
 عبدالرسولم س ااآلنسة رغدان صالح ق  
   
   

 رئيس(ال) دالعزيز عبدهللا الجاسمالسيد خالد عب   االلتزام،، ولجنة التدقيق
                             )نائب الرئيس( السيد إياد رضا فرج  والحوكمة، والمخاطر

 ينل عبدالحميد زالسيد أيمن   
 اآلنسة رغدان صالح قاسم عبدالرسول  
 

 )الرئيس( د طبارةمروان خال السيد     مكافآتوال الترشيحلجنة 
                             )نائب الرئيس( الدكتورة مروة خالد الصباغ  
  الشيخ جاسم سلمان عبدهللاالسيد   
 دالعزيز عبدهللا الجاسمالسيد خالد عب  
 

 )الرئيس(محمد الكليب  صالح  المشتريات والمشاريعلجنة 
 الصباغخالد ة ورالدكتورة م  
                              السيد إياد رضا فرج  
  الشيخ جاسم سلمان عبدهللاالسيد   
 
 
   

 وين هنري كريج   الرئيس التنفيذي
 

 342، مجمع 4236، طريق 1773مبنى رقم   عنوان المكتب والمصنع 
 ، المنامة، مملكة البحرين 26787ص.ب   
 17729312 س، فاك17729984هاتف   
 info@bfm.bhبريد إلكتروني:   
 
 ت ش.م.ببنك البحرين والكوي  وكنبلا

 البنك األهلي المتحد ش.م ب   
 بنك البحرين الوطني ش.م.ب  
 لعربيالبنك ا  
 بنك الكويت الوطني  
   

 كي بي إم جي فخرو   ينالمدقق
   

 ش.م.ب )مقفلة( رين للمقاصةحشركة الب  مسجل األسهم 
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ر الكرام  ات السادة المساهمي  ، حضر

 
 
كة  إدارة  مجلس  عن  نيابة     ،(طاحنالم)  م.ب. . ش  الدقيق   لمطاحن  البحرين  شر

المالية   للسنة  السنوي  التقرير   لكم  أقدم   أن  يرسنر
   المنتهية

 . 2020  ديسمب   31 فر

كة  أداء الرسر

    العام  شهد 
  المطاحن   تداركت.  والسياس    واالجتماع    االقتصادي  المستوى   عل   بأشه  العالم  عل   أثرت  عالمية  صحية  أزمة  الماضر

    الوباء  خطورة
     االستجابةت  كان  البداية  ومنذ   مبكر،  وقت  فر

    للمساعدة  استباقية  تدابب    اتخاذ شيعة فر
  -19Covid  تأثب  الحد من    فر

كة  تبنت  ما   وشعان.  المصلحة  أصحاب  من  العديد   عب   ازية  والسالمة  الصحة  إجراءات  من  سلسلة  الرسر تهدف  التر    والوقائية  االحبر
وس   انتشار   من  الحد   إىل     العمل  استمرارية  وضمان   ،  موظفيها   سالمة  عل   والحفاظ  كورونا   فب 

  وتلبية  ،  التصنيعية   منشآتها   فر
    اإلجراءات  هذه  نجحت   ،   جماع    وبشكل.  المحل    للسوق  اليومية   االحتياجات

كة  حماية   فر   المخاطر   من  المصلحة  وأصحاب  الرسر
رة غب    . عليه االعتماد  ويمكن به موثوق  كمورد   المطاحن دور  وعززت المب 

،  اليوم    اإلنتاج   إىل   باإلضافة كة  لعبت  الروتيتر      رئيسًيا   دوًرا   أيًضا   الرسر
فيما و   بالمخزون  المتعلقة  الحكومية  التوجيهات  تنفيذ   فر

اد   يتعلق  اتيج     قمح  مخزون  باستب  ر   البحرين  مملكة  لصالح  عليه  والحفاظ  أشهر   6  لمدة  اسبر هذا   تخزين  تم.  فيها   والمقيمي 
اتيج     المخزون العالمية  التوريد   لسلسلة  المحتملة  االنقطاعات  من  للتخفيف  الحكومة  عن  نيابة  المطاحن  قبل  من  االسبر
ة هذه خالل العالمية الحبوب أسواق من البحرين مملكة إىل القمح ونقل بتوريد  المتعلقة األخرى والعقبات . المتقلبة الفبر

    الدقيق   عل   الطلب  تراجع  من  الرغم  عل 
ازية  والتدابب    اإلغالق  بسبب  العام  خالل  المحل    السوق  فر -Covid  بـ  المتعلقة  االحبر

    جيد   تحكم  عل   المطاحن  حافظت  ،19
305,240  قدره  تشغيل    ربــح  تحقيق   من  وتمكنت  التشغيلية  مصاريفها   عل و   التكاليف  فر

 . العام لهذا  بحريتر    دينار 

كة  حققت  ،   عام  بشكل     المطاحن  شر
 و .  بحريتر    دينار   1,086,159  بلغ  للعام   ربــح  صافر

ً
قدم   تحقيقها،  تم  التر    النتائج   مع  تماشيا

ر  التالية التوصيات اإلدارة مجلس    المنتهية للسنة للمساهمي 
 : 2020 ديسمب   31 فر

ر   عل   نقدية  أرباح  توزيــــع ▪    15  بمعدل   المساهمي 
ً
قدرهو   إجماىل  بمبلغ  (  المدفوع  المال  رأس  من٪  15  أو )  للسهم  فلسا

 .بحريتر   دينار  372,384

    إحتسابه  تم)  .اإلدارة  مجلس  ألعضاء  كمكافأة  بحريتر    دينار   60,000  مبلغ  تخصيص ▪
    فر

 ةالمذكور   للسنة  الربــح  صافر
 (. أعاله

ية لألعمال  بحريتر    دينار   20,000  مبلغ يصتخص ▪ . الخب 

لمستبقاة. ا األرباح حساب إىل دينار بحريتر   693,775 مبلغ تحويل ▪
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    المنتهية   السنة  خالل  واللجان   اإلدارة   مجلس   اجتماعات  حضور   مقابل  اإلدارة   مجلس  ألعضاء   المدفوعة   الرسوم   بلغت 
31  فر

،  دينار   92,800 وقدره  مبلغ   2020 ديسمب      بالفعل رصدها  تم وقد  بحريتر 
   فر

 . أعاله المذكور  الربــح صافر

كة  العليا   اإلدارة  استلمتها   التر    والمزايا   الرواتب  بلغت     المنتهية  السنة  خالل  للرسر
175,872  وقدره  مبلغ  2020  ديسمب    31  فر

 . بحريتر    دينار 

كة والنظرة المستقبلية: توج  هات الرسر

ر   خالل كة  تعتب    اليوم، .  بنجاح  عليها   ت وتغلب  التحديات  من   العديد   المطاحن  واجهت  تاريخها،  من  الماضية  عاًما   الخمسي   الرسر
ا   مورًدا 

ً
    به  موثوق

كات  لتشمل  التجارية   عالقاتها   توسعت  وقد   المحلية  السوق  فر كة    مثل   الجنسيات  متعددة   العالمية  الرسر ر لموندشر   ب 
   بنجاح المطاحن دقيق   استخدام يتم حيث ،العالمية

  العالم البسكويت أنواع  أشهر  واحدة  وتصدير  إنتاج  فر
 (. أوريو) فر

كةإن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية   كة  أنشطة  وتوسيع  تطوير   عل   عزمهملكم  يؤكدون    المطاحن  لرسر ام  مع  الرسر ر  بأعل   االلبر
كةلوالسالمة    الصحة  أنظمة  عب    الجودة  وتطبيق   الداخلية  واألنظمة  الرقابة  سياسات   وتنفيذ   الحوكمة  معايب    الهدف إن    .  لرسر

كة مكانة عل  الحفاظ ضمان هو  ذلك  من الجماع      الرائدة الرسر
امها  والوفاء السوق  فر ر وافرة ال الدقيق  إمدادات عل   بالحفاظ بالبر

كة  تظل  كما .  الحبيبة  لمملكتنا  مة  الرسر ر ات  من  الرغم  عل   التصنيعية  منشآتها   لتحديث  خططها   بتنفيذ   ملبر والتأجيالت  التأخب 
وس  جائحة  عن  الناجمة     الثبات  خالل  من  كورونا   فب 

،  لمنتجاتها   العالية  الجودة  عل   الحفاظ  إىل  المطاحن  تهدف  ،  المهمة   هذه  فر
   الرائدة  بمكانتها  واالحتفاظ منتجاتها  محفظة توسيع

 . البحرين سوق فر

المسؤولية اإلجتماعية: 

كة بالتعاون مع    جزء منه،تركزت أولوياتنا عل دعم المجتمع الذي نحن   حيث شملت تلك االولويات المساهمة السنوية للرسر
ية الملكية لتوزيــــع   ألش المحتاجة والمتعففة خالل شهر رمضان الكريم، كما ساهمنا  عل اسلة رمضانية    8,000المؤسسة الخب 

  مملكتنا الحبيبة، إضافة  
" بهدف دعم الجهود الوطنية فر   حملة "فينا خب 

ر لدعم العمالة    4,000لذلك قمنا بتوفب   فر كيس طحي 
ية الخاصة بهم والتر  قامت بدورها بتوزيعه عل اكب  عدد ممكن   رة من الجائحة عن طريق احدى الجمعيات الخب  الوافدة المتضر

رين.   من المتضر

شكر وإمتنان  

كة أن يعرب عن إمتنانه  ي ة صاحب الجاللة الملك حمد  ود مجلس اإلدارة بالنيابة عن مساهم  الرسر العميق وتقديره لمقام حضر
ة صاحب السمو الملك  األمب  سلمان بن حمد آل خليفة    بن عيىس  العهد   وىل  آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وحضر

. . المسبوقة  غب    األوقات  هذه  خالل  ودعمهم  وحكمتهم  السديدةالموقر، عل توجيهاتهم    الوزراء  مجلس  رئيس  األعل   القائد   نائب 
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    اإلدارات  ورؤساء  والمديرين  والوكالء  للوزراء  بالشكر   نتقدم   أن  نود   كما 
 توجيهاتهم  عل   بالمملكة  الحكومية  والمؤسسات  الوزارات  فر

 . المستمر  ودعمهم وتعاونهم الحكيمة

كة  نجاح  إن    يكن  لم  الرسر
ً
    الشاق  العمل  دون  من  ممكنا

،  اإلدارة  من  والتفانر ر     اإلدارة  مجلس  ويشاركتر    هذا   والموظفي 
تقديم   فر

كة  إلدارة  وإمتناننا   وتقديرنا   شكرنا  ر   وجميع  الرسر     لتفانيهم  بها   العاملي 
    الممكنة  النتائج  ألفضل وتحقيقهم  العمل  فر

.  م 2020  عام  فر
م  الفريق   هذا   بمثل   محظوظون  ونحن ر ،  الملبر ر الممكنة  النتائج   أفضل  تحقيق   سيواصل  الفريق   هذا   بأن   ثقة  عل   ونحن   والمتمب 

 . تعاىل  هللا بإذن  مستقبل 

  ه  مروان خالد طبار   
رئيس مجلس اإلدارة   

اير             2120  فب 
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ش.م.ب( ) لمطاحن الدقيق البحرين  شركة

مالي لا بيان المركز
البحريني  اردينبال   2020 ديسمبر 31 في كما

20202019إيضاح
  الموجودات
 غير المتداولة  الموجودات

56,091,4033,873,578عدات العقارات واآلالت والم

6,091,4033,873,578المتداولة   يرمجموع الموجودات غ 

 ة لوا ت المتدجوداالمو
610,456,30410,079,952استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

78,656,0206,673,259 المخزون 
82,313,4503,315,394 أخرى ات موجودو مدينة  ذمم
91,854,0342,036,677 أرصدة البنوك و النقد

-752,325 وديعة ثابتة 

24,032,13322,105,282المتداولة  جوداتموال عومجم

30,123,53625,978,860 الموجودات  مجموع

المطلوبات وحقوق الملكية
 الملكية   حقوق
102,481,8772,481,877 المال    رأس

1,350,0001,350,000 أسهم عالوة إصدار 
1,241,6251,241,625 تياطي القانوني حالا

3,463,6283,463,628 ات أخرى ي ياطاحت 
12,347,30711,529,404    ةقامستب  أرباح

20,884,43720,066,534الملكية حقوق مجموع

 داولة متال ت غيرالمطلوبا 
21351,343121,083 التزامات اإليجار 

1183,92364,870خدمة للموظفينمخصص مكافأة نهاية ال

435,266185,953لمتداولة ا غير بات ومطللا  وعممج

 المتداولة   المطلوبات
2167,38067,380 التزامات اإليجار 

123,351,4693,256,403ى ر خأ ات وب مطلو دائنة ريةتجا ذمم
134,893,8292,402,590 إلستيراد مويل اقروض ت 

-9491,155 ب على المكشوف حس

8,803,8335,726,373لمتداولة ا  بات ولالمط مجموع  

9,239,0995,912,326 ات وب مجموع المطل

30,123,53625,978,860ة حقوق الملكيالمطلوبات و مجموع

يجكري واين هنر صالح محمد الكليب طبارة خالد  مروان
 يفيذنتس الالرئيلس اإلدارة مج عضوارةجلس اإلدمس يرئ

البيانات المالية.جزءا  أساسيا  من هذه  28لى  إ 1 نم لمرفقةتشكل اإليضاحات ا
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ش.م.ب( ) يقلمطاحن الدق  رين بحال شركة

اآلخر  للشامخل ادوال خسارة بح أواللرا بيان
البحريني  بالدينار       2020 برديسم 31 يف ية للسنة المنته

20202019إيضاح

 7,075,011 147,054,632لمبيعاتا
( 16,039,046)( 15,178,296)15تكلفة المبيعات

( 8,964,035)( 8,123,664)الدعم الحكومي خسارة قبل لا لي إجما

169,810,35810,605,978 يومالدعم الحك

1,686,6941,641,943 مالي الربح جإ

( 1,228,501)( 1,381,454)17 أخرى تشغيلية مصروفات 
( 94,475)-8ةين مدال انخفاض القيمة على الذمم  خسارة 

305,240318,967من العمليات  الربح

18467,71483,097إيرادات أخرى 
( 86,594)( 63,147)19تكلفة التمويل 

6376,3521,535,265 الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة غيرات القيمة العادلة ت 

1,086,1591,850,735 لسنة اربح 

-- آلخر للسنة لشامل االدخل ا

1,086,1591,850,735 للسنة  اآلخر شامل  ل الخالدموع  جم

فلس  75فلس  2044على السهم  األساسي والمخفض العائد

يجكري واين هنر صالح محمد الكليب طبارة خالد  مروان
 ذيرئيس التنفيلالس اإلدارة مج عضوارةاإلدس جلس مرئي

الية.انات المالبيه ذه  منساسيا  ا  أجزء 28إلى   1 من ةقرفلما تشكل اإليضاحات



10

ب( ش.م.) لمطاحن الدقيق نحريالب شركة

  وق الملكيةقحفي  اتيرتغال بيان
البحريني  بالدينار  2020 ديسمبر 31 في  ةهي لمنت للسنة ا

المجموع أرباح يات ياطاحتعالوة ال رأس الم 

قاة بتسمات احتياطي ي احتياطهم ر أس إصدا2020
أخرى قانوني 

2,481,8771,350,0001,241,6253,463,62811,529,40420,066,534 2020يناير  1في 

1,086,1591,086,159----مجموع الدخل الشامل للسنة 

( 248,256)( 248,256)----2019  لسنة  عتمدة ومدفوعة مح أسهم باأر
( 20,000)( 20,000)---- 2019لسنة  ةمدمعت  خيرية عاتتبر

20202,481,8771,350,0001,241,6253,463,62812,347,30720,884,437بر يسمد  31 في

.ةبيانات الماليجزءا  أساسيا  من هذه ال  28إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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                                                                                                                                                                 .ب( ش.م) دقيقلمطاحن ال رينالبح شركة
 

     )يتبع( ملكيةالتغيرات في حقوق ال بيان
 ي البحرين  بالدينار                                                                                                                                            2020 برسميد 31 في تهية للسنة المن

 
 
 المجموع  أرباح احتياطيات  عالوة رأس المال  

  مستبقاة ات احتياطي  ياحتياط هم ر أساإصد  2019
   أخرى  ينون اق   
       

 18,985,799 10,448,669 3,463,628 1,241,625 1,350,000 2,481,877 2019يناير  1في 
       

 1,850,735 1,850,735 - - - - لسنة ل الشامل لمجموع الدخ
       

 ( 750,000) ( 750,000) - - - - 2018  لسنة  عتمدة ومدفوعة مأرباح أسهم 
 ( 20,000) ( 20,000) - - - - 2018 لسنة ةمعتمد خيرية عاتتبر
       

 20,066,534 11,529,404 3,463,628 1,241,625 1,350,000 2,481,877 2019 ديسمبر 31في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جزءا  أساسيا  من هذه البيانات المالية. 28  إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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                                                                            ش.م.ب(      ) قلدقيحن اطالم البحرين ةشرك
 

  لنقدية بيان التدفقات ا
 البحريني  بالدينار                                                             2020 ديسمبر 31 في  ةي للسنة المنته

 
 
 2019  2020 إيضاح 

     يل التشغ أنشطةن ية م دنق الت التدفقا 
     

 1,850,735  1,086,159  ربح السنة 
     
     ديالت لـ: عت 

 638,073  604,453 5 اإلطفاء /  الكاالسته
 ( 1,535,265)  (376,352) 6 ربح او الخسارة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل ال  ير فيصافي التغ

 86,594  63,147  تكلفة التمويل 
 ( 13,994)  (34,978)  يرادات الفوائد إ

 -  (72,576)  المصروفات تعويض  –الدعم الحكومي 
     ل: التغير في رأس المال العام 

 ( 448,236)  (1,982,761)  مخزون لا
 ( 237,122)  1,041,154  أخرى  موجوداتذمم تجارية مدينة و

 2,668,587  272,121  أخرى  مطلوبات نة وذمم تجارية دائ 
 15,698  19,053  ني فالموظ ة مية خدص نهاخص م      
     

 3,025,070  619,420  التشغيل  أنشطة الناتج منصافي النقد 
 
 
     أنشطة االستثمار دية من ت النق تدفقا لا

 -  ( 2,000,000)  وديعة ثابتة مودعة خالل السنة 
 -  1,247,675  ة خالل السنة ستحق وديعة ثابتة م

 13,994  32,057  لمة إيرادات فوائد مست 
 ( 540,956)  (2,529,767)  الت ومعدات رات وآقااء عرش
     

 ( 526,962)  ( 3,250,035)  ستثمار الا  أنشطةستخدم في الم صافي النقد 
  

 
     أنشطة التمويل التدفقات النقدية من 

 11,358,960  17,352,368  راد  تمويل اإلستي  قروض  مستلم من
 ( 13,965,001)  (14,861,129)  ل اإلستيراد ي ض تموواد قردس

 ( 766,956)  (445,311)  أرباح أسهم مدفوعة 
 ( 77,998)  ( 27,731)  فوائد تمويل مدفوعة 

 ( 67,380)  ( 61,380)  مدفوعة ال اإليجارات ماتاالتز

     
 ( 3,518,375)  1,956,817  أنشطة التمويل ي( دم ف)المستخ  /  الناتج منصافي النقد 
          
  

     
 ( 1,020,267)  ( 673,798)    ه خالل السنةحكم يوما ف قد نل افي  صالنق  صافي  

     
 3,056,944  2,036,677 9 نايري  1 يف  حكمه وما في النقد

     
 2,036,677  1,362,879    ديسمبر 31 في  حكمه وما في النقد

 
 
 
 
 

 لية.االمذه البيانات جزءا  أساسيا  من ه 28ى  لإ 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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                                                                              ش.م.ب( ) قالدقي لمطاحن البحرين شركة
  

 يضاحات حول إ
 يني البحر بالدينار                                                2020 رب ديسم 31 في ةهينتالم  للسنة المالية ناتالبيا

 
 
  طالنشاوشأة .  الن1

  دى وزارة الصناعة ل ةكشركة مساهمة بحرينية مسجل )"الشركة"( الدقيق )ش.م.ب(ين لمطاحن شركة البحرتأسست 
                  الذي تم الحصول عليه بتاريخ  1170قم ري ر جاتلجب السجل ا موب هانشطتوتزاول أ ،لبحرينا كةمملفي والسياحة  والتجارة

         ، وبدأت عملياتها التجارية بتاريخ 1970مايو  9رخ مؤال األميري المرسوم ببموج كةشرال. تأسست 1970يوليو  16
  ين. الشركة مدرجة لدى بورصة البحر . أسهم1972 وماي 1
 

 في األسواق المحلية. ا عهوالمنتجات ذات العالقة، والتي يتم بي دقيقال جكة في إنتاشرللة رئيستتمثل األنشطة ال
  

ن  م لبضة ش.م.ب. )مقفلة( )ممتلكات( غالبية أسهم الشركة، وهي شركة مملوكة بالكامحرين القابال تاتلكممتمتلك شركة 
 % من رأسمال الشركة.69.38والتي تملك قبل حكومة مملكة البحرين 

 
 . 2021فبراير   28 در بتاريخالصا دارة مجلس اإلوفقا  لقرار  لشركةلتم اعتماد إصدار البيانات المالية 

 
 

  اددعاإل أسس.  2
 

  أسس المحاسبةأ(   
لمالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الــدولي، إلعداد التقارير ا  للمعايير الدوليةفقا  ة وللشركأعدت البيانات المالية 

 .)وتعديالته( 2001لسنة  وطبقا  ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني
 

 قياسلا سسأ  (ب
راق وألفي ااالستثمارات  ماعدا ،يخيةقا  لقاعدة التكلفة التارفو ة للشركةت المحاسبيالسج لا من  يةلمالات ايانأعدت الب

   بالقيمة العادلة.تحتسب التي  اليةالم
 
 (19يد كوف )كورونا  ئحةجا أثر  (ج

على   وتطورها بسرعة  ( 19 -كوفيد نا )كورو تفشي جائحة  ، أعلنت منظمة الصحة العالمية2020مارس  11في 
السلع  ما شهدت أسواق ك. وقد أدى ذلك إلى تباطؤ اقتصادي عالمي مع عدم اليقين في البيئة االقتصادية م. لعاال مستوى

ا في األس ا كبير  عار. اتخذت السلطات تدابير مختلفة الحتواء تفشي الوباء، بما في ذلك  العالمية تقلبات كبيرة وانخفاض 
ة. تراقب  شركإلجراءات والسياسات الناتجة عنه أثرا  على الباء، واون للاك .ر الصحييق قيود على السفر وتدابير الحجتطب

طة مواصلة األعمال، وبعض (، وتجاوبا  مع آثارها، قامت بتفعيل خ19كورونا )كوفيد  ة وضع جائح ثبعن ك ةشركال
 ائها المالي.دوأ اهفي عمليات ة والتعامل مع أي تعطيل لألعمالممارسات إدارة المخاطر المختلفة األخرى، بغرض إدار

 
ات نقدية ومالية لتحقيق االستقرار في األوضاع ءراأعلنت الحكومات والمصارف المركزية في جميع أنحاء العالم عن إج

األعمال التجارية في  حكومة مملكة البحرين عن العديد من برامج التحفيز االقتصادي )"الحزم"( لدعم  االقتصادية. أعلنت
 ة بعض المنافع من هذه الحزم، وبشكل رئيسي في شكل تنازل مؤقت عن فواتيرشركال تتلمسا .ت الصعبةهذه األوقا

دوق التعطل، واإلعفاء من دفع رسوم إيجار  مات هيئة الكهرباء والماء، وتسديد جزئي لرواتب الموظفين من صندخ
. تم  2020إلى يونيو  2020ل يرهر من إبأشة ثالثمة مملكة البحرين، لفترة األراضي الصناعية المملوكة من قبل حكو

   (. 18 مرق)إيضاح  األخرى اإليراداتهذه الحزم ضمن األثر المالي لإدراج 
 

 -فيروس كورونا )كوفيد ألف دينار بحريني للحملة الوطنية لمكافحة  20بمبلغ ة بالتبرع لمرة واحدة شرككما قامت ال
19) . 

 
ة ومركزها  شركوتأثيرها على عمليات ال (19 -فيد ا )كونكورو ورات جائحةومجلس اإلدارة عن كثب تطإلدارة تراقب ا

، األعباءالتأثير على تقييمات األصول، ومراجعة العقود المثقلة بلة لإليرادات، ومحتالخسارة الم المالي؛ بما في ذلك
ا إجرا وما إلى ذلك. وضعت ،وترتيبات االستعانة بمصادر خارجية سبيل   ىعل لم، والتي تشءات الطوارئ الشركة أيض 

بناء  على تقييم مجلس اإلدارة فان  . ةولبار خطط استمرارية العمل، بما في ذلك متطلبات السيالحصر تعزيز واختالمثال ال 
 .الشركة ستستمر في العمل كمنشأة مستمرة لألشهر األثنى عشر المقبلة من تاريخ هذه البيانات المالية
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                                                                              ش.م.ب(    ) حن الدقيقطالم البحرين ةشرك
  

 إيضاحات حول 
 البحريني  ردينابال                                                   2020 ديسمبر 31 في المنتهية  للسنة المالية اتنايبلا

 
 بع()يت د .  أسس اإلعدا2

 
 تارالقراات والتقديراستخدام (   د

استخدام بعض التقديرات،  رةادإلا ية يتطلب مناللما اناتإلعداد البي دوليةير الاد البيانات المالية وفقا  للمعايإعد نا
ت،  رقام المعلنة للموجوداق السياسات المحاسبية واألالتي تؤثر في تطبيلفرضيات المحاسبية الهامة واألحكام، وا

 ئج الحقيقية عن هذه التقديرات.النتا لفتخت دصروفات. قمطلوبات، واإليرادات والملاو
 

 فتراضات بشكل مستمر بناء  تم تقييم التقديرات واالورة مستمرة. يبص ةاملعوالفرضيات ام كاح، األاجعة التقديراتمر يتم
تعديالت  يتم احتساب ظروف العادية.لاتحت ت لألحداث المستقبلية خية وعوامل أخرى، كالتوقعاعلى الخبرة التاري

 .ةرأثمتة مستقبلية ترف أيوفي ه التقديرات يل هذا تعدحاسبية في الفترة التي يتم فيهات الميرلتقدا
 

في إيضاح رقم  يةروالقرارات التقدي مارسة التقديرات والفرضياتالمواضع الهامة التي قامت اإلدارة بم تم اإلفصاح عن
4 . 

 
 2020 يناير 1مفعول من الية راسيرات السلمحاسبية والتعديالت والتفيير االمعا (  هـ

  شركة والتي تعتبر ذات عالقة بال 2020 ريناي 1 المفعول في يةارس تأصبح التي اتتفسيرت والالمعايير والتعديال
 تي:كاآل

 
 طار المفاهيم للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةى مراجع إلع عديالتت  (1

والذي سيتم استخدامه في قرارات وضع المعايير والذي   معدال   ا  يميهاإطارا  مفمعايير المحاسبة الدولي مجلس ر أصد
ذلك، فإن الكيانات التي   عم سيكون ساري المفعول بأثر فوري. لن يتم عمل أي تغييرات على المعايير المحاسبة الحالية. 

حداث، أو الشروط، واأل، تالمانسبة للمع.  بال2020ر يناي 1ة ابتداء من تعتمد على اإلطار في تحديد سياساتها المحاسبي
 المعايير المحاسبية، ستحتاج لتطبيق اإلطار المعدل. والتي ال يتم التعامل معها عادة بموجب 

 
 . 2020يناير   1مالية التي تبدأ من أو بعد لا التعديالت سارية المفعول للفترات

 
 . ليةأي أثر جوهري على البيانات الما تعديللم يكن لتطبيق هذا ال

 
  (8ار المحاسبة الدولي رقم )( ومعي1) قمتعديالت على معيار المحاسبة الدولي ر – الجوهرية اتريفعتال  (2

"عرض البيانات المالية"، وعلى   –( 1قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بعمل تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 المحاسبية واألخطاء والتي تستخدم ات في التقديراتيرتغيلاسبية"، وا( "السياسات المح8الدولي رقم ) معيار المحاسبة

ير الدولية إلعداد التقارير المالية، وإطار المفاهيم إلعداد التقارير المالية، وتوضيح عريفا  ثابتا  للجوهرية من خالل المعايت
معلومات غير الحول  (1رقم ) يرشادات في معيار المحاسبة الدولمتى تكون المعلومات جوهرية، وإدراج بعض اإل

 الت توضح ما يلي:ديوهرية. وعلى وجه الخصوص، فإن التعالج
ومات الغامضة تتناول الحاالت التي يكون فيها التأثير مشابها  لحذف المعلومات أو تحريفها، وأن إن اإلشارة إلى المعل -

 يانات المالية ككل، والمنشأة تقيّم الجوهرية في سياق الب
المالية، من خالل  م هذه البيانات يهالذين توجه إليانات المالية لألغرض العامة" ن للبييئيسرلتخدمين اسمعنى "الم -

تعريفهم على أنهم "مستثمرون حاليون ومحتملون، مقرضون ودائنون آخرون" الذين يجب أن يعتمدوا على البيانات 
 جونها. امن المعلومات المالية التي يحت المالية لألغراض العامة للكثير

   2020يناير   1بعد و لتي تبدأ من أة المفعول للفترات المالية ات سارييالتعدلا
 

 . أي أثر جوهري على البيانات المالية تعديللم يكن لتطبيق هذا ال
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                                                      ش.م.ب(                        ) الدقيق احنلمط نالبحري شركة
  

 حول  إيضاحات
 البحريني  ناري لد با                                                   2020 برديسم 31 في يةتهمنال  للسنة المالية بياناتلا

 
 )يتبع( .  أسس اإلعداد 2

 
 )يتبع( 2020ناير ي 1المعايير المحاسبية والتعديالت والتفسيرات السارية المفعول من  (  هـ

 
 (16( )التعديالت على المعيارالدولي إلعداد التقارير المالية رقم 19-كوفيدائحة الكورونا )بجقة لعار المتيجتنازالت اإل  (3

الت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ديتع ( ، أصدر المجلس19-كوفيداستجابة لتطورات جائحة الكورونا )
لى اإليجار، إذا كانت نتيجة مباشرة يجار كتعديالت عإلت االساب تنازترات، للسماح للمستأجرين بعدم احاإليجا –( 16)

تخفيضا  ملتشفي شروطا  معينة. تنازالت اإليجار قد تكون في اشكال مختلفة، وقد لجائحة الكورونا، وإذا كانت تستو
جار لمرة ياإل ضيشكل تخف يعات اإليجار. إذا كان التنازل فاإليجار لمرة واحدة، أو إعفاء  من اإليجار، أو تأجيال  لدف

 و الخسارة. فسيتم احتسابه كدفعة إيجار متغيرة، وسيتم احتسابها في بيان الربح أ واحدة،
 

 سيتم تطبيق التدبير العملي في الحاالت التالية فقط:
 ابل المعدل هو نفس المقابل األصلي لحد كبير، أو أقل منه؛  مقال (1)
 ؛ 2021يو يون 30ي أو بعد ف كما ةالمستحق تاإليجار يتعلق بالدفعا في دفعاتالتخفيض  (2)

 لم يتم إجراء أي تغييرات جوهرية أخرى على شروط عقد اإليجار.          (3)
 

 ح كما يلي:صافيتطلب من المستأجرين الذين سيطبقون التدبير العملي اإل
بيعة العقود ط بق،طتوإذا لم  جميع تنازالت اإليجار المؤهلة، حقيقة ما إذا كانوا قد قاموا بتطبيق التدبير العملي على  (1)

 ي تم تطبيق التدبيرالعملي عليها؛ والت
 المبلغ المحتسب في بيان الربح أو الخسارة لفترة التقرير، والناتج من تطبيق التدبير العملي. (2)

 
ر تمثل اقييم ما إذا كانت تنازالت اإليجوفير أي التدبير العملي للمؤجرين. يطلب من المؤجرين االستمرار في تت تملم ي

 حتسابها وفقا  لذلك.  لإليجار، ويتم ات يالدعت
 

   .2020يونيو   1تبدأ من أو بعد التعديالت سارية المفعول للفترات المالية التي 
 
   .المالية هابياناتر جوهري على ثأ أي هناك أن يكونالشركة توقع ت ال
 

 فذة بعدغير نا كنولرة الصاد الجديدة اتوالتفسير والتعديالت يرعايالم( و

      أ في أو فترات المالية التي تبدرات السارية المفعول للعلى المعايير والتفسيعديالت عايير الجديدة والتلمديد من العجد اوي
أو  الجديدة  المعايير لمبكر ألي منيق التطباب ةشركلم تقم ال لتطبيق المبكر. مع ذلك،با حا مسالمع  ،2020ر يناي 1 بعد

 . ماليةنات الياالب  ههذ إعداد  تالية فيلا  دلةلمعا
 

 : شركة للهري على البيانات المالية ثر جوأي أ ر الجديدة والتعديالت على المعاييرعاييالم ال يتوقع أن يكون لهذه
 

- 37 

- 
16 

- 19
16 

- 1
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                                                      ش.م.ب(                        ) الدقيق احنلمط نالبحري شركة
  

 إيضاحات حول 
 البحريني  رناي لد اب                                                   2020 برديسم 31 في يةتهمنال  للسنة المالية بياناتلا

 
 
 السياسات المحاسبية الهامة   . 3

محاسبية من قبل لالسياسات اهذه  بيقتط المالية. تمة المطبقة في إعداد هذه البيانات الهام ةيسبحاالم اساتسيفيما يلي ال
   .ابقةعلى نحو ثابت كما كانت مطبقة في السنة الس شركةلا

 
 اإليرادات  ساباحت   (أ

 بيع  عنستحقة ، ويمثل المبالغ الموماتصافي الخص ،حقالمستم أو لة للمبلغ المستلالقيمة العادب داتاراإلي ابتساحيتم 
راد بشكل موثوق، ياإليكون من الممكن قياس مبلغ ما عندرادات ية اإلركلشل ا تسجة. ها الشركؤديدمات التي تالسلع أو الخ 

اط من أنشطة كل نشددة لإستيفاء شروط مح وعندما يتم، كةللشر ية ستتدفقأن المنافع اإلقتصاد من المحتملوعندما يكون 
 ه: الشركة، كما هو موضح أدنا

 
 الطحين مبيعاتاإليرادات من   (1

لى  عما يتم تحويل السيطرة عندات اديراإلالشركة  تحتسبن. زبود مع الفي العقد حدالم بلقاالم لىع راد بناء  إلييقاس ا
  ون. بزمات إلى الع أو الخدالبضائ

 
 االسهم  اح برأد ارإي (2

 نشوء حق االستالم.في تاريخ اإلعالن عنها، وهو تاريخ هم األس أرباحتسب االيراد من حي
 

   الفوائدإيراد  (3

 معدل الفائدة الفعلي. يقة طرم داباستخ ،قهد استحقانعئد اوفلا إيراد سبتحي
 

   الدعم الحكوميوالمنحة   (ب
، وذلك  الوطنيتصاد واالق رة الماليةن خالل وزا ملكة البحرين مم ومةكحستلمة من الدعم الحكومي يمثل المبالغ الم. 1

سب على يحت، وقاقاالستحأساس   لىع الدعم يسجل ا الحكومة.، كما تحددهةعينر ما بأسعالتمكين الشركة من بيع منتجاته
ع عليه لكل طن مبا فقمت رعزائدا  س اج المواد المباعة محليا،في انتستخدم ة للقمح المليكلفة الفعأساس الفرق بين الت

ل  الدقيق خال المحلية من تيعالمبمجموع اقة بالدقيق المباع في السوق المحلي، والعالذات  التكاليف األخرى غطيةلت
لمبيعات تتم فيها ا لتيالفترة افي ل اآلخر والدخل الشامبيان الربح أو الخسارة في اد إيرلدعم كهذا ا سبحتسنة. يال

 للزبائن. 
في بيان الربح أو  ةدلتي تعوض الشركة عن المصروفات المتكباالمنح الحكومية غير المشروطة  كةالشر تحتسب. 2

 ندما تصبح المنحة مستحقة. ع، الموحد كإيرادات أخرى آلخروالدخل الشامل ا الخسارة
 

 (   المخزونج
هي عبارة عن سعر   لممكن تحقيقهااة قيملاصافي . قلأيهما أ ،الممكن تحقيقها لقيمةا لتكلفة أو صافي ن بايتم تقييم المخزو

عدل كلفة بطريقة الماحتساب التم يت المتوقعة. بيعال فاته مصروحا  منرومطدية ياوقع في ظروف العمل اإلعتالبيع المت
لمصروفات العرضية  ة، وامباشرلروفات العمالة ا ومص سعر الشراء، والشحن، والجمارك،  شمل التكلفةالموزون، وت

 ، والتالفة. بطيئة الحركةيتم عمل مخصص للمواد المتقادمة والمواد ، ةورالضر خرى. عنداأل
 
    ةجنبيألا ةالعملبمعامالت   ( د
 ستعملة في إعداد البيانات المالية الت والعملة المفي انجاز المعاملمستعملة لة االعم(   1

يتم إعداد  )عملة التعامل(.  الشركةعمل فيها تة التي يئللب ةرئيسية الصاديدام العملة االقتباستخالية ات المنود البيانس بيتم قيا
دينار بحريني، ما تقريبها إلى أقرب  متو، نات الماليةعداد البياي إ ة فة المستخدمملالع وهي حرينيينار البدلاب ةيت المالالبيانا

 لم يذكر خالف ذلك. 
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                                                                             ب(  م.ش.) يقلمطاحن الدق  بحرينلا شركة
  

 إيضاحات حول 
 البحريني  لديناراب                                                   2020 ديسمبر 31 في المنتهية  للسنة المالية البيانات

 
 )يتبع(  السياسات المحاسبية الهامة   . 3

 
 ع()يتب  ةجنبيألا ةالعملبمعامالت   ( د

 
 المعامالت واألرصدة( 2

.  ة السنةاينهي الدينار البحريني بسعر الصرف السائد فإلى  ويلهااألجنبية يتم تح الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت
تدرج  ة. اء المعاملسائدة وقت إجرالصرف لر ابأسعاتعامل الة عمل ألجنبية إلىتتم بالعمالت ايتم تحويل المعامالت التي 

 .  خروالدخل الشامل اآل الربح أو الخسارةبيان ئر فروقات العملة في اسوخاح برأ
 

 راليجاعقود ا ( هـ
، أو تحتوي ارعقد إيجعلى صيغة إيجار. تعتبر االتفاقية  و يحتويد يمثل، أعقالما إذا كان   الشركة م تقيّ  عند بداية العقد، 

ام أصل محدد لفترة من الزمن، نظير مقابل مادي. خدتساى لع ةرلسيطفي ا  قلحا ر ، إذا كان العقد ينقلجايإى صيغة عل
قا  للمعيار فتعريف اإليجار و ة ركالشمحدد، تستخدم  م أصلستخدافي السيطرة على اتقييم ما إذا كان العقد ينقل الحق ل

 (.  16لية رقم )الدولي إلعداد التقارير الما
 

ن مكّونات لكل ملعقد في ا بتخصيص المقابل ة الشركقوم ت ر،يجاإلاى مكّون يحتوي عليل العقد الذي ة أو تعدعند بداي
عدم فصل   ةالشرك اختارت، فقد اتراقعالار عقود إيج، بالنسبة لمع ذلكالمستقل. س سعره النسبي ، وذلك على أسااإليجار

كمكّون ، قةعاللاذات  يجاراإل غير مكوناألخرى  اتوالمكون اإليجار اإليجار، واحتساب  مكونغير األخرى  المكونات
   جار واحد.إي

 
 كلفة،  بالتيا  دئمب باألصول حق االنتفاعاإليجار. يتم قياس  ءبد تاريخاإليجار ب التزامو باألصول حق االنتفاع ركةالشب تحتس

ف  ليتكا يزائدا  أ  قبل تاريخ البدء،عة في أو مدفو إيجار، معدال  ألي دفعات يجارإلا اللتزامالمبلغ االبتدائي  ن من يتكوذي وال
  المعني أو الموقع الذي يقع فيه، ألصل يل  التكلفة تفكيك وإزالة األصل المعني، أو تأه ديرا  اشرة متكبدة، وتقمبدئية مب
 ة.  تلمسجار مافز إيحوي مطروحا  أ

 
 رةفت ةيحتى نهاو بدءيخ الوي الثابت من تارالسن طالقس بطريقةباألصول حق االنتفاع ى الحقا  احتساب االستهالك علم يت

حق االنتفاع أو إذا كانت تكلفة  اإليجار، في نهاية فترة كةالشرملكية األصل المعني إلى اإليجار ينقل إال إذا كان  اإليجار،
ر  رة العمعلى فت لوصباأل حق االنتفاعم استهالك ء. وفي هذه الحالة، سيتيار الشراستمارس خ الشركةن أ سكعتباألصول 

ة . باإلضافوالمعدات للعقاراتتحديد العمر االفتراضي  م تحديده على نفس أساستي لذياولمعني، ا صلضي لألاالفترا
لبعض حاالت إعادة دل ويعدت، جوة، إن يملقانخفاض ا ئردوريا  من خالل خسا لوباألص حق االنتفاع ضفييتم تخ لذلك،
 اإليجار.        التزامقياس 

 
فائدة  دل العة بتاريخ البدء، مخصومة باستخدام معلغير مدفوعات اإليجار ادفة ليلة الحامقيبالئيا  اإليجار مبدام تزالياس يتم ق

ة. بشكل  شركضافي للاإلاض االقتر معدل امخدسهولة، باستب وإذا لم يكن باإلمكان تحديد معدل الفائدة اإليجار، الضمني في
 لخصم.ل ااإلضافي كمعد راضقتاال دلمعتستخدم  الشركة عام، فإن

 
تقوم  ور تمويل خارجية، صول على معدالت الفائدة من عدة مصاديق الحعن طر اض اإلضافياالقترل معد ة الشركدد حت

  ألصل المؤجر.ل بعض التسويات لتعكس شروط اإليجار ، ونوع ابعم
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                                                                   ش.م.ب(           ) لمطاحن الدقيق البحرين شركة
  

 حول  إيضاحات
 بحريني لا بالدينار                                                 2020 ديسمبر 31 في يةنتهالم  ةسنلل ليةماال البيانات

 
 )يتبع(  السياسات المحاسبية الهامة   . 3
 
 )يتبع( اليجارد اعقو ( هـ

 
 :ليي اممون ار تتكاإليج التزامضمنة في قياس تمال يجاراإل دفعات

 تة في الجوهر؛ الثابفعات ك الد، بما في ذلدفعات ثابتة -

 ؛اريخ البدءلمعدل بتائيا  بالمؤشر أو أو معدل، وتقاس مبد، التي تعتمد على مؤشر دفعات اإليجار المتغيرة -

 وية؛ بقمتالة يمبموجب ضمان القالمبالغ المتوقع استحقاق دفعها  -

ة اإليجار في فتر دفعاتقول. بشكل معلممارسته على يقين  ةركشلا نوكي تاء الذممارسة بموجب خيار الشرال سعر -
مات اإلنهاء المبكر لعقد اول. وغرقالتمديد بشكل مع على يقين من ممارسة خيار الشركةإذا كانت  التجديد االختيارية،
 مبكرا . نهاء م اإلن عدول معقم ينعلى يق الشركة اإليجار، ما لم تكن

 
هناك تغيير في  قياسه عندما يكونإعادة ة الفعلي. يتم لفائدعدل اباستخدام طريقة ملفة المطفأة تكالر باجاإلي امتزاليتم قياس 

  ان ع غ المتوقللمبل ة الشركمعدل، أو إذا كان هناك تغيير في تقدير مؤشر أو ي ناتجة من تغير ففعات اإليجار المستقبلية د
و  خيار الشراء، أ تمارسانت سا إذا كقييمها لمبتغيير ت ركةشلا قامت ة، أو إذان القيمة المتبقيوجب ضمالدفع بما حقيست

 .تةثابال يجاراإلت دفعاتغيرات في الجوهر ل، أو إذا كان هناك التمديد، أو اإلنهاء
 

  و ، أصولاألب حق االنتفاع الدفتريةالقيمة  ى بلة علاقم ة، يتم عمل تسويةاإليجار بهذه الطريق التزام قياس  إعادةيتم  عندما
 تخفيضها للصفر.  تم قد صولاألب حق االنتفاعلقيمة الدفترية نت اا كاذإ لخسارة بح أو ا يان الرفي ب هايلسجت

 
الممتلكات واآلالت عريف االستثمارات العقارية في بند " تستوفي تالتي ال  لصواألب نتفاعاالحق بعرض  الشركةتقوم 

 .المالي  ن المركز" في بياوبات األخرىطللموا ةنم الدائذمالفي بند " ر جااإلي التزاماتو ،ت" المعداو
 

 خيارات التمديد واإلنهاء

ديا  لممارسة خيار التمديد، صاقتوف التي تخلق حافزا  اارة باالعتبار جميع الحقائق والظرعند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلد
في مدة اإليجار إذا كان من  ت اإلنهاء( رااخي دت بعلفترا)أو اد تضمين خيارات التمدييتم ال  أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء.

 المؤكد بشكل معقول تمديد اإليجار )أو عدم إنهاؤه(.
 

يقع  والتي تأثر على هذه التقييم ، والذي ف،روحالة حدوث حدث مهم أو تغيير جوهري في الظيم في عة التقييتم مراج
 . تأجرضمن سيطرة المس

 
 فضة مة المنخقيالذات   ار األصوليرة األجل وإيجصرات قاإليجا

اإليجارات ضة القيمة واألصول منخفإليجارات اإليجار  باألصول والتزام حق االنتفاعة عدم احتساب شركاختارت ال
بت على  لثاي اونبطريقة القسط الس بهذه اإليجارات كمصروفقة تعلار الماإليج تاوعمدف ةشركالتحتسب  صيرة األجل.ق
 يجار.رة اإلدى فتم
 

 لية ماال تادواأل (  و
يتم احتسابها وقياسها  التي ماليةالمطلوبات المالية والموجودات الاألدوات المالية في هذه البيانات المالية الموحدة تشمل 

ة  شركة للجودات الماليوالم تتكون . الماليةاألدوات  –( 9بموجب متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
وذمم تجارية بتة، وودائع ثا، ة، والنقد وما في حكمهعادلة من خالل الربح أو الخساربالقيمة الت راامثاستسي من بشكل أسا

، والسحب على  إلستيرادمويل اقروض تأخرى، و باتومطلذمم تجارية و. تتكون المطلوبات المالية من أخرى موجوداتو
ير مالية ال تعتبر ء والتي يجب تسويتها بتحويل بنود غمالالع ىمقدما  إل من، أو المدفوعة مستلمة مقدما  غ المباللاالمكشوف، و

غير التعاقدية )مثل تلك التي تنشأ نتيجة للمتطلبات القانونية التي تفرضها الحكومة(  اتمالية. المطلوبات والموجود أدواتا  
    (.  9لية رقم )اد التقارير الماعد ر الدولي إلالمعيوجب اليست موجودات وال مطلوبات مالية بم
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                                                                  ش.م.ب(           ) حن الدقيقطالم بحرينال شركة
  

 إيضاحات حول 
 ي البحرين بالدينار                                                 2020 ديسمبر 31 يف المنتهية  للسنة المالية بياناتال
 
 
 (تبع)ي  لهامةية ات المحاسبساسيالا   . 3
 
 بع(األدوات المالية )يت(   و
 

 فصنيالت (1
 

 الموجودات المالية
 ت الثالث التالية:الفئا إحدى  ضمنالموجودات المالية  يتم تصنيف 

 ؛ةلموجودات المالية بالتكلفة المطفأ ا •

 ؛من خالل الدخل الشامل اآلخردات مالية بالقيمة العادلة جومو •

 . الخسارةالربح أو  دلة من خالل العامة يقلبا ةيدات مالجومو •
 

 يةبات المالالمطلو
 الفئتين التاليتين:  إحدىت المالية في بايتم تصنيف المطلو

 ؛طلوبات المالية بالتكلفة المطفأةالم •

 . الخسارةالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  •
 

 حتساب المبدئي والقياس الا (2
 فا  في الشروط التعاقدية لألداة. طرة شركمبدئيا  عندما تصبح اللية األخرى طلوبات المالموا تادموجولاالشركة  تحتسب

 
)عدا الذمم التجارية المدينة( مبدئيا  بالقيمة العادلة، بما في ذلك تكاليف المعامالت التي يمكن  الموجودات الماليةتحتسب 

من خالل   ية المحتسبة بالقيمة العادلةوات المالمالت لألدالمعايف لاكا تدع الية، ماودات الممباشرة إلى شراء الموج نسبها
. يتم قياس الذمم التجارية المدينة مبدئيا  بدون مكون  بيان الربح أو الخسارةوالتي تسجل كمصروفات في  الربح أو الخسارة،

 .تمويلي جوهري بسعر المعاملة
 

  يتم احتساب . في تاريخ المتاجرة أو المسعرة/و ةرج دالمالية دات المجوللمو العادية تاب جميع المشتريات والمبيعااحتسيتم 
 األخرى بتاريخ السداد.   للموجودات المالية العادية جميع المشتريات والمبيعات

 
فترة لية التي تتطلب تسليم في غضون االم جوداتالمشتريات أو المبيعات بالطريقة العادية هي مشتريات أو مبيعات المو

 عرف السائد في السوق. ام أو بالحسب النظ دةمحد ةزمني
 

مبدئيا  بالقيمة العادلة، والتي تمثل صافي المقبوضات بعد احتساب العالوات، والخصومات  الماليةالمطلوبات يتم احتساب 
 وتكاليف المعاملة المرتبطة مباشرة بااللتزام المالي. 

 
ة األخرى في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ  والمطلوبات المالي اتجودوملعادية للاب جميع المشتريات والمبيعات استاح يتم

 م الموجودات أو المطلوبات من أو تسليمها للطرف المقابل. تالالذي أي التاريخ الذي يتم فيه اس
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                                                                     م.ب(         ش.) لمطاحن الدقيق البحرين ركةش
  

 إيضاحات حول 
 ريني البح بالدينار                                                 2020 ديسمبر 31 في المنتهية  للسنة المالية اتانبيلا

 
 )يتبع(  سبية الهامةالسياسات المحا   . 3
 
 يتبع(وات المالية )األد(   و

 
 س الالحقاالقي (3
 

 الموجودات المالية

صنيف وأساس القياس ة العادلة. يخضع تالمطفأة أو القيم لمالية إما بالتكلفةموجودات ااس التم قيي، يدئالمب د القياسعب
، كما هو  ة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات الماليةشركلنموذج األعمال التجارية لل

 ه:مفصل أدنا
 

 حالة:  لفائدة الفعلي فيتخدام معدل ااسب  أةطفلما لفةكتمقاسة بالموجودات مالية أ( 
ت ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل استالم التدفقات النقدية وجودابالم االحتفاظ (1

 التعاقدية؛  
ي ساساأللمبلغ ا عاتفدلتي تمثل واريخ محددة للتدفقات النقدية ا أعطت الشروط التعاقدية للموجودات المالية حقا  في ت (2

 قائم.ى المبلغ األساسي الوالفائدة عل
 

لدين لجمعها وبيعها، فإنه يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل  نموذج األعمال هو االحتفاظ بأدوات ا الهدف منإذا كان 
    الربح الشامل اآلخر.

 
، إما من خالل الربح  لقيمة العادلةبا سها، وقيايةماللالموجودات صنيف االمعيارين للتصنيف، يتم تإذا لم يتحقق أي من هذين 

 و من خالل الدخل الشامل اآلخر. أو الخسارة ، أ
 

باإلضافة إلى ذلك، حتى لو كان الموجود المالي يفي بمعايير التكلفة المطفأة، قد تختار المنشأة تصنيف الموجودات المالية 
من   قط إذا كان التصنيف بالقيمة العادلةابل للتطبيق فوق فيهة رجع الر أم االختيار . إن مثل هذاأو الخسارة الربحل من خال

 لخسارة  يقلل بشكل ملحوظ التناقض في القياس أو االحتساب.خالل الربح أو ا
 

 ائدتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات األصل والفو

ي عند االحتساب المبدئي. تعرف "الفائدة" يمة العادلة لألصل الماللقا  أنه ىاألصل" علغراض هذا التقييم، يتم تعريف " أل
لمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة من الزمن، قود، وللمخاطر االئتمانية المتعلقة باعلى أنها مقابل القيمة الزمنية للن

لهامش  ضافةليف اإلدارية(، باإلكالتوا ،ةطر السيولاألخرى )على سبيل المثال، مخا ةسيساولمخاطر وتكاليف اإلقراض األ
 الربح. 

 
ة بموجبه بالموجودات المالية، فإن يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية المتأثرة. شركالعمل الذي تحتفظ الإذا تغير نموذج 

التقرير األولى  رةفتل لواليوم األ ة تطبق بأثر مستقبلي ابتداء مندديالجإن متطلبات التصنيف والقياس الجديدة المتعلقة بالفئة 
 ة. شركإعادة تصنيف الموجودات المالية لل  ير نموذج العمل، الذي نتج عنهبعد تغي

 
  الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خاللب( 
لغرض ا بهظ تفحمالغير م تصنيف االستثمار في األسهبفيه  ةعجر الر ة القيام باختياشركل ل، يمكن االحتساب المبدئيعند 

 ت بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.اكاستثمار المتاجرة
 

  ط يستوفي أيا  من الشروإذا كان االستثمار في األسهم لمتاجرة غرض ا بها ل ا  الموجودات المالية محتفظ تعتبرالغرض،  لهذا
   التالية: 

 ريب؛أساسية لغرض بيعها في المدى الق ةفبصها ؤشراتم  (1

على وجود نمط فعلي  ويوجد دليل  ،فظة أدوات مالية معينة يتم ادارتها معا  حجزء من م تمثلالمبدئي،  بساحتالاعند  (2
 من الربحية على المدى القصير، أو
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                                                                  م.ب(         ش.) لمطاحن الدقيق البحرين ركةش
  

 حول حات إيضا
 ريني البح بالدينار                                                 2020 ديسمبر 31 في المنتهية  للسنة المالية تاانيبلا

 
 )يتبع(  سبية الهامةالسياسات المحا   . 3
 
 يتبع(وات المالية )األد(   و

 
 )يتبع( س الالحقالقيا( 3

 . يو ضمان مالوفعال كأداة تحوط أ محدد،وليس  أنه مشتق (3
 
ت بالقيمة اكاستثماراألسهم  مار فياالستث فيتصن. إذا تم أداة مالية على حدة كل ى أساسلعه ة فيال رجع الختيار الذيا نإ

بيان الدخل   يفيتم احتسابها ، األسهم والخسائر، باستثناء أرباح األرباحميع جفإن ، العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 . يان الدخل في ب قا  حال اهفعاد تصنيي الشامل اآلخر وال

 
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مالية تداجووم( ج
مارات بالقيمة العادلة من  استث أعاله والتي تقاس على أنهاالمذكور المصنفة خالف المالية غير م تصنيف الموجودات تي

 . رةخساي الربح أو الف هم، تحتسبأساح برد أو أفوائأية ، بما في ذلك ايهلتغيرات فاألرباح والخسائر واخالل 
  

 الية المطلوبات الم
،  رة الخسا و أالربح بالقيمة العادلة من خالل مطلوبات مالية ك تقاستصنف و تلك التي  عدا ية، المال مطلوباتالجميع تصنف 

  كما هو موضح في الفعلي  دةائالف ل طريقة معد لمطفأة باستخدامكلفة اسها بالتويتم قياأة على أنها مطلوبات مالية بالتكلفة المطف
 ه. أعال (2)رقم  ضاحإي
 

 تشمل المشتقات. ات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةوبطلالمطلوبات المالية المصنفة كم
 

 لموجودات والمطلوبات الماليةا إلغاء احتساب (4

ة  تدفقات النقدي حق استالم العند إنتهاء  المالي زكالمر نها من بياواستبعاد ماليةات الاب الموجودبإلغاء احتس الشركةتقوم 
يتم بموجبها تحويل ملكية كل  التعاقدية للموجودات المالية، أو عندما تحول حقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية في صفقة،

 ة.  يلودات الماعلى الموجيطرة بالس م االحتفاظالمخاطر والمكافآت للموجودات المالية، أو عند عد

غائها أو  عندما يتم التخلص منها أو إل ماليلمركز المن بيان استبعادها والوبات المالية تساب المطبإلغاء اح ةشركالوم تق
ا بإلغاء  إنتهاء االلتزام التعاقدي. ت تدفقاا وتكون الالمطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطه احتسابتقوم المجموعة أيض 

ت التزام مالي جديد قائم على الشروط المعدلة بالقيمة  ي هذه الحالة يتم إثبا، وفي ا هرا جوة اختالف  لفمخت لدتزام المعقدية لاللالن
  غير  اتالعادلة. عند استبعاد االلتزام المالي ، يتم تسجيل الفرق بين المبلغ المسجل والمبلغ المدفوع )بما في ذلك أي موجود

 خسارة. الأو   حالرب ة( فيمتحملبات مطلو لة أوية محونقد
 

 دلةاالع قياس القيمة (5
لمشاركين في  أو المدفوع لتحويل المطلوبات في عملية منظمة بين اي القيمة المستلمة لبيع أحد الموجودات القيمة العادلة ه 

  ة شرك للكن ئدة التي يماف ألكثرالسوق ا في، ود هذا السوقالقياس في السوق األساسي، وفي حالة عدم وجخ في تاري السوق
 ا. ت تعكس مخاطر عدم أدائهقيمة العادلة للمطلوبا. الفي ذلك التاريخ إليهل وصولا

 
متى ما توافرت هذه األسعار. األداة، لك تلنشط  السوق  داة باستخدام السعر المعروض فيلألالقيمة العادلة  شركةال تقيس

والتسعير مات ف لتوفير المعلوم كاحجو ةريبوتت تجري ت أو مطلوباوداللموجالمعامالت ن تكو عندما ا  يعتبر السوق نشط
 مر.على أساس مست

 
  ذات الصلة ستخدام المدخالت ا التي تزيد من التقييم  نماذج ةكشرستخدم التنشط، إذا لم يكن هناك سعر مدرج في سوق 

  وامل التي لعع ايمج تراعي رةلمختاقييم االت اذجمنلرصد. ة لابلدخالت غير ق والتقليل من استخدام الم ،اوالتي يمكن رصده
 ن في السوق في تسعير المعاملة. المشاركيمن قبل عتبار اال تأخذ بعين
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                                                                 م.ب(         ش.) لمطاحن الدقيق البحرين ركةش
  

 إيضاحات حول 
 ريني البح بالدينار                                                  2020 برسمدي 31 في المنتهية  للسنة ةاليالم اتبيانال
 
 )يتبع(  سبية الهامةالسياسات المحا   . 3
 
 يتبع(وات المالية )األد(   و

 
 )يتبع( ة العادلةقياس القيم( 5
 

ل ة العادلة للمقابيمالق يوه -املة عمدة سعر الهو عا المبدئي ابحتساالليل على القيمة العادلة لألداة المالية عند أفضل د 
 أنه ال يمكنو ،لمعاملةعر االمبدئي يختلف عن س االحتسابالقيمة العادلة عند  أن ةشركلإذا قررت ا م. المستلع أو المدفو
م دخالتي تست التقييم نماذجلى د إوال تستنمماثل،  ام زالتأو  ألصل ها في سوق نشطة القيمة العادلة ال من سعر تداول تحديد
بين فرق تأجيل اللتعديلها   ويتمبالقيمة العادلة ، دئيا  مب ماليةياس األداة اليتم ق فإنه  القابلة للرصد، ن األسواق م فقط تالبيانا

 ي وسعر المعاملة.مبدئال االحتسابد القيمة العادلة عن
 
  ي موعد أقصاه دعم وفة، ادز عمر األوادى ال يتجسس مناسبة وعلى مى أحقا ، يتم احتساب الفرق في الربح أو الخسارة علال

 ا، أو اتمام المعاملة. صدهمكن رقبل مدخالت ي بالكامل من التقييم
 

 بقياس ة شركئذ تقوم العند، عرضوسعر  طلب لها سعرومة العادلة القيب المقاسة مطلوباتالو أحد الموجودات أكانت إذا 
طاق  إذا كان ن . عر العرضالية المكشوفة بسلمز اكابات والمرولالمطالطويلة بسعر الطلب و لية المراكز الماو الموجودات

والطلب الذي  العرض ر ضمن نطاق سعر م سعباستخدا الشركةمعين واسعا ، تقوم  التزامأو  ألصللب والط سعر العرض 
 العادلة.   يعتبر أكبر تمثيال  للقيمة

 
ا من  ئتمان التي تتم إدارتهاطر اال مخوق وسلمخاطر ال التي تتعرض لماليةوبات االمطلوالمالية  يتم قياس محافظ الموجودات

مها تي سيتم استالي مخاطر االئتمان على أساس األسعار الساس صافي التعرض لمخاطر السوق أو إلى أ ة على أشرك قبل ال
ى ت على مستولتعديالهذه ا تخصيص عينة. يتم( لمخاطر مصافي مركز قصير)أو المدفوعة لنقل لبيع صافي مركز طويل 

 .بشكل منفرد في المحفظة أداة ماليةكل لمخاطر النسبية لديل ادية على أساس تعت ومطلوبات فرداوجوملمحفظة ال
 

 .رخاللها التغيي المركز المالي التي حدث تاريخ نهاية فترة مة العادلة في لقيتراتبية اة التحويالت بين مستويات شركال تحتسب
 
 ت الماليةيمة الموجوداض ق اخفان (6
ص يتم قياس مخص. لمقاسة بالتكلفة المطفأةالموجودات المالية ا ىتمانية المتوقعة عل ر االئخسائمخصصا للة شركتسب التح

 لمدى الحياة. سائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ يعادل الخالمدينة التجارية   الخسائر للذمم
 

 يا  ائتمان مالية ضعيفة الموجودات
يعتبر . طفأةبالتكلفة المالمحتسبة موجودات المالية انخفاض القيمة للتقييم ة بشركوم ال، تقيان مركز ماليبكل  ريختا في

 لألصل لمقدرة فقات النقدية المستقبلية اتمان" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدف االئيالمالي "ضع الموجود
 المالي. 

 
 للرصد التالية: ات القابلة ائتمانيا  تشمل المعلوميف ضع المالي األصلاألدلة على أن 

 قترض أو المصدر؛ صعوبات مالية جوهرية للم -

 يوما  ؛  90تفوق  أو استحقاق األصل المالي لفترة، مثل العجز أو التأخر في السداد،  لعقدخرق ل -

 ى؛ ية أخرلُمصِدر سيعلن إفالسه أو أي إعادة هيكلة مالن المحتمل أن المقترض أو ام -

 ة بسبب الصعوبات المالية. داة الماليد أو اختفاء سوق نشط لألركو -
 

 في بيان المركز المالي   توقعةلخسائر االئتمانية الما  مخصص عرض
 .لموجوداتة الدفترية لة المطفأة من إجمالي القيمية المقاسة بالتكلفمخصصات الخسائر للموجودات الماليتم خصم 
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                                                                  م.ب(         ش.) قيقلمطاحن الد البحرين ركةش
  

 إيضاحات حول 
 ريني البح بالدينار                                                 2020 ديسمبر 31 في المنتهية  للسنة ماليةلا تاالبيان

 
 )يتبع(  سبية الهامةالسياسات المحا   . 3
 
 يتبع(وات المالية )األد   (و

 
 ماليةوجودات والمطلوبات المقاصة الم( 7

قط عندما يوجد حق قانوني ف يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي
أو تسييل الموجودات وسداد  قابل للتنفيذ الجراء مقاصة للمبالغ المحتسبة وعند وجود نية للتسوية على أساس صافي المبلغ

 آن واحد. بات في مطلوال
 
 ةارية مدينذمم تج ( ز

  ،أســاس التكلفــة المطفــأةيــتم احتســابها علــى حقــا وال ،القيمــة العادلــةب مبــدئياالخرى المدينة والذمم يتم تسجيل الذمم التجارية 
 منها مخصص انخفاض القيمة. مطروحا  

 
   المعداتالمنشآت ولعقارات وا(  ح

وأي خسائر المتراكم االستهالك لتكلفة مطروحا  منها اها ألغراض تشغيلية بالمحتفظ ب تالمعداولمنشآت واهر العقارات تظ
هيز الموجودات إلى موقعها وحالتها الحاليين. يتم شمل تكاليف إحضار وتجالقيمة. تكلفة هذه الموجودات ت في انخفاض

ء تكلفة شااإلن قيدرأسمالية ال مل المشاريعتش ستعمال.الثابتة جاهزة لال المباشرة حتى تصبح الموجوداتليف رسملة التكا
 حسيناترسملة اإلضافات والت تة غير الجاهزة الستعمالها المخصص بتاريخ بيان المركز المالي. تتمالموجودات الثاب

والدخل الشامل   خسارة ح أو اليتم احتساب جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في بيان الرب ة على الموجودات.كبيرال
 بدها.عند تك آلخرا

 
 الالحقةالمصروفات  (1
 القيمة المصروفات األخرى علىو المعداتوشآت والمنل جزء من العقارات ات المتعلقة باستبدامصروفتم رسملة الي

 داتالموجو تقبلية لهذهمسل هذه المصروفات إلى زيادة القيمة االقتصادية ا لموجودات الثابتة فقط عندما تؤديل الدفترية
  والدخل الشامل اآلخر  ارةالربح أو الخس بيان ى علىاألخرلتكاليف تحمل جميع ا. الجزء بصورة موثوقةقياس تكلفة ويمكن 

 عند تكبدها.
 
 كستهال( اال2

عقارات  للراضي لكل أصل بالنسبة لخسارة بطريقة القسط الثابت حسب العمر االفتيتم احتساب االستهالك في الربح أو ا
 تالي : ال لنحوك على ا دات وذلوالمنشآت والمع

 
 سنة  20 )على أرض مؤجرة( مباني

 واتسن 10  المعداتنشآت والم
 سنوات 10 قطع غيار رأسمالية 

 سنوات 10  – 4 مركبات
 سنوات 5- 2 مكتبية  ومعدات أثاث

 على فترة عقد اإليجار باألصول حق االتنفاع
 
بيــع أو ا إذا تطلــب ذلــك. عنــد ز مــالي، ويــتم تعــديلهركبيان م خ كلأعمارها في تاريوللموجودات  ةبقيالمت تم مراجعة القيمي

 ،المــاليكلفة واالستهالكات المتراكمة المتعلقة من المركز د التمعدات يتم استبعاوالوالمنشآت العقارات استبعاد أي جزء من 
 .خروالدخل الشامل اآل أو الخسارة ربحالبيان جيلها في يتم تستجة انوإن أية أرباح أو خسائر 

 
 ار رأسماليةغيقطع  

ات المصنع والتي يكون لها عمر إنتــاجي مســاوي وم الشركة برسملة قطع غيار اآلالت عالية القيمة، والهامة بالنسبة لعمليتق
 استهالك قطع الغيار هذه على مدى العمر اإلنتاجي لآللة ذات الصلة.لعمر اآللة. يتم 
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                                                                           (  ش.م.ب) لمطاحن الدقيق ينالبحر شركة
  

 ل إيضاحات حو
 البحريني  ناربالدي                                                 2020 ديسمبر 31 في المنتهية  ةللسن يةالمال البيانات

 
 )يتبع(  مةالسياسات المحاسبية الها   . 3
 
 لمالية     خرى غير اموجودات األ الض قيمة ( انخفاط

مركز في تاريخ كل بيان لل مالية،ة أو الوحدات المولدة للنقد، عدا الموجودات الشركات الودمراجعة القيمة الدفترية لموجيتم 
قدية  تدفقات ن لد تو قابلة للتحديد ولدة للنقد هي أصغر مجموعة موجوداتفاض في القيمة. الوحدة المالمالي لتحديد دالئل إنخ

ها من هذه دادم تقدير القيمة المتوقع إستريتة. إذا وجد مثل هذا الدليل، شركات الة موجودبشكل كبير عن بقي مستقلة
 يمة العادلة مطروحا  منهاأو الق مستخدمةهي القيمة الصل أو الوحدة المولدة للنقد لأل هادادإسترالمتوقع القيمة  جودات.المو

حدة المولدة للنقد القيمة  لوأو ا أصل لقيمة الدفترية ألي إذا فاقت االقيمة خفاض إنخسائر حتسب أكبر. وت اأيهمتكلفة البيع، 
فقط عند . يتم عكس الخسارة شامل اآلخروالدخل ال أو الخسارةالربح سائر على بيان ه  الخ. وتحمل هذهادادإسترالمتوقع 

ة المتوقع القيميرات المستخدمة في تحديد ر في التقديتغيوهناك  األصلخفاض في قيمة تمرار وجود إنوجود دليل بعدم اس
 لألصل.   هادادإستر

 
 ضريبة القيمة المضافة ( ي

 :والموجودات صافي من مبلغ ضريبة المبيعات، باستثناءيتم احتساب المصروفات 
 

وفي   يبية،ة الضرلموجودات أو الخدمات من الهيئعلى شراء اعندما ال يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة  -
احتساب ضريبة المبيعات كجزء من تكلفة شراء الموجودات أو كجزء من بند المصروفات، حسب  هذه الحالة، يتم

 ضى الحال. مقت
 عندما تظهر الذمم المدينة والذمم الدائنة، متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.  -
 

ئة الضريبية كجزء من الذمم المستحقة الدفع للهين أو رداد مالقيمة المضافة القابلة لالستبلغ ضريبة صافي ميتم تضمين 
 المدينة أو الذمم الدائنة في بيان المركز المالي الموحد. 

  
 أسهم الخزينة  ( ك

سارة في ي ربح أو ختظهر أسهم الخزينة بسعر تكلفة الشراء، ويتم إظهارها كخصم من حقوق الملكية. ال يتم احتساب أ
الخزينة. يتم تضمين األرباح والخسائر الناتجة من إعادة  أو بيع أو إصدار أو إلغاء أسهم  شراء عند ة بيان الربح أو الخسار

. يتم تسجيل صافي الحركة من إعادة بيع ا  في األرباح المستبقاة في بيان التغيرات في حقوق الملكيةبيع أسهم الخزينة الحق
 خزينة تحت بند أسهم الخزينة.  اء أسهم الوإعادة شر

 
 مالأس الر( ل

 سوبة مباشرة إلصدار أسهم حقوق ملكية عادية يتم احتسابها كتخفيض في حقوق الملكية.التكاليف اإلضافية المن
 
 توزيع أرباح األسهم(  م

 يتم احتساب أرباح األسهم كمطلوبات عند موافقة المساهمين على توزيعها. 
 
 ونيياطي القان(   االحتن

يله إلى % من صافي األرباح وتحو10طاع ، يتم استق2001البحريني لسنة  جاريةت التاألحكام قانون الشرك وفقا  
. ان هذا االحتياطي المدفوع المال  % من رأس 50غ هذا االحتياطي يبل ندماع ، ويمكن إيقاف التخصيص االحتياطي القانوني

 لقانون. تي حددها الحاالت الغير قابل للتوزيع إال في ا
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                                                                          ش.م.ب(  ) دقيقلمطاحن ال نالبحري شركة
  

 ل إيضاحات حو
 البحريني  ناربالدي                                                 2020 ديسمبر 31 في المنتهية  ةللسن يةالمال البيانات

 
 )يتبع(  ةالسياسات المحاسبية الهام   . 3

 
 منافع الموظفين (  س

 نون البحرينيوفالموظ (1
 امــةالع هيئــةال أنظمــة حســب تغطيتهــا يــتم نيينالبحــري بالموظفين اصةالخ األخرى( االجتماعية لحقوق)وا التقاعد وقحق ان

 مــن ابتــةث مئويــة ةنســب أســاس علــى عاملينوال الشركة من شهرية اشتراكات تحصيل بموجبها يتم يوالت االجتماعي للتأمين
( 19الــدولي رقــم )مات محددة حســب معيارالمحاســبة ثل برنامج مساهذا البرنامج والذي يمفي ه واتب. مساهمة الشركةالر

 .الخسارة تسجيلها كمصروفات في الربح أو ويتم
 

 الموظفون األجانب (2
 البحريني العمل نونقا نصوصل ا  وفق لخدمةا نهاية افأةمك لمدةا محددة عمل بعقود يعملون الذين األجانب  نالموظفو يستحق

 عمــل تــم . لقــد عةمدفو وعالوات رواتب آخر حسب األخرى والعالوات واتبوالر الخدمة مدة أساس لىع االهلي اعبالقط
 علــى (19الــدولي رقــم ) ةفع محددة حســب معيــار المحاســبغير الممولة والذي يمثل برنامج منا االلتزامات لهذه مخصص

 لي. بيان المركز الما بتاريخ لموظفينا يعجم خدمات إنهاء اضافتر
استحقاق االجازات السنوية، وتذاكر الســفر، والمنــافع األخــرى يتم احتساب منافع نهاية الخدمة ومنافع الموظفين األخرى، و

 عند استحقاقها للموظفين
 
 لنقد وما في حكمه ا ( ع

  أقل من تاريخ اإليداع،يوما أو  90قة خالل تحالمسلودائع وا نوكقد بالصندوق وأرصدة البالن فيالنقد وما في حكمه  يتمثل
 دلة.  عرض لتغير جوهري في قيمتها العاوالتي ال تت

 
 ألخرىا الدائنةوالذمم جارية التالذمم   ( ف

  يقة طر ة باستخدامالمطفأ تكلفةها بالياسوالحقا يتم ق ،لقيمة العادلةبااألخرى مبدئيا   المطلوباتو يتم احتساب الذمم التجارية 
   لفائدة الفعلي.ا معدل

 
  قتراض تكاليف اال ( ص

إلى شراء أو بناء أو إنتاج الموجودات، والتي من الضروري أن تستغرق  يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تنسب مباشرة  
 احتساب جميعكلفة الموجودات المعنية. يتم ن تويلة لكي تكون جاهزة لالستخدام المقصود أو البيع كجزء مفترة زمنية ط

حققة الفوائد والخسائر الم كاليف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها. تتألف تكاليف االقتراض منت
يتم تي حققة( والتكاليف األخرى الرات في القيمة العادلة الغير ممن تسوية عقود مقايضات معدل الفائدة )باستثناء التغي

 ض األموال. تكبدها فيما يتعلق بأقترا
المتكبدة. في الفترات   معاملةروض، صافي من تكاليف الكق قروض تمويل اإلستيراد مبدئيا  بالمقبوضات المحصلة  تسبتح

ت وضات بين المقبأي فروقاتساب يتم احمطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. هذه القروض بالتكلفة الالالحقة، تظهر 
، على مدى  والدخل الشامل اآلخر االستحقاق في بيان الربح أو الخسارة عندض القرو وقيمةتكاليف المعاملة(  )صافي من

 لقروض.  ة افتر
 
 ضاء مجلس اإلدارةمكافآت أع  (ق

   على أساس االستحقاق.والدخل الشامل اآلخر  و الخسارة إلدارة في بيان الربح أتحتسب مكافآت أعضاء مجلس ا 
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                                                                            ش.م.ب(  ) يقلدق لمطاحن ا البحرين شركة
  

 حول  يضاحاتإ
 البحريني  بالدينار                                                 2020 ديسمبر 31 في المنتهية  للسنة المالية تالبيانا

 
 )يتبع(  ة الهامةالمحاسبيالسياسات    . 3
 
 المخصصات( ر

ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن يتطلب  ةشركاللوب )قانوني أو متوقع( على م احتساب المخصصات عند وجود مطيت
وكان باإلمكان عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه ية هذه المطلوبات، خارجي للموارد يشمل المنافع االقتصادية لتسووجود تدفق 

ال بموجب عقد تأمين، يتم احتساب جميع المخصصات، على سبيل المث رداد بعض أواست ةشركما تتوقع النوبات. حيالمطل
ي مخصصات في به مؤكدة. يتم عرض المصروفات المتعلقة بأالتسويات كأصل منفصل، ولكن فقط عندما تكون التسويات ش

 ات. عويض، صافي من أي تبيان الربح أو الخسارة
 

الت ما قبل الضرائب الحالية التي  يتم خصم المخصصات باستخدام معدوهري، فإنه ال جثير القيمة الزمنية لألموإذا كان تأ
ة في المخصص نتيجة لمرور  ت. عندما يستخدم الخصم، فإن الزيادتعكس، عندما يكون مناسبا ، المخاطر المحددة للمطلوبا

 الزمن يتم احتسابها كتكلفة تمويل.
 
 

 ة الهامة يوالتقديرات والفرضيات المحاسباالجتهادات   4
تطلب من مجلس اإلدارة عمل آراء وتقديرات وفرضيات قد تؤثر على المبالغ المعلنة  ي للشركةإن إعداد البيانات المالية 

مع  وجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة، بتاريخ إعداد التقارير المالية. والمصروفات والملإليرادات و
ج قد تتطلب عمل تعديل جوهري للمبالغ ت والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائذه الفرضياهذلك، فإن عدم التيقن بشأن 

 ية. فترات المستقبلالدفترية للموجودات أو المطلوبات التي قد تتأثر في ال
 

 اجتهادات 
ا                حة الكورونئدات التالية، بعد أخذ آثار جا، اتخذ مجلس اإلدارة االجتهاةشركفي أثناء تطبيق السياسات المحاسبية لل

بة في تأثيرات جوهرية بالغة على المبالغ المحتس هالب(،  والتي )2تبار كما هو مشروح في إيضاح ( باالع19 -)كوفيد 
 :ات الماليةالبيان

 
 فرضية االستمرارية  

  ة شركالبأن  وهو مقتنع ةلة على أساس فرضية االستمراريعلى المواص ة شركالة بعمل تقييم لقدرة شركقام مجلس إدارة ال
أمور  ي مرار في أعمالها في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن مجلس اإلدارة ليس على علم بألالست الموارد لديها 

ية  على المواصلة على أساس فرض ةشركالجوهرية غير مؤكدة التي من الممكن أن تسبب شكوكا  جوهرية حول قدرة 
 رارية. على أساس فرضية االستم ت الماليةاد البياناداالستمرارية. ولذلك، تم إع

 
 التقديرات والفرضيات 

ة األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ إعداد كل تقرير األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر األساسيإن الفرضيات 
  ت خالل السنة المالية القادمة، والمطلوبا توهري للقيم الدفترية للموجودامخاطر هامة لتكون سببا  لتعديل ج لهامالي، والتي 

، وأخذت باالعتبار آثار  المالية تقديراتها على معايير متوفرة عند إعداد البياناتة في فرضياتها وشركموضحة أدناه. تعتمد ال
ات رالظروف والفرضيات بشأن التطو )ب(. . قد تتغير2، كما هو مشروح في إيضاح رقم (19 -)كوفيد جائحة الكورونا 

س مثل هذه التغييرات بالفرضيات عند ة. وتنعكشركالخارجة عن سيطرة اللية حسب تغيرات أو ظروف السوق المستقب
 حدوثها. 

 
 ت ستثماراتصنيف اال

  ن خالل الدخلدلة ماالع أو بالقيمةصنيف االستثمارات إما كاستثمارات بالتكلفة المطفأة، ، تقرر اإلدارة تعند شراء استثمار
ا تجاه هذ  ل الشركةنموذج عمكل استثمار تصنيف يعكس  ادلة من خالل الربح أو الخسارة.الع مةقيبالأو خر، اآلل امالش

 .لى تصنيفهبناءا  ع ية مختلفةمار لمعاملة محاسبمار ويخضع كل استثاالستث
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                                                        ش.م.ب(                      ) احن الدقيقمطل بحرينال شركة
  

 ات حول إيضاح
 البحريني  بالدينار                                                   2020 ديسمبر 31 في المنتهية  لسنةل المالية ياناتالب

 
 )يتبع( ضيات المحاسبية الهامةاالجتهادات والتقديرات والفر  4

 
 نلمخزوا انخفاض قيمة

  كة الشرن قد انخفضت. وتحدد وزمخكانت قيمة ال فترة لتحديد ما اذا كل  نهايةن في لمخزولدفترية لا القيمة شركةالع جترا
ل  ذا توافرت دالئإ. المخزونن كل نوعية من، وتقدير حجم الطلب المستقبلي لولى عمر المخزخفض اعتمادا عالمخزون المن
 أوضاع السوق السائدة.على  عتمادباالبقة وسالى الخبرة العء ابن ادلالستردالقابلة تقدر القيمة لالنخفاض، 

 
ألف دينار   949,342: 2019ينار بحريني )د 937.474المخزون لقطع الغيار  ، بلغ إجمالي2020ديسمبر  31ي ف كما

ألف دينار  456,668: 2019ألف دينار بحريني ) 509,932بمبلغ  بطيئة الحركة لقطع الغيار  اتبحريني( مع مخصص
ربح أو ال متوقعة في بيانالفترات المستقبلية والمبالغ الي ي فرق بين المبالغ الفعلية المحققة فاب أتم احتسبحريني(. سوف ي

 . اآلخرالدخل الشامل الخسارة و
 

 ينة دمال الذممقيمة  انخفاض
ركة  تستخدم الش ." لخسائر االئتمانية المتوقعةا" استنادا  على نموذج لذمم المدينة النخفاض قيمة ا مخصص بعمل ةالشرك تقوم
 دينة. لمالتجارية اذمم نخفاض قيمة ال ا يدد، لتح للمعيارقا  فوبه  ا  مبسطا  كما هو مسموحنهج

 
 دات ت والمعالآللعقارات وال يةاألعمار االفتراضية والقيمة المتبق

  تحديد ما اذا كان ة كل فترة لفي نهايرات واآلالت والمعدات لعقالالمتبقية ة المتبقية االفتراضية والقيم كة األعمارتراجع الشر
جودات اضية والقيمة المتبقية بناء على مواالفتر األعمارة. يتم تقدير قيتبممة الي والقيفتراضر االمهناك حاجة لتعديل الع

 ية. للمنافع االقتصادية المستقبل توقعات اإلدارةلقطاع، واي مشابهة ف
 

 واآلالت والمعدات   انخفاض قيمة العقارات
اض قيمة أصل  تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت انخف اريخ إعداد كل يم في تة بعمل تقيكشرتقوم ال

ة بعمل تقييم لمبلغ شركقوم المحدد. إذا وجد مثل هذا الدليل، أو عندما يتطلب عمل فحص سنوي النخفاض قيمة األصل، ت
أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصا  تكاليف  ة العادلة لألصلالقيمد لألصل هي . إن القيمة القابلة لالستردا األصل القابل لالسترداد

تي هي  ستخدمة، أيهما أعلى، وهي محددة لألصل الفردي، إال إذا كان األصل غير منتج للتدفقات النقدية والالبيع وقيمتها الم
القابلة   لألصل عن قيمتهاترية القيمة الدفجموعة من األصول. عندما تزيد مستقلة إلى حد بعيد عن تلك األصول األخرى أو م
 ظهار األصل بالمبلغ القابل لالسترداد. لالسترداد، فإن األصل يعتبر منخفض القيمة، ويتم إ
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                                                                             ش.م.ب( ) دقيقلمطاحن ال البحرين ركةش
  

 حول  إيضاحات
 بحريني ال بالدينار                                                                                                                                2020 ديسمبر 31 في يةالمنته  سنةلل يةمالال البيانات

 
 
  والمعداتلمنشآت وا.  العقارات 5
 

 المجموع  لية أعمال رأسما  االنتفاع  حق ومعدات  أثاث  مركبات  آالت  اني المب 2020
  اإلنشاء قيد  ل باألصو      مكتبية   ومعدات   
  أنظر اإليضاح )    وقطع غيار    

  أدناه(     ة اليرأسم  التكلفة
        

 18,287,506 413,328 210,959 827,792 160,458 7,896,484 8,778,485 السنة  بداية في
 2,824,495 2,483,894 292,512 8,133 - 39,956 - إضافات 

 ( 6,570) - - - - ( 6,570) - قطع الغيار   استخدامات
        

 21,105,431 2,897,222 503,471 835,925 160,458 7,929,870 8,778,485 ديسمبر  31 في
 

        ستهالك اال
 14,413,928 - 54,683 777,285 118,280 6,977,780 6,485,900 السنة  بداية في

        مخصص السنة: 
 518,817 - - 18,094 8,467 256,092 236,164 لفة المبيعاتتك -
 85,636 - 53,638 16,227 3,637 2,978 9,156 خرى أ -

 ( 4,353) - - - - ( 4,353) - قطع الغيار   استخدامات
        

 15,014,028 - 108,321 811,606 130,384 7,232,497 6,731,220 ديسمبر  31 في
 
 
        
 6,091,403 2,897,222 395,150 24,319 30,074 697,373 2,047,265 2020 ديسمبر 31رية في دفت ال قيمةال يصاف 
 
 
 
 
 



29 

 

                                                                            ش.م.ب( ) لمطاحن الدقيق البحرين ركةش
  

 ل حو إيضاحات
 بحريني ال بالدينار                                                                                                                               2020 ديسمبر 31 يف يةالمنته  للسنة يةالمال البيانات

 
 )يتبع( والمعداتلمنشآت وا.  العقارات 5

  

 وع المجم ية لسماأعمال رأ اعاالنتف حق ومعدات  أثاث اتب مرك آالت  المباني 2019
  اإلنشاء قيد  باألصول     مكتبية   ومعدات   
      ع غيار  وقط  

      الية رأسم  التكلفة
        

 17,545,915 - - 819,222 160,458 7,807,983 8,758,252 السنة  بداية في
 751,915 413,328 210,959 8,570 - 98,825 20,233 إضافات 

 ( 10,324) - - - - ( 10,324) - قطع الغيار   استخدامات
        

 18,287,506 413,328 210,959 827,792 160,458 7,896,484 8,778,485 ديسمبر 31 في
 

        االستهالك

 13,780,801 - - 731,866 106,209 6,702,411 6,240,315 السنة  بداية في
        مخصص السنة: 

 573,450 - 29,255 21,508 8,444 277,492 236,751 ة المبيعاتتكلف -
 64,623 - 25,428 23,911 3,627 2,823 8,834 أخرى  -

 ( 4,946) - - - - ( 4,946) - قطع الغيار   استخدامات
        

 14,413,928 - 54,683 777,285 118,280 6,977,780 6,485,900 ديسمبر 31 في
 

        ديسمبر  31 ية في رالدفت  القيمة صافي
2019 2,292,585 918,704 42,178 50,507 156,276 413,328 3,873,578 
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                               ش.م.ب(                                             ) لمطاحن الدقيق ينالبحر ركةش
  

 إيضاحات حول 
 يني البحر بالدينار                                                     2020 برديسم 31 في تهيةنالم  لسنةل المالية ناتالبيا
 

 )يتبع( لمعداتوالمنشآت وا.  العقارات 5
  

 إيضاح:
انتهــى عقــد اإليجــار بتــاريخ   .البحــرين كةممل ةمؤجرة من حكوم ها المطحنة،يوالتي بنيت عل ميناء سلمانفي  ةالكائن األرض

على الحصول  من ثقةواة . اإلداريد العقددالوطني لتجالقتصاد المالية وا مع وزارةدارة الشركة إ ضوا، وتتف2020يونيو  30
 سنة. 15ر لمدة ال تقل عن يد فترة اإليجاتجد

، بما في ذلك الت والمعدات الميكانيكية والكهربائيةاآللتوريد وتركيب فاقية مع أحد الموردين ، أبرمت الشركة ات2019خالل 
لية مزج وخلط الــدقيق، ومعقــم الــدقيق فــي العقــار ، وتحديث عمجديدةاحونة الالطظيف، ونتث مبنى ال، لتحديدسيةالهن األعمال

كأعمــال دينــار بحرينــي  2,897,222وتــم رســملة مــا قيمتــه  حرينــي.دينــار ب 2,928,475ة تبلــغ المستأجر، بقيمــة إجماليــ 
    .2020ديسمبر  31كما في  رأسمالية قيد التنفيذ

 
 

 2019  2020 و الخسارةالربح أ دلة من خاللتثمارات بالقيمة العااس.  6
    

 8,544,687  10,079,952 نايري  1في 
 1,535,265  376,352 دلة الستثمارات األوراق المالية في القيمة العا  غيرصافي الت 

    
 10,456,304  10,079,952 

 
 

 2019  2020    خزونالم  .7
    

 2,837,622  6,865,889 امعقمح في الصو
 2,682,134  7,406 ق لطري في ا ئعبضا

 534,021  1,224,163 بضائع منجزة
 126,808  100,935 مواد تغليف 
 949,342  967,559 تهالكية ومواد اس قطع غيار 

 9,165,952  7,129,927 
 ( 456,668)  (509,932) بطيء الحركة م وادمخصص المخزون المتقناقصا : 

    
 8,656,020  6,673,259 

 
 كالتالي:  زون المتقادم وبطيء الحركةخصص المخفي مركة الح
 
 2020  2019 
    

 334,658  456,668 يناير 1في 
 122,010  53,264 السنة  مخصص 

    
 456,668  509,932 ديسمبر   31في 

 
  

 2019  2020 أخرىموجودات و  مدينة يةرتجا ذمم.  8
    

 190,389  243,871 ة مدين ذمم تجارية 
 3,016,138  1,846,074 لقبض ا ق دعم مستح
 -  117,577 )صافي(   ة المضافةة القيمضريب  ذمم مدينة

 159,178  39,904 ن مبالغ مدفوعة مقدما  للمزودي 
 -  18,394 ( 35)إيضاح   من الحكومة مستحق
 44,536  47,630 أخرى 

 2,313,450  3,410,241 
    

 ( 94,847)  - القيمة ض نخفاناقصا : مخصص ا
    
   2,313,450  3,315,394 

 



31 

 

                                                        ش.م.ب(                      ) لمطاحن الدقيق البحرين شركة
  

 إيضاحات حول 
 ي ينالبحر ناربالدي                                                     2020 ديسمبر 31 في يةتهنالم  لسنةل المالية ناتالبيا

  
 

 )يتبع( أخرىموجودات و مدينة يةرتجا مذم.  8

 

 كالتالي: قيمةانخفاض ال في مخصص الحركة 
 
 2020  2019 
    

 372  94,847 يناير 1في 
 94,475  - ص السنة مخص

 -  (94,847) مشطوب 
    
 94,847  - ديسمبر   31ي ف
 
 

           
 2019  2020 وما في حكمه  لنقدا.  9

    
 729  1,408 ي الصندوق نقد ف
 2,035,948  1,852,626 دة البنوك أرص

    
 2,036,677  1,854,034 دة البنوك النقد وأرص

 -  (491,155) سحب على المكشوف 

    
 2,036,677  1,362,879 النقد وما في حكمه 

 
 

 2019  2020 مال لا .  رأس10
    

    سهم  100,000,000رح: المص
 2,483,250  2,483,250 سهمفلس لكل   100سهم بقيمة  24,832,500 : بالكامل والمدفوعدر  الصا 

 ( 1,373)  (1,373) سهم(  6,930: 2019سهم خزينة ) 6,930
    

 2,481,877  2,481,877 ام الع صافي األسهم في اإلصدار  
 
 
 2020  2019 

    
    ء لكل سهم األدا

 فلس  75  فلس  44 فلس  100ة على السهم لكل سهم بقيم دلعائ ا
 فلس  811  فلس  841 فلس   100مة صافي قيمة الموجودات لكل سهم بقي 

 فلس  320  فلس  327 بر ديسم 31فلس في  100لكل سهم بقيمة  صة سعر البور 
 4:1  8:1 اح ر البورصة إلى نسبة األرب عس
    

 7,946,400  8,120,228 (لدينار البحريني)با ديسمبر  31ية في مة السوقمجموع القي 
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                                                         م.ب(                   ش.) لمطاحن الدقيق نالبحري شركة
  

 ات حول إيضاح
 حريني لب ا رابالدين                                                      2020 يسمبرد 31 في المنتهية  للسنة المالية البيانات
 
 

 المال )يتبع( .  رأس10
 
 

 لمساهمينمط اعن نمعلومات إضافية 
  

ادرة  صاألسهم ال  % من5زيد عن هم المملوكة والتي يتملكون فيها ما يرئيسيين وعدد األسال المساهمينأسماء وجنسيات  (1
 :   2020ديسمبر   31في ين بالكامل من قبل المساهم المدفوعةو

 
  جنسية ال عدد األسهم  سبة الملكية ن

%    
    

 فلة( ابضة ش.م.ب )مقكات البحرين القشركة ممتل بحريني  16,322,806 65.73
 .م.ك كة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ششر كويتي 1,848,000 7.44
 زينل محمد  عبدالحميد رينيحب  1,664,430 6.70

 
 يت.وق التصوين في حقاويون متسحدة، وجميع المساهمة واجة تحت فئركة مدرع أسهم الشجمي (2
 

 هم : ألسموع عدد ااهمين ونسبة التملك من مجالمس  يوضح جدول توزيع األسهم أدناه عدد
 

 2019  2020 *الفئــــة

 % من  عدد عدد  % من  عدد  عدد  
 مجموع  المساهمين األسهم  مجموع  المساهمين  األسهم  
 سهم عدد األ    ألسهم عدد ا    
 رة دالصا    رة دالصا    
        
 % 19.68 1,699 4,886,430  % 19.13 1,699 4,749,776 % 1ل من أق

 % 1.00 1 247,488  % 1.00 1 247,488 % 5% إلى أقل من 1
 % 13.59 2 3,375,776  % 14,14 2 3,512,430 % 10% إلى أقل من 5

        إلى أقل من  10%
20 % - - -  - - - 
          من لى أقلإ% 20
50 % - - -  - - - 
 % 65.73 1 16,322,806  % 65.73 1 16,322,806 ر وأكث  50%
        
 24,832,500 1,703 100%  24,832,500 1,703 100 % 

 
 

 صادرة والمدفوعة بالكامل من قبل المساهمين. سهم السبة من األبين الفئة كنت* 
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                                                                            .ب(  ش.م) لمطاحن الدقيق ينالبحر شركة
  

 إيضاحات حول 
 البحريني  بالدينار                                                      2020 ديسمبر 31 في المنتهية  للسنة ماليةال اناتالبي

  
          اية الخدمةه.  مخصص مكافأة ن11

نار  يد 83,923 مبلغ 2012 لسنة نيمل البحرين العوفقا  لقانو رينيينبح الغيرين للموظف بالنسبةمة الشركة ساهمت بلغ
 ريني(. حدينار ب 64,870: 2019) بحريني

 
 : كالتاليكانت كة في مخصص مكافأة نهاية الخدمة الحر
            

 2020  2019 
    

 49,172  64,870 يناير 1الرصيد في 
 16,685  19,053 لسنة اصص مخ
 ( 987)  - لسنة ع خالل افودالم
    

 64,870  83,923 بر ديسم 31 في
 

           
 2019  2020 أخرى مطلوباتو.  ذمم تجارية دائنة 12

    
 2,717,341  103,646 ارية دائنةذمم تج
 -  2,807,136 (25إيضاح للحكومة ) ةمستحقمبالغ 

 252,201  55,146 *  م مستحقة أرباح أسه
 277,007  385,541 أخرى ت لوبامطو مصروفات مستحقة 

 9,854  - صافي ،  فةضريبة القيمة المضا مطلوبات 
    
 3,351,469  3,256,403 

 
   .تهية الصالحيةمنالصادرة  الشيكات  عن مستحقة الدفع للمساهمينمثل أرباح األسهم ت* 
 

 مونة(ض)غير م ستيراداإلتمويل  ضوقر. 13
 يوما   180 – 90 لخال اد ة تستحق السدغير مضمونة، وعاد قروض لقمح، وهيا ستيرادال دويل اإلستيراقروض تمتخدم تس

 الي: كالت خالل السنة ةالحرك .الحصول عليهامن تاريخ 
 

 2020  2019 
    

 5,008,631  2,402,590 يناير 1في 
 11,358,960  17,352,368 خالل السنة  وض مستلمة قر
 ( 13,965,001)  (14,861,129) لسنة اددة خالل مسوض قر
    

 2,402,590  4,893,829 ديسمبر   31في 
 

على هذه القروض   هر. معدالت الفائدة المفروضةشأ 6ل تيراد غير مضمونة وتستحق السداد خالقروض تمويل اإلس
   الحكومي. دعمالل ال. يتم استرداد الفوائد على هذه القروض من خ%5% إلى  3.5ح بين تتراو

 
 

 2019  2020 ات المبيع  .  14
    

 4,710,124  4,565,181 دقيق 
 1,470,758  1,522,848 نخالة 

 894,129  966,603 تجات خاصة من 
    
 7,054,632  7,075,011 

 



34 

 

                                                                           ش.م.ب(  ) لمطاحن الدقيق البحرين شركة
  

 إيضاحات حول 
 البحريني  بالدينار                                                      2020 ديسمبر 31 في المنتهية  للسنة يةمالال اتانبيال

  
 

 2019  2020 .  تكلفة المبيعات15
    

 13,860,537  13,062,222 د خام موا
 731,094  778,747 الموظفينتكلفة 
 573,450  518,817 ( 5)إيضاح  الكاسته

 245,474  250,025 تغليف مواد ال
 331,384  308,485 فق صيانة وإصالح ومرا

 297,107  260,000 رى خأ
    

 15,178,296  16,039,046 
 
 

          عم الحكومي.  الد16
ــة الفيحتـسـ   ــين التكلف ــرق ب ــى أســاس الف ــومي عل ــدعم الحك ــغ ال ــح ب مبل ــة للقم ــاج الـمـ المســتخدم ـفـ رى والمشــتعلي د واي انت
ــة ملا ــا، حمباع ــدا  لي ــار بح 31زائ ــن )دين ــل ط ــي لك ـ  31 :2019رين ــل ـطـ ار بحرديـن ــي لك ــاليف ( نين ــة التك ــاع لتغطي مب

 عات المحلية من الدقيق خالل السنة.السوق المحلي، ومجموع المبي خرى ذات العالقة بالدقيق المباع فياأل
 

 ومي:الحكين تفاصيل الدعم الجدول التالي يب
 

 2020  2019 
    
 13,751,282  12,936,013 ستخدمللقمح المشترى والمعلية فكلفة الالت 
 3,826,100  3,792,473 محليا  نار بحريني لكل طن من القمح المباع دي  31: ائدا  ز

 -  72,576 روفات تعويض المص
      

 16,801,062  17,577,382 
 ( 6,971,404)  (6,990,704) عمللد ة مجموع المبيعات الخاضع ناقصا :

    
 9,810,358  10,605,978 
 

 ( يتجاربسعر طن  796و ،مدعوم العر سالب طن 122,338)  طن 123,134 الل السنةمباع خيات الدقيق البلغت كم
 .((يتجاربسعر طن  902و  ،مدعومالعر سالب طن 123,423) طن 124,325: 2019)

 
           

 2019  2020  خرى أ ية.  مصروفات تشغيل17
    
 657,987  705,255 ينة الموظفلفتك

 204,241  355,923 مصروفات عمومية وإدارية   
 64,623  85,636 ( 5)إيضاح  استهالك
 60,000  60,000 ضاء مجلس اإلدارة  مكافأة أع

 116,514  77,708 رسوم مهنية 
 125,136  96,932   أخرى 

    
 1,381,454  1,228,501 

 
 
 
 
 



35 

 

 
                                                                     م.ب(       ش.) دقيقلن اطاحلم البحرين شركة

  
 حول  إيضاحات
 يني البحر  بالدينار                                                      2020 ديسمبر 31 في المنتهية  للسنة المالية البيانات

 
 

 2019  2020 ادات أخرىإير  . 18
    

 -  318,510 )ب(( 3إيضاح مية )ومنحة حك
 -  63,344 ( 25إيضاح ، صافي )رسوم مناولة  القمح

 11,731  14,439 ل يراد توصي إ
 34,449  31,913 شحنات إيراد من مطالبات ال

 13,994  34,978 كيةالبن ودائع العلى  فوائد 
 22,923  4,530 أخرى 

    
 467,714  83,097 

 
 

 2019  2020 يل لتموفة اتكل . 19
    
 8,596  35,416 على التزامات اإليجار  ةائدف
 77,998  12,271 على السحب على المكشوف  ةائدف

 -  15,460 فوائد على القروض 

    
 86,594  63,147 ديسمبر   31في 
 
 

 د على السهم. العائ20
 السنة المنتهية خالل ةمقائالعادية لسهم اح لألمرجال طالمتوسة على السنربح في صاة هم العادي بقسمسب العائد على السحتا

 كالتالي:   2020ديسمبر  31
 
 2020  2019 
    

 1,850,735  1,086,159 ربح السنة 
    

 24,832,500  24,832,500 القائمة  الملكيةحقوق لمرجح ألسهم  االمتوسط  
    
 فلس  75  فلس  44 سهم  ى ال عل ض والمخف  ألساسيعائد اال
 
م عادية، والتي  الشركة ال تملك أي أدوات مالية قابلة للتحويل إلى أسه نكو ساٍو للعائد األساسيعلى السهم م ضد المخفلعائا

 .  همتؤدي لتخفيض العائد لكل سس
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                                                                             ش.م.ب( ) طاحن الدقيقلم بحرينال شركة

  
 حول  يضاحاتإ

 ني يالبحر  بالدينار                                                     2020 ديسمبر 31 في المنتهية  للسنة المالية البيانات
 

 عقود اإليجار كمستأجر. 21

جديد عقد  ع خيار تة، مسن 15اوح بين سنتين إلى تتر تمتد عقود اإليجارات عادة لفترات . عيةصنا ٍض اأرة شركتستأجر ال
ارات سنوات، لتعكس اإليج 5يتم إعادة التفاوض حول مدفوعات اإليجار لألرض الصناعية كل  . اإليجار بعد ذلك التاريخ

ت ؤشراإيجار إضافية تستند على التغيرات في ماإليجار لالرض الصناعية ال تشمل بنودا  تتعلق بدفعات  عقود  .السوقية
 األسعار المحلية. 

 
 ة مستأجرا :شركعقود اإليجار التي تكون فيها ال عنعلومات أدناه، مي يلما 
 
 باألصول حق االنتفاع. 1

العقارات لتي ال تستوفي تعريف العقارات االستثمارية معروضة ضمن المتعلقة بالعقارات المستأجرة ا باألصول االنتفاع حق
 واآلالت والمعدات.

 
 2020  2019 

    
 -  156,276 يناير 1د في الرصي 

 210,959  292,512 االنتفاع باألصول  فات لحق إضا
 (54,683)  (53,638) مخصص االستهالك للسنة 

    
 156,276  395,150 ديسمبر  31الرصيد في 

 
 16ارير المالية رقم قلتبموجب المعيار الدولي إلعداد ا يجارالتزامات اإل .2
 

 2020  2019 
    

 121,083  351,343 داول الجزء غير المت 
 67,380  67,380 داول مت الالجزء 

    
 418,723  188,463 

 
 أو الخسارةربح محتسب في المبلغ الال .3
 

 2020  2019 
    
 8,596  35,416 مات اإليجار زات على ال ةائدف

 54,683  53,638 ستهالكاال
 -  58,886 األجل يرة باإليجارات قصمتعلقة المصروفات  لا

    
 147,940  63,279 
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                                                                    ش.م.ب(       ) طاحن الدقيقلم بحرينال شركة
  
 حول  تإيضاحا
 يني بحر ال ربالدينا                                                     2020 ديسمبر 31 في المنتهية  للسنة المالية البيانات

 
 )يتبع( عقود اإليجار كمستأجر.  21

 
 غ المحتسبة في بيان التدفقات النقديةالبالم.4

 
 2020  2019 

    
 67,380  67,380 اإليجار  جموع التدفقات النقدية للخارج اللتزاماتم

 
نة التشغيلية.  ير المرولتوفاإليجار الجديدة، د في عقود تمدية إلى تضمين خيار الشركال عندما يكون ذلك ممكنا ، تسعى

بتاريخ بداية االيجار بإعادة   ة شركالفقط، وليس المؤجرين. تقوم  ةشركالا قابلة للممارسة من قبل خيارات التمديد المحتفظ به
من المؤكد بشكل  ا إذا كان دة تقييم مبإعا ةشركالد. تقوم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة خيارات التمدي تقييم
 رات جوهرية في الظروف الواقعة تحت سيطرتها.لخيارات إذا كان هناك حدث جوهري، أو تغييممارسة اقول مع
 
 

 طاع.  معلومات الق22

م سلع وخدمات في بيئة بتقدي مرتبطتجاري( أو  )قطاعوخدمات أسلع إما بتقديم  طبمرتة شركال يد منالقطاع هو جزء فر
لشركة  ل  النشاطات الحاليةعن مثيالتها لدى القطاعات األخرى. د تختلف عوائر واطخ، ويخضع لم(طاق جغرافي)نمحددة 

 نتائجومصروفات أن إيرادات و لي.حي السوق المعها فلعالقة، والتي يتم بيالمنتجات ذات اج الدقيق و هي بشكل رئيسي إنتا
ال يوجد إفصاحات منفصل و غيليتش اعطجد نتائج قوفإنه ال ي ليبالتاوة فقط. شركلى مستوى اليتم مراجعتها ع شركةال

 ية. الأخرى تم عرضها في هذه البيانات الم
 

 
 عالقة يالمعامالت مع أطراف ذو    .23

، شركةيين للالعليا التنفيذاء اإلدارة وأعض ،اء مجلس اإلدارةضعأ  كبار المساهمين،األطراف ذوي العالقة تشمل 
يتم  .عليهاتأثيراٌ كبيرا  تمارس الشركة، أو ة مشتركةورص بأو تسيطر عليها ، ةيها الشركتسيطر علالمؤسسات التي و

 . مجلس إدارة الشركةسياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل قة افوالم
 

 ن مالت مع المساهميالمعا
بشراء   . تقوم الشركة(24ر المحاسبة الدولي رقم )بالحكومة بموجب تعريفات معياذات عالقة تصنف الشركة كجهة 

الحكومية وشبه الحكومية في  تلف المؤسسات م الخدمات  من مخستلتوقروض قصيرة األجل  لىع الحصول وء، باكهرال
، فإن مثل هذه المعامالت تتم في سياق العمل لقروض قصيرة األج والحصول على ءباكهرالمملكة البحرين. عدا شراء 

مع أطراف تجارية أخرى غير حكومية  لمعامالتلحجم.  تم إدراج ا فردية من حيث ا وال تعتبر جوهرية بصورة  االعتيادي،
  م المسيطر، والمعامالت الجوهرية مع أطراف ذوي عالقة بالحكومة في بيان الربح أو لقة بالمساهمن ذوي العالقة والمتع

 ي:كما يل الخسارة
 

   وي العالقةراف ذط األع  مواالرصدة أ( المعامالت 
 

  2020  2019 
    قة العال امل اآلخر الربح أو الخسارة والدخل الشبيان ( 1

     
 37,359  43,902 للشركة األم  شركة تابعة دل اإلستيراوض تموي على قر  تكلفة التمويل

 6,248  8,096 ركة تابعة للشركة األم ش مصروفات تشغيلية أخرى 
     
  51,998  43,607 
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                                                                         ش.م.ب(       ) قدقيال احنلمط البحرين شركة
  

 ات حول إيضاح
 البحريني  ناريبالد                                                     2020 ديسمبر 31 في يةالمنته  للسنة اليةملا لبياناتا

 
   

 بع()يت عالقة  يالمعامالت مع أطراف ذو   .23
 

  2020  2019 
     

     د اإلستيرال ي وض تموقر  (2
 2,895,889  5,911,834 شركة تابعة للشركة األم  روض تم الحصول عليها خالل السنة ق

 ( 5,510,057)  ( 3,479,501)  سداد قروض تمويل اإلستيراد 
     

 
 

  2020  2019 
    العالقة  

     مالي بيان المركز ال( 3
 488,203  2,920,536 شركة تابعة للشركة األم  اإلستيراد  روض تمويل ق

 1,873  30,848 كة تابعة للشركة األم شر دعلى قروض تمويل اإلستيرا فوائد مستحقة
     
  2,951,384  490,076 

 
  ليا الع مع فريق اإلدارة مالتالمعاب( 
ت  الحياالص لهملذين ا يينالتنفيذ ادارة العليضاء اإلوأع ، رةداإلالعليا للشركة من أعضاء مجلس اارة ون فريق اإلديتك

 المدفوعة لهم كما يلي:كانت المكافآت والمزايا  لشركة. سئوليات للتخطيط والتوصية ومراقبة أعمال اوالم
 
 2020  2019 
    

 60,000  60,000    رةس اإلداء مجل افآت أعضامكمخصص 
 83,050  92,800 أعضاء مجلس اإلدارة حضور  أتعاب

 16,612  15,405 رى األخدارة ء مجلس اإلاأعضصروفات م
 130,599  175,872 منافع أخرى  رواتب و

    
 290,261  344,077 مجموع المكافآت 

 
   

       والقيمة العادلة مخاطرال إدارة: المالية . األدوات24
     . المالية والمطلوبات المالية الموجودات من اليةالم األدوات ونتكت

  
 . وراق الماليةفي األالستثمارات وا ،المدينة ذمم، والنوكأرصدة البو قدلنا نتكون مت للشركة ةيلالما وداتالموج

 
 .الستيرادتمويل ا وقروض  للشركة تتكون من ذمم دائنة المالية المطلوبات

 
 خاطرالمإدارة  (أ
 األدوات المالية:  خاطر اآلتية جراء استخدام ض الشركة للمعرتت
 تماناالئ اطرمخ •
 سيولة ال مخاطر •
   قمخاطر السو •

 
  السياسات  ، الشركةاطر المذكورة أعاله، أهداف ح معلومات عن تعرض الشركة لكل من المخرض هذا اإليضايع

  هذه  اللالمبينة من خ الكميةصاحات ضا  بعض اإلفأياح ا اإليضالمخاطر. ويعرض هذدارة إووكيفية قياس  اتءراجواإل
 .ماليةالبيانات ال
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                                                                                 ش.م.ب( ) لمطاحن الدقيق ينالبحر ركةش
  

 إيضاحات حول 
 البحريني  بالدينار                                                     2020 ديسمبر 31 في المنتهية  للسنة المالية ناتالبيا

 
 

  المخاطر )يتبع( ارةوإد  ماليةال واتداأل. 24
 
 خاطر )يتبع(لمارة إدا (أ

 
الشركة   قبة هيكل إدارة المخاطر للشركة. إن مراقبة أنشطة ومخاطرومرا يسبشكل عام عن تأس ولؤرة مسااإلدلس مج

 .  للشركة رئيس التنفيذيالارة  ومجلس اإلد قوم بها لجانتبشكل يومي 
 

  ، ولمراقبة اطرالمخ ضوابطدود و ح ناطر، ولتعييتعرف على، وتحليل هذه المخة المخاطر للارالشركة إلدأنشأت سياسات 
تراجع سياسات ونظم مراقبة المخاطر بصورة دورية لتعكس التغيرات في أحوال السوق،   . حدودذه البهمخاطر وااللتزام ال

   ة.وأنشطة الشرك
 

    اإلئتمان مخاطر
  اآلخر رف الطض ى تعردي عليؤ تحقاقها ممابالتزاماته المالية عند اسراف بالوفاء طفشل أحد األمخاطر الناتجة عن هي ال
الذمم التجارية  ومن أنشطتها التمويلية بما في ، ة لمخاطر اإلنتمان من أنشطتها التشغيليةشركتتعرض المالية. ر ئلخسا

 .والمعامالت بالعمالت األجنبية ،ئع لدى البنوكالوداالمدينة، و
 

 تالي:ات كالوضع سياس يقرمخاطر االئتمان بالنسبة للعمالء عن ط ى الحد من شركة إلال سعىت
    
 مت بوضعها الشركة.قا دة مسبقا  حدموسياسات  مةظتامة طبقا  ألنا بدقة ان بفعالية وتراجعهتدير الشركة مخاطر االئتم •

ة، والتي تتطلب رحلة مبكرطر في ملشركة لتلك المخاا ضيد مدى تعرلت من أجل تحداالئتمان شكمراجعة  إجراءات •
 .ك المخاطرلتل ثرل مفصل أكشكبا مراجعة ومراقبة بعده

 .اني جيدتتمتع بتصنيف ائتم يتم إيداع النقد في بنوك •
 

ض لمخاطر   األقصى للتعر الحد  .ئتمانخاطر االمثل الحد األقصى للتعرض لمات المالية تودترية للموجإن القيمة الدف
 ي كان :  ركز الماليان المئتمان في تاريخ بالا

 
2019  2020  

    
 لدى البنوك أرصدة 1,852,626  2,035,948

 وديعة ثابتة  752,325  
 أخرى    موجوداتذمم تجارية و 2,225,916  3,111,680

    
5,147,628  4,830,867  

 
 :  في تاريخ بيان المركز المالي كان االئتمان للذمم المدينة  لمخاطرض الحد األقصى للتعر

 
2019  2020  

    
 مية كوح 1,864,468  2,921,663

 غير حكومية  361,448  190,017
    

3,111,680  2,225,916  
 
 

 اله. نة أعمم المديانات بالنسبة للذلدى الشركة أي ضمجد ال يو
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                                                                              ش.م.ب( ) دقيقلمطاحن ال ينالبحر شركة
  

 إيضاحات حول 
 البحريني  بالدينار                                                     2020 ديسمبر 31 في لمنتهيةا  للسنة لماليةا تناالبيا

 
 

  )يتبع(المخاطر  ارةوإد  المالية واتداأل. 24
 
 رة المخاطر )يتبع(إدا (أ

 
 )يتبع( ماناإلئت مخاطر

 
 : تيتاريخ بيان المركز المالي كاآلدينة في مالذمم ال رأعما
 
 2020  2019 
مخصص  اإلجمالي 

 نخفاض القيمةا
مخصص  إجمالي 

 ةانخفاض القيم
      

 - 1,013,800  - 1,212,530 غير متخلفة السداد وغير منخفضة القيمة
      خفضة القيمة: من ير فة وغمتخل

 - 830,877  - 863,957 يوم  30 – 1
 - 890,595  - 31,704 يوم  90 – 31
  57,008  - 62,325 م وي  365 – 91

 - 35,392  - 55,400 م يو 365أكثر من 
      ة: منخفضة القيممتخلفة و
 94,847 378,855  - - يوم  120أكثر من 

      
 2,225,916 -  3,206,527 94,847 

 
 تركز مخاطر االنتمان

ة  الذمم التجارية المدين  من 61% نسبته ماء من العمالء. تمثل أرصدة أكبر خمسة عمالة ببيع منتجاتها لعدد كبير شركتقوم ال
 (.  %76: 2019)  2020ديسمبر  31القائمة في 

 
 السيولة مخاطر
للوفاء  شركة على األموال الالزمة اطر صعوبة حصول ال، هي مختمويللابمخاطر  يضا  يها أر إلالسيولة ويشا مخاطر

رعة  ا بسع أصولهدم قدرة الشركة على بيتج من جراء عنت أن  ية. مخاطر السيولة يمكنت المالمطلوبالبالتزامات المتعلقة با
 لة. وبسعر مقارب للقيمة العاد

 
في   .يةلسداد التزاماتها المستقبللة في كل األحوال ر السيوتواف نموتتأكد  يوميبشكل ولة متطلبات السي تقوم الشركة بمراقبة
 ة. قصيرإخطار  ن البنوك بعد فترةعلى جمع المال م  ةرلكن لديها القد  لالقتراضكة تلجأ الشر ال ،الظروف االعتيادية

 
يوما من تاريخ البيع.   60إلى  30فترة خالل لبعض الذمم التجارية المدينة نقدا  طلب دفع المبالغ إن شروط مبيعات الشركة تت

 .يوما   30ة خالل يتم عادة تسوية الذمم التجارية الدائنة التي ال تحمل فائد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

                                                                     ش.م.ب(         ) لمطاحن الدقيق نريحالب شركة
  

 إيضاحات حول 
 البحريني ناربالدي                                                      2020 ديسمبر 31 في المنتهية  للسنة ليةاالم البيانات

 
  (المخاطر )يتبع ةارد وإ المالية ألدوات. ا24

 
 )يتبع( إدارة المخاطر (أ

 
 بع()يت سيولةال رمخاط

 
 للمطلوبات المالية: حقاقات التعاقدية ل االستمثي يلاالت
 
 أكثر من  5 – 1 -أشهر   6 6 – 3 3-صفر إجمالي  مة  يالق 
 سنوات  5 سنوات  سنة واحدة  شهور  شهور    التدفقات لدفترية ا 
      النقدية   

      ة يالتعاقد  2020
        

        ذمم تجارية دائنة
 - - - - 3,296,323 3,296,323 3,296,323 أخرىمطلوبات و

 253,437 218,964 18,144 9,072 40,164 539,781 418,723 إليجارالتزامات ا
        وض تمويلقر

 - - - 1,475,499 3,494,653 4,970,152 4,893,829 استيراد
        سحب على

 - - - - 491,155 491,155 491,155 كشوفالم
 - - - - 55,146 55,146 55,146 تحقةأرباح أسهم مس

        

   9,155,176 9,352,557 7,377,441 1,484,571 18,144 218,964 253,437 

 
 ر منأكث  5 – 1 -أشهر  6 6 – 3 3-صفر إجمالي مة  القي  
 سنوات  5 وات سن  سنة واحدة  شهور  شهور    التدفقات دفترية لا 
      النقدية  

      التعاقدية  2019
        

        ذمم تجارية دائنة
 - - - - 2,994,348 2,994,348 2,994,348 أخرىمطلوبات و

 6,390 152,730 18,144 9,072 67,380 253,716 188,463 التزامات اإليجار
        وض تمويلقر

 - - - 476,962 1,925,628 2,402,590 2,402,590 استيراد
 - - - - 252,201 252,201 252,201 تحقةأرباح أسهم مس

        

   5,837,602 5,902,855 5,239,557 486,034 18,144 152,730 6,390 

 
 

ت تغير في سعر السوق، سواء كاننتيجة لل ةفي قيم األدوات المالي شركة أولات اإيراد في طر التغير هي مخالسوق ا مخاطر
أو عوامل   ،لماليةتلك األوراق ا ريدِ صمُ بالنسبة لأو ، حدة الية علىنسبة لألوراق المبالل محددة ب عوامرات بسبلك التغيت

 في السوق.   ةتداولثمارات الملى جميع االستأخرى تؤثر ع
 

 .هااستثماراتب يتعلق فيماوق  سر اللمخاطتتعرض الشركة 
 
بسبب تغير معدل ب قيمة األدوات المالية ذة نتيجة تذباح الشركر أربمخاطر تأث هي مخاطر معدل الفائدة الفائدة معدل خاطرم

 السوق.  الفائدة في
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                                                                         ش.م.ب(       ) لمطاحن الدقيق البحرين شركة
  

 إيضاحات حول 
 البحريني بالدينار                                                      2020 يسمبرد 31 في المنتهية  للسنة ليةالما تلبياناا

 
  المخاطر )يتبع( وإدارة المالية ألدوات. ا24

 
 )يتبع( اطرإدارة المخ (أ
 
 التشغيليةمخاطر ال

تبطة  من األسباب المرعة واسالمباشرة الناتجة عن مجموعة ة غير التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة والخسارالمخاطر 
ة، والموظفين، والتقنية والبنية التحتية، ومن عوامل خارجية عدا مخاطر االئتمان والسوق والسيولة، مثل تلك  شركبعمليات ال

المخاطر التشغيلية  من كافة  تنشأ  مية، والمعايير المقبولة عموما  لسلوك الشركات.لبات القانونية والتنظيناتجة عن المتطال
 ة.     شركال ياتعمل
 
 ةشركال إلى إدارة مخاطر التشغيل من أجل الموازنة بين تجنب الخسائر المالية واألضرار التي تلحق بسمعة ةشركالهدف ت

 فة واالبتكار.إلجمالية للتكلمع الفعالية ا
 
ن  في كل وحدة م رةدااإل بلجان مجلسالتشغيلية أنيطت  لمخاطرلمسئولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابط لمعالجة اا

 ة إلدارة المخاطر التشغيلية في المجاالت التالية:  شركوحدات العمل. هذه المسئولية مدعومة بتطوير المعايير الشاملة لل 
  

 ، بما في ذلك التصريح المستقل للمعامالت؛ناسب بين الواجباتلبات الفصل الممتط -
 ومراقبة المعامالت؛تسوية متطلبات  -
 ؛ىية والقانونية األخرمتطلبات التنظيمبالام االلتز -
 توثيق الضوابط واإلجراءات.    -
 

مراجعات قسم   يتم مناقشة نتائجدقيق الداخلي. ة مدعوم ببرنامج مراجعات دورية يقوم بها قسم التشركااللتزام بمعايير ال
 لعليا في الشركة. دقيق واإلدارة االتنة  لق بها، ويتم رفع ملخصات للجتي تتعالتدقيق الداخلي مع إدارة وحدة العمل ال

 
 ةيألدوات الماللالقيمة العادلة التصنيف و (ب

 :هي كالتالي يكما هي مبينة في بيان المركز المالبات المالية مع القيمة الدفترية ت والمطلووداجللموادلة القيمة الع
 

 الي القيمة مإج ة بالتكلف مة العادلة  يبالق  2020

 فترية دال فأة طالم ح  خالل الربمن  

   سارة الخأو  
    
 1,854,034 1,854,034 - قد وأرصدة لدى البنوك ن 

 752,325 752,325 - ثابتة  وديعة
 2,225,916 2,225,916 - أخرى  تا جودو مو مدينة  ذمم تجارية
 10,456,304 - 10,456,304 في أوراق مالية استثمارات 

    
 10,456,304 4,832,275 15,288,579 

    
 3,296,323 3,296,323 - أخرى  طلوبات م و دائنة  تجاريةمم ذ

 418,723 418,723  يجار التزامات اإل
 4,893,829 4,893,829 - وض تمويل استيرادقر
 55,146 55,146 - م مستحقة اح أسهرب أ

 491,155 491,155 - سحب على المكشوف 

    
 - 9,155,176 9,155,176 
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                                                                              ش.م.ب( ) يقلمطاحن الدق  ينالبحر شركة
 

 إيضاحات حول 
 البحريني  بالدينار                                                2020 ديسمبر 31 في المنتهية   للسنة المالية اتالبيان

 
 بع()يتالمخاطر رةوإدا المالية ات. األدو24

 
 )يتبع( ألدوات الماليةل عادلة لاالقيمة و فتصنيال (ب
 

 إجمالي القيمة  بالتكلفة   لةلقيمة العادبا 2019
 الدفترية  المطفأة    الل الربحمن خ 
   رة أو الخسا 
    

 2,036,677 2,036,677 - نوك نقد وأرصدة لدى الب 
 3,154,227 3,154,227 - أخرى  موجوداتو ذمم تجارية مدينة 

 10,079,952 - 10,079,952 لية ام راق في أوتثمارات اس
    
 10,079,952 5,190,904 15,270,856 
    

 2,994,348 2,994,348 - أخرى  ات مطلوب و نةدائ   ذمم تجارية
 188,463 188,463 - التزامات اإليجار 

 2,402,590 2,402,590 - قروض تمويل استيراد
 252,201 252,201 - م مستحقة هباح أسأر
    
 - 5,837,602 5,837,602 
 
 
 القيمة العادلة  بيةراتت
بين  ، ى أسس تجاريةعاملة وعلمداد إلتزام بين طرفين ملمين بالس أو ادلة أصللذي يمكن به مبمة العادلة هي المبلغ ايقال

أفضل   على حالة عدم وجود ذلك يتم القياس بناء   ية وفيالمشاركين في السوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحال
 ء.دااالاطر عدم مخ تعكسالعادلة للمطلوبات  ةمالوصول اليه. القي ركةللشيمكن  لسوقلسعر 

 
ام بهذه  ي القيعكس أهمية المدخالت المستخدمة فراتبية القيمة العادلة التالية، والتي تتخدام تتقيس الشركة القيم العادلة باس

 القياسات:
 
 مماثلة. ةينشط ألداة مالفي سوق  لة(لمعدر ا)غيلسوق المدرجة ا :  أسعار1المستوى •

 
ي مشتقة من اشرة )أقابلة للرصد، مباشرة )أي السعر( أو غير مبت خالة على مداذج تقييم مبني: نم2المستوى •

أسعار  و دوات مالية مماثلة،رجة في سوق نشط ألق المدوات مقيمة باستخدام: أسعار السواألسعار(. هذه الفئة تشمل أد
بهة في سوق شاو ممماثلة أألدوات مالية  ر السوق المدرجة في سوقاعمشابهة، و أس ماثلة أوة مماليات دومدرجة أل

رصد مباشرة أو غير مباشرة من حيث تكون جميع المدخالت الهامة قابلة للم أخرى يعتبر أقل من نشط، أو طرق تقيي
 السوق.لومات مع

 
تقييمها  دوات التي تشمل تقنياتألاه الفئة جميع تشمل هذ صد.للر  بلةقا لى مدخالت غيرع نماذج تقييم مبنية :3المستوى •

قابلة تأثير جوهري على تقييم األدوات   ت الغيرلى معلومات قابلة للرصد، حيث يكون للمدخالع نيةت غير مبمدخال
ت يالتعد طلبتت مشابهة ، بحيثت سعار المدرجة ألدواقيمة على أساس األالية ملمالية. تشمل هذه الفئة أدوات ما

 ة. ليلماألدوات االفروقات بين اد، أو افتراضات، لتعكس ص رغير قابلة لل جوهرية
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                                                                              ش.م.ب( ) لمطاحن الدقيق ينالبحر شركة
 

 إيضاحات حول 
 البحريني  بالدينار                                                 2020 رديسمب 31 في المنتهية   للسنة المالية اتالبيان

 
 

 بع()يتالمخاطر رةوإدا المالية ات. األدو24
 

 )يتبع( ألدوات الماليةل عادلة لاوالقيمة  تصنيفال (ب
 
 )يتبع( القيمة العادلة بيةراتت

 
قة  عتبار أسعار السوق ذات العالباالتأخذ الشركة ا. السوق القابلة للرصد عند توافرهلومات هذه التراتبية تتطلب استخدام مع

 لك ممكنا .ذ لقابلة للرصد في تقييماتها، حين يكونوا
 

 2020ديسمبر   31ي ف 1ستوىالم 2المستوى 3المستوى المجموع 
     

 في أوراق مالية بالقيمة العادلة   استثمارات     
 لربح أو الخسارة: ل امن خال     

 رة  مداديق صنا 10,456,304 - - 10,456,304
     

10,456,304 - - 10,456,304  
 
 

 2019ديسمبر  31 في 1توىسالم 2ستوىالم 3المستوى ع المجمو
     

 راق مالية بالقيمة العادلة  ي أوف راتاستثما    
 ربح أو الخسارة: من خالل ال    

 صناديق مدارة   10,079,952 - - 10,079,952
     

10,079,952 - - 10,079,952  
 
 

األخرى، كون   لمالية ة لألدوات االعادل  ة ح الشركة عن القيملم تفصت خالل السنة. ابين المستوي حويلك أي تلم يكن هنا
 رية تقارب قيمتها العادلة.   لدفتتها اقيم

 
 رأس المالإدارة 

للحفاظ على هيكل   روف االقتصادية.الظراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في رأس مالها وإجهيكل  تقوم الشركة بإدارة
لى المساهمين أو  ة تعديل مدفوعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إعادة رأس المال إ رأس المال أو تعديله، يمكن للشرك

المال خالل السنتين المنتهيتين في  يات إدارة رأسأو عملإصدار أسهم جديدة. لم يتم عمل تغييرات في أهداف أو سياسات 
بقاعدة هو التأكد  بأن الشركة تحتفظ . الهدف الرئيسي إلدارة رأس مال الشركة 2019يسمبر د 31و 2020سمبر دي 31

 الها وزيادة الحد األقصى للقيمة عند المساهمين. رأس مال سليمة من أجل دعم أعم

 
 ة. ا  على الشركمفروضة خارجي سماليةرأ متطلبات ييكن هناك ألم 
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                                                                             ش.م.ب( ) يقلمطاحن الدق  ينلبحرا شركة
 

 إيضاحات حول 
 ي البحرين بالدينار                                                2020 ديسمبر 31 في المنتهية   للسنة المالية اتالبيان

 
 

 ح االستراتيجيتوريد القم. 25
افيا  من الحبوب طنا  إض 26,838 لتوريد وتخزين  2020إبريل  30 بتاريخ مملكة البحرينكومة حع ا  مشركة عقدالقعت و

، محقكتكلفة البحريني دينار  2,807,145تكون من تكمخزون استراتيجي )دينار بحريني  3,227,991بتكلفة إجمالية 
  31للتجديد. النتهى العقد كما في  قابلةو ،هرلستة أش لقعدفترة ا. تمتد ني لرسوم مناولة القمح(بحريدينار  420,846و

 . 2020أكتوبر 
ضافة  باإل بلية.لمستقا اإلنتاج مقابل القمح الذي سيستخدم لعمليات كمنحة مدفوعة مقدما  م تحويل قيمة المخزون يتس، وفقا  للعقد

 د.لعقنتهاء ابعد ا أشهر لثالثة ينميجار، والمواصالت، والتأذلك، ستدفع الحكومة تكاليف اإلل
 

 حكومةار بحريني، والتزام مقابل كمستحق للدين 2,807,145مخزونا  إضافيا  بمبلغ  الشركة تهذه المعاملة، احتسبنتيجة ل
ت احتسب، يتم تكبدهاسف المتكبد والذي المصرو دينار بحريني صافي من 63,344البالغ الرصيد المتبقي وو. بنفس المبلغ

 كإيراد رسوم مناولة.
 
 

 حتملةمات وارتباطتزامات ال.  26
 التزام رأسمالي قائم

. يتوقع دينار بحريني( 1,998,552: 2019دينار بحريني ) 296,015 نهاأبش المتعاقدةدرة سمالية المقبلغت النفقات الرأ
 مالي. بيان المركز ال  اريخمن تاء ابتد سنوات 5لى حدة إغضون سنة وا  سداد االلتزامات في

 
 نبات ائتماخطا

دينار بحريني  235,616طراف أخرى مبلغ ة تجاه أشركلغت خطابات االعتماد القائمة لدى الب ، 2020مبر ديس 31 كما في
 (.ال شيء: 2019)
 

 لةارتباطات محتم
:  2019دينار بحريني ) 500 غبمبلعلق بضمانات بنكية تت، كان لدى الشركة التزامات طارئة 2020ديسمبر  31كما في 

 مطلوبات جوهرية.أن ينشأ عنها أي  قعغير المتون ي ملتيني(، واحردينار ب  500
 
 

  قترحةات المتخصيصالأرباح األسهم والمكافآت و.  27
عية ي اجتماع الجمللحصول على الموافقة الرسمية ف ية للسنة، وسيتم عرضهاالتال تخصيصاتالقترح مجلس اإلدارة توزيع ا
   ية السنوي:لعموما

 
 2020  2019 

    
 248,256  372,384   فلس للسهم(  10: 2019  ،همللس فلس  15) م نقديةرباح أسهأ

 60,000  60,000   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 20,000  20,000 تبرعات خيرية 

 1,582,479  693,775 مستبقاةتحويل إلى أرباح 

 
 

 . أرقام المقارنة28
إن  . السنة الحالية ة مع عرضعادل مقارنة ءطاإلعورة، رض عند الللسنة السابقة، قارنة الم بعض أرقامنيف صتم إعادة ت

حقوق الملكية  الموجودات أو مجموع مجموع الشامل أو الدخل موعمج أو األرباحصافي  علىإعادة التصنيف لم تؤثر 
 علنة سابقا .الم
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 ش.م.ب                                                                              مطاحن الدقيقشركة البحرين ل
 

 غير مدققة  –إفصاحات إضافية متعلقة بأثر جائحة كورونا 
 

، تقدم شركة البحرين  2020يوليو  14الصادر بتاريخ  OG/259/2020التزاما بتعميم مصرف البحرين المركزي رقم 
 لمطاحن الدقيق المعلومات التالية:

 
 على المعلومات المالية إلجمالياأ. األثر 

 كما يلي:  2020مبر ديس  31في  البحرين لمطاحن الدقيق كمالشركة  بيانات الماليةتم تقييم األثر اإلجمالي من قبل اإلدارة على ال
 

 األثر على بيان الربح أو الخسارةب. 

 اإليرادات

 الطلب عليهاكان و ، صناعة األغذية على جوهريلم يكن هناك تأثير 
  البحرين لمطاحن الدقيق شركة اكتسبت  ،جائحة كورونا خاللثابت ا. 

  . بخالف الطلبات المدعومة، خرىاألضافية اإلتجارية ال عمالبعض األ
 . 2020  في سنةبشكل عام، لم نالحظ أي تأثير جوهري على اإليرادات 

 
  318,510باإلضافة إلى ذلك، استلمت الشركة دعم حكومي بمبلغ 

دينار بحريني تم تصنيفها من ضمن إليرادات أخرى. كان دعم الرواتب 
دينار بحريني وفواتير  7,769دينار بحريني، إيجار  266,732

 دينار بحريني. 44,005والماء الكهرباء 

 المصروفات
دينار بحريني ذات  134,832إضافية بمبلغ  روفاتتكبدت الشركة مص

 . 2020بر ديسم  31لغاية عالقة بجائحة كورونا 

 االستثمار يرادإ

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   موجودات ماليةبتحتفظ الشركة 
   2020 عامل الربح المعلن/ التغير في القيمة العادلة بلغالخسارة. 
دينار بحريني مقارنة بأرباح القيمة العادلة البالغة   376,352

دينار بحريني العام الماضي ويرجع ذلك بشكل رئيسي  1,535,265
 (.19إلى رد فعل السوق بسبب جائحة كوروونا )كوفيد 

 كما هو موضح أعاله صافي الدخل 

 
 ج. األثر على بيان المركز المالي

 الموجودات

 النقد وما في حكمه

لدى الشركة تسهيالت بنكية غير مستخدمة. وضع السيولة لدينا يوجد 
وال يوجد أي انخفاض جوهري في تحصيل النقد. عالوة على  قوي، 

 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  

 . 2020مبر ديس 31أخرى للشركة كما في 
 

بنسبة  الربح أو الخسارةقيمة االستثمار بالقيمة العادلة من خالل  زادت
  2019ديسمبر  31دينار بحريني كما في  10,079,952٪ من 3.7
 . 2020مبر ديس  31دينار بحريني كما في  10,456,304إلى 
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 ش.م.ب                                                                              مطاحن الدقيقشركة البحرين ل
 

 غير مدققة  –إضافية متعلقة بأثر جائحة كورونا  إفصاحات
 

 ة( )يتبع(دقق( )غير م19إفصاحات إضافية متعلقة بآثار جائحة كورونا )كوفيد 
 

 المطلوبات

القمح االستراتيجي مخزون /قروض تمويل اإلستيراد
 الدائن 

لدى الشركة قروض تمويل االستيراد وهي في سياق أعمال  يوجد 
والمعاملة الوحيدة المتعلقة بجائحة الكورونا كانت ، الشركة االعتيادية

معاملة شراء مخزون القمح االستراتيجي بالنيابة عن الحكومة بمبلغ 
 في مقابل تسجيل مبلغ مستحق مندينار بحريني،  2,807,135

. تم تمويل آخر شحنة قمح في  للشركة الحكومة في بيان المركز المالي 
  2,920,536من خالل قروض تمويل االستيراد بمبلغ  2020ديسمبر 

 .دينار بحريني

 المنسوبة للمساهمين صافي حقوق الملكية

دينار بحريني كصافي   817,903بمبلغ حقوق الملكية تحسن صافي 
أرباح األسهم  الدخل الشامل اآلخر الحالي مطروحا  منه  نتيجة

المدفوعة، وتبرعات األعمال الخيرية المخصصة والمدفوعة من دخل  
 . 2019عام 

 تأثير جوهري آخر على بيان المركز المالي 
 ال يوجد

 
 كمنشأة مستمرةد. األثر على قدرة استمرار الشركة في العمل 

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 

( في التطور، ولكن في الوقت الحالي تظهر التوقعات أن الشركة لديها موارد كافية لالستمرار في 19كورونا )كوفيد جائحة 
أن فرضية االستمرارية لم تتأثر أو  وه  رين لمطاحن الدقيقحوبناء على هذا التقييم، فإن وجهة نظر مجلس إدارة شركة الب، العمل

بشكل مناسب على أساس فرضية   هذه البيانات المالية. ونتيجة لذلك، تم إعداد 2019ديسمبر  31 كما في ، تتغير بشكل جوهري
 االستمرارية.

 
 
 

 


