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Our vision

Our mission

Our Values

Developing our products to
build a strong, competitive and
sustainable economy, and using
national skills to achieve prosperity
for our beloved kingdom.

Developing the company’s facilities to
provide the best services to our customers
and keep pace with the development in the
field of milling to maintain sustainable food
security.

• Loyalty and corporate affiliation
• Workmanship and quality
• teamwork
• Positive energy and creativity
• Participation and institutional work
• Fairness and transparency
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Board of Directors Report
Mr. Marwan Khaled Tabbara

Chairman

Dear Shareholders,
On behalf of the Board of Directors of Bahrain Flour Mills Company B.S.C. (Al-Matahin), I
am pleased to present to you the annual report for the fiscal year ending 31 December
2020.
Company Performance

Last year was marked by an international health crisis that impacted the entire world at an economic,
social, and political level. Al-Matahin acknowledged the seriousness of the pandemic early on and
from the outset was quick to react and take proactive measures to help stem the impact of Covid-19
across its many stakeholders. The company quickly adopted a series of precautionary and preventive
health and safety measures aimed at reducing the spread of Coronavirus and preserving the safety
of its employees, ensuring the continuity of work at its manufacturing facilities, and meeting the daily
needs of the local market. Collectively, these measures were successful in protecting the company
and its stakeholders against undue risk and reinforced Al-Matahin’s role as a trusted and dependable
supplier.

In addition to its routine daily production, the company also played a key role in implementing the
government’s stockpile directives with respect to importing and maintaining a 6-month strategic
wheat stock for the benefit of the Kingdom of Bahrain and its residents. This strategic inventory was
held by Al-Matahin on behalf of the government to mitigate against potential global supply chain
interruptions and other obstacles related to sourcing and transporting wheat to the Kingdom of
Bahrain from international grain markets during this volatile period.
Although demand for flour in the local market had softened during the year because of Covid-19 related
closures and precautionary measures, Al-Matahin maintained good cost control on its operational
expenses and managed to achieve an operating profit of BD 305,240 for the year.
Overall, Al-Matahin achieved a net profit for the year amounting to BD 1,086,159. In line with the results
achieved, the Board of Directors has made the following recommendations to the shareholders for
the year ending 31 December 2020:

• Distribute cash dividends to shareholders at the rate of 15 fils per share (or 15% of the paid-up
capital) totaling BD 372,384.
• Allocate an amount of BD 60,000 as a remuneration for the members of the Board of Directors
(already provided for in the net profit figure stated above).
• Allocate an amount of BD 20,000 for charitable works.

• Transfer an amount of BD 693,775 to the Retained Earnings Account.

The fees paid to Board Members for attending Board and committee meetings during the year ending
31 December 2020 amounted to BD 92,800, and is already provided for in the net profit figure stated
above).
Salaries and benefits received by the senior management of the company during the year ending 31
December 2020 amounted to BD 175,872.

9

Annual Report 2020

Company Directions and Future Plans:

During the last 50-years of its history, Al-Matahin has faced and successfully overcome many
challenges. Today, the company is regarded as a trusted supplier in the local marketplace and its
commercial relationships have expanded to include global multi-national corporations such as
Mondelez, where Al-Matahin flour is being successfully used in the production and global export of
one of the world’s most famous biscuits (Oreo).

The Board of Directors and the Executive Management of Al-Matahin assure you of their determination
to develop and expand the company’s activities while adhering to the highest standards in governance,
the implementation of control policies and internal systems, and the application of quality across the
company’s health and safety systems. The collective aim of which is to ensure the preservation of the
company’s leading market position and fulfil its commitment to maintaining ample flour supply for
our beloved Kingdom. The company also remains committed to implementing its plans to modernize
its manufacturing facility despite delays and postponements arising from the Coronavirus pandemic.
By remaining steadfast in this mission, Al-Matahin aims to maintain the high quality of its products,
expand its product portfolio, and retain its leading position in the Bahrain marketplace.

Social Responsibility:

Our priorities focused on supporting the community that we are a part of. These priorities included the
annual contribution of the company in cooperation with the Royal Charitable Organization to distribute
8,000 Ramadan baskets to needy families during the holy month of Ramadan. We also participated in
“Feena Khair” campaign in order to support the national efforts in our beloved kingdom. In addition,
we provided 4,000 bags of flour to support expatriate workers affected by the pandemic
through one of their charities, which in turn distributed it to the largest possible number of those
affected.

Thanks, and Gratitude.

On behalf of myself and the Board of Directors and the Shareholders, I would like to express our
greatest and most sincere appreciation to His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, The King of
the Kingdom of Bahrain, and His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, The Crown
Prince, Deputy Supreme Commander and Prime Minister for their tremendous leadership, wisdom,
and support during these unprecedented times.
We also would like to extend our thanks to the Ministers, agents, managers, and heads of departments
in the Ministries and Government organizations of the Kingdom for their wise guidance, cooperation,
and continuous support.

We also assure you that the company’s success is not possible without the hard work and dedication
of its management and staff, and extend our many thanks, appreciation, and gratitude to the
management of the company and all its employees for their dedication and hard work which has
led to these achievements and assured the best possible results for 2020. We are fortunate to have
such a committed and outstanding team and we are confident that this organization will continue to
achieve success in the future.
With the Grace of God,

Marwan Khaled Tabbara
Chairman

February 2021
10

Annual Report 2020

Governance Report
2020

11

Annual Report 2020

CORPORATE GOVERNANACE

This report outlines the Bahrain Flour Mills Company B.S.C. adherence to the Principles of the Corporate
Governance Code (“Governance Code”) as issued by the Bahrain Ministry of Industry, Commerce and
Tourism and the Central Bank of Bahrain’s Rulebook Volume 6 High Level Controls Module (“CBB
Module HC”), as well as the Company’s Corporate Governance Guidelines.

1- Description of the actions taken to complete the Corporate Governance Code during the
year 2020 and how they were applied.

Bahrain Flour Mills Company B.S.C. (‘BFM’) is adhering to adopting and applying the highest
standards related to corporate governance, whereby the Company’s Corporate Governance
Guidelines including the charters of the Board of Directors and its committees are periodically
reviewed and updated in accordance with the requirements of:

• Corporate Governance Code issued by the Ministry of Industry, Commerce and Tourism under
Resolution No. (19) of 2018 dated March 19, 2018; and
• High Level Controls Module of the Central Bank of Bahrain (‘CBB’) Rulebook, Volume 6.

2- Description of the transactions of the directors, their spouses and sons on the Company’s
shares during the year 2020 according to the following table:
There were no transactions related to the Board of Directors of the Company, their spouses
and or sons on the Company’s shares during 2020.

3- Composition of the Board:

a. Description of the current Board composition:

Article 24 of the Articles of Association of the Company states that the company shall be
administered by a Board of Directors consisting of no less than 5 and no more than 15 members.
As of 31 December 2020, the total number of Directors appointed / Elected to BFM’s Board of
Directors was 8.

12

Annual Report 2020

Mr. Marwan Khalid Tabbara

Non - Executive / Independent Since 2014
• Chairman of the Board of Directors

• Chairman of the Nomination & Remuneration Committee
• Chairman of the Subsidy Committee

Experience

• Represents over 20-years of experience in strategic, financial, and transaction advisory.
• Currently the Managing Partner of Stratum, a Bahrain based advisory boutique.

• Previously worked in the Global Corporate & Investment Banking division of Citigroup in New
York, London, and Bahrain where he supported large private and public sector clients on financing
transactions within the Middle East and internationally.

Qualifications

• Master of Engineering Management from Duke University, USA.

• Bachelor of Science in Electrical Engineering and Economics from Duke University, USA.

Directorships and positions in other companies
• Managing Partner – Stratum

• Board Member and Risk Committee Chairman – Bahrain Development Bank
• Board Member and Risk Committee Chairman – Bahrain Islamic Bank
• Ex-Vice Chairman – Bahrain Bourse

Mr. Salah Mohamed Mshary Al Kulaib

Non - Executive / Independent Since 2015

• Vice - Chairman of the Board of Directors

• Chairman of the Purchasing & Projects Committee

Experience

• 42 years of experience in Mechanical Engineering and Boards.

Qualifications

• Bachelor of Mechanical Engineering

• Directorships and positions in other companies

• Ex-Chairman - Kuwait Flour Mills and Bakeries Company
• Vice Chairman - Industrial Bank of Kuwait
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Mr. Khalid Abdulaziz Abdulla Aljassim
Non - Executive / Independent Since 2020
• Member of the Board of Directors

• Chairman of the Audit, Compliance, Governance, and Risk Committee
• Member of the Nomination & Remuneration Committee
• Member of the Subsidy Committee

Experience

• Professional career commenced as Head of Marketing of National Chemical Industries Corporation.
• Joined Arthur Andersen, Bahrain, in the consultancy division as head of high-profile engagements.
• In 1998, joined Arcapita and promoted to the Executive Directorship title in less than four years.
• In 2013, formed Ark Proventus company and Afkar Holding company.

Qualifications

• Executive MBA from Pepperdine University, California.

• Bachelor of Applied Science with a double major in Computer Science & Mathematics, California
State University, Long Beach, USA

Directorships and positions in other companies

• Board Member & Audit Committee Chairman - Bahrain Islamic Bank
• Board Member – SICO

• Board Member – Ark Proventus

• Chairman - Afkar Holding company

• Former Member of the Management Investment Committee, Management Administration
Committee, and Head of Placement MENA Region – Arcapita
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Mr. Eyad Redha Faraj

Non - Executive / Independent Since 2020
• Member of the Board of Directors

• Vice-Chairman of the Audit, Compliance, Governance, and Risk Committee
• Member of the Purchasing & Projects Committee

Experience

• Works as Director of Investments and Structured Finance in First Energy Bank

• Previously worked as MENA Equities Analyst - Executive Director in Goldman Sachs International
• Served as Equity Analyst at Bank of America Merrill Lynch

• Joined Gulf International Bank in 2004 as Credit Analyst and promoted to Relationship Manager
• Worked in Altus Pharmaceuticals as accountant and business development executive

Qualification

• INSEAD MBA Class of December 2008

• Bachelor of Science in Accounting, Bentley University, USA

Directorships and positions in other companies

• Director of Investments and Structured Finance in First Energy Bank

• Board lead on governance and strategic growth objectives for global pasta exporter, Turkey

Mr. Ayman Abdulhameed Zainal

Non - Executive / Independent Since 2017
• Member of the Board of Directors

• Member of the Audit, Compliance, Governance, and Risk Committee

Experience

• Chief Commercial Officer - Bahrain Airport Company from 2017 to Present.

• More than 23 years of experience in the managerial and financial fields in the GCC
• Chief Executive Officer - Real Capita from 2012 to 2015

• Acting Head of Finance and Admin, Advisor to CEO - Bahrain Chamber for Dispute Resolution from
2011 to 2012, Bahrain
• Board Member of Oman Development Company from 2005 to 2007, Oman

• Chairman of Al Batinah Development & Investment Holding from 2004 to 2007, Oman
• Computer Engineer - BAE SYSTEMS from 1996 to 2000, USA

Qualification

• Master of Business Administration, Webster University, College of Business, Orlando, USA

• Bachelor’s Degree in Computer Science, University of South Florida, College of Engineering, USA

Directorships and positions in other companies

• Chief Commercial Officer - Bahrain Airport Company from 2017 to Present.
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Ms. Raghdan Saleh Qasim Abdulrasool
Non - Executive / Independent Since 2020

• Member of the Board of Directors

• Member of the Audit, Compliance, Governance, and Risk Committee
• Member of the Subsidy Committee

Experience

• Currently serving as the Director of Public Revenues Policy at the Ministry of Finance and National
Economy, Kingdom of Bahrain
• More than 11-years of experience in public finance, management, policy making and procedural
frameworks.

Qualification

• Master’s in Public Management at Aix-Marseille in cooperation with the University of Bahrain and
Bahrain Institute of Public Administration
• Bachelor of Science in Accounting and Finance at Ahlia University

Directorships and positions in other companies

• Director of Public Revenues Policy at the Ministry of Finance and National Economy

Mr. Jasim Salman Abdulla Alshaikh
Non - Executive / Independent Since 2020

• Member of the Board of Directors

• Member of the Nomination & Remuneration Committee
• Member of the Subsidy Committee

Experience

• Over 22 years of experience in the manufacturing and financial industries

• Began his career in 1998 with Aluwheel, an Aluminum Alloy wheel manufacturer as a development
engineer and rose through the ranks to become the General Manager
• In 2006, he joined International Investment Bank as Investment Principal
• In 2013, he joined Awal Dairy Company as the Chief Executive Officer

Qualification

• Bachelor of Engineering in Integrated Engineering from University of Reading, UK.

Directorships and positions in other companies
• CEO - Awal Dairy Company
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Dr. Marwa Khalid Al Sabbagh

Non-Executive / Non-Independent Since 2014

• Member of the Board of Directors

• Vice-Chairman of the Purchasing & Projects Committee

• Vice-Chairman of the Nomination & Remuneration Committee
• Member of the Subsidy Committee

Experience

• More than 7 years of experience in investments, healthcare, and education

Qualification

• PhD in Clinical Medicine Research

• BSc (Hons) Biology - First Class Honours - University of Nottingham, UK

Directorships and positions in other companies

• Investment Manager – Bahrain Mumtalakat Holding Company (BMHC), Bahrain

b. Description of the following:
1. Total remunerations paid to the directors for the year 2019.

The total remuneration paid to the Board of Directors of the Company for services during year
2019 was, in the aggregate, BHD 60,000.

2. The proposed total remunerations to be paid to the directors for the year 2020, which will
be presented at the annual general meeting for approval.

The proposed remuneration of the Board of Directors of the Company for services during
year 2020 is, in the aggregate, BHD 60,000. This amount is subject to the approval of the
shareholders.

3. Description of the sitting fees paid to the directors for attendance of the Board and Board’s
committees for the financial year 2020 according to the following table:

In 2020, a new Board of Directors has been elected by the shareholders on the Annual General
Meeting (“AGM”) which was held on 19 April 2020. The below tables illustrated the fees for old
and newly elected Board:
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#
1
2
3
4
5
6
7
8

Board of Directors (2020 - 2023)
Aggregate amount of the sitting fees paid for
attendance
of the Board and Board Committees
Name
Board / Committee*
Sitting Fees (BHD)**
Mr. Marwan Khalid Tabbara
BOD, NRC, and SC
9,000
Mr. Salah Mohamed Al Kulaib
BOD and PPC
5,000
Mr. Khalid Abdulaziz Aljassim
BOD, ACGRC, NRC, and SC
10,000
Mr. Jasim Salman Alshaikh
BOD, PPC, and NRC
6,500
Mr. Eyad Redha Faraj
BOD, ACGRC, and PPC
7,500
Ms. Raghdan Saleh Abdulrasool
BOD, ACGRC, and SC
8,500
Dr. Marwa Khalid Al Sabbagh
BOD, NRC, PPC, and SC
9,500
Mr. Ayman Abdulhameed Zainal
BOD and ACGRC
5,500

* BOD: Board of Directors, ACGRC: Audit, Compliance, Governance, and Risk Committee, PPC: Purchasing & Projects
Committee, NRC: Nomination & Remuneration Committee SC: Subsidy Committee

** Please refer to Section 3.C, 5, 6, 9, 10 and 11 below for the attendance details.

#
1
2
3
4
5
6
7
8

Board of Directors (2017- 2020)
Aggregate amount of the sitting fees paid for attendance
of the Board and Board Committees
Name
Board / Committee*
Sitting Fees (BHD)**
Mr. Abdullatif Khalid Al Aujan
BOD, NRC, PC, & IC
4,200
Mr. Salah Mohamed Al Kulaib
BOD, NRC, & PC
3,000
Mrs. Afnan Rashid Al Zayani
BOD, AC, and GC
3,500
Mr. Abbas Abdulmohsen Radhi
BOD, AC, GC, and NRC
4,000
Mr. Adel Ahmed Abdulmalik
BOD, AC, and GC
3,500
Mr. Marwan Khalid Tabbara
BOD, PC, and IC
4,000
Dr. Marwa Khalid Al Sabbagh
BOD, NRC, and IC
3,000
Mr. Ayman Abdulhameed Zainal BOD, AC, and GC
3,000

* BOD: Board of Directors, AC: Audit Committee, PC: Purchasing Committee, NRC: Nomination & Remuneration
Committee GC: Governance Committee, IC: Investment Committees
** Please refer to Section 3.C, 5, 6, 9, 10 and 11 below for the attendance details.

c. Number and dates of the Board’s meetings held during the financial year 2020, in addition to the
number of times directors attended in person or by visual communication and a description of
the directors present by proxy.
In 2020, a new Board of Directors has been appointed /elected by the shareholders in the Annual
General Meeting (“AGM”) on 19 April 2020. The below illustrated the attendance for the new and
previous Board.
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1. Board of Directors (2020 -2023)

The new Board held a total of six meetings in 2020, which were held on 5 May, 20 May, 16 July,
12 August, 10 November, and 15 December. All meetings were held virtually via Zoom:

Mr. Marwan Khalid Tabbara
Mr. Salah Mohamed Al Kulaib
Mr. Khalid Abdulaziz Aljassim
Mr. Jasim Salman Alshaikh
Mr. Eyad Redha Faraj
Ms. Raghdan Saleh Abdulrasool
Dr. Marwa Khalid Al Sabbagh
Mr. Ayman Abdulhameed Zainal

(6 Meetings)
(6 Meetings)
(6 Meetings)
(6 Meetings)
(6 Meetings)
(6 Meetings)
(6 Meetings)
(6 Meetings)

2. Board of Directors (2017 -2020)

The previous Board held a total of four meetings in 2020, which were held on 22 January, 29
February, 19 March, and 18 April 2020:
Mr. Abdullatif Khalid Al Aujan
(4 Meetings)
Mr. Salah Mohamed Meshary Al Kulaib
(3 Meetings, of which 1 was attended virtually)
Mrs. Afnan Rashid Al Zayani
(4 Meetings, of which 1 was attended virtually)
Mr. Abbas Abdulmohsen Radhi
(4 Meetings of which 1 was attended virtually)
Mr. Adel Ahmed Abdulmalik
(4 Meetings, of which 1 was attended virtually)
Mr. Marwan Khalid Tabbara
(4 Meetings, of which 3 was attended virtually)
Dr. Marwa Khalid Al Sabbagh
(4 Meetings, of which 2 was attended virtually)
Mr. Ayman Abdulhameed Zainal
(3 Meetings, of which 1 was attended virtually)
d. Description of the Board’s duties and competences carried out on its behalf by the Executive
Management by delegation of authority, specifying the duration and validity of the delegation.

There were no tasks and mandates delegated by the Board of Directors to the Executive
Management during the year 2020.

a.
tion.

Details of transactions with related parties (stakeholders), indicating the nature of relationship and type of transac-

Details of transactions with related parties are included in Note No. (23) of the audited financial statements for the year ended 31
December 2020.
b.
The Company’s organizational structure, including the first and second grades at a minimum and including the
Company’s general manager and/or chief executive officer, deputy general manager and managers.
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e. Total remunerations paid to the key executive officers, including salaries, benefits, allowances,
increases, stock options, end-of-service benefits, pensions, etc.
The total paid remuneration to the key executive officers (including salaries and other benefits) is,
in the aggregate, BHD 175,872. Please refer to note (23) of the audited financial statements for the
year ended 31 December 2020 for the details.

4. External Auditors:

a. Providing shareholders with the auditor’s profile and overview of its professional performance.

KPMG has had a presence in the kingdom of Bahrain for more than 50 years. From a small local
accounting firm, founded in 1968 by university friends late Jassim M. Fakhro and Mr. Hussain
Kasim, KPMG in Bahrain has become one of the largest and most prestigious global professional
services firms in the country. KPMG in Bahrain employs over 380 professional staff and partners.
Bahrainis represent over 60% of their total workforce and occupy many of their senior leadership
and professional positions.
KPMG auditors have undertaken the audit of the financial statements for the ended year 31
December 2019 in accordance with International Standards on Auditing (“ISA”).

The auditors are required by the ISA to communicate audit matters of governance interest arising
from audit with those charged with governance including either the directors of the company or
the members of the audit committee.
The audit is conducted in such a manner as the auditors deem necessary to enable them to fully
accomplish their professional responsibilities without any interference or influence from any of
the executive management or members of the board of directors. The auditors are committed to
obtain an understanding of the accounting system of the company and the internal control system
to assess its adequacy. The nature and extent of the tests done by the auditor are vary according
to the assessment of the company’s accounting system and the system of internal control.

b. Fees and charges for the audit or services provided by the external auditor during the year
2019, in addition to a description of the auditor’s years of service as the Company’s external
auditor. According to the following table:
Name of the audit firm

KPMG Fakhro

Years of service as the Company’s external auditor

7 years

Name of the partner in charge of the Company’s audit

Jaffer Alqubaiti

The partner’s years of service as the partner in charge of the Company’s audit

7 years

Total audit fees for the financial statements for the year 2020 (BHD)

BD 17,750

Other special fees and charges for non-audit services other than auditing the
financial statements for the year 2020 (BHD) if any.
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5. Audit, Compliance, Governance and Risk Committee (‘ACGRC’):

After the election of the new Board of Directors in 2020, the ‘Audit Committee’ was re-established
with different roles and responsibilities under the name of Audit, Compliance, Governance and
Risk Committee (‘ACGRC’), and the roles and responsibilities of the Governance Committee (‘GC’)
of the previous Board of Directors have been assumed by the ACGRC.

a. Names, competences and duties of the committee’s members.
ACGRC Members:

• Mr. Khalid Abdulaziz Aljassim, Chairman
• Mr. Eyad Redha Faraj, Vice Chairman

• Ms. Raghdan Saleh Abdulrasool, Member

• Mr. Ayman Abdulhameed Zainal, Member

The Purpose of the Audit, Compliance, Governance and Risk Committee (‘ACGRC’) is to assist
the Company’s Board of Directors in fulfilling its oversight responsibilities to (a) select, appoint,
remunerate or, where appropriate, terminate the external auditor, subject to ratification by the
Board and the Shareholders, (b) review the Company’s accounting and financial practices, and the
integrity of the financial control, internal control and financial statements, (c) select, appoint and
terminate, where appropriate, of the internal auditor and the budget allocated to the internal audit
(d) oversee the implementation and effective operation of the risk management framework; and
ensure that the Company has in place adequate controls to identify, monitor and report the risk
(d) develop and recommend to the Board changes from time to time in BFM’s written corporate
governance guidelines, which shall constitute BFM’s corporate governance policy framework and
shall include or refer to the principles and numbered directives of the Corporate Governance Code
of the Kingdom of Bahrain (“Bahrain Code”) and CBB Rulebook.

b. Number and dates of meetings held by the committee during the year to discuss issues related
to financial statements and any other matters and the number of times members attended the
meetings in person.
1. Board of Directors (2020 -2023)

The ACGRC of the new Board held a total of five meetings in 2020, which were held on 3 June,
22 June, 10 August, 18 October, and 8 November 2020. All Meetings were held virtually via
Zoom:
Mr. Khalid Abdulaziz Aljassim, Chairman
(5 Meetings)
Mr. Eyad Redha Faraj, Vice Chairman
(5 Meetings)
Ms. Raghdan Saleh Abdulrasool, Member
(5 Meetings)
Mr. Ayman Abdulhameed Zainal, Member
(5 Meetings)

2. Board of Directors (2017 -2020)

The Audit Committee of the previous Board held a total of two meetings in 2020, which were
held on 14 January and 27 February 2020:
Mr. Abbas Abdulmohsen Radhi, Chairman
(2 Meetings)
Mrs. Afnan Rashid Al Zayani, Vice Chairman
(2 Meetings)
Mr. Adel Ahmed Abdulmalik, Member
(2 Meetings)
Mr. Ayman Abdulhameed Zainal, Member
(2 Meetings)
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The Governance Committee of the previous Board held one meeting in 2020 on 14 January:
Mr. Abbas Abdulmohsen Radhi, Chairman
(1 Meeting)
Mrs. Afnan Rashid Al Zayani, Vice Chairman
(1 Meeting)
Mr. Adel Ahmed Abdulmalik, Member
(1 Meeting)
Mr. Ayman Abdulhameed Zainal, Member
(1 Meeting)

6. Nomination and Remuneration Committee (NRC):

a. Names, competences and duties of the committee’s members.
NRC Members:

• Mr. Marwan Khalid Tabbara, Chairman

• Dr. Marwa Khalid Al Sabbagh, Vice Chairman
• Mr. Khalid Abdulaziz Aljassim, Memeber
• Mr. Jasim Salman Alshaikh, Member

The Purpose of the Nomination and Remuneration Committee (‘NRC’) is to assist the Company’s
Board of Directors in fulfilling its oversight responsibilities to (a) review all candidates for
board membership recommended by the shareholders (b) make recommendations to the
board from time-to-time as to changes the committee believes to be desirable to the size
and composition of the board or any committee of the board, (c) coordinate and organize the
annual evaluation of the Board and Board Committees (d) recommend the appointment of
specific executive managers vacancies including the CEO, (e) approve, monitor and review the
Company’s remuneration policy, and evaluation of the executive management.

b. Number and dates of meetings held by the committee during the financial year and the number
of times members attended the meetings in person.
1. Board of Directors (2020 -2023)

The NRC of the new Board held a total of three meetings in 2020, which were held on 16 June,
14 July, 26 October 2020. All Meetings were held virtually via Zoom:
Mr. Marwan Khalid Tabbara, Chairman
(3 Meetings)
Dr. Marwa Khalid Al Sabbagh, Vice Chairman
(3 Meetings)
Mr. Khalid Abdulaziz Aljassim, Member
(3 Meetings)
Mr. Jasim Salman Alshaikh, Member
(3 Meetings)

2. Board of Director (2017 -2020)

The NRC of the previous Board held one meeting in 2020 on 14 January:
Mr. Abdullatif Khalid Al Aujan, Chairman
(1 Meeting)
Mr. Salah Mohamed Meshary Al Kulaib, Vice Chairman
(1 Meeting)
Mr. Abbas Abdulmohsen Radhi, Member
(1 Meeting)
Dr. Marwa Khalid Al Sabbagh, Member
(1 Meeting)
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7. Corporate Governance Committee (CGC):

a. Names, competences, and duties of the committee’s members.

After the election of the new Board of Directors in 2020, the roles and responsibilities of the
Governance Committee (‘CG’) of the previous Board of Directors have been assumed by the newly
established ACGRC, and the GC was dissolved accordingly.
Please refer to Section (5) above for the ACGRC’s composition, roles, and responsibilities regarding
the corporate governance aspects.

b. Summary of the committee performance report during the year 2020.

The ACGRC reviewed and updated the Company’s Corporate Governance Guidelines, including the
charters of the Board and Board’s Committees.

8. Corporate governance officer’s name, qualifications, date of appointment, and contact
details.
Mr. Ali Abdulelah Almoalem has been appointed as the Corporate Governance Officer of Bahrain
Flour Mills Company B.S.C. effective 4th November 2018. Mr. Almoalem holds bachelor’s degree in
Computer Engineering from the University of Bahrain. Below are the contact details:

• Office No.: +973- 17729984/ Ext: 105
• Mobile number: +97339244610
• E-mail Address: ali.a@bfm.bh

In addition to the above-board committees, the Company has formed the following committees:

9. Purchasing and Projects Committee (‘PPC’)

After the election of the new Board of Directors in 2020, the ‘Purchasing Committee’ was reestablished with different roles and responsibilities under the name of Purchasing and Projects
Committee (‘PPC’).

a. Names, competences and duties of the committee’s members.
PPC Members:

• Mr. Salah Mohamed Meshary Al Kulaib, Chairman
• Dr. Marwa Khalid Al Sabbagh, Vice Chairman
• Mr. Jasim Salman Alshaikh, Member
• Mr. Eyad Redha Faraj, Member
The Purpose of the Purchasing and Projects Committee (‘PPC’) is to assist the Company’s Board
of Directors in fulfilling its oversight responsibilities with respect to (a) wheat procurement, and
other general procurements, and (b) major project and capital expenditures.
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b. Number and dates of meetings held by the committee during the financial year and the number
of times members attended the meetings in person.
1. Board of Directors (2020 -2023)

The PPC of the new Board held a total of four meetings in 2020, which were held on 4 June, 12
July, 25 August, and 26 November2020. All Meetings were held virtually via Zoom:

Mr. Salah Mohamed Meshary Al Kulaib, Chairman
Dr. Marwa Khalid Al Sabbagh, Vice Chairman
Mr. Jasim Salman Alshaikh, Member
Mr. Eyad Redha Faraj, Member

(4 Meetings)
(4 Meetings)
(4 Meetings)
(4 Meetings)

2. Board of Directors (2017 -2020)

The Purchasing Committee (“PC”) of the previous Board held a total of three meetings in 2020,
which were held on 3 February, 11 February, and 19 March 2020:
Mr. Abdullatif Khalid Al Aujan, Chairman
(1 Meetings)
Mr. Salah Mohamed Meshary Al Kulaib, Vice Chairman (2 Meetings)
Mr. Marwan Khalid Tabbara, Member
(3 Meetings, of which 2 attended virtually)

10. Subsidy Committee (‘SC’)

a. Names, competences and duties of the committee’s members.
SC Members:

• Mr. Marwan Khalid Tabbara, Chairman
• Dr. Marwa Khalid Al Sabbagh, Member
• Mr. Khalid Abdulaziz Aljassim, Member
• Ms. Raghdan Saleh Abdulrasool, Member
This is a temporary committee that was established during 2020 to assist the Company’s Board
of Directors in fulfilling its oversight responsibilities with respect (a) overseeing the review of the
subsidy arrangements and finalization of the subsidy framework/contract with the Government
of Bahrain (“GOB”), and (b) ensuring that the Board has a clear understanding of the commercial
aspects that will form the basis of the subsidy framework/contract with the GOB.
b. Number and dates of meetings held by the committee during the financial year and the number
of times members attended the meetings in person.

The SC of the new Board held a total of six meetings in 2020, which were held on 30 June, 9 July,
11 August, 9 September, 14 September, and 18 October 2020. All Meetings were held virtually via
Zoom:
Mr. Marwan Khalid Tabbara, Chairman
Dr. Marwa Khalid Al Sabbagh, Member
Mr. Khalid Abdulaziz Aljassim, Member
Ms. Raghdan Saleh Abdulrasool, Member
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11. Investment Committee (‘IC’)

a. Names, competences, and duties of the committee’s members.

After the election of the new Board of Directors in 2020, the Investment Committee was dissolved,
and the oversight of the investments is now being undertaken by the Board.

b. Number and dates of meetings held by the committee during the financial year and the number
of times members attended the meetings in person.
The IC of the previous Board held one meeting in 2020 on 19 March, which was held virtually:
Mr. Abdullatif Khalid Al Aujan, Chairman
Mr. Marwan Khalid Tabbara, Vice Chairman
Dr. Marwa Khalid Al Sabbagh, Member

(1 Meeting)
(1 Meeting)
(1 Meeting)

12. Details of any irregularities committed during the financial year, their causes (if any),
and the plan to address them in order to avoid future recurrence.
There are no irregularities committed during the year 2020.

13. Description of the cash and in-kind contributions made by the Company during the year
2020 for the purpose of community development and environment preservation (In
the absence of contributions, it should be stated that the Company did not make any
contributions), indicating the recipients of these contributions.

Our priorities focused on supporting the community that we are a part of. These priorities included
the annual contribution of the company in cooperation with the Royal Charitable Organization
to distribute 8,000 Ramadan baskets to needy families during the holy month of Ramadan. We
also donated BD 20,000 in 2020 to the “Fina Khair” campaign to support the national efforts in
our beloved kingdom. In addition, we provided 4,000 bags of flour to support expatriate workers
affected by the pandemic through one of their charities, which in turn distributed it to the largest
possible number of those affected.

a. Statement of shareholders’ equity as of 312020/12/ (individuals, corporate, government or
organizations) to be classified as follows: Local, Gulf, Arab, and foreign.
#

Shareholder
classification

1
Local
2
Arab
3
Foreign
Total

Shareholding %
Individuals Corporate Government or
Organizations
23.16%
2.56%
65.90%
7.71%
0.67%
0.005%
30.87%
3.23%
65.90%

Total
91.62%
8.38%
0.005%
100%
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b. Description of the shareholders who hold 5% or more of the Company’s share capital, indicating
the name of the natural person who holds the shares, the final beneficiary, as at 312020/12/ as
follows:
#
1
2
3

Name
Bahrain Mumtalakat
Holding Co.
Kuwait Flour Mills &
Bakeries Co.
Abdul Hamid Zainal

Number of Shareholding % Name of the natural person, the
shares held
final beneficiary
16,322,806 65.73%
Bahrain Government
1,848,000

7.44%

Kuwait Flour Mills & Bakeries

1,664,430

6.70%

Abdulhameed Zainal

c. Description of how shareholders are distributed according to their respective shareholding as
at 312020/12/ as follows:
#
1
2
3
4

Shareholding (share)
<50,000
50,000 to 500,000
500,000 to 5,000,000
>5,000,000

No of shareholders
1,685
15
2
1

Number of shares held
3,668,915
1,443,849
3,396,930
16,322,806

Shareholding %
14.77%
5.81%
13.68%
65.73%

d. Description of the significant events that occurred during the year 2020.

Please refer to the Board of Directors Report enclosed with the annual audited financial statements
for the year ending 31 December 2020.

14. Compliance with the provisions of the Corporate Governance Code, as follows:
Principle
Principle 1: The Company shall be headed by
an effective, qualified and expert board.
Principle 2: The directors and executive
management shall have full loyalty to the
company.
Principle 3: The Board shall have rigorous
controls for financial audit and reporting,
internal control, and compliance with law.
Principle 4: The Company shall have effective
procedures for appointment, training, and
evaluation of the directors
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compliant Compliant

Fully
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Yes
Yes
Yes
Yes

Explanation
in case
of noncompliance
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Principle

NonPartially
compliant Compliant

Principle 5: The Company shall remunerate
directors and senior officers fairly and
responsibly.
Principle 6: The Board shall establish a clear
and efficient management structure for the
Company and define the job titles, powers,
roles and responsibilities.
Principle 7: The Company shall communicate
with
shareholders,
encourage
their
participation, and respect their rights.
Principle 8: The Company shall disclose its
corporate governance.
Principle 8: Companies which offer Islamic
Services shall adhere to the principles of
Islamic Shari’a*
Principle 10: The Board shall ensure the
integrity of the financial statements submitted
to shareholders through appointment of
external auditors.
Principle 11: The Company shall seek through
social responsibility to exercise its role as a
good citizen.

Fully
Compliant

Explanation
in case
of noncompliance

Yes

Yes

Yes
Yes
N/A

Yes

Yes

* Applicable only to the companies offering Islamic Services

15. Any disclosures required by the regulatory authorities.

Please refer to the company’s disclosures on the Bahrain Bourse website.

Marwan Khalid Tabbara
Chairman of the Board

Date: 28 February 2021

Official Seal of the Company
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
as at 31 December 2020
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Bahrain Flour Mills Company B.S.C.
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
as at 31 December 2020

Bahraini Dinars
2020

2019

6,091,403

3,873,578

6,091,403

3,873,578

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

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

Total current assets

24,032,133

22,105,282

Total assets

30,123,536

25,978,860

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

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

20,884,437

20,066,534

351,343
83,923

121,083
64,870

435,266

185,953

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

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

Total current liabilities

8,803,833

5,726,373

Total liabilities

9,239,099

5,912,326

30,123,536

25,978,860

Note

ASSETS
Non-current assets
Property, plant and equipment

5

Total non-current assets
Current assets
Investment at fair value through profit or loss
Inventory
Receivables and other assets
Cash and bank balances
Fixed deposit

6
7
8
9

EQUITY AND LIABILITIES
Equity
Share capital
Share premium
Statutory reserve
Other reserves
Retained earnings

10

Total equity
Non-current liabilities
Lease liabilities
Employee benefits

21
11

Total non-current liabilities
Current liabilities
Lease Liabilities
Trade payables and other liabilities
Import finance loans
Bank overdraft

21
12
13
9

Total equity and liabilities

Marwan Khaled Tabbara
Chairman

Salah Mohamed Al Kulaib
Vice Chairman

Wayne Henry Craig
Chief Executive Officer

The accompanying notes 1 to 28 are an integral part of these financial statements.
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Bahrain Flour Mills Company B.S.C.
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended 31 December 2020
Note

Sales
Cost of sales

14
15

Gross loss before government subsidy
Government subsidy

16

Gross profit
Other operating expenses
Impairment loss on receivables

17
8

2020
7,054,632

(16,039,046)

(8,123,664)

(8,964,035)

9,810,358

10,605,978

1,686,694

1,641,943

(1,381,454)
-

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

18
19

467,714
(63,147)

83,097
(86,594)

6

376,352

1,535,265

1,086,159

1,850,735

-

-

1,086,159

1,850,735

44 fils

75 fils

Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year

Marwan Khaled Tabbara
Chairman

7,075,011

(15,178,296)

318,967

Profit for the year

Basic and diluted earnings per share

2019

305,240

Operating profit
Other income
Finance cost
Change in fair value of investment at fair value through
profit or loss

Bahraini Dinars

20

Salah Mohamed Al Kulaib
Vice Chairman

Wayne Henry Craig
Chief Executive Officer

The accompanying notes 1 to 28 are an integral part of these financial statements.
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Bahrain Flour Mills Company B.S.C.
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the year ended 31 December 2020

2020

Bahraini Dinars

Share
capital

Share
premium

2,481,877

Reserves

Retained
earnings

Total

Statutory
reserve

Other
reserves

1,350,000

1,241,625

3,463,628

11,529,404

20,066,534

-

-

-

-

1,086,159

1,086,159

-

-

-

-

(248,256)

(248,256)

-

-

-

-

(20,000)

(20,000)

2,481,877

1,350,000

1,241,625

3,463,628

12,347,307

20,884,437

Share
capital

Share
premium

Retained
earnings

Total

2,481,877

Total comprehensive
income for the year
Dividends approved and
paid for 2018
Charity contributions
approved for 2018

At 1 January 2020
Total comprehensive
income for the year
Dividends approved and
paid for 2019
Charity contributions
approved for 2019
At 31 December 2020

2019

At 1 January 2019

At 31 December 2019

Reserves
Statutory
reserve

Other
reserves

1,350,000

1,241,625

3,463,628

10,448,669

18,985,799

-

-

-

-

1,850,735

1,850,735

-

-

-

-

(750,000)

(750,000)

-

-

-

-

(20,000)

(20,000)

2,481,877

1,350,000

1,241,625

3,463,628

11,529,404

The accompanying notes 1 to 28 are an integral part of these financial statements.
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Bahrain Flour Mills Company B.S.C.
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year ended 31 December 2020

Bahraini Dinars
Note

2020

2019

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit for the year

1,086,159

Adjustments for:
Depreciation / amortisation
Net change in investments at fair value through profit or loss
Finance cost
Interest income
Government subsidy – Expense reimbursement

5
6

Change in working capital:
Inventories
Receivables and other assets
Trade payables and other liabilities
Provision for employees’ indemnities

604,453
(376,352)
63,147
(34,978)
(72,576)
(1,982,761)
1,041,154
272,121
19,053

Net cash generated from operating activities

619,420

1,850,735

638,073
(1,535,265)
86,594
(13,994)
(448,236)
(237,122)
2,668,587
15,698
3,025,070

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Fixed deposit placed during the year
Fixed deposit matured during the year
Interest income received
Purchase of property, plant and equipment
Net cash used in investing activities
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Import finance loans availed
Repayment of import finance loans
Dividends paid
Finance cost paid
Lease liability paid
Net cash generated from / (used in) financing activities

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

13,994
(540,956)

(3,250,035)

(526,962)

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

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

1,956,817

Net decrease in cash and cash equivalents during the year

(673,798)

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 1 JANUARY
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 31 DECEMBER

9

(3,518,375)

(1,020,267)

2,036,677

3,056,944

1,362,879

2,036,677

The accompanying notes 1 to 28 are an integral part of these financial statements.
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Bahrain Flour Mills Company B.S.C.
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the year ended 31 December 2020
1

Bahraini Dinars

REPORTING ENTITY
Bahrain Flour Mills Company B.S.C. (the “Company”) is a Bahraini public shareholding company
registered with the Ministry of Industry, Commerce and Tourism in the Kingdom of Bahrain under
commercial registration number 1170 obtained on 16 July 1970 and listed in Bahrain Bourse. The
Company was incorporated by an Amiri Charter dated 9 May 1970 and commenced commercial
operations on 1 May 1972.
The principal activities of the Company are the production of flour and related products which are sold in
the local market.
The Company's majority shareholder is Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C.
(c) ("Mumtalakat"), a company wholly owned by the Government of the Kingdom of Bahrain, which holds
65.73% of the Company's share capital.
The financial statements of the Company were authorised for issue in accordance with a resolution of
the Directors on 28 February 2021.

2

BASIS OF PREPARATION

a)

Basis of accounting
The financial statements of the Company have been prepared in accordance with International Financial
Reporting Standards ("IFRS") issued by the International Accounting Standards Board ("IASB") and in
conformity with the Commercial Companies Law, of 2001 (as amended).

b)

Basis of measurement
The financial statements have been drawn up from the accounting records of the Company under the
historical cost convention, except for investment securities which are stated at fair value.

c)

Impact of Covid-19
On 11 March 2020, the COVID-19 outbreak was declared a pandemic by the World Health Organization
(WHO) and has rapidly evolved globally. This has resulted in a global economic slowdown with uncertainties
in the economic environment. Global commodity markets have also experienced great volatility and a
significant drop in prices. Authorities have taken various measures to contain the spread including
implementation of travel restrictions and quarantine measures. The pandemic as well as the resulting
measures and policies have had some impact on the Company. The Company is actively monitoring the
COVID-19 situation, and in response to this outbreak, has activated its business continuity plan and various
other risk management practices to manage the potential business disruption on its operations and financial
performance.
Governments and central banks across the world have responded with monetary and fiscal interventions to
stabilize economic conditions. The Government of Kingdom of Bahrain has announced various economic
stimulus programmes (“Packages”) to support businesses in these challenging times. The Company has
received certain benefits from these Packages mainly in the form of partial waiver of Electricity and Water
Authority utility bills, reimbursement of salaries of national employees from the Unemployment Fund and
exemption of government-owned industrial land rental fees for three months from April 2020 to June 2020.
The financial impact of these Packages have been included under other income (note 18)."
The Company has also made a one-off donation of BD 20 thousand to National Taskforce for combating
COVID-19.
The management and the Board of Directors (BOD) have been closely monitoring the potential impact of the
COVID-19 developments on the Company’s operations and financial position; including possible loss of
revenue, impact on asset valuations, review of onerous contracts and outsourcing arrangements etc. The
Company has also put in place contingency measures, which include but are not limited to enhancing and
testing of business continuity plans including its liquidity requirements. Based on their overall assessment,
the BOD is confident of the view that the Company will continue as a going concern entity for the next 12
months from the date of the financial statements.
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Bahrain Flour Mills Company B.S.C.
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the year ended 31 December 2020
2 BASIS OF PREPARATION (continued)
d)

Bahraini Dinars

Use of estimates and judgements
The preparation of financial statements in conformity with IFRS requires management to make
judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported
amount of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates.
Estimates, assumptions and judgments are continually evaluated and are based on historical
experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable
under the circumstances. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the
estimate is revised and in any future periods affected.
Significant areas where management has used estimates, assumptions or exercised judgments are as
disclosed in note 4.

e) New standards, amendments and interpretations effective from 1 January 2020
The following standards, amendments and interpretations, which became effective as of 1 January 2020,
are relevant to the Company:
(i) Amendments to References to Conceptual Framework in IFRS Standards
The IASB has issued a revised Conceptual Framework which will be used in standard-setting decisions
with immediate effect. No changes will be made to any of the current accounting standards. However,
entities that rely on the Framework in determining their accounting policies for transactions, events or
conditions that are not otherwise dealt with under the accounting standards will need to apply the revised
Framework from 1 January 2020.
The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2020.
The adoption of this amendment had no significant impact on the financial statements.
e)

New standards, amendments and interpretations effective from 1 January 2020
(ii) Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8)
The IASB has made amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements and IAS 8 Accounting
Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors which use a consistent definition of materiality
throughout International Financial Reporting Standards and the Conceptual Framework for Financial
Reporting, clarify when information is material and incorporate some of the guidance in IAS 1 about
immaterial information. In particular, the amendments clarify:


that the reference to obscuring information addresses situations in which the effect is similar to
omitting or misstating that information, and that an entity assesses materiality in the context of the
financial statements as a whole, and



the meaning of ‘primary users of general- purpose financial statements’ to whom those financial
statements are directed, by defining them as ‘existing and potential investors, lenders and other
creditors’ that must rely on general purpose financial statements for much of the financial information
they need.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2020.
The adoption of this amendment had no significant impact on the financial statements.
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Bahrain Flour Mills Company B.S.C.
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the year ended 31 December 2020
2 BASIS OF PREPARATION (continued)

Bahraini Dinars

(iii) COVID-19-Related Rent Concessions (Amendment to IFRS 16):
In response to the COVID-19 coronavirus pandemic, the Board has issued amendments to IFRS 16
Leases to allow lessees not to account for rent concessions as lease modifications if they are a direct
consequence of COVID-19 and meet certain conditions. The rent concessions could be in various forms
and may include one-off rent reductions, rent waivers or deferrals of lease payments. If the concession
is in the form of a one-off reduction in rent, it will be accounted for as a variable lease payment and be
recognized in profit or loss.
The practical expedient will only apply if:
(1) the revised consideration is substantially the same or less than the original consideration;
(2) the reduction in lease payments relates to payments due on or before 30 June 2021; and
(3) no other substantive changes have been made to the terms of the lease.
Lessees applying the practical expedient are required to disclose:
(i) that fact, if they have applied the practical expedient to all eligible rent concessions and, if not, the
nature of the contracts to which they have applied the practical expedient; and
(ii) the amount recognized in profit or loss for the reporting period arising from application of the practical
expedient.
No practical expedient is provided for lessors. Lessors are required to continue to assess if the rent
concessions are lease modifications and account for them accordingly.
The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2020.
The Company does not expect to have a significant impact on its financial statements.
f)

New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective
A number of new standards and amendments to standards are effective for annual periods beginning after
1 January 2020 and earlier application is permitted; however; the Company has not early applied the
following new or amended standards in preparing these financial statements.
The following new and amended standards that are relevant to the Company are not expected to have a
significant impact on the Company's financial statements.
-

3

Onerous Contracts – Cost of Fulfilling a Contract (Amendments to IAS 37)
Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use (Amendments to IAS 16).
COVID-19 - Related Rent Concessions (Amendments to IFRS 16)
Classification of Liabilities as Current or Non-current (Amendments to IAS 1)

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The significant accounting policies adopted in the preparation of these financial statements are set
below. These accounting policies have been consistently applied by the Company and are consistent
with those used in the previous year.

a) Revenue recognition
Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, net of discounts, and
represents amounts receivable for goods supplied or services performed. The Company recognises
revenues when the amount of revenue can be reliably measured, when it is probable that future economic
benefits will flow to the Company; and when specific criteria has been met for each of the Company’s
activities, as described below:

(i) Revenue from flour sales

Revenue is measured based on the consideration specified in a contract with customer. The
Company recognises revenue when it transfers control over goods or services to the customer.
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Bahrain Flour Mills Company B.S.C.
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the year ended 31 December 2020
3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Bahraini Dinars

(ii) Dividend income

Dividend income is recognized on the declaration date which is the date when the right to receive is
established.

(iii) Interest income

Interest income is recognised as it accrues, using the effective interest rate method.

b) Government grant and subsidy

i.

Government subsidy represents the amounts received from the Government of the Kingdom of
Bahrain through Ministry of Finance and National Economy, to enable the Company to sell products
at a controlled price as fixed by the Government. The subsidy is recorded on an accrual basis and is
calculated as the difference between the actual cost of wheat used for local sales products plus an
agreed rate per ton sold for all other related costs of flour sold locally, and the total local sales made
during the year. This subsidy is recognised as income in the statement of profit or loss and other
comprehensive income in the period in which the sales are made to customers.

ii.

The Company recognises an unconditional government grant that compensate the Company for
expense incurred in the statement of profit or loss and other comprehensive income as other income
when the grants become receivable.

c) Inventories
These are stated at the lower of cost and net realisable value. Net realisable value is the estimated
selling price in the ordinary course of business less estimated selling expenses. The cost of the inventory
is based on weighted average principle. Cost includes purchases price, freight, custom duty and direct
labour charge and other incidental costs. Where necessary, provision is made for obsolete, slow-moving
and defective inventories.
d) Foreign currency
(i) Functional and presentation currency
Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency of the primary
economic environment in which the Company operates (‘the functional currency’). The financial
statements have been presented in Bahraini Dinars (BD). Unless otherwise stated, all financial
information presented has been rounded off to the nearest dinar.
(ii) Transactions and balances
Monetary assets and liabilities are translated into Bahraini Dinars at exchange rates ruling at the reporting
date. Transactions in foreign currencies during the year are converted at the rate ruling at that time.
Foreign exchange gains and losses are recognized in the statement of profit or loss and other
comprehensive income.
e) Leases
At inception of a contract, the Company assesses whether a contract is, or contains a lease. A contract
is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period
of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use
of an identified asset, the Company uses the definition of a lease in IFRS 16.
At commencement or on modification of a contract that contains a lease component, the Company
allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of its relative standalone prices. However, for the leases of property the Company has elected not to separate non-lease
components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.
The Company recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The
right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability
adjusted for any lease payments made at or before the commencement date plus any initial direct costs
incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the
underlying asset or the site on which it is located. less any lease incentives received.
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e) Leases (continued)
The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the
commencement date to the end of the lease term, unless the lease transfers ownership of the underlying
asset to the Company by the end of the lease term or the cost of the right-of-use asset reflects that the
Company will exercise a purchase option. In that case the right-of-use asset will be depreciated over the
useful life of the underlying asset. which is determined on the same basis as those of property and
equipment. In addition. the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and
adjusted for certain remeasurements of the lease liability.
The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the
commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or if that rate cannot be
readily determined, the Company's incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its
incremental borrowing rate as the discount rate.
The Company determines its incremental borrowing rate by obtaining interest rates from various external
financing sources and makes certain adjustments to reflect the terms of the lease and type of the asset
leased.
Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:
-

fixed payments, including in-substance fixed payments;
variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate
as at the commencement date;
amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and
the exercise price under a purchase option that the Company is reasonably certain to exercise, lease
payments in an optional renewal period if the Company is reasonably certain to exercise an extension
option, and penalties for early termination of a lease unless the Company is reasonably certain not
to terminate early.

The lease liability is measured at amortised cost using the effective interest method. It is remeasured
when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a
change in the Company's estimate of the amount expected to be payable under a residual value
guarantee, if the Company changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or
termination option or if there is a revised in-substance fixed lease payment.
When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying
amount of the right-of-use asset or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use
asset has been reduced to zero.
The Company presents right-of-use assets that do not meet the definition of investment property in
property, plant and equipment' and lease liabilities in 'trade payables and other liabilities' in the statement
of financial position.
Extension and termination options
In determining the lease term, management considers all facts and circumstances that create an
economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension
options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably
certain to be extended (or not terminated).
The assessment is reviewed if a significant event or a significant change in circumstances occurs which
affects this assessment and that is within the control of the lessee.
The assessment is reviewed if a significant event or a significant change in circumstances occurs which
affects this assessment and that is within the control of the lessee.
Short-term leases and leases of low-value assets
The Company has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for leases of low-value
assets and short-term leases. The Company recognises the lease payments associated with these
leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.
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f) Financial instruments
Financial instruments in these financial statements include financial assets and financial liabilities that
are recognized and measured under the requirement of IFRS 9 Financial Instruments. Financial assets
mainly comprise of investment at fair value through profit or loss, cash and cash equivalents, fixed
deposit, receivables and other assets. Financial liabilities comprise trade payables and other liabilities,
import finance loans, bank overdraft, advance to and from customers that would be settled by transfer of
non-financial items are not considered financial instruments. Liabilities and assets that are not contractual
(such as those that are created as a result of statutory requirements imposed by the government) are not
financial assets or liabilities under IFRS 9.
(i) Classification
Financial assets
Financial assets are classified into one of the following three categories:• Financial assets at amortised cost;
• Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVTOCI); and
• Financial assets at fair value through the profit or loss (FVTPL)
Financial liabilities
Financial liabilities are classified into one of the following two categories:
• Financial liabilities at amortised cost;
• Financial liabilities at fair value through the profit or loss (FVTPL)
(ii) Initial recognition and measurement
The Company recognises financial assets and liabilities in the statement of financial position when, and
only when, the Company becomes party to the contractual provisions of the instrument.
Financial assets (other than trade receivables) are initially recognised at fair value, including transaction
costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset except transaction costs on
financial instruments measured at FVTPL which are expensed in profit or loss. A trade receivable without
a significant financing component is initially measured at the transaction price.
All regular way purchases and sales of listed and/ or quoted financial assets are recognised on the trade
date. All regular way purchases and sales of other financial assets are recognized on the settlement date.
Regular way purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery within
the time frame generally established by regulation or convention in the market place.
Financial liabilities are initially recognised at fair value, representing the proceeds received net of
premiums, discounts and transaction costs that are directly attributable to the financial liability.
All regular way purchases and sales of other financial assets and liabilities are recognised on the
settlement date, i.e. the date on which the asset or liability is received from or delivered to the
counterparty.
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Financial instruments (continued)
Financial instruments
(iii) Subsequent measurement
Financial assets
Subsequent to initial measurement, financial assets are measured at either amortised cost or fair value.
The classification and the basis for measurement are subject to the Company's business model for
managing the financial assets and the contractual cash flow characteristics of the financial assets, as
detailed below:
a) Financial assets are measured at amortised cost using the effective interest rate method if:
1) the assets are held within a business model whose objective is to hold assets in order to collect
contractual cash flows; and
2) the contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely
payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
If the objective of the business model is to both hold to collect and sell debt instrument, it is classified at
fair value through other comprehensive income.
If either of these two classification criteria is not met, the financial assets are classified and measured at
fair value, either through the profit or loss (FVTPL) or through other comprehensive income (FVTOCI).
Additionally, even if a financial asset meets the amortised cost criteria, the entity may choose to designate
the financial asset at FVTPL. Such an election is irrevocable and applicable only if the FVTPL
classification significantly reduces a measurement or recognition inconsistency.
Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest
For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial
recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk
associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic
lending risks and costs ( e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.
If the business model under which the Company holds financial assets changes, the financial assets
affected are reclassified. The classification and measured requirements related to the new category apply
prospectively from the first day of the first reporting period following the change in business model that
results in reclassifying the Company's financial assets.
b) Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)
At initial recognition, the Company can make an irrevocable election to classify an equity investment that
is not held for trading as FVTOCI.
For this purpose, a financial asset is deemed to be held for trading if the equity investment meets any of
the following conditions:
1) it has been acquired principally for the purpose of selling in the near term;
2) on initial recognition, it is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed
together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profitability; or
3) it is a derivative and not designated and effective as a hedging instrument or a financial guarantee.
The irrevocable election is on an instrument-by-instrument basis. If an equity investment is designated
as FVTOCI, all gains and losses, except for dividend income, are recognised in other comprehensive
income and are not subsequently included in the statement of income.
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c) Financial assets at fair value through the profit or loss (FVTPL)
Financial assets not otherwise classified above are classified and measured as FVTPL and changes
therein, including any interest or dividend income, are recognized in the profit or loss.
Financial liabilities
All financial liabilities, other than those classified and measured as financial liabilities at FVTPL, are
classified as financial liabilities at amortised cost and are measured at amortised cost using the effective
interest rate method as described in note (ii) above.
Financial liabilities classified as financial liabilities at FVTPL includes derivatives.
(iv) Derecognition of financial assets and liabilities
Financial assets are derecognised and removed from the statement of financial position when the right
to receive cash flows from the assets has expired; the Company has transferred its contractual right to
receive the cash flows from the assets, and substantially all the risks and rewards of ownership; or where
control is not retained.
Financial liabilities are derecognised and removed from the statement of financial position when the
obligation is discharged, cancelled, or expires. The Company also derecognises a financial liability when
its terms are modified and the cash flows of the modified liability are substantially different, in which case
a new financial liability based on the modified terms is recognised at fair value. On derecognition of a
financial liability, the difference between the carrying amount extinguished and the consideration paid
(including any non-cash assets transferred or liabilities assumed) is recognised in profit or loss.
(v) Fair value measurement
Fair value’ is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly
transaction between market participants at the measurement date in the principal or, in its absence, the
most advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability
reflects its non-performance risk.
When available, the Company measures the fair value of an instrument using the quoted price in an
active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability
take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.
If there is no quoted price in an active market, then the Company uses valuation techniques that maximise
the use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs. The chosen valuation
technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a
transaction.
The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction
price – i.e. the fair value of the consideration given or received. If the Company determines that the fair
value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a
quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that
uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value,
adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price.
Subsequently, that difference is recognised in profit or loss on an appropriate basis over the life of the
instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the
transaction is closed out.
If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Company
measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask price. If the
bid-ask spread for a specific asset or liability is wide, then the Company uses the price within the bid-ask
spread that is most representative of fair value in the circumstances.
Portfolios of financial assets and financial liabilities that are exposed to market risk and credit risk that
are managed by the Company on the basis of the net exposure to either market or credit risk are
measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer a
net short position) for a particular risk exposure. Those portfolio-level adjustments are allocated to the
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individual assets and liabilities on the basis of the relative risk adjustment of each of the individual
instruments in the portfolio.
The Company recognises transfers between levels of the fair value hierarchy as of the end of the
reporting period during which the change has occurred.
(vi) Impairment of financial assets
The Company recognises loss allowance for Expected Credit Loss (ECL) on financial assets measured
at amortized cost. Loss allowance for trade receivables is measured at an amount equal to lifetime ECLs.
Credit-impaired financial assets
At each reporting date, the Company assesses whether financial assets carried at amortised cost are
credit-impaired. A financial asset is ‘credit-impaired’ when one or more events that have a detrimental
impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.
Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data:
- significant financial difficulty of the borrower or issuer;
- a breach of contract such as a default or being more than 90 days past due;
- it is probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganisation; or
- the disappearance of an active market for a security because of financial difficulties.
Presentation of allowance for ECL in the statement of financial position
Loss allowances for financial assets measured at amortised cost are deducted from the gross carrying
amount of the assets.
(vii) Offsetting financial assets and liabilities
Financial assets and financial liabilities are only offset and the net amount reported in the statement of
financial position if, and only if, when there is a legally enforceable right to set off the recognised amounts
and there is an intention to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability
simultaneously.

g) Trade and other receivables
Trade and other receivables are initially measured at fair value and subsequently carried at amortised
cost less provision for impairment.
h) Property, plant and equipment
Property, plant and equipment held for operational purposes are carried at cost less accumulated
depreciation and any impairment losses. The cost of the property, plant and equipment includes the
cost of bringing them to their present location and condition. Direct costs are capitalized until assets
are ready for use. Capital work-in-progress comprises the cost of assets that are not yet ready for their
intended use as at the reporting date. The cost of additions and major improvements are capitalised.
All other repairs and maintenance costs are recognized in the statement of profit or loss as incurred.
(i) Subsequent cost
The Company recognises in the carrying amount of an item of property, plant and equipment, and the
cost of replacing part of such an item when that cost is incurred if it is probable that the future economic
benefits embodied with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured
reliably. All other costs are recognised in statement of profit or loss and other comprehensive income
as an expense as incurred.
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SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h)

Property, plant and equipment (continued)
(ii) Depreciation
Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each
part of an item of property, plant and equipment as follows:
Building (on leased land)
Plant and machinery
Capital spares
Motor vehicles
Furniture and office equipment
Right-of-use assets

20 years
10 years
10 years
4- 10 years
2-5 years
Over the period of the lease

The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at each
reporting date. When an item under property, plant and equipment is sold or discarded, the respective
cost and accumulated depreciation relating thereto are eliminated from the statement of financial
position, the resulting gain or loss being recognized in statement of profit or loss and other
comprehensive income.
Capital spares
The Company capitalises the spare parts of machines that are high in value, critical to the plant
operations and have a life equal to the life of the machine. These spare parts are depreciated over
the life of the related machine.
i)

Impairment of non-financial assets:
The carrying amount of the Company’s assets or its cash generating unit, other than financial assets,
are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. A cash
generating unit is the smallest identifiable asset group that generates cash flows that largely are
independent from other asset and groups. If any such indication exists, the asset's recoverable amount
is estimated. The recoverable amount of an asset or a cash generating unit is the greater of its value in
use or fair value less costs to sell. An impairment loss is recognised whenever the carrying amount of an
asset or its cash generating unit exceeds its estimated recoverable amount. Impairment losses are
recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Impairment losses are
reversed only if there is an indication that the impairment loss may no longer exist and there has been a
change in the estimates used to determine the recoverable amount.

j)

Value added tax (VAT)
Expenses and assets are recognised net of the amount of VAT, except:
- When the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the taxation
authority, in which case, the sales tax is recognised as part of the cost of acquisition of the asset or
as part of the expense item, as applicable.
- When receivables and payables are stated with the amount of VAT included.
The gross amount of VAT recoverable from, or payable to, the taxation authority are included as part
of receivables and payables in the statement of financial position.

k) Treasury shares
Treasury shares are stated at acquisition cost and are shown as a deduction to equity. No gain or loss
is recognised in the statement of profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the
treasury shares. Gain or loss arising from the subsequent resale of treasury shares is included in the
retained earnings in the statement of changes in equity. Net movement from repurchase and resales
of treasury shares is booked under the treasury shares.
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Share Capital
Incremental costs directly attributable to the issue of ordinary shares are recognised as a deduction
from equity.

m) Dividend distribution
Dividends are recognised as a liability in the period in which they are approved by the shareholders.
n) Statutory reserve
In accordance with the Bahrain Commercial Companies Law 2001, 10% of the net profit is
appropriated to a statutory reserve, until it reaches 50% of the paid-up share capital. This reserve is
distributable only in accordance with the provisions of the law.
o) Employee benefits
(i) Bahraini employees
Pension rights (and other social benefits) for Bahraini employees are covered by the Social Insurance
Organisation scheme to which employees and employers contribute monthly on a fixed-percentageof-salaries basis. The Company’s share of contributions to this funded scheme, which is a defined
contribution scheme under IAS 19, is recognised as an expense in profit or loss.
(ii) Expatriate employees
Employees are entitled to leaving indemnities payable under the Bahraini Labour Law for the Private
Sector, based on length of service and final salary. Provision for this, which is unfunded, and which
represents a defined benefit plan under International Accounting Standard 19 – Employee Benefits
has been made by calculating the notional liability had all employees left at the reporting date.
Terminal and other employee’s benefits, entitlements to annual leaves, air passage or others are
recognized as they accrue to the employees.
p) Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash on hand and bank balances and deposits with original
maturity of 90 days or less and are subject to insignificant risk of changes in their fair value.
q) Trade payables and other liabilities
Trade payables and other liabilities are recognised initially at fair value and subsequently measured
at amortized cost using the effective interest method.
r)

Borrowing Cost
Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that
necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalised
as part of the cost of the asset. All other borrowing costs are expensed in the period in which they
occur. Borrowing costs consist of interest, realised losses resulted from settlement of interest rate
swaps (excluding unrealised fair value changes) and other costs that an entity incurs in connection
with the borrowing of funds.
Import finance loans are recognised initially at the proceeds received as borrowings, net of transaction
costs incurred. In subsequent periods, these are stated at amortised cost using the effective interest
method. Any differences between proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is
recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income over the period of the
borrowings.

s) Board members’ remuneration
Board members’ remuneration is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive
income on an accrual basis.
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Provisions
Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a
result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be
required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.
When the Company expects some or all of a provision to be reimbursed, for example, under an
insurance contract, the reimbursement is recognised as a separate asset, but only when the
reimbursement is virtually certain. The expense relating to a provision is presented in the statement
of profit or loss net of any reimbursement.
If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax
rate that reflects, when appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the
increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost.

4

SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
The preparation of the Company financial statements requires the Board of Directors to make
judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets
and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date. However, uncertainty about
these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the
carrying amount of the asset or liability affected in future periods.
Judgements
In the process of applying the Company’s accounting policies, the Board of Directors has made the
following judgments after taking into consideration the impacts of COVID-19 outbreak as explained in
note 2b, which have the most significant effect on the amounts recognised in the financial statements:
Going concern
The Company’s Board of Directors has made an assessment of the Company’s ability to continue as a
going concern and is satisfied that the Company has the resources to continue in business for the
foreseeable future. Furthermore, the Board of Directors is not aware of any material uncertainties that
may cast significant doubt upon the Company’s ability to continue as a going concern. Therefore, the
financial statements continue to be prepared on the going concern basis.
Estimates and assumptions
The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the
reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of
assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Company based its
assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared and
have considered the impacts of COVID-19 outbreak as explained in note 2b. Existing circumstances and
assumptions about future developments, however, may change due to market changes or circumstances
arising that are beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when
they occur.
Classification of investments
Upon acquisition of an investment, management decides whether it should be classified as measured
at amortised cost; at fair value through other comprehensive income; or at fair value through profit or
loss (FVTPL). The classification of each investment reflects Company’s business model in relation to
each investment and is subject to different accounting treatments based on such classification.
Impairment of inventories
The Company reviews the carrying amounts of the inventories at each reporting date to determine
whether the inventories have been impaired. The Company identifies the inventories, which have been
impaired based on the age of the inventory and their estimate of the future demand for various items in
the inventory. If any impairment indication exists, the inventories recoverable amount is estimated based
on past experience and prevalent market conditions.

23

47

Annual Report 2020

Bahrain Flour Mills Company B.S.C.
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the year ended 31 December 2020
Bahraini Dinars
4 SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)
Impairment of inventories (continued)
As at 31 December 2020, gross inventories of spares was BD 967,559 (2019: BD 949,342) with
provisions for slow moving spares of BD 509,932 (2019: BD 456,668). Any difference between the
amounts actually realised in future periods and the amounts expected will be recognised in the statement
of profit and loss and other comprehensive income.
Impairment of receivables
The Company establishes provision for impairment of accounts receivables based on ‘expected credit
loss’ (“ECL”) model. The Company uses a simplified approach as allowed by the standard to determine
impairment of trade receivables.
Useful life and residual value of property, plant and equipment
The Company reviews the useful life and residual value of the property, plant and equipment at each
reporting date to determine whether an adjustment to the useful life and residual value is required. The
useful life and residual value is estimated based on the similar assets of the industry, and future economic
benefit expectations of the management.
Impairment of property, plant and equipment
The Company at each reporting date whether there is any indication that an asset may be impaired. If
any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company
makes an estimate of the asset's recoverable amount. An asset’s recoverable amount is higher of an
asset’s or cash-generating unit’s (CGU) fair value less costs to sell and its value in use and is determined
for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of
those from other assets or group of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its
recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.
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PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

2020

Cost
At beginning of year
Additions

Buildings

Motor
vehicles

Furniture
and office
equipment

Right-ofuse assets

Capital
Work-inprogress
(refer note
below)

Total

8,778,485
-

7,896,484
39,956

160,458
-

827,792
8,133

210,959
292,512

413,328
2,483,894

18,287,506
2,824,495

-

(6,570)

-

-

-

-

(6,570)

8,778,485

7,929,870

160,458

835,925

503,471

2,897,222

21,105,431

6,485,900

6,977,780

118,280

777,285

54,683

-

14,413,928

236,164

256,092

8,467

18,094

-

-

518,817

9,156

2,978

3,637

16,227

53,638

-

85,636

-

(4,353)

-

-

-

-

(4,353)

6,731,220

7,232,497

130,384

811,606

108,321

-

15,014,028

2,047,265

697,373

30,074

24,319

395,150

2,897,222

6,091,403

Spare parts usage
At 31 December

Plant,
Machinery
and capital
spares

Depreciation
At beginning of year
Charge for the year:
- Cost of sales
- Others
Spare parts usage
At 31 December
Net carrying value
At 31 December
2019

Cost
At beginning of year
Additions
Spare parts usage
At 31 December

Buildings

Plant,
Machinery and
capital spares

Motor
vehicles

Furniture and
office
equipment

Right-of-use
assets

Total

Capital
Work-inprogress

8,758,252
20,233

7,807,983
98,825

160,458
-

819,222
8,570

210,959

413,328

17,545,915
751,915

-

(10,324)

-

-

-

-

(10,324)

8,778,485

7,896,484

160,458

827,792

210,959

413,328

18,287,506

6,240,315

6,702,411

106,209

731,866

-

-

13,780,801

236,751

277,492

8,444

21,508

29,255

8,834

2,823

3,627

23,911

25,428

-

64,623

-

(4,946)

-

-

-

-

(4,946)

6,485,900

6,977,780

118,280

777,285

54,683

-

14,413,928

2,292,585

918,704

42,178

50,507

156,276

413,328

3,873,578

Depreciation
At beginning of year
Charge for the year:
- Cost of sales
- Others
Spare parts usage
At 31 December

573,450

Net carrying value
at 31 December

Note:
The land at Mina Salman on which the mill was built is leased by the Company from the Government of
Kingdom of Bahrain. The lease contract expired on 30 June 2020 and the management of the Company is
negotiating the renewal of the contact with Ministry of Finance and National Economy. The Management is
confident of obtaining the renewal of lease period for a minimum of 15 years.
During 2019, the Company has entered into an agreement with supplier to supply and install mechanical and
electrical equipment including the engineering work to upgrade cleaning house, new mill and to upgrade the
flour blending and mixing and Flour Sterilator in the lease hold property for a total consideration of BD
2,928,475 of which BD 2,897,222 has been capitalized as capital work-in-progress as at 31 December 2020.
25
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6 INVESTMENT AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
At 1 January
Net change in fair value of investment securities

7 INVENTORY
Wheat in silos
Goods in transit
Finished goods
Packing materials
Spare parts and consumables
Less: provision for obsolete and slow-moving inventories

2020

2019

10,079,952
376,352

8,544,687
1,535,265

10,456,304

10,079,952

2020

2019

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

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

8,656,020

6,673,259

The movement on provision for obsolete and slow-moving inventories is as follows:
2020

2019

At 1 January
Charges for the year

456,668
53,264

334,658
122,010

At 31 December

509,932

456,668

8 RECEIVABLES AND OTHER ASSETS
Trade receivables
Subsidy receivable
VAT receivables (net)
Advances to suppliers
Due from government (note 25)
Others

2020

2019

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

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

Less: Provision for impairment

-

The movements on provision for impairment is as follows:
At 1 January
Charge for the year
Written off

2,313,450

3,315,394

2020

2019

94,847
(94,847)
-
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9 CASH AND CASH EQUIVALENTS

2020

2019

Cash on hand
Bank balances

1,408
1,852,626

729
2,035,948

Cash and bank balance
Bank overdraft

1,854,034
(491,155)

2,036,677
-

Cash and cash equivalents

1,362,879

2,036,677

10 SHARE CAPITAL

2020

2019

Authorised: 100,000,000 shares
Issued and fully paid: 24,832,500 shares of 100 fils each
6,930 treasury shares (2019: 6,930 shares)

2,483,250
(1,373)

2,483,250
(1,373)

Net shares in public issue

2,481,877

2,481,877

Performance per share

2020

Earnings per 100 fils share
Net asset value per 100 fils share
Stock Exchange price per 100 fils share at 31 December
Stock Exchange price to earnings ratio
Total market capitalisation at 31 December (BD)

2019

44 fils
841 fils
327 fils
8:1

75 fils
811 fils
320 fils
4:1

8,120,228

7,946,400

Additional information on shareholding pattern
(i)

Names and nationalities of the major shareholders and the number of equity shares held in which
they have an interest on 5% or more of outstanding shares as at 31 December 2020 and 31
December 2019:
Nationality

Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C. (c)
Kuwait Flour Mills and Bakeries Company K.S.C.
Abdulhameed Zainal Mohammed

Bahraini
Kuwaiti
Bahraini

No. of shares
16,322,806
1,848,000
1,664,430

% holding
65.73
7.44
6.70

(ii) The Company has only one class of equity shares and the holders of these shares have equal voting
rights.
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(iii) Distribution schedule of equity shares, setting out the number of holders and percentage in the following
categories:

Categories*

Less than 1%
1% up to less than 5%
5% up to less than 10%
10% up to less than 20%
20% up to less than 50%
50% and above

2020
Number of Number of % of total
Shares shareholders outstanding
shares

2019
Number of Number of
% of total
Shares
shareholders outstanding
shares

4,749,776
247,488
3,512,430
16,322,806

1,699
1
2
1

19.13%
1.00%
14.14%
65.73%

4,886,430
247,488
3,375,776
16,322,806

1,699
1
2
1

19.68%
1.00%
13.59%
65.73%

24,832,500

1,703

100%

24,832,500

1,703

100%

*Expressed as a percentage of total shares of the Company.
11 EMPLOYEES BENEFITS
The Company's contributions in respect of non-Bahraini employee as per Bahrain Labor Law, 2012 amounted
to BD 83,923 (2019: BD 64,870).
The movement in the provision for employees’ leaving indemnity was as follows:
2020

2019

At 1 January
Charge during the year
Paid during the year

64,870
19,053
-

49,172
16,685
(987)

At 31 December

83,923

64,870

12 TRADE PAYABLES AND OTHER LIABILITIES
Trade payables
Due to government (note 25)
Dividends payable *
Accrued expenses and other payables
VAT payable, net

2020

2019

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

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

3,351,469

3,256,403

* Represents the dividend payable to the shareholders where the cheques issued have become stale.
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IMPORT FINANCE LOANS (Unsecured)

Import finance loans are used to import wheat, unsecured and generally repayable within 90 to 180 days.
Movement during the year as follows:
2020
2019
At 1 January
Loans availed during the year
Loans repaid during the year
At 31 December

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

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

4,893,829

2,402,590

Import finance loans are unsecured and are re-payable within six months. Interest rates imposed on these
loans range from 3.5% to 5%. Interest on these loans are recovered back through government subsidy.

14

SALES

Flour
Bran
Special products

15

COST OF SALES

Raw materials
Staff cost
Depreciation (note 5)
Packing materials
Maintenance, repairs and utilities
Others

2020

2019

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

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

7,054,632

7,075,011

2020

2019

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

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

15,178,296

16,039,046

16 GOVERNMENT SUBSIDY
Government subsidy is calculated as the difference between the actual cost of wheat purchased and used
for local sales products plus BD 31 per ton (2019: BD 31 per ton) sold, for all other related costs of flour sold
locally, and the total local sales made during the year. The following table shows the details of Government
subsidy:
2020
2019
Actual cost of wheat purchased and used
Plus: BD 31 per ton of wheat products sold locally
Expense reimbursement

Less: Gross sales subject to subsidy

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

13,751,282
3,826,100
-

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

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

9,810,358
10,605,978
Quantity sold during the year was 123,134 tons (through Subsidy 122,338 and Commercial is 796) (2019:
124,325 tons (through Subsidy 123,423 and Commercial is 902))
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17 OTHER OPERATING EXPENSES

2020

Staff cost
General and administrative expenses
Depreciation (note 5)
Board of directors remunerations
Professional fees
Other

18 OTHER INCOME
Government grant (note 3b)
Wheat handling charges, net (note 25)
Delivery income
Income from shipments claims
Interest on bank deposit
Others

19 FINANCE COST

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

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

1,381,454

1,228,501

2020

2019

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

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

467,714

83,097

2020

Interest on lease liabilities
Interest on bank overdraft
Interest on bank loans

2019

2019

35,416
12,271
15,460

8,596
77,998

63,147

86,594

20 EARNINGS PER SHARE
Basic earnings per share is calculated by dividing the net profit for the year by the weighted average number
of equity shares outstanding during the year ended 31 December 2020 as follows:
2020
Profit for the year
Weighted average number of equity shares in issue
Basic and diluted earnings per share

2019

1,086,159

1,850,735

24,832,500

24,832,500

44 fils

75 fils

Diluted earnings per share is the same as basic earnings per share as the Company has no instruments
convertible into ordinary shares that would dilute earnings per share.
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21 LEASES AS LEASEE
The Company leases industrial lands. The leases typically run for a period ranging from 2 years to 15 years,
with an option to renew the lease after that date except. Lease payments are subject to negotiation every 5
years for to reflect market rentals. No leases provide for additional rent payments that are based on changes
in local price index.
Information about leases for which the Group is a lessee is presented below.
i. Right-of-use assets
Right-of-use assets related to leased properties that do not meet the definition of investment property are
presented as property, plant and equipment.
2020

2019

Balance at 1 January
Addition to right-of-use assets
Depreciation charge for the year

156,276
292,512
(53,638)

210,959
(54,683)

Balance at 31 December

395,150

156,276

2020

2019

Non-current portion
Current portion

351,343
67,380

121,083
67,380

Balance at 31 December

418,723

188,463

2020

2019

ii. Lease liabilities under IFRS 16

Effective interest on lease liabilities is 5% (2019: 5%).
iii. Amount recognised in profit or loss
Interest on lease liabilities
Depreciation
Expense related to short-term lease
Balance at 31 December

35,416
53,638
58,886

8,596
54,683
-

147,940

63,279

iv. Amounts recognized in statement of cash flows
2020
Total cash outflow for lease liabilities

61,380

2019
67,380

Where practicable, the Company seeks to include extension options in new leases to provide operational
flexibility. The extension options held are exercisable only by the Company and not by the lessors. The
Company assesses at lease commencement date whether it is reasonably certain to exercise the extension
options. The Company reassesses whether it is reasonably certain to exercise the options if there is a
significant event or significant changes in circumstances within its control.
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SEGMENTAL ANALYSIS

A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing products or
services (business segment) or in providing products or services within a particular environment
(geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segment.
The Company’s current activities are primarily the production of flour and related products which are sold in
the local market. The revenue, expenses and results are reviewed only at a Company level and therefore no
separate operating segment results and related disclosures are provided in these financial statements.
23

RELATED PARTY TRANSACTIONS

Related parties represent major shareholders, directors and key management personnel of the Company
and entities controlled, jointly controlled or significantly influenced by such parties. Pricing policies and terms
of these transactions are approved by the Company’s Board of Directors.
Transactions with shareholders
The Company qualifies as a government related entity under the definitions provided in IAS 24. The
Company purchase Electricity, avails short-term loan and receives services from various Government and
semi-government organisation and companies in the Kingdom of Bahrain. Other than purchase of Electricity
and availing short-term loan, such other transactions are in the normal course of business and are not
considered to be individually significant in terms of size.
Transactions with other commercial non-government related parties related to the controlling shareholder
and significant transaction with government related entities included in the statement of profit or loss are as
follows:
a) Transactions and balances with related parties
2020
i)

Statement of profit or loss and other
comprehensive income
Finance cost on import finance loans
Other operating expenses

Relationship
Affiliate of parent
Affiliate of parent

43,902
8,096

37,359
6,248

51,998

43,607

2020
ii) Import Finance Loan
Loans Availed during the year
Repayment of import finance loans

Affiliate of parent

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

2020
iii) Statement of financial position
Import finance loans
Accrued interest on import finance loans

2019

Relationship
Affiliate of parent
Affiliate of parent

2019

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

2019

2,920,536
30,848

488,203
1,873

2,951,384

490,076

b) Transactions with key management personnel
Key management personnel of the Company comprise of the Board of Directors and key members of
management having authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of
the Company.
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23 RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)
The key management personnel compensation is as follows:
2020

2019

Board of Directors' remunerations
Directors' sitting fees
Other board of directors’ expenses
Salaries and other benefits

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

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

Total compensation

344,077

290,261

24

FINANCIAL INSTRUMENTS - RISK MANAGEMENT AND FAIR VALUES

Financial instruments consist of financial assets and financial liabilities.
Financial assets of the Company include cash and bank balances, receivables and investment securities
Financial liabilities of the Company include payables and import finance loans.
a) Risk management:
The Company has exposure to the following risks from the use of financial instruments:
 Credit risk
 Liquidity risk
 Market risk
This note presents information about the Company’s exposure to each of the above risks, the Company’s
objectives, policies and processes for measuring and managing risks. Further quantitative disclosures are
included throughout these financial statements.
The Board of Directors has overall responsibility for the establishment and oversight of the Company’s risk
management framework. Day to day monitoring of the Company’s activities and risks is performed by the
Board Committees and the Chief Executive Officer.
The Company’s risk management policies are established to identify and analyse the risks faced by the
Company, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits. Risk
management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the
Company’s activities.
Credit risk is the risk that a counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or
customer contract will fail to discharge an obligation and cause the other party to incur a financial loss. The
Company is exposed to credit risk from its operating activities and from its finance activities, including from
trade receivables, deposit with banks, foreign exchange transactions.
The Company seeks to limit its credit risk with respect to customers by means of the following policies:


Credit risk is actively managed and rigorously monitored in accordance with well-defined credit
policies and procedures laid down by the Company.
 Credit review procedures are designed to identify at an early stage exposure, which require more
detailed monitoring and review.
 Cash is placed with banks with good credit ratings.
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24 FINANCIAL INSTRUMENTS - RISK MANAGEMENT AND FAIR VALUES (continued)
The carrying amount of financial assets represents the maximum credit exposure. The maximum exposure
to credit risk at the reporting date was:
2020
2019
Bank balances
Fixed deposit
Receivables and other assets

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

2,035,948
3,111,680

4,830,867

5,147,628

The maximum exposure to credit risk from receivables at the reporting date by segment was:
2020
Government
Non-government

2019

1,864,468
361,448

2,921,663
190,017

2,225,916

3,111,680

The Company does not hold any collateral against the above receivables.
The ageing of receivables at the reporting date was:
2020
Exposure
Neither past due nor impaired
Past due not impaired:
Past due 1-30 days
Past due 31-90 days
Past due 91-365 days
Over 365days
Past due and impaired:
Over 120 days

1,212,530

2019
Loss
allowance

Exposure

Loss
allowance

-

1,013,800

-

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

-

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

-

-

-

378,855

94,847

2,225,916

-

3,206,527

94,847

Credit risk Concentration
The Company sells its products to a large number of customers. Its five largest customers, which account for
61% of the outstanding trade receivables at 31 December 2020 (2019: 76%).
Liquidity risk, also referred to as funding risk, is the risk the Company will encounter difficulty in raising funds
to meet obligations associated with its financial liabilities. Liquidity risk may result from an inability to sell a
financial asset quickly at close to its fair value.
Liquidity requirements are monitored on a daily basis and the management ensures that sufficient funds are
available to meet any future commitments. In the normal course of business, the Company does not resort to
borrowings but has the ability to raise funds from banks at short notice.
The Company’s terms of sale requires cash and carry and for some trade receivables amounts to be paid
within 30 to 60 days of the date of sale. Trade payables are non-interest bearing and are normally settled
within 30 days terms.
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FINANCIAL INSTRUMENTS - RISK MANAGEMENT AND FAIR VALUES (continued)

The following are the contractual maturities of financial liabilities:
Carrying
value
2020

Gross
contractual
cash flow

0 up to 3
months

3 up to 6
months

6 months
up to 1
year

1 up to
5 years

over 5
years

Trade payables and other
liabilities

3,296,323

3,296,323

3,296,323

-

-

-

-

Lease liability
Import finance loans
Bank overdraft
Dividend payable

418,723
4,893,829
491,155
55,146

539,781
4,970,152
491,155
55,146

40,164
3,494,653
491,155
55,146

9,072
1,475,499
-

18,144
-

218,964
-

253,437
-

9,155,176

9,352,557

7,377,441

1,484,571

18,144

218,964

253,437

0 up to 3
months

3 up to 6
months

Carrying
value
2019

Gross
contractual
cash flow

6 months
up to 1
year

1 up to 5
years

over 5
years

Trade payables and other
liabilities

2,994,348

2,994,348

2,994,348

-

-

-

-

Lease liability
Import finance loans
Dividend payable

188,463
2,402,590
252,201

253,716
2,402,590
252,201

67,380
1,925,628
252,201

9,072
476,962
-

18,144
-

152,730
-

6,390
-

5,837,602

5,902,855

5,239,557

486,034

18,144

152,730

6,390

Market risk is the risk that that changes in market prices will affect the Company’s income or the value of its
financial instruments; whether those changes are caused by factors specific to the individual security or its
issuer or factors affecting all investments traded in the market. The Company is exposed to market risk with
respect to its investments.
Interest rate risk is the risk that the Company's earnings will be affected as a result of fluctuations in the
value of financial instruments due to changes in market interest rates.
Operational risk
Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a wide variety of causes associated with the
Company processes, personnel, technology and infrastructure, and from external factors other than credit,
market and liquidity risks such as those arising from legal and regulatory requirements and generally
accepted standards of corporate behaviour. Operational risks arise from all of the Company operations.
The Company’s objective is to manage operational risk so as to balance the avoidance of financial losses
and damage to the Company’s reputation with overall cost effectiveness and to avoid control procedures that
restrict initiative and creativity.
The primary responsibility for the development and implementation of controls to address operational risk is
assigned to Board Committees within each business unit. This responsibility is supported by the
development of overall Company standards for the management of operational risk in the following areas:
- requirements for appropriate segregation of duties, including the independent authorisation of transactions;
- requirements for the reconciliation and monitoring of transactions;
- compliance with regulatory and other legal requirements; and
- documentation of controls and procedures.
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FINANCIAL INSTRUMENTS - RISK MANAGEMENT AND FAIR VALUES (continued)

Compliance with the Company’s standards is supported by a program of periodic reviews undertaken by
Internal Audit. The results of Internal Audit reviews are discussed with the management of the business unit
to which they relate, with summaries submitted to the Audit Committee and Board committees of the
Company.
b) Classification and fair values of financial instruments
The fair values of financial assets and liabilities, together with the carrying amounts shown at the reporting
date, are as follows:
2020

FVTPL

Cash and cash balances
Fixed deposit
Receivable and other assets
Investment securities

10,456,304

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

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

10,456,304

4,832,275

15,288,579

Trade payables and other liabilities
Lease liability

-

Import finance loans

-

3,296,323
418,723
4,893,829

3,296,323
418,723
4,893,829

55,146

55,146

-

491,155

491,155

-

9,155,176

9,155,176

Dividends payable
Bank overdraft

Amortised cost

Amortised cost

Total carrying
amount

2019

FVTPL

Total carrying
amount

Cash and cash balances
Receivable and other assets
Investment securities

10,079,952

2,036,677
3,154,227
-

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

10,079,952

5,190,904

15,270,856

Trade payables and other liabilities
Lease liability

-

2,994,348
188,463

2,994,348
188,463

Import finance loans
Dividends payable

-

2,402,590
252,201

2,402,590
252,201

-

5,837,602

5,837,602

Fair value hierarchy
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly
transaction between market participants at the measurement date in the principal or, in its absence, the most
advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability reflects its
non-performance risk.
The Company measures fair value using the following fair value hierarchy that reflects the significance of the
inputs used in making the measurements:
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FINANCIAL INSTRUMENTS - RISK MANAGEMENT AND FAIR VALUES (continued)


Level 1 quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets and liabilities.



Level 2 inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable either directly
(i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices). This category includes instruments valued using:
quoted market prices in active markets for similar instruments; quoted prices for identical or similar
instruments in markets that are considered less than active; or other valuation techniques in which
all significant inputs are directly or indirectly observable from market data.



Level 3 inputs that are unobservable. This category includes all instruments for which the valuation
technique includes inputs not based on observable data and the unobservable inputs have a
significant effect on the instrument’s valuation. This category includes instruments that are valued
based on quoted prices for similar instruments for which significant unobservable adjustments or
assumptions are required to reflect differences between the instruments.

This hierarchy requires the use of observable market data when available. The Company considers relevant
and observable market prices in its valuations where possible.
2020

Level 1

Level 2

Level 3

Total

Investment securities at fair value through
profit or loss:
Managed funds

2019

10,456,304

-

-

10,456,304

10,456,304

-

-

10,456,304

Level 1

Level 2

Level 3

Total

Investment securities at fair value through
profit or loss:
Managed funds

10,079,952

-

-

10,079,952

10,079,952

-

-

10,079,952

There were no transfers between the levels during the year. The Company has not disclosed the fair value
for other financial instruments because their carrying amounts are a reasonable approximation of fair values.
Capital management
The Company manages its capital structure and makes adjustments to it in light of changes in economic
conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to
shareholders, return capital to shareholders or issue new shares. No changes were made in the objectives,
policies or processes for managing capital during the years ended 31 December 2020 and 31 December
2019. The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains a healthy
capital base in order to support its business and maximise shareholders' value.
The Company is not subject to externally imposed capital requirements.
25

SUPPLY OF STRATEGIC WHEAT

The Company signed a contract with Government of the Kingdom of Bahrain on 30 April 2020 to supply and
store additional 26,838 tons of grain for total cost of BD 3,227,991 as a strategic stock (comprising of BD
2,807,145 for cost of wheat and BD 420,846 for wheat handling charges). The duration of the contract is for
six months and subject to renewal. The Contract lapsed on 31 October 2020.
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SUPPLY OF STRATEGIC WHEAT (continued)

As per the contract the value of the stock to be transferred to the Company as advance subsidy against
wheat to be used in future production. In addition, the Government will pay rental, transportation and
Insurance cost for three months post contract termination.
As result of this transaction the company recognised additional inventory of BD 2,807,145 and corresponding
liability as due to Government. The remaining balance of BD 63,344 net of expense incurred and to be
incurred, recognized as handling charges income.
26 COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
(i) Commitments
Pending capital commitment
Estimated capital expenditure contracted for at the reporting date amounted to BD 296,015
(2019: BD 1,998,552). The commitments are expected to be settled within 1 to 5 years from the reporting
date.
Letters of credit
At 31 December 2020, the Company had outstanding letters of credit to counterparties of BD 235,616
(2019: BD Nil).
(ii) Contingencies
At 31 December 2020, the Company had contingent liabilities in respect of the bank guarantees amounting
to BD 500 (2019: BD 500) from which is anticipated that no material liabilities will arise.
27

PROPOSED DIVIDENDS, REMUNERATION AND APPROPRIATIONS

The Board of Directors have proposed the following appropriations for the year which will be submitted for
formal approval at the annual general meeting:
2020
Cash dividends (15 fils per share, 2019: 10 fils per share)
Board of directors’ remuneration
Charity contribution
Transfer to retained earnings
28

372,384
60,000
20,000
693,775

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

COMPARATIVES

The corresponding’s prior year figures have been regrouped, where necessary, in order to conform to
current year’s presentation. Such regroupings did not affect the previously reported net profit and
comprehensive income for the year, total assets or total equity.
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Bahrain Flour Mills Company B.S.C.
Supplementary information (unaudited)
SUPPLEMENTARY DISCLOSURE RELATED TO THE IMPACT OF COVID-19
Further to the CBB letter dated 14 July 2020 (ref. OG/259/2020), Bahrain Flour Mills Company B.S.C.
provides the following information:
A. The overall impact on the financial statements
The overall impact on the financial statements of BFM as at 31 December 2020 has been assessed by
Management and is described as per below:

B. The impact on Income Statement

Revenues

There was no significant impact on food industry and
demand was sustainable. During the Covid-19 pandemic,
BFM gained some additional commercial business other
than the subsidised business. In general, we have
observed no material revenue impact in 2020.
In addition to that BFM received Government support for
BD 318,510 that was classified as other income. The
support was for salaries BD 266,732 Rent of BD 7,773 and
Utilities of BD 44,005.
BFM incurred additional expenses of BD 134,832 up to 31
December 2020 in relation to COVID.

Expenses

Investment Income

Net income

The company holds financial assets at fair value through
profit or loss, the change in the fair value/reported profit for
2020 is BD 376,352 as compared to fair value gain of BD
1,535,265 last year mainly due to the market reaction in
COVID pandemic.
As mentioned in this disclosure above.

C. The impact on Balance Sheet
Assets

Cash and cash equivalents

We have unused facilities available from Banks. Our
liquidity position is strong, and we have not noticed any
material reduction in our cash collection. Further, the
company has liquid investment on balance sheet.
We have strong cash flow from customers, and we
anticipate this to continue and we anticipate the
government subsidy to remain the same. There is no
material impact on any other assets of the Company as
at 31 December 2020.
Investment at fair value through profit and loss has
increased in value by 3.7% from BD 10,079,952 as of
31 December 2019 to BD10,456,304 as at 31 December
2020.
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Bahrain Flour Mills Company B.S.C.
Supplementary information (unaudited)
SUPPLEMENTARY DISCLOSURE RELATED TO THE IMPACT OF COVID-19 (continued)
We have strong cash flow from customers, and we
anticipate this to continue and we anticipate the
government subsidy to remain the same. There is no
material impact on any other assets of the Company as
at 31 December 2020.

Liabilities

Import finance loans/strategic wheat stockpile
payable

Net equity attributable to shareholders

Investment at fair value through profit and loss has
increased in value by 3.7% from BD 10,079,952 as of
31 December 2019 to BD10,456,304 as at 31
December 2020.
BFM currently carries debt for the normal course of
business and the only transaction related COVID
pandemic was a purchase of strategic wheat on behalf of
the government of BD 2,807,135 that is reflected as a
payable to government on BFM’s statement of financial
position. The last wheat shipment in December 2020 is
financed by import finance loan of BD 2,920,536.
The net equity has improved by BD 817,903 a net result
of current comprehensive income less dividend paid, and
charity contribution set aside and paid from 2019 income.
No other impact

Other material impact on the Balance Sheet

D. The impact on the company’s ability to continue as going concern
The Company has performed an assessment of its going concern in the light of current economic conditions
and all available information about future risks and uncertainties. The projections have been prepared
covering the Company’s future performance, capital, and liquidity. The impact of COVID-19 may continue
to evolve, and the projections show that the company has ample resources to continue its operational
existence and based on this assessment, BFM Board of Directors are of the view that the going concern
position remains largely unaffected and unchanged as at 31 December 2020. Considering the above, this
Financial Statements have been appropriately prepared on a going concern basis.
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ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ
اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

His Majesty
King Hamad bin Isa Al Khalifa
the King of the Kingdom of Bahrain

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ
اﻟﻤﻠﻚ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﻣﻠﻚ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

His Royal Highness
Prince Salman bin Hamad Al Khalifa
The Crown Prince and Prime Minister
of the kingdom of Bahrain
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رؤيتنا

مهمتنا

قيمنا

تطويــر منتجاتنــا لبنــاء اقتصــاد قــوي تنافســي
مســتدام ،وإســتخدام المهــارات الوطنيــة
لتحقيــق االزدهــار لمملكتنــا الحبيبــة.

تطويــر مرافــق الشــركة لتقديــم افضــل الخدمــات
لزبائننــا ومواكبــة التطــور الحاصــل فــي مجــال الطحــن
للمحافظــة علــى أمــن غذائــي مســتدام.

•الوالء واالنتماء المؤسسي
•االتقان والجودة
•العمل بروح الفريق
•الطاقة االيجابية واالبداع
•المشاركة والعمل المؤسسي
•العدالة والشفافية

7

ال ـت ـقــرير السـنوي 2020

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)

معلومات عامة كما في  31ديسمبر 2020
السجل التجاري

أعضاء مجلس اإلدارة

( 1170شركة مساهمة بحرينية عامة)

السيد مروان خا لد طباره (الرئيس)

السيد صالح محمد الكليب (نائب الرئيس)
السيد أيمن عبدالحميد زينل
السيد إياد رضا فرج

السيد جاسم سلمان عبدالله الشيخ

السيد خالد عبدالعزيز عبدالله الجاسم
الدكتورة مروة خالد الصباغ

اآلنسة رغدان صالح قا سم عبدالرسول
لجنة التدقيق ،وااللتزام،
والحوكمة ،والمخاطر

السيد خالد عبدالعزيز عبدالله الجاسم (الرئيس)
السيد إياد رضا فرج (نائب الرئيس)

السيد أيمن عبدالحميد زينل

اآلنسة رغدان صالح قاسم عبدالرسول
لجنة الترشيح والمكافآت

السيد مروان خالد طباره (الرئيس)

الدكتورة مروة خالد الصباغ (نائب الرئيس)
السيد جاسم سلمان عبدالله الشيخ

السيد خالد عبدالعزيز عبدالله الجاسم
لجنة المشتريات والمشاريع

صالح محمد الكليب (الرئيس)

الدكتورة مروة خالد الصباغ (نائب الرئيس)
السيد إياد رضا فرج

السيد جاسم سلمان عبدالله الشيخ
الرئيس التنفيذي

عنوان المكتب والمصنع

هنري واين كريغ

مبنى رقم  ، 1773طريق  ، 4236مجمع 342
ص.ب  ، 26787المنامة ،مملكة البحرين

هاتف  ، 17729984فاكس 17729312

بريد إلكترونيinfo@bfm.bh :
البنوك

بنك البحرين والكويت ش.م.ب

البنك األهلي المتحد ش.م ب
بنك البحرين الوطني ش.م.ب

المدققين

مسجل األسهم
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شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب (مقفلة)
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تقرير مجلس اإلدارة
طباره
السيد مروان خالد ّ

رئيس مجلس اإلدارة
حضرات السادة المساهمين الكرام،

نيابـ ًـة عــن مجلــس إدارة شــركة البحريــن لمطاحــن الدقيــق ش.م.ب( .المطاحــن) ،يســرني أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي للســنة الماليــة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2020

أداء الشركة
شــهد العــام الماضــي أزمــة صحيــة عالميــة أثــرت علــى العالــم بأســره علــى المســتوى االقتصــادي واالجتماعــي والسياســي .تداركــت المطاحــن
خطورة الوباء في وقت مبكر ،ومنذ البداية كانت االســتجابة ســريعة في اتخاذ تدابير اســتباقية للمســاعدة في الحد من تأثير  Covid - 19عبر
العديــد مــن أصحــاب المصلحــة .وســرعان مــا تبنــت الشــركة سلســلة مــن إجــراءات الصحــة والســامة االحترازيــة والوقائيــة التــي تهــدف إلــى
الحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا والحفــاظ علــى ســامة موظفيهــا  ،وضمــان اســتمرارية العمــل فــي منشــآتها التصنيعيــة ،وتلبيــة االحتياجــات
اليوميــة للســوق المحلــي .وبشــكل جماعــي  ،نجحــت هــذه اإلجــراءات فــي حمايــة الشــركة وأصحــاب المصلحــة مــن المخاطــر غيــر المبــررة
وعــززت دور المطاحــن كمــورد موثــوق بــه ويمكــن االعتمــاد عليــه.
دورا رئيسـ ًـيا فــي تنفيــذ التوجيهــات الحكوميــة المتعلقــة بالمخــزون وفيمــا
باإلضافــة إلــى اإلنتــاج اليومــي الروتينــي ،لعبــت الشــركة ً
أيضــا ً
يتعلــق باســتيراد مخــزون قمــح اســتراتيجي لمــدة  6أشــهر والحفــاظ عليــه لصالــح مملكــة البحريــن والمقيميــن فيهــا .تــم تخزيــن هــذا المخــزون
االســتراتيجي مــن قبــل المطاحــن نيابــة عــن الحكومــة للتخفيــف مــن االنقطاعــات المحتملــة لسلســلة التوريــد العالميــة والعقبــات األخــرى
المتعلقــة بتوريــد ونقــل القمــح إلــى مملكــة البحريــن مــن أســواق الحبــوب العالميــة خــال هــذه الفتــرة المتقلبــة.
علــى الرغــم مــن تراجــع الطلــب علــى الدقيــق فــي الســوق المحلــي خــال العــام بســبب اإلغــاق والتدابيــر االحترازيــة المتعلقــة ب ـ ،Covid-19
حافظــت المطاحــن علــى تحكــم جيــد فــي التكاليــف وعلــى مصاريفهــا التشــغيلية وتمكنــت مــن تحقيــق ربــح تشــغيلي قــدره  305,240دينــار
بحرينــي لهــذا العــام.
بشــكل عــام  ،حققــت شــركة المطاحــن صافــي ربــح للعــام بلــغ  1,086,159دينــار بحرينــي .وتماشــياً مــع النتائــج التــي تــم تحقيقهــا ،قــدم
مجلــس اإلدارة التوصيــات التاليــة للمســاهمين للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر :2020
توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بمعــدل  15فلســاً للســهم (أو  15٪مــن رأس المــال المدفــوع) بمبلــغ إجمالــي وقــدره  372,384دينــار
بحريني.
•تخصيص مبلغ  60,000دينار بحريني كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة( .تم إحتسابه في صافي الربح للسنة المذكورة أعاله).
•تخصيص مبلغ  20,000دينار بحريني لألعمال الخيرية.

•تحويل مبلغ  693,775دينار بحريني إلى حساب األرباح المستبقاة.
بلغــت الرســوم المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة مقابــل حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
 2020مبلــغ وقــدره  92,800دينــار بحرينــي ،وقــد تــم رصدهــا بالفعــل فــي صافــي الربــح المذكــور أعــاه.
بلغــت الرواتــب والمزايــا التــي اســتلمتها اإلدارة العليــا للشــركة خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2020مبلــغ وقــدره  175,872دينــار
بحريني.
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توجهات الشركة والنظرة المستقبلية:
ـوردا
عامــا الماضيــة مــن تاريخهــا ،واجهــت المطاحــن العديــد مــن التحديــات وتغلبــت عليهــا بنجــاح .اليــوم ،تعتبــر الشــركة مـ ً
خــال الخمســين ً
موثوقــا بــه فــي الســوق المحليــة وقــد توســعت عالقاتهــا التجاريــة لتشــمل الشــركات العالميــة متعــددة الجنســيات مثــل شــركة موندليــز
ً
العالميــة ،حيــث يتــم اســتخدام دقيــق المطاحــن بنجــاح فــي إنتــاج وتصديــر واحــدة أشــهر أنــواع البســكويت فــي العالــم (أوريــو).
إن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة لشــركة المطاحــن يؤكــدون لكــم عزمهــم علــى تطويــر وتوســيع أنشــطة الشــركة مــع االلتــزام بأعلــى
معاييــر الحوكمــة وتنفيــذ سياســات الرقابــة واألنظمــة الداخليــة وتطبيــق الجــودة عبــر أنظمــة الصحــة والســامة للشــركة .إن الهــدف
الجماعــي مــن ذلــك هــو ضمــان الحفــاظ علــى مكانــة الشــركة الرائــدة فــي الســوق والوفــاء بالتزامهــا بالحفــاظ علــى إمــدادات الدقيــق الوافــرة
لمملكتنــا الحبيبــة .كمــا تظــل الشــركة ملتزمــة بتنفيــذ خططهــا لتحديــث منشــآتها التصنيعيــة علــى الرغــم مــن التأخيــرات والتأجيــات الناجمــة
عــن جائحــة فيــروس كورونــا مــن خــال الثبــات فــي هــذه المهمــة  ،تهــدف المطاحــن إلــى الحفــاظ علــى الجــودة العاليــة لمنتجاتهــا ،توســيع
محفظــة منتجاتهــا واالحتفــاظ بمكانتهــا الرائــدة فــي ســوق البحريــن.

المسؤولية اإلجتماعية:
تركــزت أولوياتنــا علــى دعــم المجتمــع الــذي نحــن جــزء منــه ،حيــث شــملت تلــك االولويــات المســاهمة الســنوية للشــركة بالتعــاون مــع
المؤسســة الخيريــة الملكيــة لتوزيــع  8,000ســلة رمضانيــة علــى األســر المحتاجــة والمتعففــة خــال شــهر رمضــان الكريــم ،كمــا ســاهمنا فــي
حملــة «فينــا خيــر» بهــدف دعــم الجهــود الوطنيــة فــي مملكتنــا الحبيبــة ،إضافــة لذلــك قمنــا بتوفيــر  4,000كيــس طحيــن لدعــم العمالــة
الوافــدة المتضــررة مــن الجائحــة عــن طريــق احــدى الجمعيــات الخيريــة الخاصــة بهــم والتــي قامــت بدورهــا بتوزيعــه علــى اكبــر عــدد ممكــن
مــن المتضرريــن.

شكر وإمتنان
يــود مجلــس اإلدارة بالنيابــة عــن مســاهمي الشــركة أن يعــرب عــن إمتنانــه العميــق وتقديــره لمقــام حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن
عيســى آل خليفــة ملــك مملكــة البحريــن المفــدى ،وحضــرة صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب
القائــد األعلــى رئيــس مجلــس الــوزراء الموقــر ،علــى توجيهاتهــم الســديدة وحكمتهــم ودعمهــم خــال هــذه األوقــات غيــر المســبوقة..
كمــا نــود أن نتقــدم بالشــكر للــوزراء والــوكالء والمديريــن ورؤســاء اإلدارات فــي الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة بالمملكــة علــى توجيهاتهــم
الحكيمــة وتعاونهــم ودعمهم المســتمر.
إن نجــاح الشــركة لــم يكــن ممكنــاً مــن دون العمــل الشــاق والتفانــي مــن اإلدارة والموظفيــن ،هــذا ويشــاركني مجلــس اإلدارة فــي تقديــم
شــكرنا وتقديرنــا وإمتناننــا إلدارة الشــركة وجميــع العامليــن بهــا لتفانيهــم فــي العمــل وتحقيقهــم ألفضــل النتائــج الممكنــة فــي عــام
2020م .ونحــن محظوظــون بمثــل هــذا الفريــق الملتــزم والمتميــز ،ونحــن علــى ثقــة بــأن هــذا الفريــق ســيواصل تحقيــق أفضــل النتائــج
ـتقبال بــإذن اللــه تعالــى.
الممكنــة مسـ
ً

									 مروان خالد طباره
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رئيس مجلس اإلدارة
فبراير 2021

تقرير الحوكمة
2020

ال ـت ـقــرير السـنوي 2020

تقرير الحوكمة

1 .بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها الستكمال ميثاق حوكمة الشركات خالل عام  ،2020وكيفية تطبيقها.

تلتــزم شــركة البحريــن لمطاحــن الدقيــق ش.م.ب .بتبنــي وتطبيــق أعلــى المعاييــر المتعلقــة بحوكمــة الشــركات ،حيــث يتــم بشــكل دوري
مراجعــة وتحديــث دليــل اإلجــراءات والسياســات الخــاص بحوكمــة الشــركات واللوائــح التنظيميــة لمجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه
كال مــن:
وفقــاً لمتطلبــات ً
•ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب قرار رقم ( )19لسنة  ،2018بتاريخ  19مارس 2018
•دليل الرقابة العامة (« )»CBB Module HCفي المجلد  6من كتاب القواعد الصادر عن مصرف البحرين المركزي

2 .بيان بتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم في أسهم الشركة خالل العام  2020وفقاً للجدول
التالي:
•لم يكن هنالك أية تعامالت تذكر في أسهم الشركة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو/و أزواجهم وأبناؤهم.

3 .تشكيل مجلس اإلدارة:
أ  .تنــص المــادة  24مــن النظــام األساســي للشــركة علــى أن يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة ال يقــل عددهــم عــن
خمســة أعضــاء وال يزيــد عــن خمســة عشــر عضـ ًـوا .وفــي م  31ديســمبر  ، 2020كان إجمالــي عــدد االعضــاء المعينيــن
 /المنتخبيــن فــي مجلــس إدارة الشــركة ثمانيــة أعضــاء.

طباره
السيد مروان خالد ّ
غير تنفيذي  /مستقل منذ 2014

•رئيس مجلس اإلدارة
•رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
•رئيس لجنة الدعم

الخبرة

عاما في االستشارات االستراتيجية والمالية والمعامالت.
•خبرة أكثر من ً 20
•يشــغل حاليــاً منصــب الشــريك اإلداري فــي شــركة ســتراتم ( ،)Startumالمختصــة بتقديــم االستشــارات اإلداريــة وتتخــذ مــن مملكــة
البحريــن مقــراً لهــا
ـددا مــن المناصــب شــملت عملــه فــي قســم الخدمــات المصرفيــة للشــركات واالســتثمار العالمــي ســيتي بنــك
• َشــغل ســابقاُ عـ ً
( )Citibankفــي نيويــورك ولنــدن ومملكــة البحريــن ،وقــد ســاهم عبــر هــذا المنصــب بخدمــة مجموعــة مــن المؤسســات الحكوميــة
والشــركات الكبــرى مــن منطقــة الشــرق األوســط والعالــم.

المؤهالت

•شهادة ماجستير في اإلدارة الهندسية من جامعة ديوك ( )Dukeبالواليات المتحدة األمريكية.
•بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية واالقتصاد من جامعة ديوك ( )Dukeبالواليات المتحدة األمريكية.

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

•شريك إداري – سترا توم
•عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المخاطر – بنك البحرين للتنمية
•عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المخاطر – بنك البحرين اإلسالمي
•نائب رئيس مجلس اإلدارة السابق – بورصة البحرين
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ال ـت ـقــرير السـنوي 2020

السيد صالح محمد الكليب
غير تنفيذي  /مستقل منذ 2015

•نائب رئيس مجلس اإلدارة
•رئيس لجنة المشتريات والمشاريع

الخبرة

• يمتلك خبرة أكثر من  42عاماً في مجال الهندسة الميكانيكية ومجالس اإلدارة.

المؤهالت

•بكالوريوس الهندسة الميكانيكية.

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

•رئيس مجلس اإلدارة السابق – شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية
•نائب رئيس مجلس اإلدارة – بنك الكويت الصناعي

السيد خالد عبدالعزيز الجاسم
غير تنفيذي  /مستقل منذ 2020

•

•عضو مجلس اإلدارة
•رئيس لجنة التدقيق وااللتزام والحوكمة والمخاطر
•عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
•عضو لجنة الدعم
الخبرة

•عمل مع الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية كرئيس للتسويق لمدة ثالث سنوات.
•عمل في شركة آرثر أندرسن البحرين كمدقق أول للحسابات.
•التحق بأركابيتا في عام  1988وترقي إلى منصب المدير التنفيذي في أقل من أربع سنوات.
•أسس في  2013شركة  Ark Proventusوشركة أفكار القابضة.

المؤهالت

•ماجستير في إدارة األعمال التنفيذية من جامعة ببردين.
•البكالوريوس في علوم الكمبيوتر والرياضيات من جامعة والية كاليفورنيا ،لونج بيتش

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

•عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق – بنك البحرين اإلسالمي
•عضو مجلس اإلدارة – بنك سيكو
•عضو مجلس اإلدارة – Ark Proventus
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ال ـت ـقــرير السـنوي 2020

السيد إياد رضا فرج

غير تنفيذي  /مستقل منذ 2020
•عضو مجلس اإلدارة
•نائب رئيس لجنة التدقيق وااللتزام والحوكمة والمخاطر
•عضو لجنة المشتريات والمشاريع
الخبــرة
•يعمل كمدير لالستثمارات والتمويل في مصرف الطاقة األول.
•شغل منصب مدير تنفيذي في مجال تحليل األسهم للشرق األوسط وشمال أفريقيا لدى جولدمان ساكس الدولية.
•أنضم الى بنك أوف أمريكا ميريل لينش كمحلل أسهم.
•في عام  ،2004التحق ببنك الخليج الدولي كمحلل ألئتمان ثم ترقى الى منصب مدير عالقات.
•عمل في التوس لالدوية عام  2001كمحاسب ومطور أعمال.
المؤهالت

•ماجستير ( )INSEAD MBAفي إدارة األعمال من فرنسا.
•بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة بنتلي ،الواليات المتحدة األمريكية.

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

•مدير االستثمارات والتمويل في بنك الطاقة األول
•قائد ألهداف الحوكمة والنمو االستراتيجي لتصدير الباستا  -تركيا
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ال ـت ـقــرير السـنوي 2020

السيد أيمن عبدالحميد زينل
غير تنفيذي  /مستقل منذ 2017

•عضو مجلس اإلدارة
•عضو لجنة التدقيق وااللتزام والحوكمة والمخاطر

الخبرة

•الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية – شركة مطار البحرين ( 2017حتى اآلن)
عاما في المجال اإلداري والمالي في دول مجلس التعاون الخليجي.
•لديه خبرة تزيد عن ً 23
•الرئيس التنفيذي – ( )Real Capitalمن  2012إلى .2015
•القائــم بأعمــال رئيــس الشــؤون الماليــة واإلداريــة  -مستشــار الرئيــس التنفيــذي  -غرفــة البحريــن لتســوية المنازعــات مــن  2011إلــى
 ،2012البحريــن.
•عضو مجلس إدارة شركة عمان للتطوير من  2005إلى  ، 2007عمان.
•رئيس مجلس إدارة شركة الباطنة للتنمية واالستثمار القابضة من  2004إلى  ، 2007عمان.
•مهندس كمبيوتر  BAE SYSTEMS -من  1996إلى  ، 2000الواليات المتحدة األمريكية.

المؤهالت

•ماجستير إدارة أعمال من جامعة ويبستر  ،كلية األعمال  ،أورالندو  ،الواليات المتحدة األمريكية.
•بكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة فلوريدا الجنوبية ،كلية الهندسة  ،الواليات المتحدة األمريكية.

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

•الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية – شركة مطار البحرين ( 2017حتى اآلن)

اآلنسة رغدان صالح عبدالرسول
غير تنفيذي  /مستقل منذ 2020

•عضو مجلس اإلدارة
•عضو لجنة التدقيق وااللتزام والحوكمة والمخاطر
•عضو لجنة الدعم
الخبرة

• تمتلك خبرة أكثر من  11عاماً في المالية العامة واإلدارة وصنع السياسات واألطر اإلجرائية.
•تشغل حالياً منصب مدير سياسة اإليرادات العامة بوزارة المالية واالقتصاد الوطني.

المؤهالت

•ماجستير في اإلدارة العامة في  Aix-Marseilleبالتعاون مع جامعة البحرين ومعهد البحرين لإلدارة العامة.
•بكالوريوس محاسبة ومالية من الجامعة األهلية – البحرين.
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ال ـت ـقــرير السـنوي 2020

السيد جاسم سلمان الشيخ

غير تنفيذي  /مستقل منذ 2020

•عضو مجلس اإلدارة
•عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
•عضو لجنة الدعم
عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

•مدير سياسة اإليرادات العامة بوزارة المالية واالقتصاد الوطني.

الخبرة

•يمتلك أكثر من  22عاماً من الخبرة المهنية في الشركات الصناعية والمالية.
•بــدأ مســيرته المهنيــة فــي عــام  1998مــع ( ،)Alwheelوهــي إحــدى الشــركات المصنعــة لســبائك األلمنيــوم حيــث شــغل منصــب
المديــر العــام.
•شغل منصب مدير استثماري ببنك االستثمار الدولي في عام .2006
•انضم في عام  2013إلى شركة أوال لأللبان كرئيس تنفيذي.

المؤهالت

•بكالوريوس في الهندسة المتكاملة من جامعة ريدينج ،المملكة المتحدة.

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى
•الرئيس التنفيذي – شركة أوال لأللبان

د .مروة خالد الصباغ

غير تنفيذي  /غير مستقل منذ 2014
•عضو مجلس اإلدارة
•نائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
•نائب رئيس لجنة المشتريات والمشاريع
•عضو لجنة الدعم
الخبرة

•تمتلك خبرة تزيد عن  7سنوات في مجال االستثمار في الرعاية الصحية والتعليم.

المؤهالت

•دكتوراه في أبحاث الطب السريري.
•البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) علم األحياء  -جامعة نوتنغهام ،بريطانيا

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى

•مدير ضمن فريق اإلستثمارات – شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)

16

ال ـت ـقــرير السـنوي 2020
ب  .بيان بما يلي:
1 .جملة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام .2019
بلــغ إجمالــي المكافــآت المدفوعــة ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2019مبلــغ إجمالــي
وقــدره  60,000دينــار بحرينــي.
2 .جملة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة عن العام  2020والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي
للمصادقة عليها.
يبلــغ إجمالــي المكافــآت المقترحــة لمجلــس إدارة الشــركة عــن العــام  2020مبلــغ إجمالــي وقــدره  60,000دينــار بحرينــي .وتخضــع هــذا
هــذه المكافــأة لموافقــة المســاهمين.
3 .بيان بتفاصيل بدالت حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة
المالية للعام  2020وفقاً للجدول التالي:
فــي عــام  ، 2020تــم انتخــاب مجلــس إدارة جديــد مــن قبــل المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي الــذي انعقــد فــي
ً
حديثــا:
 19أبريــل  .2020توضــح الجــداول أدنــاه رســوم مجلــس اإلدارة الســابق والمنتخــب

مجلس اإلدارة ()2023-2020
#

اإلسم

1

السيد مروان خالد طباره

إجمالي بدالت حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
مجلس اإلدارة واللجان

•مجلس اإلدارة
•لجنة الترشيحات والمكافآت
•لجنة الدعم

قيمة البدل (د.ب*).
9,000

2

السيد صالح محمد الكليب

•مجلس اإلدارة
•لجنة المشتريات والمشاريع

5,000

3

السيد خالد عبدالعزيز الجاسم

•مجلس اإلدارة
•لجنة التدقيق واإللتزام والحوكمة والمخاطر
•لجنة الترشيحات والمكافآت
•لجنة الدعم

10,000

4

السيد جاسم سلمان الشيخ

5

السيد إياد رضا فرج

6

اآلنسة رغدان صالح عبدالرسول

7

د .مروة خالد الصباغ

•مجلس اإلدارة
•لجنة المشتريات والمشاريع
•لجنة الترشيحات والمكافآت
•لجنة الدعم

9,500

8

السيد أيمن عبدالحميد زينل

•مجلس اإلدارة
•لجنة التدقيق واإللتزام والحوكمة والمخاطر

5,500

•مجلس اإلدارة
•لجنة المشتريات والمشاريع
•لجنة الترشيحات والمكافآت

•مجلس اإلدارة
•لجنة التدقيق واإللتزام والحوكمة والمخاطر
•لجنة المشتريات والمشاريع

•مجلس اإلدارة
•لجنة التدقيق واإللتزام والحوكمة والمخاطر
•لجنة الدعم

6,500

7,500

8,500

* يرجى الرجوع إلى القسم ت 3.و  5و  6و  9و  10و  11أدناه للحصول على تفاصيل الحضور.
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مجلس اإلدارة ()2020-2017
#

اإلسم

إجمالي بدالت حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
اللجان ومجلس اإلدارة

قيمة البدل (د.ب*).

1

السيد عبداللطيف خالد العوجان

•مجلس اإلدارة
•لجنة الترشيحات والمكافآت
•لجنة المشتريات
•لجنة اإلستثمار

4,200

2

السيد صالح محمد الكليب

•مجلس اإلدارة
•لجنة الترشيحات والمكافآت
•لجنة المشتريات

3,000

3

السيدة أفنان راشد الزياني

•مجلس اإلدارة
•لجنة التدقيق
•لجنة الحوكمة

3,500

4

السيد عباس عبدالمحسن رضي

•مجلس اإلدارة
•لجنة التدقيق
•لجنة الحوكمة
•لجنة الترشيحات والمكافآت

4,000

5

السيد عادل أحمد عبدالملك

6

السيد مروان خالد طباره

7

د .مروة خالد الصباغ

•مجلس اإلدارة
•لجنة الترشيحات والمكافآت
•لجنة اإلستثمار

3,000

8

السيد أيمن عبدالحميد زينل

•مجلس اإلدارة
•لجنة التدقيق
•لجنة الحوكمة

3,000

•مجلس اإلدارة
•لجنة التدقيق
•لجنة الحوكمة

•مجلس اإلدارة
•لجنة المشتريات
•لجنة اإلستثمار

3,500

4,000

* يرجى الرجوع إلى القسم ت 3.و  5و  6و  9و  10و  11أدناه للحصول على تفاصيل الحضور.
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ت  .عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة التــي عقــدت خــال الســنة الماليــة  2020مــع بيــان تواريــخ انعقادهــا ،وعــدد مــرات
الحضــور الشــخصي أو عــن طريــق وســائل اإلتصــال المرئــي لجميــع األعضــاء مــع بيــان األعضــاء الحاضريــن بالوكالــة.
فــي عــام  ، 2020تــم تعييــن  /انتخــاب مجلــس إدارة جديــد مــن قبــل المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي فــي 19
أبريــل  .2020يوضــح أدنــاه حضــور مجلــس اإلدارة الحالــي والســابق.

1 .مجلس اإلدارة (:)2023 – 2020
عقــد المجلــس الجديــد مــا مجموعــه ســتة اجتماعــات فــي عــام  ، 2020والتــي عقــدت فــي  5مايــو 20 ،مايــو 16 ،يوليــو 12 ،أغســطس10 ،
نوفمبــر و  15ديســمبر .تــم عقــد جميــع االجتماعــات عبــر :Zoom
السيد مروان خالد طباره
السيد صالح محمد الكليب
السيد خالد عبدالعزيز الجاسم
السيد جاسم سلمان الشيخ
السيد إياد رضا فرج
اآلنسة رغدان صالح عبدالرسول
د .مروة خالد الصباغ
السيد أيمن عبدالحميد زينل

( 6اجتماعات)
( 6اجتماعات)
( 6اجتماعات)
( 6اجتماعات)
( 6اجتماعات)
( 6اجتماعات)
( 6اجتماعات)
( 6اجتماعات)

2 .مجلس اإلدارة ()2020 – 2017
عقد المجلس السابق ما مجموعه أربعة اجتماعات في عام  ، 2020والتي عقدت في  22يناير ،و  29فبراير 19 ،مارس و  18أبريل:
السيد عبداللطيف خالد العوجان
السيد صالح محمد الكليب
السيدة أفنان راشد الزياني
السيد عباس عبدالمحسن رضي
السيد عادل أحمد عبدالملك
السيد مروان خالد طباره
د .مروة خالد الصباغ
السيد أيمن عبدالحميد زينل

( 4اجتماعات)
( 3اجتماعات ،حضر  1منها مرئياً )
( 4اجتماعات ،حضر  1منها مرئياً )
( 4اجتماعات ،حضر  1منها مرئياً )
( 4اجتماعات ،حضر  1منها مرئياً )
( 4اجتماعات ،حضر  3منها مرئياً )
( 4اجتماعات ،حضر  2منها مرئياً )
( 3اجتماعات ،حضر  1منها مرئياً )

ـاء علــى تفويــض مــن المجلــس إلــى
ث  .بيــان مهــام واختصاصــات مجلــس اإلدارة التــي قامــت بهــا اإلدارة التنفيذيــة بنـ ً
اإلدارة مــع تحديــد مــدة وصالحيــة التفويــض.
لم تكن هناك أية مهام واختصاصات فوضها مجلس اإلدارة إلى اإلدارة التنفيذية خالل عام .2020

ج  .بيــان بتفاصيــل التعامــات التــي تمــت مــع األطــراف ذات العالقــة (أصحــاب المصالــح) مــع توضيــح طبيعــة العالقــة
ونــوع التعامــل.
مــدرج تفاصيــل المعامــات مــع األطــراف ذوي العالقــة فــي اإليضــاح رقــم ( )23مــن البيانــات الماليــة المدققــة للســنة المنتهيــة 31
ديســمبر .2020
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ح  .الهيــكل التنظيمــي الخــاص بالشــركة بحيــث يشــمل الصــف األول والثانــي بحــد أدنــى ،علــى أن يشــمل المديــر العــام
و/أو الرئيــس التنفيــذي ونائــب المديــر العــام والمــدراء العامليــن فــي الشــركة.
مجلس اإلدارة
لجنة التدقيق واإللتزام
والحوكمة والمخاطر

لجنة المشتريات
والمشاريع

لجنة الترشيحات
والمكافآت

لجنة الدعم

مدير تنفيذي  -الشؤون
اإلدارة وسكرتير مجلس
اإلدارة

مدير أول  -المخاطر
واإللتزام
الرئيس التنفيذي

مدير أول  -فني

مدير أول  -الضمان
والجودة

مدير  -المشاريع الخاصة

مدير أول  -المطحنة

مدير أول  -تقنية
المعلومات

مدير أول  -الشؤون
المالية

مدير أول  -المشتريات

خ .جملــة المكافــآت المدفوعــة لموظفــي اإلدارة التنفیذیــة الرئیســین (أكبــر خمســة موظفیــن) ،بمــا فــي ذلــك الرواتــب
والفوائــد والعــاوات والزیــادات وخیــارات األســھم ومكافــأة نھایــة الخدمــة والمعاشــات ...إلــخ.
اجمالــي المكافــآت المدفوعــة للمســؤولين التنفيذييــن الرئيســيين (بمــا فــي ذلــك الرواتــب والمزايــا األخــرى) هــو  175,872دينــار
بحرينــي .يرجــى الرجــوع إلــى اإليضــاح ( )23مــن البيانــات الماليــة المدققــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2020للحصــول علــى
التفاصيــل.

5 .مدقق الحسابات الخارجي:
أ  .تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين وأدائه المهني.

تمتلــك شــركة «كــي بــي أم جــي» حضــوراً فــي مملكــة البحريــن زادت عــن  50عامــاً .بــدأت كشــركة محليــة صغيــرة حيــث تأسســت فــي
عــام 1968م علــى يــد المرحــوم جاســم محمــد فخــرو و االســتاذ حســين قاســم .أصبحــت «كــي بــي أم جــي» فــي البحريــن واحــدة مــن
أكبــر وأعــرق شــركات الخدمــات المهنيــة العالميــة فــي البــاد .يعمــل لــدى شــركة «كــي بــي أم جــي» فــي البحريــن أكثــر مــن  380موظفــاً
وشــريكاً محترفــاً .يمثــل البحرينيــون أكثــر مــن  60%مــن إجمالــي القــوى العاملــة ويشــغلون العديــد مــن المناصــب القياديــة والمهنيــة
العليــا فــي الشــركة.
عمــل مدققــو «كــي بــي أم جــي» علــى تدقيــق البيانــات الماليــة للشــركة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2019وفقــاً للمعاييــر
الدوليــة للتدقيــق .إن مدققــي «كــي بــي أم جــي» مطالبــون وفقــاً لتلــك المعاييــر بإيصــال المســائل الناجمــة عــن اجــراءات التدقيــق الــى
األطــراف المســؤولين عــن شــؤون الحوكمــة واللذيــن مــن ضمنهــم إمــا أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة أو أعضــاء لجنــة التدقيــق أنفســهم.

يتــم التدقيــق بالطريقــة التــي يراهــا المدققــون ضروريــة لتمكينهــم مــن إنجــاز مســؤولياتهم المهنيــة علــى أكمــل وجــه دون أي تدخــل
أو تأثيــر أي مــن أفــراد اإلدارة التنفيذيــة أو أعضــاء مجلــس اإلدارة .يلتــزم المدققــون بفهــم النظــام المحاســبي للشــركة ونظــام الرقابــة
الداخلــي مــن أجــل تقييــم مــدى كفاءتــه ،وتختلــف طبيعــة ومــدى اإلختبــارات التــي يقــوم بهــا المدقــق بإختــاف تقييمهــم لنظــام
المحاســبة فــي الشــركة ونظــام الرقابــة الداخليــة.
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ب  .بيــان األتعــاب والتكاليــف الخاصــة بالتدقيــق أو الخدمــات التــي قدمهــا مدقــق الحســابات الخارجــي خــال العــام
( 2020المعنــي) ،إضافــة إلــى بيــان بعــدد الســنوات التــي قضاهــا كمدقــق حســابات خارجــي للشــركة .وذلــك حســب
الجــدول التالــي:
اسم مكتب التدقيق

كي بي أم جي فخرو

عدد السنوات التي قضاها المكتب كمدقق حسابات خارجي للشركة

 7سنوات

اسم الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة

جعفر القبيطي

عدد السنوات التي قضاها الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة

 7سنوات

إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ( 2020دينار)

 17,750دينار بحريني

أتعــاب وتكاليــف الخدمــات الخاصــة األخــرى بخــاف التدقيــق للبيانــات الماليــة لعــام ( 2020دينــار) إن وجــدت
وفــي حــال عــدم وجــود أيــة أتعــاب أخــرى يتــم ذكــر ذلــك صراحـ ًـة

 2,750دينار بحريني

6 .لجنة التدقيق واإللتزام والحوكمة والمخاطر:

بعــد انتخــاب مجلــس اإلدارة الجديــد فــي عــام ُ ، 2020أعيــد إنشــاء «لجنــة التدقيــق و لجنــة الحوكمــة» ،والتــي كانــت تابعــة لمجلــس
اإلدارة الســابق /بصالحيــات ومســؤوليات مختلفــة تحــت اســم «لجنــة التدقيــق وااللتــزام والحوكمــة والمخاطــر».

أ  .أسماء أعضاء اللجنة ،وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
أعضاء اللجنة:
•السيد خالد عبدالعزيز الجاسم ������������������������������	رئيس اللجنة
•السيد إياد رضا فرج ����������������������������������������������	نائب رئيس اللجنة
•اآلنسة رغدان صالح عبدالرسول���������������������������	عضو اللجنة
•السيد أيمن عبدالحميد زينل���������������������������������	عضو اللجنة
تهــدف لجنــة التدقيــق وااللتــزام والحوكمــة والمخاطــر لمســاعدة مجلــس إدارة الشــركة فــي الوفــاء بمســؤولياته الرقابيــة  ،وتحديــداً (أ)
اختيــار المدقــق الخارجــي وتعيينــه وتحديــد أتعابهــم وإنهــاء خدماتــه ،عنــد اقتضــاء 1لــك ،خاضــع لموافقــة مجلــس اإلدارة والمســاهمين،
(ب) مراجعــة الممارســات المحاســبية والماليــة للشــركة  ،وســامة الرقابــة الماليــة والرقابــة الداخليــة والبيانــات الماليــة ( ،ج) اختيــار
وتعييــن وإنهــاء المدقــق الداخلــي  ،عنــد اقتضــاء ذلــك /وتحديــد الميزانيــة المخصصــة للتدقيــق الداخلــي (د) اإلشــراف علــى تطبيــق
وتنيــذ إطــار إدارة المخاطــر ؛ والتأكــد مــن أن الشــركة لديهــا ضوابــط كافيــة لتحديــد المخاطــر ومراقبتهــا واإلبــاغ عنهــا (د) رفــع
التوصيــات لمجلــس اإلدارة مــن وقــت آلخــر بشــأن التعديــات المقترحــة علــى دليــل الكوكمــة الخــاص بالشــركة  ،والتــي ُيشــكل إطــار
عمــل سياســة الحوكمــة بالشــركة والــذي يتوافــق مــع ميثــاق حوكمــة الشــركات فــي مملكــة البحريــن ومجلــد قواعــد مصــرف البحريــن
المركــزي.
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ب  .عــدد اإلجتماعــات التــي عقدتهــا اللجنــة خــال الســنة وتواريخهــا لمناقشــة المســائل المتعلقــة بالبيانــات الماليــة
وأيــة أمــور أخــرى ،وبيــان عــدد مــرات الحضــور الشــخصي لألعضــاء فــي اإلجتماعــات المنعقــدة.
1 .مجلس اإلدارة ()2023 – 2020
عقــدت اللجنــة المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة الجديــد مــا مجموعــه خمســة اجتماعــات فــي عــام  ، 2020والتــي عقــدت فــي  3يونيــو،
 22يونيــو 10 ،أغســطس 18 ،أكتوبــر و  8نوفمبــر .وعقــدت جميــع االجتماعــات عبــر :Zoom
السيد خالد عبدالعزيز الجاسم
السيد إياد رضا فرج
اآلنسة رغدان صالح عبدالرسول
السيد أيمن عبدالحميد زينل

( 5اجتماعات)
( 5اجتماعات)
( 5اجتماعات)
( 5اجتماعات)

2 .مجلس اإلدارة ()2020 – 2017
عقدت لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة السابق اجتماعين في عام  ، 2020وقد عقدا في  14يناير و  27فبراير:
( 2اجتماعات)
السيد عباس عبدالمحسن رضي
( 2اجتماعات)
السيدة أفنان راشد الزياني
( 2اجتماعات)
السيد عادل أحمد عبدالملك
( 2اجتماعات)
السيد أيمن عبدالحميد زينل
عقدت لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة السابق اجتماعاً واحداً في  14يناير:
( 1اجتماعات)
السيد عباس عبدالمحسن رضي
( 1اجتماعات)
السيدة أفنان راشد الزياني
( 1اجتماعات)
السيد عادل أحمد عبدالملك
( 1اجتماعات)
السيد أيمن عبدالحميد زينل

7 .لجنة الترشيح والمكافآت:
أ .أسماء أعضاء اللجنة ،وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
أعضاء اللجنة:
•السيد مروان خالد طباره ��������������������������������������	رئيس اللجنة
•د .مروة خالد الصباغ ��������������������������������������������	نائب رئيس اللجنة
•السيد خالد عبدالعزيز الجاسم ������������������������������	عضو اللجنة
•السيد جاسم سلمان عبدالله الشيخ ��������������������	عضو اللجنة

تهــدف لجنــة الترشــيحات والمكافــآت لمســاعدة مجلــس إدارة الشــركة فــي الوفــاء بمســؤولياته الرقابيــة مــن أجــل (أ) مراجعــة جميــع
المرشــحين لعضويــة مجلــس اإلدارة المقترحيــن مــن قبــل المســاهمين (ب) تقديــم توصيــات إلــى مجلــس اإلدارة مــن وقــت آلخــر فيمــا
يتعلــق بالتغييــرات التــي تعتقــد اللجنــة أنهــا مناســبة بالنســبة لحجــم وتكويــن مجلــس اإلدارة أو أي لجنــة تابعــة لمجلــس اإلدارة ( ،ج)
تنســيق وتنظيــم التقييــم الســنوي لمجلــس اإلدارة ولجــان المجلــس (د) التوصيــة بتعييــن وظائــف الشــاغرة فــي اإلدارة التنفيذيــة بمــا
فــي ذلــك الرئيــس التنفيــذي ( ،هــ) الموافقــة علــى سياســة المكافــآت فــي الشــركة ومراقبتهــا ومراجعتهــا  ،وتقييــم اإلدارة التنفيذيــة.
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ب  .بيــان بعــدد االجتماعــات التــي عقدتهــا اللجنــة خــال الســنة الماليــة وتواريــخ انعقادهــا ،مــع بيــان عــدد مــرات الحضــور
الشــخصي لجميــع أعضــاء اللجنــة.
1 .مجلس اإلدارة ()2023 – 2020
عقــدت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت لمجلــس اإلدارة الجديــد مــا مجموعــه ثالثــة اجتماعــات فــي عــام  ، 2020والتــي عقــدت فــي 16
يونيــو  14 ،يوليــو و  26أكتوبــر .وعقــدت جميــع االجتماعــات عبــر :Zoom
السيد مروان خالد طباره
د .مروة خالد الصباغ
السيد خالد عبدالعزيز الجاسم
السيد جاسم سلمان الشيخ

( 3اجتماعات)
( 3اجتماعات)
( 3اجتماعات)
( 3اجتماعات)

2 .مجلس اإلدارة ()2020 – 2017
عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس اإلدارة السابق اجتماعاً واحداً في  14يناير :2020
السيد عبداللطيف خالد العوجان
السيد صالح محمد الكليب
السيد عباس عبدالمحسن رضي
د .مروة خالد الصباغ

( 1اجتماعات)
( 1اجتماعات)
( 1اجتماعات)
( 1اجتماعات)

8 .لجنة الحوكمة:
.أأسماء أعضاء اللجنة ،وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها.

بعــد انتخــاب مجلــس اإلدارة الجديــد فــي عــام  ، 2020تولــت لجنــة الحوكمــة التابعــة لمجلــس اإلدارة الســابق مهــام ومســؤوليات لجنــة
ً
وفقــا لذلــك.
حديثــا  ،وتــم حــل لجنــة الحوكمــة ً
التدقيــق وااللتــزام والحوكمــة والمخاطــر التــي تــم إنشــاؤها

يرجــى الرجــوع إلــى البنــد ( )5أعــاه للتعــرف علــى تكويــن لجنــة التدقيــق وااللتــزام والحوكمــة والمخاطــر وأدوارهــا ومســؤولياتها فيمــا
يتعلــق بجوانــب حوكمــة الشــركات.

 .بملخص عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام .2020

قامــت لجنــة التدقيــق واإللتــزام والحوكمــة والمخاطــر بمراجعــة وتحديــث الدليــل الخــاص بحوكمــة الشــركات بالشــركة واللوائــح
التنظيميــة لمجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه.

9 .اسم مسئول حوكمة الشركة ومؤهالته وتاريخ التعيين وبيان أرقام التواصل معه.

تــم تعييــن الســيد علــي عبداإللــه المعلــم فــي منصــب مســؤول الحوكمــة فــي شــركة البحريــن لمطاحــن الدقيــق ش.م.ب .اعتبــاراً مــن 4
نوفمبــر  .2018الســيد علــي حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي هندســة الكمبيوتــر مــن جامعــة البحريــن .فيمــا يلــي تفاصيــل االتصــال:
رقم التحويل105 :
17729984
•رقم المكتب:
•رقم الهاتف المتنقل39244610 :
ali.a@bfm.bh
•البريد االلكتروني:
باإلضافة إلى لجان مجلس اإلدارة أعاله ،قامت الشركة بتشكيل اللجان التالية:
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	10.لجنة المشتريات والمشاريع:

بعــد انتخــاب مجلــس اإلدارة الجديــد فــي عــام  ، 2020أعيــد إنشــاء «لجنــة المشــتريات» بصالحيــات ومســؤوليات مختلفــة تحــت اســم
«لجنــة المشــتريات والمشــاريع».

11.أسماء أعضاء اللجنة ،وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
أعضاء اللجنة:
•السيد صالح محمد الكليب����������������������������������	رئيس اللجنة
•د .مروة خالد الصباغ ��������������������������������������������	نائب رئيس اللجنة
•السيد جاسم سلمان عبدالله الشيخ ��������������������	عضو اللجنة
•السيد إياد رضا فرج ����������������������������������������������	عضو اللجنة

وتهدف هذه اللجنة لمســاعدة مجلس إدارة الشــركة في الوفاء بمســؤولياته الرقابية فيما يتعلق بـ (أ) مشــتريات القمح والمشــتريات
العامة األخرى ،و (ب) المشاريع الرئيسية والنفقات الرأسمالية.

	12.بيان بعدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل السنة المالية وتواريخ انعقادها ،مع بيان عدد مرات
الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.
1 .مجلس اإلدارة ()2023 – 2020
عقــدت لجنــة المشــتريات والمشــاريع المنبثقــة مــن مجلــس االدارة الجديــد مــا مجموعــه أربعــة اجتماعــات فــي عــام  ،2020والتــي
عقــدت فــي  4يونيــو 12 ،يوليــو 25،أغســطس و  26نوفمبــر .تــم عقــد جميــع االجتماعــات عبــر :Zoom
السيد صالح محمد الكليب
السيد جاسم سلمان الشيخ
السيد إياد رضا فرج
د .مروة خالد الصباغ

( 4اجتماعات)
( 4اجتماعات)
( 4اجتماعات)
( 4اجتماعات)

2 .مجلس اإلدارة ()2020 – 2017
عقــدت لجنــة المشــتريات التابعــة لمجلــس اإلدارة الســابق مــا مجموعــه ثالثــة اجتماعــات فــي عــام  ، 2020والتــي عقــدت فــي  3فبرايــر،
و  11فبرايــر و  19مــارس:
السيد عبداللطيف خالد العوجان
السيد صالح محمد الكليب
السيد مروان خالد طباره
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13.لجنة الدعم:
.أأسماء أعضاء اللجنة ،وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

أعضاء اللجنة:
رئيس اللجنة
•السيد مروان خالد طباره
نائب رئيس اللجنة
•د .مروة خالد الصباغ
عضو اللجنة
•السيد خالد عبدالعزيز الجاسم
•اآلنسة رغدان صالح عبدالرسول عضو اللجنة

هــذه اللجنــة مؤقتــة حيــث تــم إنشــائها خــال عــام  2020لمســاعدة مجلــس إدارة الشــركة فــي الوفــاء بمســؤولياته الرقابيــة فيمــا
يتعلــق (أ) باإلشــراف علــى مراجعــة ترتيبــات الدعــم واالنتهــاء مــن إطــار  /عقــد الدعــم مــع حكومــة البحريــن ،و (ب) التأكــد مــن أن مجلــس
اإلدارة لديــه فهــم واضــح للجوانــب التجاريــة التــي ستشــكل أســاس إطــار  /عقــد الدعــم مــع الحكومــة.

 .ببيــان بعــدد االجتماعــات التــي عقدتهــا اللجنــة خــال الســنة الماليــة وتواريــخ انعقادهــا ،مــع بيــان عــدد مــرات الحضــور
الشــخصي لجميــع أعضــاء اللجنــة.
عقــدت اللجنــة المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة الجديــد مــا مجموعــه ســتة اجتماعــات فــي عــام  ، 2020والتــي عقــدت فــي  30يونيــو9 ،
يوليــو 11 ،أغســطس 9 ،ســبتمبر 14 ،ســبتمبر و  18أكتوبــر .وعقــدت جميــع االجتماعــات عبــر :Zoom
السيد مروان خالد طباره
د .مروة خالد الصباغ
السيد خالد عبدالعزيز الجاسم
اآلنسة رغدان صالح عبدالرسول

( 6اجتماعات)
( 6اجتماعات)
( 6اجتماعات)
( 6اجتماعات)

14.لجنة االستثمار:
.أ أسماء أعضاء اللجنة ،وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

بعــد انتخــاب مجلــس اإلدارة الجديــد فــي عــام  ،2020تــم حــل لجنــة االســتثمار .ويتولــى مجلــس اإلدارة الحالــي اإلشــراف علــى
االســتثمارات.

 .ببيــان بعــدد االجتماعــات التــي عقدتهــا اللجنــة خــال الســنة الماليــة وتواريــخ انعقادهــا ،مــع بيــان عــدد مــرات الحضــور
الشــخصي لجميــع أعضــاء اللجنــة.
واحدا في عام  2020في  19مارس ،والذي تم عقده إلكترونياً :
اجتماعا
عقدت اللجنة المنبثقة من مجلس اإلدارة السابق
ً
ً
السيد عبداللطيف خالد العوجان ,رئيس اللجنة
السيد مروان خالد طباره ,نائب رئيس اللجنة
د .مروة خالد الصباغ ,عضو اللجنة

( 1اجتماعات)
( 1اجتماعات)
( 1اجتماعات)

15.تفاصيل أية مخالفات مرتكبة خالل السنة المالية وبيان أسبابها (إن وجدت) ،وخطة معالجتها لتجنب
مستقبال.
تكرارها
ً
ال يوجد أية مخالفة مرتكبة خالل العام .2020
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16.بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خالل العام  2020في تنمية المجتمع
المحلي والحفاظ على البيئة( .في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي
مساهمات) مع بيان الجهات التي تلقت تلك المساهمات.
تركــزت أولوياتنــا عــل دعــم المجتمــع الــذي نحــن جــزء منــه ،حيــث شــملت تلــك االولويــات المســاهمة الســنوية للشــركة بالتعــاون مــع
المؤسســة الخيريــة الملكيــة لتوزيــع  8,000ســلة رمضانيــة علــى األســر المحتاجــة والمتعففــة خــال شــهر رمضــان الكريــم ،كمــا ســاهمنا
فــي حملــة «فينــا خيــر» بهــدف دعــم الجهــود الوطنيــة فــي مملكتنــا الحبيبــة ،إضافــة لذلــك قمنــا بتوفيــر  4,000كيــس طحيــن لدعــم
العمالــة الوافــدة المتضــررة مــن الجائحــة عــن طريــق احــدى الجمعيــات الخيريــة ،والتــي قامــت بدورهــا بتوزيعــه علــى اكبــر عــدد ممكــن
مــن المتضرريــن.

.أبيــان بتوزيــع ملكيــة المســاهمين كمــا فــي   31ديســمبر ( 2020أفــراد ،شــركات ،حكومــات ،أو منظمــات) مصنفــة علــى
النحــو التالــي :محلــي ،خليجــي ،عربــي ،وأجنبــي.

#

تصنيف المساهم

1
2
3

محلي
عربي
أجنبي
المجموع

نسبة األسهم المملوكة
أفراد

23.16%
7.71%
%0.005
30.87%

2.56%
0.67%
%3.23

شركات

حكومة أو منظمات

65.90%
65.90%

المجموع

91.62%
8.38%
0.005%
%100

 .ببيــان بالمســاهمين الذيــن يملكــون  5%أو أكثــر مــن رأس مــال الشــركة مــع بيــان اســم الشــخص الطبيعــي مالــك
األســهم المســتفيد النهائــي ،كمــا فــي  31ديســمبر  2020حســب الجــدول التالــي:

#
1
2
3

االسم
شركة ممتلكات البحرين القابضة
شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية
عبدالحميد زينل محمد زينل

نسبة األسهم
اسم الشخص الطبيعي المستفيد
المملوكة
عدد األسهم
النهائي
من رأس مال
المملوكة
الشركة
حكومة البحرين
65.73% 16,322,806
شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية
7.44%
1,848,000
عبدالحميد زينل محمد زينل
6.70%
1,664,430

 .تبيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في  2020/12/31حسب الجدول التالي:
#
1
2
3
4
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ملكية األسهم (سهم)
أقل من 50,000
من  50,000إلى أقل من 500,000
من  500,000إلى أقل من 5,000,000
أكثر من 5,000,000

عدد المساهمين
1685
15
2
1

عدد األسهم المملوكة
3668915
1443849
3396930
16322806

نسبة األسهم المملوكة
من رأس المال
14.77%
5.81%
13.68%
65.73%

ال ـت ـقــرير السـنوي 2020
 .ثبيان األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام .2020

يرجــى اإلطــاع علــى تقريــر مجلــس اإلدارة المرفــق مــع البيانــات الماليــة الســنوية المدققــة عــن الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
 2020لتبيــان األحــداث الرئيســية التــي صادفــت الشــركة للســنة المنتهيــة  31ديســمبر .2020

	17.توضيح مدى االلتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات ،وفقاً للتالي:
المبدأ

غير ملتزم ملتزم جريئاً ملتزم كلياً

المبــدأ  :1وجــود مجلــس إدارة للشــركة فعــال
ومؤھــل علمیــاً وذو خبــرة.
المبــدأ  :2یجــب أن یكــون لــدى أعضــاء مجلــس اإلدارة
ووالء كاملین للشــركة.
واإلدارة التنفیذیة إخالصاً
ً
المبــدأ  :3یجــب علــى مجلــس اإلدارة أن یقــوم بوضــع
قیــود صارمــة وشــدیدة علــى التدقیــق والتقاریــر
المالیــة ،والرقابــة الداخلیــة ،وااللتــزام بالقانــون.

المبــدأ  :4علــى الشــركة أن تقــوم بوضــع إجــراءات
فعالــة لتعییــن وتدریــب وتقییــم أعضــاء مجلــس
اإلدارة.
المبــدأ  :5یجــب علــى الشــركة مكافــأة أعضــاء مجلس
اإلدارة وكبار المســئولین بطریقة عادلة ومســئولة.
المبــدأ  :6یجــب علــى مجلــس اإلدارة وضــع ھیــكل
إداري واضــح وفعــال للشــركة ،وتحدیــد المســمیات
الوظیفیــة والصالحیــات والمھــام والمســئولیات.

المبــدأ  :7یجــب علــى الشــركة أن تتواصــل مــع
المســاھمین ،وتشــجعھم علــى المشــاركة وتحتــرم
حقو قھــم .
المبــدأ  :8یجــب أن تقــوم الشــركة باإلفصــاح عــن
حوكمتھــا.
المبــدأ : :9تلتــزم الشــركات التــي تقــدم الخدمــات
اإلســامية بمبــادئ الشــريعة اإلســامية.
المبــدأ  :10یجــب علــى مجلــس اإلدارة التأكــد مــن
ســامة البیانــات المالیــة المقدمــة للمســاھمین ،مــن
خــال االســتعانة بمدققــي الحســابات الخارجییــن.
المبــدأ  :11یجــب أن تســعى الشــركة مــن خــال
المســئولیة االجتماعیــة إلــى ممارســة دورھــا
كمواطــن صالــح.

توضيح أسباب عدم االلتزام (أن
وجدت)

√
√
√
√
√
√
√
√
-

ال ينطبق

√
√

18.أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية.

يرجى الرجوع إلى إفصاحات الشركة على موقع بورصة البحرين.

							
مروان خالد طباره

توقيع رئيس مجلس اإلدارة

ختم الشركة الرسمي

التاريخ  28 :فبراير 2021
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البيانات المالية

 31ديسمبر 2020

ال ـت ـقــرير السـنوي 2020
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ال ـت ـقــرير السـنوي 2020

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)

بيان المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني
إيضاح

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
العقارات واآلالت والمعدات

5

2020

2019

6,091,403

3,873,578

6,091,403

3,873,578

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

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

مجموع الموجودات المتداولة

24,032,133

22,105,282

مجموع الموجودات

30,123,536

25,978,860

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

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

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

20,884,437

20,066,534

351,343
83,923

121,083
64,870

435,266

185,953

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

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

مجموع المطلوبات المتداولة

8,803,833

5,726,373

مجموع المطلوبات

9,239,099

5,912,326

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

30,123,536

25,978,860

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

6
7
8
9

10

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

21
11

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

ﻣروان ﺧﺎﻟد طﺑﺎره
رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة

21
12
13
9

ﺻﻼح ﻣﺣﻣد اﻟﻛﻠﯾب
ﻧﺎﺋب ﻣﺟﻠس اﻹدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية.
8
32

ھﻧري واﯾن ﻛرﯾﻎ
اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي

ال ـت ـقــرير السـنوي 2020

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

بالدينار البحريني
إيضاح

2020

2019

14
15

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

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

()8,123,664

()8,964,035

9,810,358

10,605,978

1,686,694

1,641,943

()1,381,454
-

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

305,240

318,967

467,714
()63,147
376,352

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

ربح السنة

1,086,159

1,850,735

الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة

1,086,159

1,850,735

 44فلس

 75فلس

المبيعات
تكلفة المبيعات
إجمالي الخسارة قبل الدعم الحكومي
الدعم الحكومي

16

إجمالي الربح
17
8

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

العائد األساسي والمخفض على السهم

ﻣروان ﺧﺎﻟد طﺑﺎره
رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة

18
19
6

20

ﺻﻼح ﻣﺣﻣد اﻟﻛﻠﯾب
ﻧﺎﺋب ﻣﺟﻠس اﻹدارة

ھﻧري واﯾن ﻛرﯾﻎ
اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية.
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ال ـت ـقــرير السـنوي 2020

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)

بيان التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

في  1يناير 2020

مجموع الدخل الشامل للسنة

أرباح أسهم معتمدة ومدفوعة لسنة 2019
تبرعات خيرية معتمدة لسنة 2019

في  31ديسمبر 2020

رأس المال

2,481,877
2,481,877

عالوة
إصدار أسهم
1,350,000
1,350,000

احتياطيات

أرباح

احتياطي
قانوني
1,241,625
1,241,625

المجموع
احتياطيات
أخرى
3,463,628
3,463,628

2020

11,529,404
1,086,159
()248,256
()20,000
12,347,307

مستبقاة
20,066,534
1,086,159
()248,256
()20,000
20,884,437
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ال ـت ـقــرير السـنوي 2020

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)

بيان التغيرات في حقوق الملكية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

في  1يناير 2019

مجموع الدخل الشامل للسنة

أرباح أسهم معتمدة ومدفوعة لسنة 2018
تبرعات خيرية معتمدة لسنة 2018

في  31ديسمبر 2019

رأس المال

2,481,877
2,481,877

عالوة
إصدار أسهم
1,350,000
1,350,000

احتياطيات

أرباح
احتياطي
قانوني
1,241,625
1,241,625

المجموع
احتياطيات
أخرى
3,463,628
3,463,628

2019

10,448,669
1,850,735
()750,000
()20,000
11,529,404

مستبقاة
18,985,799
1,850,735
()750,000
()20,000
20,066,534

35

ال ـت ـقــرير السـنوي 2020

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني
إيضاح

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
ربح السنة

1,086,159

1,850,735

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

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

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

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

صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

619,420

3,025,070

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

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

13,994
()540,956

صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

()3,250,035

()526,962

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

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

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

صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) أنشطة التمويل

1,956,817

()3,518,375

صافي النقص في النقد وما في حكمه خالل السنة

()673,798

()1,020,267

2,036,677

3,056,944

1,362,879

2,036,677

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

5
6

التغير في رأس المال العامل:

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

النقد وما في حكمه في  1يناير

9

النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

36

2020

2019

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية.
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ال ـت ـقــرير السـنوي 2020

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

بالدينار البحريني

 .1النشأة والنشاط
تأسست شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب) ("الشركة") كشركة مساهمة بحرينية مسجلة لدى وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة في مملكة البحرين ،وتزاول أنشطتها بموجب السجل التجاري رقم  1170الذي تم الحصول عليه بتاريخ
 16يوليو  .1970تأسست الشركة بموجب المرسوم األميري المؤرخ  9مايو  ،1970وبدأت عملياتها التجارية بتاريخ
 1مايو  .1972أسهم الشركة مدرجة لدى بورصة البحرين.
تتمثل األنشطة الرئيسة للشركة في إنتاج الدقيق والمنتجات ذات العالقة ،والتي يتم بيعها في األسواق المحلية.
تمتلك شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب( .مقفلة) (ممتلكات) غالبية أسهم الشركة ،وهي شركة مملوكة بالكامل من
قبل حكومة مملكة البحرين والتي تملك  %69.38من رأسمال الشركة.
تم اعتماد إصدار البيانات المالية للشركة وفقا لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  28فبراير .2021
 .2أسس اإلعداد
أ) أسس المحاسبة
أعدت البيانات المالية للشركة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الــدولي،
وطبقا ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني لسنة ( 2001وتعديالته).
ب) أسس القياس
أعدت البيانات المالية من السجالت المحاسبية للشركة وفقا لقاعدة التكلفة التاريخية ،ماعدا االستثمارات في األوراق
المالية التي تحتسب بالقيمة العادلة.
ج) أثر جائحة كورونا (كوفيد )19
في  11مارس  ،2020أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي جائحة كورونا (كوفيد  )19 -وتطورها بسرعة على
مستوى العالم .وقد أدى ذلك إلى تباطؤ اقتصادي عالمي مع عدم اليقين في البيئة االقتصادية .كما شهدت أسواق السلع
العالمية تقلبات كبيرة وانخفاضا كبيرا في األسعار .اتخذت السلطات تدابير مختلفة الحتواء تفشي الوباء ،بما في ذلك
تطبيق قيود على السفر وتدابير الحجر الصحي .كان للوباء ،واإلجراءات والسياسات الناتجة عنه أثرا على الشركة .تراقب
الشركة عن كثب وضع جائحة كورونا (كوفيد  ،)19وتجاوبا مع آثارها ،قامت بتفعيل خطة مواصلة األعمال ،وبعض
ممارسات إدارة المخاطر المختلفة األخرى ،بغرض إدارة والتعامل مع أي تعطيل لألعمال في عملياتها وأدائها المالي.
أعلنت الحكومات والمصارف المركزية في جميع أنحاء العالم عن إجراءات نقدية ومالية لتحقيق االستقرار في األوضاع
االقتصادية .أعلنت حكومة مملكة البحرين عن العديد من برامج التحفيز االقتصادي ("الحزم") لدعم األعمال التجارية في
هذه األوقات الصعبة .استلمت الشرك ة بعض المنافع من هذه الحزم ،وبشكل رئيسي في شكل تنازل مؤقت عن فواتير
خدمات هيئة الكهرباء والماء ،وتسديد جزئي لرواتب الموظفين من صندوق التعطل ،واإلعفاء من دفع رسوم إيجار
األراضي الصناعية المملوكة من قبل حكومة مملكة البحرين ،لفترة ثالثة أشهر من إبريل  2020إلى يونيو  .2020تم
إدراج األثر المالي لهذه الحزم ضمن اإليرادات األخرى (إيضاح رقم .)18
كما قامت الشركة بالتبرع لمرة واحدة بمبلغ  20ألف دينار بحريني للحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد -
.)19
تراقب اإلدارة ومجلس اإلدارة عن كثب تطورات جائحة كورونا (كوفيد  )19 -وتأثيرها على عمليات الشركة ومركزها
المالي؛ بما في ذلك الخسارة المحتملة لإليرادات ،والتأثير على تقييمات األصول ،ومراجعة العقود المثقلة باألعباء،
وترتيبات االستعانة بمصادر خارجية ،وما إلى ذلك .وضعت الشركة أيضا إجراءات الطوارئ  ،والتي تشمل على سبيل
المثال ال الحصر تعزيز واختبار خطط استمرارية العمل ،بما في ذلك متطلبات السيولة .بناء على تقييم مجلس اإلدارة فان
الشركة ستستمر في العمل كمنشأة مستمرة لألشهر األثنى عشر المقبلة من تاريخ هذه البيانات المالية.
13
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

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

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

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

بالدينار البحريني

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

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

بالدينار البحريني

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

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

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

 )2المعامالت واألرصدة
الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية يتم تحويلها إلى الدينار البحريني بسعر الصرف السائد في نهاية السنة.
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة التعامل بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعاملة .تدرج
أرباح وخسائر فروقات العملة في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
هـ) عقود االيجار
عند بداية العقد ،تقيّم الشركة ما إذا كان العقد يمثل ،أو يحتوي على صيغة إيجار .تعتبر االتفاقية عقد إيجار ،أو تحتوي
على صيغة إيجار  ،إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن ،نظير مقابل مادي.
لتقييم ما إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد ،تستخدم الشركة تعريف اإليجار وفقا للمعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)16
مكونات
مكون اإليجار ،تقوم الشركة بتخصيص المقابل في العقد لكل من ّ
عند بداية أو تعديل العقد الذي يحتوي على ّ
اإليجار ،وذلك على أساس سعره النسبي المستقل .مع ذلك ،بالنسبة لعقود إيجار العقارات ،فقد اختارت الشركة عدم فصل
كمكون
المكونات األخرى غير مكون اإليجار ،واحتساب اإليجار والمكونات األخرى غير مكون اإليجار ذات العالقة،
ّ
إيجار واحد.
تحتسب الشركة حق االنتفاع باألصول والتزام اإليجار بتاريخ بدء اإليجار .يتم قياس حق االنتفاع باألصول مبدئيا بالتكلفة،
والذي يتكون من المبلغ االبتدائي اللتزام اإليجار ،معدال ألي دفعات إيجار مدفوعة في أو قبل تاريخ البدء ،زائدا أي تكاليف
مبدئية مباشرة متكبدة ،وتقديرا لتكلفة تفكيك وإزالة األصل المعني ،أو تأهيل األصل المعني أو الموقع الذي يقع فيه،
مطروحا أي حوافز إيجار مستلمة.
يتم الحقا احتساب االستهالك على حق االنتفاع باألصول بطريقة القسط السنوي الثابت من تاريخ البدء وحتى نهاية فترة
اإليجار ،إال إذا كان اإليجار ينقل ملكية األصل المعني إلى الشركة في نهاية فترة اإليجار ،أو إذا كانت تكلفة حق االنتفاع
باألصول تعكس أن الشركة ستمارس خيار الشراء .وفي هذه الحالة ،سيتم استهالك حق االنتفاع باألصول على فترة العمر
االفتراضي لألصل المعني ،والذي يتم تحديده على نفس أساس تحديد العمر االفتراضي للعقارات والمعدات .باإلضافة
لذلك ،يتم تخفيض حق االنتفاع باألصول دوريا من خالل خسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت ،ويعدل لبعض حاالت إعادة
قياس التزام اإليجار.
يتم قياس التزام اإليجار مبدئيا بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار الغير مدفوعة بتاريخ البدء ،مخصومة باستخدام معدل الفائدة
الضمني في اإليجار ،وإذا لم يكن باإلمكان تحديد معدل الفائدة بسهولة ،باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة .بشكل
عام ،فإن الشركة تستخدم معدل االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم.
تحدد الشركة معدل االقتراض اإلضافي عن طريق الحصول على معدالت الفائدة من عدة مصادر تمويل خارجية ،وتقوم
بعمل بعض التسويات لتعكس شروط اإليجار  ،ونوع األصل المؤجر.
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ال ـت ـقــرير السـنوي 2020

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

بالدينار البحريني

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

خيارات التمديد واإلنهاء

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

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

اإليجارات قصيرة األجل وإيجار األصول ذات القيمة المنخفضة

اختارت الشركة عدم احتساب حق االنتفاع باألصول والتزام اإليجار إليجارات األصول منخفضة القيمة واإليجارات
قصيرة األجل .تحتسب الشركة مدفوعات اإليجار المتعلقة بهذه اإليجارات كمصروف بطريقة القسط السنوي الثابت على
مدى فترة اإليجار.
و) األدوات المالية
األدوات المالية في هذه البيانات المالية الموحدة تشمل الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي يتم احتسابها وقياسها
بموجب متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( – )9األدوات المالية  .تتكون الموجودات المالية للشركة
بشكل أساسي من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،والنقد وما في حكمه ،وودائع ثابتة ،وذمم تجارية
وموجودات أخرى .تتكون المطلوبات المالية من ذمم تجارية ومطلوبات أخرى ،وقروض تمويل اإلستيراد ،والسحب على
المكشوف ،والمبالغ المستلمة مقدما من ،أو المدفوعة مقدما إلى العمالء والتي يجب تسويتها بتحويل بنود غير مالية ال تعتبر
أدواتا مالية .المطلوبات والموجودات غير التعاقدية (مثل تلك التي تنشأ نتيجة للمتطلبات القانونية التي تفرضها الحكومة)
ليست موجودات وال مطلوبات مالية بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)9
42
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ال ـت ـقــرير السـنوي 2020

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

بالدينار البحريني

 . 3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
و) األدوات المالية (يتبع)
 )1التصنيف
الموجودات المالية
يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن إحدى الفئات الثالث التالية:
• الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة؛
• موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛
• موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
المطلوبات المالية
يتم تصنيف المطلوبات المالية في إحدى الفئتين التاليتين:
• المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة؛
• المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 )2االحتساب المبدئي والقياس
تحتسب الشركة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى مبدئيا عندما تصبح الشركة طرفا في الشروط التعاقدية لألداة.
تحتسب الموجودات المالية (عدا الذمم التجارية المدينة) مبدئيا بالقيمة العادلة ،بما في ذلك تكاليف المعامالت التي يمكن
نسبها مباشرة إلى شراء الموجودات المالية ،ما عدا تكاليف المعامالت لألدوات المالية المحتسبة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة ،والتي تسجل كمصروفات في بيان الربح أو الخسارة .يتم قياس الذمم التجارية المدينة مبدئيا بدون مكون
تمويلي جوهري بسعر المعاملة.
يتم احتساب جميع المشتريات والمبيعات العادية للموجودات المالية المدرجة و/أو المسعرة في تاريخ المتاجرة .يتم احتساب
جميع المشتريات والمبيعات العادية للموجودات المالية األخرى بتاريخ السداد.
المشتريات أو المبيعات بالطريقة العادية هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم في غضون فترة
زمنية محددة حسب النظام أو بالعرف السائد في السوق.
يتم احتساب المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ،والتي تمثل صافي المقبوضات بعد احتساب العالوات ،والخصومات
وتكاليف المعاملة المرتبطة مباشرة بااللتزام المالي.
يتم احتساب جميع المشتريات والمبيعات العادية للموجودات والمطلوبات المالية األخرى في تاريخ المتاجرة ،وهو التاريخ
الذي أي التاريخ الذي يتم فيه استالم الموجودات أو المطلوبات من أو تسليمها للطرف المقابل.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 . 3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
و) األدوات المالية (يتبع)
 )3القياس الالحق
الموجودات المالية
بعد القياس المبدئي ،يتم قياس الموجودات المالية إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة .يخضع تصنيف وأساس القياس
لنموذج األعمال التجارية للشرك ة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية ،كما هو
مفصل أدناه:
أ) موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي في حالة:
 )1االحتفاظ بالموجودا ت ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل استالم التدفقات النقدية
التعاقدية؛
 )2أعطت الشروط التعاقدية للموجودات المالية حقا في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل دفعات المبلغ األساسي
والفائدة على المبلغ األساسي القائم.
إذا كان الهدف من نموذج األعمال هو االحتفاظ بأدوات ا لدين لجمعها وبيعها ،فإنه يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل
الربح الشامل اآلخر.
إذا لم يتحقق أي من هذين المعيارين للتصنيف ،يتم تصنيف الموجودات المالية ،وقياسها بالقيمة العادلة ،إما من خالل الربح
أو الخسارة  ،أو من خالل الدخل الشامل اآلخر.
باإلضافة إلى ذلك ،حتى لو كان الموجود المالي يفي بمعايير التكلفة المطفأة ،قد تختار المنشأة تصنيف الموجودات المالية
من خالل الربح أو الخسارة .إن مثل هذا االختيار أمر ال رجعة فيه وقابل للتطبيق فقط إذا كان التصنيف بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة يقلل بشكل ملحوظ التناقض في القياس أو االحتساب.
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات األصل والفوائد
ألغراض هذا التقييم ،يتم تعريف "األصل" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االحتساب المبدئي .تعرف "الفائدة"
على أنها مقابل القيمة الزمنية للنقود ،وللمخاطر االئتمانية المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة من الزمن،
ولمخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى (على سبيل المثال ،مخاطر السيولة ،والتكاليف اإلدارية) ،باإلضافة لهامش
الربح.
إذا تغير نموذج العمل الذي تحتفظ الشرك ة بموجبه بالموجودات المالية ،فإن يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية المتأثرة.
إن متطلبات التصنيف والقياس الجديدة المتعلقة بالفئة الجديدة تطبق بأثر مستقبلي ابتداء من اليوم األول لفترة التقرير األولى
بعد تغيير نموذج العمل ،الذي نتج عنه إعادة تصنيف الموجودات المالية للشركة.
ب) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عند االحتساب المبدئي ،يمكن للشركة القيام باختيار ال رجعة فيه بتصنيف االستثمار في األسهم الغير محتفظ بها لغرض
المتاجرة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
لهذا الغرض ،تعتبر الموجودات المالية محتفظا بها لغرض المتاجرة إذا كان االستثمار في األسهم يستوفي أيا من الشروط
التالية:
 )1تم شراؤها بصفة أساسية لغرض بيعها في المدى القريب؛
44

 )2عند االحتساب المبدئي ،تمثل جزء من محفظة أدوات مالية معينة يتم ادارتها معا ،ويوجد دليل على وجود نمط فعلي
من الربحية على المدى القصير ،أو
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ال ـت ـقــرير السـنوي 2020

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

بالدينار البحريني

 . 3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
و) األدوات المالية (يتبع)
 )3القياس الالحق (يتبع)
 )3أنه مشتق وليس محدد ،وفعال كأداة تحوط أو ضمان مالي.
إن االختيار الذي ال رجعة فيه على أساس كل أداة مالية على حدة .إذا تم تصنيف االستثمار في األسهم كاستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإن جميع األرباح والخسائر ،باستثناء أرباح األسهم ،يتم احتسابها في بيان الدخل
الشامل اآلخر وال يعاد تصنيفها الحقا في بيان الدخل.
ج) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم تصنيف الموجودات المالية غير المصنفة خالف المذكور أعاله والتي تقاس على أنها استثمارات بالقيمة العادلة من
خالل األرباح والخسائر والتغيرات فيها ،بما في ذلك أية فوائد أو أرباح أسهم ،تحتسب في الربح أو الخسارة.

المطلوبات المالية

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

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

الموجودات مالية ضعيفة ائتمانيا

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

عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي

يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.
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 . 3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
و) األدوات المالية (يتبع)
 )7مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط عندما يوجد حق قانوني
قابل للتنفيذ الجراء مقاصة للمبالغ المحتسبة وعند وجود نية للتسوية على أساس صافي المبلغ أو تسييل الموجودات وسداد
المطلوبات في آن واحد.
ز) ذمم تجارية مدينة
يتم تسجيل الذمم التجارية والذمم المدينة الخرى مبــدئيا بالقيمــة العادلــة ،والحقــا يــتم احتســابها علــى أســاس التكلفــة المطفــأة،
مطروحا منها مخصص انخفاض القيمة.
ح) العقارات والمنشآت والمعدات
تظهر العقارات والمنشآت والمعدات المحتفظ بها ألغراض تشغيلية بالتكلفة مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر
انخفاض في القيمة .تكلفة هذه الموجودات تشمل تكاليف إحضار وتجهيز الموجودات إلى موقعها وحالتها الحاليين .يتم
رسملة التكاليف المباشرة حتى تصبح الموجودات الثابتة جاهزة لالستعمال .تشمل المشاريع الرأسمالية قيد اإلنشاء تكلفة
الموجودات الثابتة غير الجاهزة الستعمالها المخصص بتاريخ بيان المركز المالي .تتم رسملة اإلضافات والتحسينات
الكبيرة على الموجودات .يتم احتساب جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر عند تكبدها.

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

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

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

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

قطع غيار رأسمالية

تقوم الشركة برسملة قطع غيار اآلالت عالية القيمة ،والهامة بالنسبة لعمليات المصنع والتي يكون لها عمر إنتــاجي مســاوي
لعمر اآللة .يتم استهالك قطع الغيار هذه على مدى العمر اإلنتاجي لآللة ذات الصلة.
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بالدينار البحريني

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

49

ال ـت ـقــرير السـنوي 2020
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البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 . 3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
ر) المخصصات
يتم احتساب المخصصات عند وجود مطلوب (قانوني أو متوقع) على الشركة ناتج عن حدث سابق ،ومن المحتمل أن يتطلب
وجود تدفق خارجي للموارد يشمل المنافع االقتصادية لتسوية هذه المطلوبات ،وكان باإلمكان عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه
المطلوبات .حينما تتوقع الشركة استرداد بعض أو جميع المخصصات ،على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ،يتم احتساب
التسويات كأصل منفصل ،ولكن فقط عندما تكون التسويات شبه مؤكدة .يتم عرض المصروفات المتعلقة بأي مخصصات في
بيان الربح أو الخسارة ،صافي من أي تعويضات.
إذا كان تأثير القيمة الزمنية لألموال جوهري ،فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدالت ما قبل الضرائب الحالية التي
تعكس ،عندما يكون مناسبا ،المخاطر المحددة للمطلوبات .عندما يستخدم الخصم ،فإن الزيادة في المخصص نتيجة لمرور
الزمن يتم احتسابها كتكلفة تمويل.

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

فرضية االستمرارية

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

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

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

األعمار االفتراضية والقيمة المتبقية للعقارات واآلالت والمعدات

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

انخفاض قيمة العقارات واآلالت والمعدات

تقوم الشركة بعمل تقييم في تاريخ إعداد كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت انخفاض قيمة أصل
محدد .إذا وجد مثل هذا الدليل ،أو عندما يتطلب عمل فحص سنوي النخفاض قيمة األصل ،تقوم الشركة بعمل تقييم لمبلغ
األصل القابل لالسترداد .إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصا تكاليف
البيع وقيمتها الم ستخدمة ،أيهما أعلى ،وهي محددة لألصل الفردي ،إال إذا كان األصل غير منتج للتدفقات النقدية والتي هي
مستقلة إلى حد بعيد عن تلك األصول األخرى أو مجموعة من األصول .عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمتها القابلة
لالسترداد ،فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ،ويتم إظهار األصل بالمبلغ القابل لالسترداد.
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إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

في بداية السنة
إضافات
استخدامات قطع الغيار

في  31ديسمبر

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

في  31ديسمبر

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر
2019

المباني

8,758,252
20,233
8,778,485
6,240,315
236,751
8,834
6,485,900
2,292,585

مركبات

7,807,983
98,825
()10,324
7,896,484
6,702,411
277,492
2,823
()4,946
6,977,780
918,704

أثاث ومعدات
مكتبية

160,458
160,458
106,209
8,444
3,627
118,280
42,178

حق االنتفاع
باألصول

819,222
8,570
827,792
731,866
21,508
23,911
777,285
50,507

أعمال رأسمالية
قيد اإلنشاء

210,959
210,959
29,255
25,428
54,683
156,276

المجموع

413,328
413,328
413,328

آالت
ومعدات
وقطع غيار
رأسمالية

17,545,915
751,915
()10,324
18,287,506
13,780,801
573,450
64,623
()4,946
14,413,928
3,873,578

التكلفة

2019

 .5العقارات والمنشآت والمعدات (يتبع)
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إيضاحات حول
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 .5العقارات والمنشآت والمعدات

2020
المباني

بالدينار البحريني

في بداية السنة
إضافات
استخدامات قطع الغيار

في  31ديسمبر

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

في  31ديسمبر

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2020

مركبات

8,778,485
8,778,485
6,485,900
236,164
9,156
6,731,220

2,047,265

المجموع

7,896,484
39,956
()6,570
7,929,870
6,977,780
256,092
2,978
()4,353
7,232,497

697,373

أثاث ومعدات
مكتبية

160,458
160,458
118,280
8,467
3,637
130,384

30,074

حق االنتفاع
باألصول

827,792
8,133
835,925
777,285
18,094
16,227
811,606

24,319

التكلفة

210,959
292,512
503,471
54,683
53,638
108,321

395,150

آالت
ومعدات
وقطع غيار
رأسمالية

413,328
2,483,894
2,897,222
-

2,897,222

أعمال رأسمالية
قيد اإلنشاء
(أنظر اإليضاح
أدناه)

18,287,506
2,824,495
()6,570
21,105,431
14,413,928
518,817
85,636
()4,353
15,014,028

6,091,403
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
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بالدينار البحريني

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

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

10,079,952
376,352

8,544,687
1,535,265

10,456,304

10,079,952

2020

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

2019

2019

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

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

8,656,020

6,673,259

الحركة في مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة كالتالي:
2020
في  1يناير
مخصص السنة

456,668
53,264

334,658
122,010

في  31ديسمبر

509,932

456,668

 .8ذمم تجارية مدينة وموجودات أخرى

54

2019

2020

2019

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

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

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

ناقصا :مخصص انخفاض القيمة

-

()94,847

2,313,450

3,315,394
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بالدينار البحريني

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

2019

في  1يناير
مخصص السنة
مشطوب

94,847
)(94,847

372
94,475
-

في  31ديسمبر

-

94,847

2020

 .9النقد وما في حكمه

2019

نقد في الصندوق
أرصدة البنوك

1,408
1,852,626

729
2,035,948

النقد وأرصدة البنوك
سحب على المكشوف

1,854,034
)(491,155

2,036,677
-

النقد وما في حكمه

1,362,879

2,036,677

2020

 .10رأس المال

2019

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

2,483,250
)(1,373

2,483,250
()1,373

صافي األسهم في اإلصدار العام

2,481,877

2,481,877

2020

2019

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

 44فلس
 841فلس
 327فلس
8:1

 75فلس
 811فلس
 320فلس
4:1

مجموع القيمة السوقية في  31ديسمبر (بالدينار البحريني)

8,120,228

7,946,400
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 .10رأس المال (يتبع)
معلومات إضافية عن نمط المساهمين
 )1أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين وعدد األسهم المملوكة والتي يتملكون فيها ما يزيد عن  %5من األسهم الصادرة
والمدفوعة بالكامل من قبل المساهمين في  31ديسمبر : 2020

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

الجنسية

عدد األسهم

بحريني
كويتي
بحريني

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

نسبة الملكية
%
65.73
7.44
6.70

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

الفئــــة*
عدد
األسهم

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

2019
 %من
مجموع
عدد األسهم
الصادرة

عدد
المساهمين

عدد
األسهم

 %من
مجموع
عدد األسهم
الصادرة

عدد
المساهمين

4,749,776

1,699

%19.13

4,886,430

1,699

%19.68

247,488
3,512,430

1
2

%1.00
%14,14

247,488
3,375,776

1
2

%1.00
%13.59

-

-

-

-

-

-

16,322,806

1

%65.73

16,322,806

1

%65.73

24,832,500

1,703

%100

24,832,500

1,703

%100

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

بالدينار البحريني

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

2019

الرصيد في  1يناير
مخصص السنة
المدفوع خالل السنة

64,870
19,053
-

49,172
16,685
()987

في  31ديسمبر

83,923

64,870

2020

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

2019

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

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

3,351,469

3,256,403

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

2019

في  1يناير
قروض مستلمة خالل السنة
قروض مسددة خالل السنة

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

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

في  31ديسمبر

4,893,829

2,402,590

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

 .14المبيعات
دقيق
نخالة
منتجات خاصة

33

2019

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

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

7,054,632

7,075,011
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 .15تكلفة المبيعات
مواد خام
تكلفة الموظفين
استهالك (إيضاح )5
مواد التغليف
صيانة وإصالح ومرافق
أخرى

بالدينار البحريني
2020

2019

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

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

15,178,296

16,039,046

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

2019

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

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

13,751,282
3,826,100
-

ناقصا :مجموع المبيعات الخاضعة للدعم

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

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

9,810,358

10,605,978

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

2019

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

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

1,381,454

1,228,501
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 .18إيرادات أخرى

بالدينار البحريني
2020

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

 .19تكلفة التمويل

2019

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

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

467,714

83,097

2020

2019

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

35,416
12,271
15,460

8,596
77,998
-

في  31ديسمبر

63,147

86,594

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

2019

ربح السنة

1,086,159

1,850,735

المتوسط المرجح ألسهم حقوق الملكية القائمة

24,832,500

24,832,500

العائد األساسي والمخفض على السهم

 44فلس

 75فلس

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

بالدينار البحريني

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

مجموع التدفقات النقدية للخارج اللتزامات اإليجار

2019
67,380

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

العالقة
شركة تابعة للشركة األم
شركة تابعة للشركة األم
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2020

2019

43,902
8,096

37,359
6,248

51,998

43,607
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

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

قروض تم الحصول عليها خالل السنة
سداد قروض تمويل اإلستيراد

 )3بيان المركز المالي

قروض تمويل اإلستيراد
فوائد مستحقة على قروض تمويل اإلستيراد

شركة تابعة للشركة األم

العالقة
شركة تابعة للشركة األم
شركة تابعة للشركة األم

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

2020

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

2019

2,920,536
30,848

488,203
1,873

2,951,384

490,076

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

2019

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

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

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

مجموع المكافآت

344,077

290,261

 .24األدوات المالية :إدارة المخاطر والقيمة العادلة
تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
الموجودات المالية للشركة تتكون من النقد وأرصدة البنوك ،والذمم المدينة ،واالستثمارات في األوراق المالية.
المطلوبات المالية للشركة تتكون من ذمم دائنة وقروض تمويل االستيراد.
أ) إدارة المخاطر
تتعرض الشركة للمخاطر اآلتية جراء استخدام األدوات المالية:
• مخاطر االئتمان
• مخاطر السيولة
• مخاطر السوق
يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله ،أهداف الشركة ،السياسات
واإلجراءات وكيفية قياس وإدارة المخاطر .ويعرض هذا اإليضاح أيضا بعض اإلفصاحات الكمية المبينة من خالل هذه
البيانات المالية.
38
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

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

أرصدة لدى البنوك
وديعة ثابتة
ذمم تجارية وموجودات أخرى

2020

2019

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

2,035,948
3,111,680

4,830,867

5,147,628

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

حكومية
غير حكومية

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

2019

1,864,468
361,448

2,921,663
190,017

2,225,916

3,111,680
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إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

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

اإلجمالي

2020

مخصص
انخفاض القيمة

إجمالي

2019

مخصص
انخفاض القيمة

غير متخلفة السداد وغير منخفضة القيمة

1,212,530

-

1,013,800

-

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

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

-

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

-

-

-

378,855

94,847

2,225,916

-

3,206,527

94,847

متخلفة وغير منخفضة القيمة:

متخلفة ومنخفضة القيمة:

أكثر من  120يوم

تركز مخاطر االنتمان

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

بالدينار البحريني

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

إجمالي
التدفقات
النقدية
التعاقدية

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

6–3
شهور

5–1
سنوات

3,296,323
418,723

3,296,323
539,781

3,296,323
40,164

9,072

18,144

218,964

253,437

4,893,829

4,970,152

3,494,653

1,475,499

-

-

-

491,155
55,146

491,155
55,146

491,155
55,146

-

-

-

-

9,155,176

9,352,557

7,377,441

1,484,571

18,144

218,964

253,437

القيمة
الدفترية

إجمالي
التدفقات
النقدية
التعاقدية

صفر3-
شهور

6–3
شهور

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

صفر3-
شهور

 6أشهر -
سنة واحدة

أكثر من
 5سنوات

 6أشهر -
سنة واحدة

أكثر من
 5سنوات

5–1
سنوات

2,994,348
188,463

2,994,348
253,716

2,994,348
67,380

9,072

18,144

152,730

6,390

2,402,590
252,201

2,402,590
252,201

1,925,628
252,201

476,962
-

-

-

-

5,837,602

5,902,855

5,239,557

486,034

18,144

152,730

6,390

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

بالدينار البحريني

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

بالقيمة العادلة
من خالل الربح
أو الخسارة

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

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

بالتكلفة
المطفأة

إجمالي القيمة
الدفترية

10,456,304

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

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

10,456,304

4,832,275

15,288,579

-

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

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

-

9,155,176

9,155,176

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

بالدينار البحريني

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

بالقيمة العادلة
من خالل الربح
أو الخسارة

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

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

بالتكلفة
المطفأة

إجمالي القيمة
الدفترية

10,079,952

2,036,677
3,154,227
-

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

10,079,952

5,190,904

15,270,856

-

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

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

-

5,837,602

5,837,602

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

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

•

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

•

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

بالدينار البحريني

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

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

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

المستوى1

المستوى3

المستوى2

المجموع

10,456,304

-

-

10,456,304

10,456,304

-

-

10,456,304

المستوى1

المستوى3

المستوى2

المجموع

10,079,952

-

-

10,079,952

10,079,952

-

-

10,079,952

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

بالدينار البحريني

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

التزام رأسمالي قائم

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

خطابات ائتمان

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

ارتباطات محتملة

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

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

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

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

اإليرادات

المصروفات

إيراد االستثمار

صافي الدخل

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

ج .األثر على بيان المركز المالي
الموجودات

النقد وما في حكمه

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

قروض تمويل اإلستيراد/مخزون القمح االستراتيجي
الدائن

صافي حقوق الملكية المنسوبة للمساهمين

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

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