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ال�سيد مروان خالد طباره )الرئي�س( اأع�ضاء جمل�س الإدارة 
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معلومات عامة
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روؤيـــــتـــــنـــــــا
أن نصبح املزود الرئييس ملتطلبات املخابز يف مملكة البحرين.

اجلودة • األداء • الثقة • العالقات طويلة األمد.

قــــيــــمــــنـــــــا

مـــهـــمـــتــــنـــــــا
دعم التمزي يف املنتج لتلبي�ة احتي�اجات اخلبازين يف السوق املحلي.
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"حين نتطلع إلى االمام،
نسعى لمواصلة  التطور 
و تلبية متطلبات السوق 

على مدى الخمسين سنة 
القادمة."

السيد مروان خالد طباره
رئيس مجلس اإلدارة

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،

نيابًة عن جمل�س اإدارة �سركة البحرين ملطاحن الدقيق �س.م.ب. )املطاحن(، ي�سرين اأن اأقدم لكم التقرير ال�سنوي لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021.

اأداء ال�ضركة

تاأثريها على ال�سحة  ا�ستمرت  ، فقد   2021 19( �ستنخف�س ب�سكل كبري يف عام  تاأثريات جائحة فريو�س كورونا )كوفيد -  اأن  الكبرية يف  الآمال  الرغم من  على 
والقت�ساد يف العامل، خا�سة خالل الن�سف الأول من العام. ومع ذلك، وا�سلت املطاحن يف تنفيذ �سل�سلة من اإجراءات ال�سحة وال�سالمة الحرتازية والوقائية التي 
تهدف اإلى احلد من انت�سار فريو�س كورونا واحلفاظ على �سالمة موظفيها وا�ستمرار عملياتها. واأكدت هذه الإجراءات باأننا قادرون على تلبية الحتياجات اليومية 

لل�سوق املحلي، وحماية ال�سركة واأ�سحاب امل�سلحة من املخاطر الت�سغيلية واملالية، وتعزيز دور املطاحن كمورد  معتمد ميكن العتماد عليه.

2021 �سركة املطاحن على التخفيف من تاأثري انقطاعات �سل�سلة  كما �ساعد تنفيذ مبادرة خمزون القمح ال�سرتاتيجية للحكومة والتي ا�ستمرت حتى اأوائل عام 
التوريد العاملية و�سمان حتقيق اأهداف الأمن الغذائي للمملكة فيما يتعلق بتوفري القمح والطحني على الرغم من حالة عدم اليقني يف اأ�سواق القمح العاملية.

وعلى الرغم من تراجع الطلب على الطحني يف ال�سوق املحلي يف بداية العام ب�سبب حركة ال�سوق املرتبطة بـتاأثري  كوفيد-19، والتدابري الحرتازية املحلية املتخذة، 
فقد قامت املطاحن باتخاذ تدابري اإ�سافية للحكم التكاليف للحفاظ على هام�س الأرباح الت�سغيلية  وكانت هذه الإجراءات جزًءا ل يتجزاأ من حتقيق اأرباح ت�سغيلية 

بلغت 226,832 دينار بحريني لهذا العام.

دينار بحريني. ومتا�سيًا مع النتائج التي مت حتقيقها، قدم جمل�س الإدارة التو�سيات التالية   3,946,872 ب�سكل عام، حققت �سركة املطاحن �سايف ربح للعام بلغ 
للم�ساهمني لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021:

توزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني مبعدل 25 فل�س لل�سهم )اأو %25 من راأ�س املال املدفوع( مببلغ اإجمايل وقدره 620,640 دينار بحريني.  •
تخ�سي�س مبلغ 60,000 دينار بحريني كمكافاأة لأع�ساء جمل�س الإدارة.   •

تخ�سي�س مبلغ  20,000 دينار بحريني لالأعمال اخلريية.  •
حتويل مبلغ  3,246,232 دينار بحريني  اإلى ح�ساب الأرباح امل�ستبقاة.  •

توجهات ال�ضركة والنظرة امل�ضتقبلية:

مع اقرتابنا من العام اجلديد، فاإن جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية يف املطاحن م�سممون اأكرث من اأي وقت م�سى على موا�سلة تطوير وتو�سيع اأن�سطة ال�سركة 
والتاأكد من اأننا يف و�سع ي�سمح له لتلبية متطلبات ال�سوق البحريني من منتج الدقيق ل�سنوات قادمة. كما �سنظل ملتزمني باللتزام باأعلى معايري احلوكمة ، وتنفيذ 
�سيا�سات الرقابة والأنظمة الداخلية مع اللتزام باأعلى معايري اجلودة وال�سحة وال�سالمة بهدف �سمان احلفاظ على مكانة ال�سركة الرائدة يف ال�سوق والوفاء 

بالتزامها بتوفري منتج الطحني ململكتنا احلبيبة. كما تظل ال�سركة ملتزمة بتنفيذ خططها لتحديث من�ساآتها.

امل�ضوؤولية الإجتماعية:

تركزت اأولوياتنا على دعم املجتمع الذي نحن جزء منه، ومتا�سيًا مع اإح�سا�سنا القوي بامل�سوؤولية الجتماعية ، تعاونا مع املوؤ�س�سة امللكية لالأعمال الإن�سانية لتوزيع 
8,000 �سلة رم�سانية على الأ�سر املحتاجة واملتعففة خالل �سهر رم�سان الكرمي، اإ�سافة لذلك اأعربت �سركة املطاحن عن فخرها واعتزازها مبا يقدمه )مركز عالية 

تقرير رئيس مجلس اإلدارة
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للتدخل املبكر( من رعاية ودعم وخدمات لذوي الحتياجات اخلا�سة وللفئات العمرية من 5 - 20 �سنة خا�سة )مر�سى التوحد(، وبدورنا قامت ال�سركة بامل�ساركة 
يف احتفالية املركز مبنا�سبة العيد الوطني املجيد، وذلك بتوزيع الهدايا الرمزية لطالب املركز خالل احلفل، متمنني لهم التوفيق.  

�ضكر واإمتنان 

بالنيابة عني وعن اأع�ساء جمل�س الإدارة وامل�ساهمني، اأعرب عن امتناين العميق وتقديري ملقام ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة 
البحرين املفدى، وح�سرة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى رئي�س جمل�س الوزراء املوقر، على قيادتهم الر�سيدة 

وحكمتهم ودعمهم.

الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية باململكة على توجيهاتهم احلكيمة وتعاونهم ودعمهم  للوزراء والوكالء واملديرين وروؤ�ساء الإدارات يف  اأن نتقدم بال�سكر  كما نود 
امل�ستمر.

كما نوؤكد لكم اأن جناح ال�سركة ل يكون ممكنا بدون العمل اجلاد والتفاين من قبل اإدارتها وموظفيها، ونتقدم بجزيل ال�سكر والتقدير والمتنان لإدارة ال�سركة 
وجميع موظفيها على تفانيهم وعملهم اجلاد الذي لقد اأدى لهذه الإجناز و�سمان اأف�سل النتائج املمكنة لعام 2021. نحن حمظوظون بوجود مثل هذا الفريق امللتزم 

واملتميز ونحن على ثقة من اأن هذه املوؤ�س�سة �ستوا�سل حتقيق النجاح يف امل�ستقبل.

وكجزء من التزام ال�سركة باحلفاظ على اأق�سى درجات ال�سفافية مع م�ساهمتنا الكرام ، ي�سعدنا اإرفاق اجلدول اأدناه الذي يو�سح مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة 
والإدارة التنفيذية لل�سنة املالية املنتهية  يف 31 دي�سمرب 2021:

تفا�سيل مكافاآت رئي�س واأع�ساء املجل�س

ال�سم
)دينار بحريني(

املكافاآت املتغريةاملكافاآت الثابتة

اوًل: الأع�ضاء امل�ضتقلني:

-22,889------22,889--113,8899,000- مروان خالد طباره

17,422473------17,422--27,22210,200- �سالح حممد الكليب

-11,722------11,722--37,2224,500- اأمين عبداحلميد زينل

-18,122------18,122--47,22210,900- خالد عبدالعزيز اجلا�س

-15,167------15,167--56,6678,500- جا�سم �سلمان ال�سيخ 1

-19,722------19,722--67,22212,500- اياد ر�سا فرج

-17,222------17,222--77,22210,000- رغدان �سالح قا�سم

ثانيًا: الأع�ساء غري التنفيذيني: 
-8,833------8,833--83,3335,500- مروة خالد ال�سباغ 2

131,100473------131,100--60,00071,100املجموع

تفا�سيل مكافاآت الإدارة التنفيذية:
جمموع الرواتب والبدلت الإدارة التنفيذية

املدفوعة
 جمموع املكافاآت املدفوعة

(Bonus) 
 اأي مكافاآت اأخرى نقدية / عينية

املجموع الكليللعام  2021

اأعلى �ستة مكافاآت من التنفيذيني مبا فيهم الرئي�س 
331,56137,32411,952380,837التنفيذي وامل�سوؤول املايل الأعلى

1 حتى 15 اأغ�سط�س 2021
2 ا�ستقالت بتاريخ  20 يونيو 2021 / تدفع املكافاأة اإلى �سركة ممتلكات البحرين القاب�سة �س.م.ب. )مقفلة(

مالحظات:
-  ل يوجد لدى ال�سركة اأي مدفوعات مكافاآت متغرية اأو مكافاآت نهاية اخلدمة لأع�ساء جمل�س الإدارة.

- مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة خا�سعة ملوافقة اجلمعية العامة العادية

مروان خالد طباره

رئيس مجلس اإلدار
24 فرباير 2022

بدل امل�سروفات

املجموع الكلي 
)ل ي�سمل بدل 
امل�سروفات(

خلدمة
مكافاأة نهاية ا

املجموع

اأخرى

حتفيزية
خطط 

Bonus
 

مكافاأة رئي�س
واأع�ساء املجل�س

املجموع

اأخرى

رواتب

ور  جمموع بدلت ح�س
جل�سات املجل�س 

واللجان

أة رئي�س مكافا
واأع�ساء املجل�س

تقرير رئيس مجلس اإلدارة



تقرير حوكمة الشركات
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يو�سح هذا التقرير التزام �سركة البحرين ملطاحن الدقيق �س.م.ب مببادئ ميثاق حوكمة ال�سركات )»ميثاق احلوكمة«( ال�سادر عن وزارة ال�سناعة والتجارة 
وال�سياحة ودليل الرقابة العامة (“CBB Module HC”) يف املجلد ال�سادي من كتاب القواعد ال�سادر عن م�سرف البحرين املركزي، بالأ�سافة اإلى دليل حوكمة 

ال�سركات اخلا�س بال�سركة.

بيان بالإجراءات التي مت اتخاذها ل�ضتكمال ميثاق حوكمة ال�ضركات خالل عام 2021، وكيفية تطبيقها.  1

تلتزم �سركة البحرين ملطاحن الدقيق �س.م.ب. بتبني وتطبيق اأعلى املعايري املتعلقة بحوكمة ال�سركات، حيث يتم ب�سكل دوري مراجعة وحتديث دليل الإجراءات   
وال�سيا�سات اخلا�س بحوكمة ال�سركات واللوائح التنظيمية  ملجل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه وفقًا ملتطلبات كاًل من:

ميثاق حوكمة ال�سركات ال�سادر عن وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة مبوجب قرار رقم )19( ل�سنة 2018،  بتاريخ  19 مار�س 2018  • 	
دليل الرقابة العامة (»CBB Module HC«) يف املجلد 6 من كتاب القواعد ال�سادر عن م�سرف البحرين املركزي  • 	

بيان بتعامالت اأع�ضاء جمل�س الإدارة واأزواجهم واأبناوؤهم يف اأ�ضهم ال�ضركة خالل العام 2021 وفقًا للجدول التايل:  2

مل يكن هنالك اأية تعامالت تذكر يف اأ�سهم ال�سركة من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو/و اأزواجهم واأبناوؤهم.  

ت�ضكيل جمل�س الإدارة:  3

بيان ت�ضكيل جمل�س الإدارة احلايل وفقا للجدول التايل: اأ - 

تن�س املادة 24 من النظام الأ�سا�سي لل�سركة على اأن يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة ل يقل عددهم عن خم�سة اأع�ساء ول يزيد عن خم�سة ع�سر ع�سًوا. ويف   
عام 31 دي�سمرب 2021 ، كان اإجمايل عدد الع�ساء املعينني / املنتخبني يف جمل�س اإدارة ال�سركة �ستة اأع�ساء.

م�ضوؤوليات جمل�س الإدارة: ب - 

مهام جمل�س الإدارة هي تلك املن�سو�س عليها يف قانون حوكمة ال�سركات لعام 2018 وقانون ال�سركات التجارية ململكة البحرين بالإ�سافة اإلى عقد التاأ�سي�س   
والنظام الأ�سا�سي لل�سركة. ت�سمل واجبات جمل�س الإدارة وفًقا لخت�سا�ساته ، على �سبيل املثال ل احل�سر:

الإ�سراف على اأداء ال�سركة وا�سرتاتيجيتها وخطة عملها.  • 	

التاأكد من اإعداد البيانات املالية التي ُتف�سح بدقة عن املركز املايل لل�سركة.  • 	

و�سع اآلية لتنظيم املعامالت مع الأطراف ذات العالقة من اأجل تقليل ت�سارب امل�سالح ومنع املعامالت التع�سفية مع الأطراف ذات العالقة.  • 	

تعيني وتقييم و ا�ستبدال كبار امل�سوؤولني التنفيذيني مع الإ�سراف على خطة التعاقب.  • 	

مواءمة مكافاآت املديرين التنفيذيني واأع�ساء جمل�س الإدارة الرئي�سيني مع امل�سالح طويلة الأجل لل�سركة وامل�ساهمني.  • 	

�سمان �سالمة اأنظمة املحا�سبة والتقارير املالية لل�سركة ، مبا يف ذلك املراجعة امل�ستقلة، واأن اأنظمة الرقابة املنا�سبة يف مكانها، ول �سيما اأنظمة اإدارة    • 	

املخاطر، والرقابة املالية والت�سغيلية ،والمتثال للقانون واملعايري ذات ال�سلة.  
�سمان املعاملة العادلة للم�ساهمني، مبا يف ذلك الأقلية من امل�ساهمني.  • 	

اعتماد ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية املرتبطة باأداء اأعمال ال�سركة وحتقيق اأهدافها.  • 	

التخطيط والإ�سراف واملراجعة الدورية خلطط ال�سركة و�سيا�ساتها وا�سرتاتيجياتها واأهدافها الرئي�سية.  • 	

حتديد هيكل راأ�س املال الأمثل لل�سركة وال�سرتاتيجيات والأهداف املالية واعتماد امليزانيات ال�سنوية.  • 	

مراجعة واعتماد م�سفوفة ال�سلطة وتفوي�س حدود ال�سالحيات.   • 	

اأنواع املعامالت الأ�ضا�ضية التي تتطلب موافقات املجل�س ت - 

يت�سمن تفوي�س م�ستويات ال�سلطة املعتمد الأمور التي تتطلب موافقة جمل�س الإدارة.  

حوكمة الشركات
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ال�ضيد مروان خالد طّباره

غري تنفيذي / م�ستقل منذ 2014

رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

رئي�س جلنة الدعم

اخلربة
خربة اأكرث من 20 عاًما يف ال�ست�سارات ال�سرتاتيجية واملالية واملعامالت. 	•

ي�سغل حاليًا من�سب ال�سريك الإداري  يف �سركة �سرتامت  )Startum(، املخت�سة بتقدمي ال�ست�سارات الإدارية  	•
وتتخذ من مملكة البحرين مقرًا لها

�َسغل  �سابقُا عدًدا من املنا�سب �سملت عمله يف ق�سم اخلدمات امل�سرفية لل�سركات وال�ستثمار العاملي �سيتي بنك  	•
)Citibank( يف نيويورك ولندن ومملكة البحرين، وقد �ساهم عرب هذا املن�سب بخدمة جمموعة من املوؤ�س�سات 

احلكومية وال�سركات الكربى من منطقة ال�سرق الأو�سط والعامل. 

املوؤهالت
�سهادة ماج�ستري يف الإدارة الهند�سية من جامعة ديوك )Duke( بالوليات املتحدة الأمريكية. 	•

بكالوريو�س العلوم يف الهند�سة الكهربائية والقت�ساد من جامعة ديوك )Duke( بالوليات املتحدة الأمريكية. 	•

ع�سوياتهم ومنا�سبهم يف اأية �سركات اأخرى
�سريك اإداري   - �سرتا توم 	•

ع�سو جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة املخاطر - بنك البحرين للتنمية 	•
ع�سو جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة املخاطر - بنك البحرين الإ�سالمي 	•

نائب رئي�س جمل�س الإدارة ال�سابق - بور�سة البحرين 	•

ال�ضيد �ضالح حممد الكليب

غري تنفيذي / م�ستقل منذ 2015

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س جلنة امل�سرتيات وامل�ساريع

اخلربة
•  ميتلك خربة اأكرث من 42 عامًا يف جمال الهند�سة امليكانيكية وجمال�س الإدارة.

املوؤهالت
بكالوريو�س الهند�سة امليكانيكية.  •

ع�سوياتهم ومنا�سبهم يف اأية �سركات اأخرى
رئي�س جمل�س الإدارة ال�سابق  - �سركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية  •

نائب رئي�س جمل�س الإدارة - بنك الكويت ال�سناعي  •

حوكمة الشركات
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ال�ضيد خالد عبدالعزيز اجلا�ضم

غري تنفيذي / م�ستقل منذ 2020

ع�سو جمل�س الإدارة
رئي�س جلنة التدقيق واللتزام واحلوكمة واملخاطر

ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآت
ع�سو جلنة الدعم

اخلربة
عمل مع ال�سركة الوطنية لل�سناعات الكيماوية كرئي�س للت�سويق ملدة ثالث �سنوات.  •

عمل يف �سركة اآرثر اأندر�سن  البحرين كمدقق اأول للح�سابات.  •
التحق باأركابيتا  يف عام 1998 وترقي اإلى من�سب املدير التنفيذي يف اأقل من اأربع �سنوات.  •

اأ�س�س يف 2013 �سركة Ark Proventus و�سركة اأفكار القاب�سة.  •

املوؤهالت
ماج�ستري يف اإدارة الأعمال التنفيذية من جامعة بربدين-كاليفورنيا.   •

البكالوريو�س يف علوم الكمبيوتر والريا�سيات من جامعة ولية كاليفورنيا، لوجن بيت�س  •

ع�سوياتهم ومنا�سبهم يف اأية �سركات اأخرى
ع�سو جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة التدقيق - بنك البحرين الإ�سالمي  •

ع�سو جمل�س الإدارة - بنك �سيكو  •
Ark Proventus  - الإدارة  جمل�س  ع�سو  	•

رئي�س جمل�س الإدارة - اأفكار القاب�سة  •
ع�سو جلنة اإدارة ال�ستثمار و جلنة الإدارة الإدارية مبنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا  •

اركبيتا  )�سابقًا(  

ال�ضيد اإياد ر�ضا فرج

غري تنفيذي / م�ستقل منذ 2020

ع�سو جمل�س الإدارة
نائب رئي�س جلنة التدقيق واللتزام واحلوكمة واملخاطر

ع�سو جلنة امل�سرتيات وامل�ساريع
ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

اخلربة
يعمل كمدير لال�ستثمارات والتمويل  يف م�سرف الطاقة الأول.  •

�سغل من�سب مدير تنفيذي يف جمال حتليل الأ�سهم لل�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا لدى جولدمان �ساك�س الدولية.  •
اأن�سم الى بنك اأوف اأمريكا مرييل لين�س كمحلل اأ�سهم.  •

يف عام 2004، التحق ببنك اخلليج الدويل كمحلل لأئتمان ثم ترقى الى من�سب مدير عالقات.  •
عمل يف التو�س لالدوية عام 2001 كمحا�سب ومطور اأعمال.  •

املوؤهالت
ماج�ستري )INSEAD MBA(  يف اإدارة الأعمال من فرن�سا.  •

بكالوريو�س العلوم يف املحا�سبة من جامعة بنتلي، الوليات املتحدة الأمريكية.  •

ع�سوياتهم ومنا�سبهم يف اأية �سركات اأخرى
مدير ال�ستثمارات والتمويل يف بنك الطاقة الأول  •

قائد  لأهداف احلوكمة والنمو ال�سرتاتيجي لت�سدير البا�ستا - تركيا  •

حوكمة الشركات
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ال�ضيد اأمين عبداحلميد زينل

غري تنفيذي / م�ستقل منذ 2017

ع�سو جمل�س الإدارة
ع�سو جلنة التدقيق واللتزام واحلوكمة واملخاطر

اخلربة
الرئي�س التنفيذي لل�سوؤون التجارية - �سركة مطار البحرين )2017 حتى الآن(  •

لديه خربة تزيد عن 23 عاًما يف املجال الإداري واملايل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.  •
الرئي�س التنفيذي - ) Real Capital( من 2012 اإلى 2015.  •

القائم باأعمال رئي�س ال�سوؤون املالية والإدارية - م�ست�سار الرئي�س التنفيذي - غرفة البحرين لت�سوية املنازعات من   •
2011 اإلى 2012، البحرين.

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة عمان للتطوير من 2005 اإلى 2007 ، عمان.  •
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة الباطنة للتنمية وال�ستثمار القاب�سة من 2004 اإلى 2007 ، عمان.  •

مهند�س كمبيوتر - BAE SYSTEMS من 1996 اإلى 2000 ، الوليات املتحدة الأمريكية.  •

املوؤهالت
ماج�ستري اإدارة اأعمال من جامعة ويب�سرت ، كلية الأعمال ، اأورلندو ، الوليات املتحدة الأمريكية.  •

بكالوريو�س يف علوم احلا�سوب من جامعة فلوريدا اجلنوبية، كلية الهند�سة ، الوليات املتحدة الأمريكية.  •

ع�سوياتهم ومنا�سبهم يف اأية �سركات اأخرى
الرئي�س التنفيذي لل�سوؤون التجارية - �سركة مطار البحرين )2017 حتى الآن(  •

الآن�ضة رغدان �ضالح عبدالر�ضول

غري تنفيذي / م�ستقل منذ 2020

ع�سو جمل�س الإدارة
ع�سو جلنة التدقيق واللتزام واحلوكمة واملخاطر

ع�سو جلنة الدعم
ع�سو جلنة امل�سرتيات وامل�ساريع

اخلربة
ت�سغل حاليًا من�سب مدير �سيا�سة الإيرادات العامة بوزارة املالية والقت�ساد الوطني.  •

•  متتلك خربة اأكرث من 11 عامًا يف املالية العامة والإدارة و�سنع ال�سيا�سات والأطر الإجرائية.

املوؤهالت
ماج�ستري يف الإدارة العامة يف Aix-Marseille بالتعاون مع جامعة البحرين ومعهد البحرين لالإدارة العامة.  •

بكالوريو�س حما�سبة ومالية من اجلامعة الأهلية - البحرين.  •

ع�سوياتهم ومنا�سبهم يف اأية �سركات اأخرى
مدير �سيا�سة الإيرادات العامة بوزارة املالية والقت�ساد الوطني.  •

حوكمة الشركات
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ال�ضيد جا�ضم �ضلمان ال�ضيخ

غري تنفيذي / م�ستقل )2020 – اأغ�سط�س 2021*(

ع�سو جمل�س الإدارة
ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

ع�سو جلنة الدعم 

اخلربة
ميتلك اأكرث من 22 عامًا من اخلربة املهنية يف ال�سركات ال�سناعية واملالية.  •

بداأ م�سريته املهنية يف عام 1998 مع  )Alwheel(، وهي اإحدى ال�سركات امل�سنعة ل�سبائك الأملنيوم حيث �سغل   •
من�سب املدير العام. 

�سغل من�سب مدير ا�ستثماري ببنك ال�ستثمار الدويل  يف عام 2006.  •
ان�سم يف عام 2013 اإلى �سركة اأوال لالألبان كرئي�س تنفيذي.  •

املوؤهالت
بكالوريو�س يف الهند�سة املتكاملة من جامعة ريدينج، اململكة املتحدة.  •

ع�سوياتهم ومنا�سبهم يف اأية �سركات اأخرى
الرئي�س التنفيذي - �سركة اأوال لالألبان  •

*حتى تاريخ  24 اأغ�سط�س 2021.

د. مروة خالد ال�ضباغ

غري تنفيذي / غري م�ستقل )2014 – يونيو 2021*)

ع�سو جمل�س الإدارة
نائب رئي�س جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

نائب رئي�س جلنة امل�سرتيات وامل�ساريع
ع�سو جلنة الدعم 

اخلربة
متتلك خربة تزيد عن 7 �سنوات يف جمال ال�ستثمار يف الرعاية ال�سحية والتعليم.  •

املوؤهالت
دكتوراه يف اأبحاث الطب ال�سريري.  •

البكالوريو�س )مع مرتبة ال�سرف( علم الأحياء - جامعة نوتنغهام، بريطانيا  •

ع�سوياتهم ومنا�سبهم يف اأية �سركات اأخرى
مدير �سمن فريق الإ�ستثمارات - �سركة ممتلكات البحرين القاب�سة )ممتلكات(  •

*اإ�ستقالة الدكتورة مروة ال�سباغ يف 20 يونيو 2021.

حوكمة الشركات
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بيان مبا يلي:  ث - 

جملة مكافاآت اأع�ساء جمل�ش الإدارة املدفوعة عن العام 2020.  .1

بلغ اإجمايل املكافاآت املدفوعة لأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020 مبلغ اإجمايل وقدره 60,000 دينار بحريني.  

جملة مكافاآت اأع�ساء جمل�ش الإدارة املقرتحة عن العام 2021  والتي �سيتم عر�سها يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوي للم�سادقة عليها.  .2

يبلغ اإجمايل املكافاآت املقرتحة ملجل�س اإدارة ال�سركة عن العام 2021 مبلغ اإجمايل وقدره 60,000 دينار بحريني. وتخ�سع هذه املكافاأة ملوافقة امل�ساهمني.  

للجدول  املالية للعام 2021 وفقاً  ال�سنة  الإدارة عن  اأع�ساء جمل�ش  املنبثقة عنه والتي تقا�ساها  الإدارة واللجان  بيان بتفا�سيل بدلت ح�سور جل�سات جمل�ش   .3
التايل:

يو�سح اجلدول اأدناه ر�سوم جمل�س الإدارة:

جمل�س الإدارة )2023-2020(

الإ�سم#
اإجمايل بدلت ح�سور جل�سات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه

قيمة البدل د.ب.(**جمل�س الإدارة واللجان*
9,000جمل�س الإدارة - جلنة الرت�سيحات واملكافاآت - جلنة الدعمال�سيد مروان خالد طباره1

10,200جمل�س الإدارة  - جلنة امل�سرتيات وامل�ساريعال�سيد �سالح حممد الكليب2

جمل�س الإدارة - جلنة التدقيق والإلتزام واحلوكمة واملخاطر - جلنة الرت�سيحات ال�سيد خالد عبدالعزيز اجلا�سم3
10,900واملكافاآت - جلنة الدعم

12,500جمل�س الإدارة - جلنة التدقيق والإلتزام واحلوكمة واملخاطر - جلنة امل�سرتيات وامل�ساريعال�سيد اإياد ر�سا فرج4

10,000جمل�س الإدارة - جلنة التدقيق والإلتزام واحلوكمة واملخاطر - جلنة الدعمالآن�سة رغدان �سالح عبدالر�سول5

4,500جمل�س الإدارة - جلنة التدقيق والإلتزام واحلوكمة واملخاطرال�سيد اأمين عبداحلميد زينل6

8,500جمل�س الإدارة - جلنة امل�سرتيات وامل�ساريع - جلنة الرت�سيحات واملكافاآتال�سيد جا�سم �سلمان ال�سيخ7

5,500جمل�س الإدارة - جلنة امل�سرتيات وامل�ساريع - جلنة الرت�سيحات واملكافاآت - جلنة الدعمد. مروة خالد ال�سباغ8

71,100املجموع
  

* يرجى الرجوع اإلى الق�سم 3ت و 5 و 6 و 9 و 10 و 11 اأدناه للح�سول على تفا�سيل احل�سور.

اأو عن طريق و�ضائل  2021 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات احل�ضور ال�ضخ�ضي  عدد اجتماعات جمل�س الإدارة التي عقدت خالل ال�ضنة املالية  ج - 

الإت�ضال املرئي جلميع الأع�ضاء مع بيان الأع�ضاء احلا�ضرين بالوكالة.

عقد املجل�س ما جمموعه �ستة اجتماعات يف عام 2021 ، والتي عقدت يف 31 يناير، 28 فرباير، 12 اأبريل، 11 مايو، 10 اأغ�سط�س و 9 نوفمرب. مت عقد   
جميع الجتماعات مرئيًا وباحل�سور ال�سخ�سي:

)6 اجتماعات(ال�سيد مروان خالد طباره
)6 اجتماعات(ال�سيد �سالح حممد الكليب

)6 اجتماعات(ال�سيد خالد عبدالعزيز اجلا�سم
)6 اجتماعات(ال�سيد اإياد ر�سا فرج

)6 اجتماعات(الآن�سة رغدان �سالح عبدالر�سول
)5 اجتماعات(ال�سيد اأمين عبداحلميد زينل

)5 اجتماعات(ال�سيد جا�سم �سلمان ال�سيخ
)4 اجتماعات(د. مروة خالد ال�سباغ

حوكمة الشركات
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بيان مهام واخت�ضا�ضات جمل�س الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناًء على تفوي�س من املجل�س اإىل الإدارة مع حتديد مدة و�ضالحية التفوي�س. ح - 

مل تكن هناك اأية مهام واخت�سا�سات فو�سها جمل�س الإدارة اإلى الإدارة التنفيذية  خالل عام 2021.  

بيان بتفا�ضيل التعامالت التي متت مع الأطراف ذات العالقة )اأ�ضحاب امل�ضالح( مع تو�ضيح طبيعة العالقة ونوع التعامل. خ - 

مدرج تفا�سيل املعامالت مع الأطراف ذوي العالقة يف الإي�ساح رقم )23( من البيانات املالية املدققة لل�سنة املنتهية 31 دي�سمرب 2021.  

الهيكل التنظيمي اخلا�س بال�ضركة بحيث ي�ضمل ال�ضف الأول والثاين بحد اأدنى، على اأن ي�ضمل املدير العام و/اأو الرئي�س التنفيذي ونائب املدير العام  د - 

واملدراء العاملني يف ال�ضركة.

حوكمة الشركات

جلنة امل�ساريع 
وامل�سرتيات

الرئي�س التنفيذي

املدير التنفيذي 
و�سكرتري جمل�س 

الإدارة

مدير اأول - ال�سوؤون 
املالية

م�سوؤول ال�سحة 
وال�سالمة

مدير اأول  - املوارد 
الب�سرية

الرئي�س التنفيذي 
لل�سوؤون التجارية مدير اأول - اأداء

مدير املطحنة

مدير ال�سيانة

مدير اخلدمات
الفنية

م�سوؤول - امل�سرتيات

مدير اأول - املخاطر 
والإلتزام

مدقق داخلي م�سدر 
خارجي

جلنة الدعم جلنة الرت�سيحات 
واملكافاآت

جلنة التدقيق والإلتزام 
واحلوكمة واملخاطر

جمل�س الإدارة
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وخيارات  والزيادات  والعالوات  والفوائد  الرواتب  ذلك  يف  مبا  موظفني(،  خم�ضة  )اأكرب  الرئي�ضني  التنفيذية  الإدارة  ملوظفي  املدفوعة  املكافاآت  جملة  ذ - 

الأ�ضهم  ومكافاأة نهاية اخلدمة واملعا�ضات ...اإلخ.

 
اجمايل املكافاآت املدفوعة للم�سوؤولني التنفيذيني الرئي�سيني )مبا يف ذلك الرواتب واملزايا الأخرى( هو 227,440 دينار بحريني. يرجى الرجوع اإلى الإي�ساح   

)23( من البيانات املالية املدققة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021 للح�سول على التفا�سيل.

مدقق احل�ضابات اخلارجي:  4

تقدمي نبذة عن مدقق ح�ضابات ال�ضركة للم�ضاهمني واأدائه املهني. اأ - 

متتلك �سركة »كي بي اأم جي« ح�سورًا يف مملكة البحرين زادت عن 50 عامًا. بداأت ك�سركة حملية �سغرية حيث تاأ�س�ست يف عام 1968م على يد املرحوم جا�سم   
حممد فخرو و ال�ستاذ ح�سني قا�سم. اأ�سبحت »كي بي اأم جي« يف البحرين واحدة من اأكرب واأعرق �سركات اخلدمات املهنية العاملية يف البالد. يعمل لدى �سركة 
»كي بي اأم جي« يف البحرين اأكرث من 380 موظفًا و�سريكًا حمرتفًا. ميثل البحرينيون اأكرث من %60 من اإجمايل القوى العاملة وي�سغلون العديد من املنا�سب 

القيادية واملهنية العليا يف ال�سركة.

عمل مدققو »كي بي اأم جي« على تدقيق البيانات املالية لل�سركة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019 وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق. اإن مدققي »كي بي اأم جي«   
مطالبون وفقًا لتلك املعايري باإي�سال امل�سائل الناجمة عن اجراءات التدقيق الى الأطراف امل�سوؤولني عن �سوؤون احلوكمة واللذين من �سمنهم اإما اأع�ساء من 

جمل�س الإدارة اأو اأع�ساء جلنة التدقيق اأنف�سهم.

اأفراد الإدارة  اأي من  اأو تاأثري  اأي تدخل  اأكمل وجه دون  يتم التدقيق بالطريقة التي يراها املدققون �سرورية لتمكينهم من اإجناز م�سوؤولياتهم املهنية على   
التنفيذية اأو اأع�ساء جمل�س الإدارة. يلتزم املدققون بفهم النظام املحا�سبي لل�سركة ونظام الرقابة الداخلي من اأجل تقييم مدى كفاءته، وتختلف طبيعة ومدى 

الإختبارات التي يقوم بها املدقق باإختالف تقييمهم لنظام املحا�سبة يف ال�سركة ونظام الرقابة الداخلية.

بيان الأتعاب والتكاليف اخلا�ضة بالتدقيق اأو اخلدمات التي قدمها مدقق احل�ضابات اخلارجي خالل العام 2021، اإ�ضافة اإىل بيان بعدد ال�ضنوات التي  ب - 

ق�ضاها كمدقق ح�ضابات خارجي لل�ضركة. وذلك ح�ضب اجلدول التايل:

كي بي اأم جي فخروا�سم مكتب التدقيق
8 �سنواتعدد ال�سنوات التي ق�ساها املكتب كمدقق ح�سابات خارجي لل�سركة

ح�سن جا�سما�سم ال�سريك امل�سئول عن تدقيق ح�سابات ال�سركة
�سنة واحدةعدد ال�سنوات التي ق�ساها ال�سريك امل�سئول عن تدقيق ح�سابات ال�سركة

18,250 دينار بحرينياإجمايل اأتعاب التدقيق للبيانات املالية لعام 2021 )دينار(

اأتعاب وتكاليف اخلدمات اخلا�سة الأخرى بخالف التدقيق للبيانات املالية لعام 2021 )دينار( اإن وجدت ويف حال عدم وجود 
4,050 دينار بحرينياأية اأتعاب اأخرى يتم ذكر ذلك �سراحًة

جلنة التدقيق والإلتزام واحلوكمة واملخاطر:  5

اأ�ضماء اأع�ضاء اللجنة، وبيان اخت�ضا�ضاتها واملهام املوكلة لها.  اأ. 

اأع�ساء اللجنة:  
رئي�س اللجنة •       ال�سيد خالد عبدالعزيز اجلا�سم  	

نائب رئي�س اللجنة •      ال�سيد اإياد ر�سا فرج  	
ع�سو اللجنة •      الآن�سة رغدان �سالح عبدالر�سول  	
ع�سو اللجنة •      ال�سيد اأمين عبداحلميد زينل  	

تهدف جلنة التدقيق واللتزام واحلوكمة واملخاطر مل�ساعدة جمل�س اإدارة ال�سركة يف الوفاء مب�سوؤولياته الرقابية، وحتديدًا )اأ( اختيار املدقق اخلارجي وتعيينه   
وحتديد اأتعابهم واإنهاء خدماته، عند اقت�ساء 1لك، خا�سع ملوافقة جمل�س الإدارة وامل�ساهمني، )ب( مراجعة املمار�سات املحا�سبية واملالية لل�سركة، و�سالمة 
للتدقيق  املخ�س�سة  امليزانية  اقت�ساء ذلك/ وحتديد  الداخلي، عند  املدقق  واإنهاء  وتعيني  اختيار  املالية، )ج(  والبيانات  الداخلية  والرقابة  املالية  الرقابة 
الداخلي )د( الإ�سراف على تطبيق وتنيذ اإطار اإدارة املخاطر؛ والتاأكد من اأن ال�سركة لديها �سوابط كافية لتحديد املخاطر ومراقبتها والإبالغ عنها )د( 
رفع التو�سيات ملجل�س الإدارة من وقت لآخر ب�ساأن التعديالت املقرتحة على دليل الكوكمة اخلا�س بال�سركة، والتي ُي�سكل اإطار عمل �سيا�سة احلوكمة بال�سركة 

والذي يتوافق مع ميثاق حوكمة ال�سركات يف مملكة البحرين وجملد قواعد م�سرف البحرين املركزي.

حوكمة الشركات



2 0 2 1 17الـتــقـــريـــر ال�ســــنـوي 

اأمور اأخرى، وبيان عدد مرات احل�ضور  عدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل ال�ضنة وتواريخها ملناق�ضة امل�ضائل املتعلقة بالبيانات املالية واأية   ب. 

ال�ضخ�ضي لالأع�ضاء يف الإجتماعات املنعقدة.

عقدت اللجنة ما جمموعه �ستة اجتماعات يف عام 2021، والتي عقدت يف 13 يناير، 24 فرباير، 6 مايو، 1 يونيو، 8 اأغ�سط�س و 7 نوفمرب 2021. وعقدت   
جميع الجتماعات مرئيا وباحل�سور ال�سخ�سي:

)6 اجتماعات(ال�سيد خالد عبدالعزيز اجلا�سم
)6 اجتماعات(ال�سيد اإياد ر�سا فرج

)6 اجتماعات(الآن�سة رغدان �سالح عبدالر�سول
)5 اجتماعات(ال�سيد اأمين عبداحلميد زينل

ملخ�س تقرير اأداء اللجنة فيما يتعلق باحلوكمة خالل عام 2021.  ج. 

ا�ستعر�ست اللجنة وحدثت دليل حوكمة ال�سركة ، مبا يف ذلك لوائح وجلان جمل�س الإدارة.

ا�ضم م�ضئول حوكمة ال�ضركة وموؤهالته وتاريخ التعيني وبيان اأرقام التوا�ضل معه.  6

مت تعيني ال�سيد علي عبدالإله املعلم يف من�سب م�سوؤول احلوكمة يف �سركة البحرين ملطاحن الدقيق �س.م.ب. اعتبارًا من 4 نوفمرب 2018. ال�سيد علي حا�سل   
على درجة البكالوريو�س يف هند�سة الكمبيوتر من جامعة البحرين. فيما يلي تفا�سيل الت�سال:

رقم املكتب: 17729984   رقم التحويل: 105  • 	

رقم الهاتف املتنقل: 39244610  • 	

ali.a@bfm.bh :الربيد اللكرتوين  • 	

جلنة الرت�ضيح واملكافاآت:  7

اأ�ضماء اأع�ضاء اللجنة، وبيان اخت�ضا�ضاتها واملهام املوكلة لها.  اأ. 

اأع�ساء اللجنة:  
رئي�س اللجنة ال�سيد مروان خالد طباره   • 	 	

نائب رئي�س اللجنة ال�سيد خالد عبدالعزيز اجلا�سم   • 	 	

ع�سو اللجنة  )ان�سم الى اللجنة يف اأغ�سط�س 2021(  ال�سيد اإياد ر�سى فرج    • 	 	

ع�سو اللجنة )تويف يف اأغ�سط�س 2021( ال�سيد جا�سم �سلمان عبداهلل ال�سيخ   • 	 	

نائب رئي�س اللجنة )ا�ستقالت يف يونيو 2021( الدكتورة مروة خالد ال�سباغ   • 	 	

تهدف جلنة الرت�سيحات واملكافاآت مل�ساعدة جمل�س اإدارة ال�سركة يف الوفاء مب�سوؤولياته الرقابية من اأجل )اأ( مراجعة جميع املر�سحني لع�سوية جمل�س الإدارة   
املقرتحني من قبل امل�ساهمني )ب( تقدمي تو�سيات اإلى جمل�س الإدارة من وقت لآخر فيما يتعلق بالتغيريات التي تعتقد اللجنة اأنها منا�سبة بالن�سبة حلجم 
اأي جلنة تابعة ملجل�س الإدارة ، )ج( تن�سيق وتنظيم التقييم ال�سنوي ملجل�س الإدارة وجلان املجل�س )د( التو�سية بتعيني وظائف  اأو  وتكوين جمل�س الإدارة 
ال�ساغرة يف الإدارة التنفيذية مبا يف ذلك الرئي�س التنفيذي ، )هـ( املوافقة على �سيا�سة املكافاآت يف ال�سركة ومراقبتها ومراجعتها ، وتقييم الإدارة التنفيذية.

بيان بعدد الجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل ال�ضنة املالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات احل�ضور ال�ضخ�ضي جلميع اأع�ضاء اللجنة.  ب. 

 عقدت جلنة الرت�سيحات واملكافاآت ما جمموعه اأربعة اجتماعات يف عام 2021 ، والتي عقدت يف 9 فرباير، 18 فرباير، 7 اأبريل و 3 اأكتوبر 2021.
:وعقدت جميع الجتماعات مرئًا وباحل�سور ال�سخ�سي

)4 اجتماعات(ال�سيد مروان خالد طباره
)4 اجتماعات(ال�سيد خالد عبدالعزيز اجلا�سم

)1 اجتماعات(ال�سيد اإياد ر�سى فرج
)3 اجتماعات(ال�سيد جا�سم �سلمان ال�سيخ

)3 اجتماعات(الدكتورة مروة خالد ال�سباغ

حوكمة الشركات
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جلنة امل�ضرتيات وامل�ضاريع  8

اأ�ضماء اأع�ضاء اللجنة، وبيان اخت�ضا�ضاتها واملهام املوكلة لها.  اأ. 

اأع�ساء اللجنة:  
رئي�س اللجنة ال�سيد �سالح حممد الكليب   • 	

ع�سو اللجنة ال�سيد اإياد ر�سا فرج   • 	

ع�سو اللجنة  )ان�سمت الى اللجنة يف اغ�سط�س 2021( الآن�سة رغدان �سالح عبدالر�سول     • 	

ع�سو اللجنة  )تويف يف اغ�سط�س 2021( ال�سيد جا�سم �سلمان عبداهلل ال�سيخ     • 	

نائب رئي�س اللجنة  )ا�ستقالت يف يونيو 2021( الدكتورة مروة خالد ال�سباغ     • 	

وتهدف هذه اللجنة مل�ساعدة جمل�س اإدارة ال�سركة يف الوفاء مب�سوؤولياته الرقابية فيما يتعلق بـ )اأ( م�سرتيات القمح وامل�سرتيات العامة الأخرى، و )ب( امل�ساريع   
الرئي�سية والنفقات الراأ�سمالية. يجب اأن جتتمع اللجنة مبا ل يقل عن اأجتماعني يف ال�سنة.

بيان بعدد الجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل ال�ضنة املالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات احل�ضور ال�ضخ�ضي جلميع اأع�ضاء اللجنة.  ب. 

عقدت جلنة امل�سرتيات وامل�ساريع ما جمموعه اإثني ع�سر اجتماعا يف عام 2021، والتي عقدت يف 18 مار�س، 24 مار�س،20 مايو، 24 مايو 20 يونيو، 23 يونيو،   
27 يونيو، 1 يوليو، 5 اأغ�سط�س، 11 اكتوبر، 1 نوفمرب و 10 نوفمرب. مت عقد جميع الجتماعات مرئيا وباحل�سور ال�سخ�سي:

)12 اجتماعات(ال�سيد �سالح حممد الكليب                  رئي�س اللجنة
)12 اجتماعات(ال�سيد اإياد ر�سا فرج                             ع�سو اللجنة

)3 اجتماعات(الآن�سة رغدان �سالح عبدالر�سول           ع�سو اللجنة
)9 اجتماعات(ال�سيد جا�سم �سلمان ال�سيخ                  ع�سو اللجنة

)7 اجتماعات(د. مروة خالد ال�سباغ                          نائب رئي�س اللجنة

جلنة الدعم:  9

اأ�ضماء اأع�ضاء اللجنة، وبيان اخت�ضا�ضاتها واملهام املوكلة لها.  اأ. 

اأع�ساء اللجنة:  
رئي�س اللجنة ال�سيد مروان خالد طباره   • 	 	

ع�سو اللجنة ال�سيد خالد عبدالعزيز اجلا�سم   • 	 	

ع�سو اللجنة الآن�سة رغدان �سالح عبدالر�سول   • 	 	

ع�سو اللجنة )ا�ستقالت يف يونيو 2021( د.مروة خالد ال�سباغ           • 	 	

هذه اللجنة موؤقتة حيث مت اإن�سائها خالل عام 2020 مل�ساعدة جمل�س اإدارة ال�سركة يف الوفاء مب�سوؤولياته الرقابية فيما يتعلق )اأ( بالإ�سراف على مراجعة ترتيبات   
الدعم والنتهاء من اإطار / عقد الدعم مع حكومة البحرين، و )ب( التاأكد من اأن جمل�س الإدارة لديه فهم وا�سح للجوانب التجارية التي �ست�سكل اأ�سا�س اإطار / 

عقد الدعم مع احلكومة.

بيان بعدد الجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل ال�ضنة املالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات احل�ضور ال�ضخ�ضي جلميع اأع�ضاء اللجنة.  ب. 

عقدت اللجنة ما جمموعه خم�سة اجتماعات يف عام 2021 ، والتي عقدت يف 16 مار�س، 25 مايو، 24 اأغ�سط�س، 12 اأكتوبر و 5 دي�سمرب. وعقدت جميع الجتماعات مرئيًا:  

)5 اجتماعات(ال�سيد مروان خالد طباره
)5 اجتماعات(ال�سيد خالد عبدالعزيز اجلا�سم

)5 اجتماعات(الآن�سة رغدان �سالح عبدالر�سول
)2 اجتماعات(د. مروة خالد ال�سباغ

تفا�ضيل اأية خمالفات مرتكبة خالل ال�ضنة املالية وبيان اأ�ضبابها )اإن وجدت(، وخطة معاجلتها لتجنب تكرارها م�ضتقباًل.  10

ل يوجد اأية خمالفة مرتكبة خالل العام 2021.  

حوكمة الشركات
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بيان بامل�ضاهمات النقدية والعينية التي قامت بها ال�ضركة خالل العام 2021 يف تنمية املجتمع املحلي واحلفاظ على البيئة. )يف حالة عدم   11
وجود م�ضاهمات فيجب ذكر اأن ال�ضركة مل تقم باأي م�ضاهمات( مع بيان اجلهات التي تلقت تلك امل�ضاهمات.

تركزت اأولوياتنا عل دعم املجتمع الذي نحن جزء منه، حيث �سملت تلك الولويات امل�ساهمة ال�سنوية لل�سركة بالتعاون مع املوؤ�س�سة اخلريية امللكية لتوزيع 8,000   
�سلة رم�سانية على الأ�سر املحتاجة واملتعففة خالل �سهر رم�سان الكرمي. كما تربعنا بهدايا ملركز عالية للتدخل املبكر يف احتفالهم باليوم الوطني.

التايل: حملي، خليجي، عربي،  النحو  اأو منظمات( م�ضنفة على  2021 )اأفراد، �ضركات، حكومات،  13 دي�ضمرب  امل�ضاهمني كما يف   بيان بتوزيع ملكية   اأ. 

واأجنبي.

ت�ضنيف امل�ضاهم#

ن�ضبة الأ�ضهم اململوكة

املجموعحكومة اأو منظمات�ضركاتاأفراد

%91.5%65.73%2.95%22.82حملي1

%8.5-%7.65%0.85عربي2

%0.01--%0.01اأجنبي3

%100%65.73%10.6%23.68املجموع

بيان بامل�ضاهمني الذين ميلكون %5 اأو اأكرث من راأ�س مال ال�ضركة مع بيان ا�ضم ال�ضخ�س الطبيعي مالك الأ�ضهم امل�ضتفيد النهائي، كما يف 31 دي�ضمرب 2021   ب. 

ح�ضب اجلدول التايل:

ال�ضم#
عدد الأ�ضهم 

اململوكة

ن�ضبة الأ�ضهم اململوكة من 

راأ�س مال ال�ضركة
ا�ضم ال�ضخ�س الطبيعي امل�ضتفيد النهائي

حكومة البحرين%16,322,80665.73�سركة ممتلكات البحرين القاب�سة1
�سركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية%1,848,0007.44�سركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية2
عبداحلميد زينل حممد زينل%1,793,2897.22عبداحلميد زينل حممد زينل3

بيان بكيفية توزيع امل�ضاهمني وفقًا حلجم امللكية كما يف 2021/12/31 ح�ضب اجلدول التايل:  ج. 

ن�سبة الأ�سهم اململوكة من راأ�س املالعدد الأ�سهم اململوكةعدد امل�ساهمنيملكية الأ�سهم )�سهم(#

%1,7003,519,63014.17 اأقل من 150,000

%151,464,2755.9 من 50,000 اإلى اأقل من 2500,000

%23,525,78914.2 من 500,000 اإلى اأقل من 35,000,000

%116,322,80665.73اأكرث من 45,000,000

م�ضاهمة اأع�ضاء جمل�س الإدارة و الإدارة التنفيذية كما يف 2021/12/31  د. 

حتى 31 دي�سمرب 2021 ، ل ميتلك اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية اأي اأ�سهم يف ال�سركة.  

بيان الأحداث اجلوهرية التي �ضادفت ال�ضركة خالل العام 2021. هـ. 

يرجى الإطالع على تقرير جمل�س الإدارة املرفق مع البيانات املالية ال�سنوية املدققة عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021 لتبيان الأحداث الرئي�سية التي �سادفت 
ال�سركة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021.

حوكمة الشركات
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تو�ضيح مدى اللتزام باأحكام ميثاق حوكمة ال�ضركات، وفقًا للتايل:  12

غري املبداأ

ملتزم

ملتزم

جريئًا

ملتزم

كليًا

تو�ضيح اأ�ضباب

عدم اللتزام

)اأن وجدت(

املبداأ 1: وجود جمل�س اإدارة لل�سركة فعال ومؤهل علميًا وذو خربة.
P

التنفيذية  والإدارة  الإدارة  اأع�ساء جمل�س  لدى  يكون  اأن  يجب   :2 املبداأ 
Pاإخال�سًا وولًء كاملني لل�سركة.

املبداأ 3: يجب على جمل�س الإدارة اأن يقوم بو�سع قيود �سارمة و�سديدة 
Pعلى التدقيق والتقارير املالية، والرقابة الداخلية، واللتزام بالقانون.

وتدريب  لتعيني  فعالة  اإجراءات  بو�سع  تقوم  اأن  ال�سركة  على   :4 املبداأ 
Pوتقييم اأع�ساء جمل�س الإدارة.

املبداأ 5: يجب على ال�سركة مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار امل�سئولني 
Pبطريقة عادلة وم�سئولة.

وفعال  وا�سح  اإداري  هيكل  و�سع  الإدارة  جمل�س  على  يجب   :6 املبداأ 
Pلل�سركة، وحتديد امل�سميات الوظيفية وال�سالحيات واملهارم وامل�سئوليات.

املبداأ 7: يجب على ال�سركة اأن تتوا�سل مع املساهمني، وتشجيعهم على 
Pامل�ساركة وحترتم حقوقهم.

املبداأ 8: يجب اأن تقوم ال�سركة بالإف�ساح عن حوكمتها.
P

مببادئ  الإ�سالمية  اخلدمات  تقدم  التي  ال�سركات  :تلتزم   :9 املبداأ 
ل  ينطبقال�سريعة الإ�سالمية.

املالية  البيانات  التاأكد من �سالمة  الإدارة  10: يجب على جمل�س  املبداأ 
Pاملقدمة للمساهمني، من خالل ال�ستعانة مبدققي احل�سابات اخلارجيني.

اإلى  امل�سئولية الجتماعية  ال�سركة من خالل  ت�سعى  اأن  11: يجب  املبداأ 
Pممار�سة دورها كمواطن �سالح.

* ينطبق فقط على ال�سركات التي تقدم خدمات اإ�سالمية

اأية اإف�ضاحات مطلوبة من قبل اجلهات الرقابية.  -13

يرجى الرجوع اإلى اإف�ساحات ال�سركة على موقع بور�سة البحرين.

مروان خالد طبارة

رئي�س جمل�س الإدار

24 فرباير 2022

حوكمة الشركات
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تقرير مدققي الحسابات إلى السادة المساهمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2021
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اإلى ال�سادة امل�ساهمني
 

�سركة البحرين ملطاحن الدقيق )�س.م.ب(
�س.ب 26787 

مملكة البحرين 

تقرير مدققي احل�ضابات امل�ضتقلني 

الراأي
لقد دققنا البيانات املالية املرفقة ل�سركة البحرين ملطاحن الدقيق )�س.م.ب( )»ال�سركة«( والتي تتكون من بيان املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2021، وبيان 
الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل، وبيان التغريات يف حقوق امللكية، وبيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ، والإي�ساحات التي تتكون من ملخ�س 

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واملعلومات الإي�ساحية الأخرى.

براأينا، اأن البيانات املالية املرفقة تظهر ب�سـورة عادلة، من جميع اجلوانب اجلوهرية، املـركز املايل لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2021، واأداءها املايل وتدفقاتها 
النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وذلك وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

اأ�سا�س الراأي
اإن م�سئولياتنا وفق هذه املعايري م�سروحة مبزيد من التف�سيل يف ق�سم »م�سئوليات املدققني عن تدقيق  لقد قمنا باأعمال التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية. 
البيانات املالية« من تقريرنا هذا. نحن م�ستقلون عن ال�سركة وفقًا ملدونة قواعد ال�سلوك الأخالقي للمحا�سبني املهنيني التابعة ملجل�س معايري ال�سلوك الأخالقي 
الدولية للمحا�سبني )مبا يف ذلك معايري ال�ستقالل الدولية(، ووفقًا للمتطلبات الأخالقية ذات ال�سلة بتدقيقنا للبيانات املالية يف مملكة البحرين، وقد ا�ستوفينا 
اأ�سا�س للراأي الذي  اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة لتوفري  اإننا نعتقد اأن  م�سئولياتنا الأخالقية الأخرى طبقًا لهذه املتطلبات وللمدونة املذكورة. 

تو�سلنا اإليه.

اأمور التدقيق الرئي�سية
اإن اأمور التدقيق الرئي�سية هي تلك الأمور التي تعترب، وفق تقديرنا املهني، الأكرث اأهمية يف تدقيقنا للبيانات املالية للفرتة احلالية. مت اعتبار هذه الأمور يف �سياق 

تدقيقنا للبيانات املالية ككل، ويف �سياغة راأينا املهني ب�ساأنها، ونحن ل ُنبدي راأيًا منف�ساًل ب�ساأن هذه الأمور.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين



2 0 2 1 23الـتــقـــريـــر ال�ســــنـوي 

تقرير مدققي احل�ضابات امل�ضتقلني  اإىل ال�ضادة امل�ضاهمني )يتبع(

اكتمال و�ضحة الدعم احلكومي

راجع �سيا�سة الدعم احلكومي يف اإي�ساح 3)ب(، واإي�ساح 16 ب�ساأن الإف�ساح عن الدعم احلكومي يف البيانات املالية.

كيف مت تناول هذا الأمر يف عملية التدقيقاأمر التدقيق الرئي�ضي

منتجات ال�سركة مدعومة من قبل حكومة مملكة البحرين. ركزنا على هذا 
الأمر ب�سبب اأهمية مبلغ الدعم لعمليات ال�سركة واأداءها املايل، والذي ميثل 

%60 من جمموع الدخل من العمليات، واأهمية الدعم لأعمال ال�سركة.

ت�سمل اإجراءات تدقيقنا ما يلي:
اإحت�ساب  عملية  على  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  وفعالية  ت�سميم  اختبار   •

ومطالبات الدعم احلكومي؛
تقييم مدى مطابقة مطالبات ال�سركة مع مذكرة التفاهم املتفق عليها مع   •

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة؛
قبل  عليها من  املوافق  ال�سركة  مع مطالبات  امل�ستلم  الدعم  مبلغ  مطابقة   •

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة؛
اإلى  بالرجوع  احلكومي  بالدعم  املتعلقة  ال�سركة  اإف�ساحات  كفاية  تقييم   •

املعايري املحا�سبية ذات العالقة.

املعلومات الأخرى

اإن جمل�س الإدارة م�سئول عن املعلومات الأخرى. تت�سمن املعلومات الأخرى املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي، ولكنها ل ت�سمل البيانات املالية وتقريرنا حولها. 
وقد ح�سلنا قبل تاريخ هذا التقرير على تقرير جمل�س الإدارة والتي ميثل جزءًا من التقرير ال�سنوي، ومن املتوقع توفري الأق�سام املتبقية من التقرير ال�سنوي لنا 

بعد ذلك التاريخ.  

اإن راأينا يف البيانات املالية ل ي�سمل املعلومات الأخرى، واإننا ل نبدي اأي �سكل من اأ�سكال ا�ستنتاجات التاأكيد يف هذا ال�ساأن.

وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية، تكمن م�سئوليتنا يف قراءة املعلومات الأخرى املحددة اأعاله، وعند القيام بذلك ناأخذ بعني العتبار ما اإذا كانت هذه املعلومات 
الأخرى تتعار�س جوهريًا مع البيانات املالية، اأو مع معرفتنا التي ح�سلنا عليها من خالل اأعمال التدقيق، اأو يبدو اأنها حتتوي على معلومات جوهرية خاطئة. 

واإذا ما ا�ستنتجنا، بناًء على العمل الذي قمنا به على املعلومات الأخرى التي ح�سلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير، اأنها حتتوي على معلومات جوهرية خاطئة، فاإنه 
يتوجب علينا الإف�ساح عن ذلك. ومل نالحظ ما يتوجب الإف�ساح عنه يف هذا ال�ساأن. 

م�ضئولية جمل�س الإدارة عن البيانات املالية

اإن جمل�س الإدارة م�سئول عن اإعداد البيانات املالية وعر�سها ب�سكل عادل وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه 
جمل�س الإدارة �سروريًا لإعداد البيانات املالية ب�سورة عادلة وخالية من اأية معلومات جوهرية خاطئة، �سواء كانت ناجتة عن احتيال اأو خطاأ.

وعند اإعداد البيانات املالية؛ فاإن جمل�س الإدارة م�سئوًل عن تقييم قدرة ال�سركة على العمل كمن�ساأة م�ستمرة، والإف�ساح، كلما كان ذلك �سروريًا، عن الأمور املتعلقة 
بفر�سية ال�ستمرارية، وا�ستخدامها كاأ�سا�س حما�سبي اإل اإذا كان جمل�س الإدارة ينوي ت�سفية ال�سركة اأو اإيقاف اأعمالها، اأو لي�س لديه بديل واقعي اإل القيام بذلك. 

م�ضئولية املدققني عن تدقيق البيانات املالية

اإن اأهدافنا تتمثل يف احل�سول على تاأكيد معقول من خلو البيانات املالية ككل من اأية معلومات جوهرية خاطئة، �سواًء كانت ناجتة عن احتيال اأو خطاأ، واإ�سدار 
تقرير املدققني الذي يت�سمن راأينا. يعترب التاأكيد املعقول م�ستوى عال من التاأكيد، ولكنه لي�س �سمانًا باأن التدقيق الذي يتم وفقًا ملعايري التدقيق الدولية �سيك�سف 
دائمًا عن املعلومات اجلوهرية اخلاطئة عند وجودها. ميكن اأن تنجم املعلومات اخلاطئة من الحتيال اأو اخلطاأ، وتعترب جوهرية اإذا كان من املتوقع اأن توؤثر، ب�سورة 

فردية اأو جمتمعة، على القرارات القت�سادية املتخذة من قبل م�ستخدمي البيانات املالية.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
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تقرير مدققي احل�ضابات امل�ضتقلني  اإىل ال�ضادة امل�ضاهمني )يتبع(

كجزء من اأعمال التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية، اإننا منار�س التقديرات املهنية ونحافظ على منهج ال�سك املهني يف جميع مراحل التدقيق. كما نقوم بالآتي:

التدقيق  باإجراءات  والقيام  وت�سميم  اأو اخلطاأ،  الحتيال  ناجتة عن  كانت  �سواء  املالية،  البيانات  املعلومات اجلوهرية اخلاطئة يف  وتقييم خماطر  حتديد   •
اإن خماطر عدم اكت�ساف معلومات جوهرية خاطئة ناجتة  اأ�سا�سًا لراأينا.  اأدلة تدقيق كافية ومنا�سبة لتوفري  التي ت�ستجيب لتلك املخاطر، واحل�سول على 
عن الحتيال اأعلى من عدم اكت�ساف معلومات جوهرية خاطئة ناجتة عن اخلطاأ، كون الحتيال قد ينطوي على التواطوؤ، اأو التزوير، اأو احلذف املتعمد، اأو 

التحريف، اأو جتاوز نظم الرقابة الداخلية.

احل�سول على فهم لنظم الرقابة الداخلية ذات ال�سلة بالتدقيق من اأجل ت�سميم اإجراءات تدقيق منا�سبة يف ظل الظروف القائمة، ولي�س لغر�س اإبداء الراأي   •
حول مدى فاعلية نظم الرقابة الداخلية لل�سركة.  

تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة، ومعقولية التقديرات املحا�سبية والإف�ساحات ذات العالقة التي قام بها جمل�س الإدارة.      •

الو�سول اإلى ا�ستنتاج حول مدى مالئمة ا�ستخدام جمل�س الإدارة الأ�سا�س املحا�سبي لفر�سية ال�ستمرارية، وا�ستنادًا اإلى اأدلة التدقيق التي مت احل�سول عليها،   •
فيما اإذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط باأحداث اأو ظروف ميكن اأن تثري �سكوكًا كبرية حول قدرة ال�سركة على العمل كمن�ساأة م�ستمرة. واإذا تو�سلنا 
ملثل هذا ال�ستنتاج، فاإنه يتوجب علينا لفت النتباه يف تقريرنا هذا اإلى الإف�ساحات ذات العالقة يف البيانات املالية، اأو اإذا كانت هذه الإف�ساحات غري كافية، 
يتوجب علينا تعديل راأينا املهني. ت�ستند ا�ستنتاجاتنا على اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها حتى تاريخ هذا التقرير، مع ذلك فاإنه ميكن لالأحداث اأو الظروف 

امل�ستقبلية اأن تدفع ال�سركة للتوقف عن العمل كمن�ساأة م�ستمرة.

تقييم العر�س العام وهيكل وحمتوى البيانات املالية، مبا يف ذلك الإف�ساحات، وما اإذا كانت البيانات املالية متثل املعامالت والأحداث الأ�سا�سية بطريقة   •
حتقق عر�سًا عادًل. 

اإننا نتوا�صل مع جمل�ص الإدارة فيما يخ�ص، من بني اأمور اأخرى، نطاق التدقيق وتوقيت اأعماله املخطط لها، والنقاط املهمة التي برزت اثناء اأعمال التدقيق مبا يف 
ذلك اأوجه الق�سور الهامة، اإن وجدت، يف نظم الرقابة الداخلية.

كما نقدم ملجل�س الإدارة بيانًا يفيد امتثالنا للمتطلبات الأخالقية ذات ال�سلة بال�ستقاللية، ونطلعه على جميع العالقات والأمور الأخرى، اإن وجدت، التي قد يعتقد 
ب�سكل معقول باأنها قد توؤثر على ا�ستقالليتنا والإجراءات املتخذة للتخل�س من خماطرها، اأو الوقاية منها.

من بني   الأمور التي يتم اإبالغها ملجل�س الإدارة، نقوم بتحديد الأمور الأكرث اأهمية يف تدقيق البيانات املالية للفرتة احلالية والتي متثل اأمور التدقيق الرئي�سية. كما 
اأننا نقوم ب�سرح هذه الأمور يف تقرير املدققني، مامل حتظر القوانني اأو الأنظمة الإف�ساح العلني عن هذه الأمور، اأو عندما نحدد، يف حالت نادرة جدًا، اأنه ل ينبغي 

الإف�ساح عن اأمر معني يف تقريرنا لأن الآثار ال�سلبية لذلك من املتوقع ب�سكل معقول اأن تفوق منافع امل�سلحة العامة املتحققة عن ذلك الإبالغ. 

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
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تقرير حول املتطلبات التنظيمية الأخرى

وفقًا ملتطلبات قانون ال�سركات التجارية نفيد مبا يلي:  )1
اإن ال�سركة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة وان البيانات املالية تتفق معها. اأ (   

اإن املعلومات املالية الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة جمل�س الإدارة متفقة مع البيانات املالية. ب (   
اأنه مل يرد اإلى علمنا وقوع اأية خمالفات خالل ال�سنة لقانون ال�سركات التجارية، اأو ملتطلبات عقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة، ميكن اأن يكون  ج (   

لها اأثر �سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة اأو مركزها املايل.   
وقد ح�سلنا من الإدارة على جميع الإي�ساحات واملعلومات التي طلبناها لأغرا�س التدقيق. د (   

للف�سل  الثاين  الفرع  من  الثامنة  املادة  متطلبات  بخ�سو�س   2020 يناير   30 املوؤرخ  خطابها  مبوجب  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  ملتطلبات  وفقًا   )2 
الأول من ميثاق حوكمة ال�سركات نفيد باأن لدى ال�سركة:  

موظف م�سوؤول عن احلوكمة؛ اأ (   
ودليل اإر�سادي واإجراءات للحوكمة معتمد من قبل جمل�س الإدارة. ب (   

املدير امل�سئول عن مهمة التدقيق الناجت عنها هذا التقرير للمدققني امل�ستقلني هو ال�سيد ح�سن حممد جا�سم.

كي بي ام جي فخرو
رقم ترخي�س ال�سريك 217

24 فرباير 2022

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
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واين هرني كريج �ضالح حممد الكليب     مروان خالد طباره      
الرئي�س التنفيذي ع�سو جمل�س الإدارة     رئي�س جمل�س الإدارة      

بيان المركز المالي

                                           بالدينار البحريني

20212020

اإي�ساح
املوجودات 

املوجودات غري املتداولة

55,787,3136,091,403العقارات والآلت واملعدات

5,787,3136,091,403جمموع املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة

613,998,10610,456,304ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

78,676,9538,656,020املخزون

82,505,5622,313,450ذمم  مدينة وموجودات اأخرى

91,370,6681,854,034النقد واأر�سدة البنوك

752,325-وديعة ثابتة

26,551,28924,032,133جمموع املوجودات املتداولة

32,338,60230,123,536جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

حقوق  امللكية

102,481,8772,481,877راأ�س املال  

1,350,0001,350,000عالوة اإ�سدار اأ�سهم

1,241,6251,241,625الحتياطي القانوين

3,463,6283,463,628احتياطيات اأخرى

15,901,79512,347,307اأرباح م�ستبقاة  

24,438,92520,884,437جمموع  حقوق  امللكية

املطلوبات غري املتداولة

21382,196351,343التزامات الإيجار

11103,63883,923خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

485,834435,266جمموع املطلوبات غري املتداولة

املطلوبات املتداولة

2167,38067,380التزامات الإيجار

12516,5393,351,469ذمم جتارية دائنة ومطلوبات اأخرى

135,555,4484,893,829قرو�س متويل الإ�سترياد

91,274,476491,155�سحب على املك�سوف

7,413,8438,803,833جمموع املطلوبات املتداولة

7,899,6779,239,099جمموع املطلوبات

32,338,60230,123,536جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

أ�سا�سياً من هذه البيانات املالية. إلى 28 جزءاً ا ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1  ا

املوجودات 
املوجودات غري املتداولة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021
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واين هرني كريج �ضالح حممد الكليب     مروان خالد طباره      
الرئي�س التنفيذي ع�سو جمل�س الإدارة     رئي�س جمل�س الإدارة      

بيان الربح أوالخسار ة والدخل الشامل اآلخر

                                            بالدينار البحريني
20212020

اإي�ساح

146,863,8737,054,632املبيعات 

(15,178,296)(15,601,182)15تكلفة املبيعات

(8,123,664)(8,737,309)اإجمايل اخل�ضارة قبل الدعم احلكومي

1610,352,1599,737,782الدعم احلكومي

86,63472,576اإيرادات ت�سغيلية اأخرى

1,701,4841,686,694اإجمايل الربح

(1,381,454)(1,427,652)17م�سروفات ت�سغيلية اأخرى

-(47,000)8خ�سارة انخفا�س القيمة على الذمم املدينة

226,832305,240الربح من العمليات

18218,986467,714اإيرادات اأخرى

(63,147)(40,748)19تكلفة التمويل

63,541,802376,352تغريات القيمة العادلة ل�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

3,946,8721,086,159ربح ال�ضنة

--الدخل ال�سامل الآخر لل�سنة

3,946,8721,086,159جمموع الدخل ال�ضامل الآخر لل�ضنة

44 فل�س159 فل�س20العائد الأ�ضا�ضي واملخف�س على ال�ضهم 

أ�سا�سياً من هذه البيانات املالية. إلى 28 جزءاً ا ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1  ا

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021
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بالدينار البحريني

2021
راأ�س املال

عالوة

اإ�ضدار اأ�ضهم

احتياطيات
اأرباح

م�ضتبقاة
املجموع احتياطي

قانوين

احتياطيات

اأخرى

2,481,8771,350,0001,241,6253,463,62812,347,30720,884,437يف 1 يناير 2021

3,946,8723,946,872----جمموع الدخل ال�ضامل لل�ضنة

(372,384)(372,384)----اأرباح اأ�سهم معتمدة ومدفوعة ل�سنة 2020

(20,000)(20,000)----تربعات خريية معتمدة ل�سنة 2020

3,463,62815,901,79524,438,925 1,241,625 1,350,000 2,481,877 يف 31 دي�ضمرب 2021

2020
عالوةراأ�س املال

اإ�سدار اأ�سهم

اأرباحاحتياطيات
املجموعم�ستبقاة احتياطي

قانوين
احتياطيات  

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

1,086,1591,086,159----جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

(248,256)(248,256)----اأرباح اأ�سهم معتمدة ومدفوعة ل�سنة 2019

(20,000)(20,000)----تربعات خريية معتمدة ل�سنة 2019

3,463,62812,347,30720,884,437 1,241,625 1,350,000 2,481,877 يف 31 دي�سمرب 2020

بيان التغيرات في حقوق الملكية

أ�سا�سياً من هذه البيانات املالية. إلى 28 جزءاً ا ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 ا

املجموع اأرباح  احتياطيات  عالوة اإ�ضدار اأ�ضهم  راأ�س املال 

م�ضتبقاة  احتياطيات  احتياطي قانوين     1202

اأخرى       

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021
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بيان التدفقات النقدية

بالدينار البحريني

20212020

اإي�ساح
التدفقات النقدية من اأن�ضطة الت�ضغيل

3,946,8721,086,159ربح ال�ضنة

تعديالت لـ:

5513,495604,453ال�ستهالك / الإطفاء

(376,352)(3,541,802)6�سايف التغري يف ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او اخل�سارة

40,74863,147تكلفة التمويل

(34,978)(12,619)اإيرادات الفوائد

(72,576)(86,634)الدعم احلكومي - تعوي�س امل�سروفات

-47,000خ�سارة انخفا�س القيمة على الذمم التجارية املدينة

-(250)الربح من بيع املمتلكات والآلت واملعدات

التغيري يف راأ�س املال العامل:

(1,982,761))20,763)املخزون

1,041,154(152,478)ذمم جتارية مدينة وموجودات اأخرى

272,121(2,877,228)ذمم جتارية دائنة ومطلوبات اأخرى

19,71519,053خم�س�س نهاية خدمة املوظفني

619,420(2,123,944)�ضايف النقد )امل�ضتخدم يف( / الناجت من اأن�ضطة الت�ضغيل

التدفقات النقدية من اأن�ضطة ال�ضتثمار

(2,000,000)-   وديعة ثابتة مودعة خالل ال�سنة

752,3251,247,675وديعة ثابتة م�ستحقة خالل ال�سنة

12,61932,057اإيرادات فوائد م�ستلمة

(2,529,767)(129,600)�سراء عقارات واآلت ومعدات

-250مقبو�سات من بيع عقارات واآلت ومعدات

(3,250,035) 635,594�ضايف النقد الناجت من / )امل�ضتخدم يف( اأن�ضطة ال�ضتثمار

التدفقات النقدية من اأن�ضطة التمويل

13,528,74117,352,368م�ستلم من قرو�س متويل الإ�سترياد 

(14,861,129))12,867,122)�سداد قرو�س متويل الإ�سترياد

(445,311)(373,045)اأرباح اأ�سهم مدفوعة

(27,731))16,493)فوائد متويل مدفوعة

(61,380))50,418)التزامات الإيجارات املدفوعة

221,6631,956,817�ضايف النقد الناجت من اأن�ضطة التمويل

(673,798)(1,266,687)�ضايف النق�س يف النقد وما يف حكمه خالل ال�ضنة 

النقد وما يف حكمه  يف 1 يناير
1,362,8792,036,677

996,1921,362,879النقد وما يف حكمه  يف 31 دي�ضمرب 

أ�سا�سياً من هذه البيانات املالية. إلى 28 جزءاً ا ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 ا

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021

الن�ضاأة والن�ضاط  1

مملكة  يف  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  لدى  م�سجلة  بحرينية  م�ساهمة  ك�سركة  )»ال�سركة«(  )�س.م.ب(  الدقيق  ملطاحن  البحرين  �سركة  تاأ�س�ست   
البحرين، وتزاول اأن�سطتها مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1170 الذي مت احل�سول عليه بتاريخ 16 يوليو 1970 ومدرجة يف بور�سة البحرين. تاأ�س�ست ال�سركة 

مبوجب املر�سوم الأمريي املوؤرخ 9 مايو 1970، وبداأت عملياتها التجارية بتاريخ 1 مايو 1972.   

تتمثل الأن�سطة الرئي�سة لل�سركة يف اإنتاج الدقيق واملنتجات ذات العالقة، والتي يتم بيعها يف الأ�سواق املحلية.  
 

متتلك �سركة ممتلكات البحرين القاب�سة �س.م.ب. )مقفلة( )ممتلكات( غالبية اأ�سهم ال�سركة، وهي �سركة مملوكة بالكامل من قبل حكومة مملكة البحرين   
البحرين  %65.73 من ممتلكات  البالغة   ال�سركة  اأ�سهم  غالبية  2021، مت حتويل  دي�سمرب   15 من  اعتبارًا  ال�سركة.  راأ�سمال  من   65.73% والتي متلك 
القاب�سة �س.م.ب. )مقفلة( اإلى �سركة البحرين لال�ستثمار القاب�سة - ا�ستثمار �س.م.ب. )مقفلة(. مت تقدمي الإخطارات ال�سرورية اإلى اجلهات التنظيمية.

مت اعتماد اإ�سدار البيانات املالية لل�سركة وفقًا لقرار جمل�س الإدارة ال�سادر بتاريخ 24 فرباير 2022.  

اأ�ض�س الإعداد   2

اأ(   اأ�ض�س املحا�ضبة   

اأعدت البيانات املالية لل�سركة وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ال�سادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدويل، وطبقًا لأحكام قانون ال�سركات   

التجارية البحريني ل�سنة 2001 )وتعديالته(.

ب(  اأ�ض�س القيا�س  

اأعدت البيانات املالية من ال�سجالت املحا�سبية لل�سركة وفقًا لقاعدة التكلفة التاريخية، ماعدا ال�ستثمارات يف الأوراق املالية التي حتت�سب بالقيمة العادلة.   

ج(  اأثر جائحة كورونا )كوفيد 19(  

 

يف 11 مار�س 2020، اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية  تف�سي جائحة كورونا )كوفيد - 19(  وتطورها ب�سرعة على م�ستوى العامل. وقد اأدى ذلك اإلى تباطوؤ   
اقت�سادي عاملي مع عدم اليقني يف البيئة القت�سادية. اتخذت ال�سلطات تدابري خمتلفة لحتواء تف�سي الوباء، مبا يف ذلك تطبيق قيود على ال�سفر وتدابري 

احلجر ال�سحي. 

تراقب الإدارة وجمل�س الإدارة عن كثب تطورات جائحة كورونا )كوفيد - 19( وتاأثريها على عمليات ال�سركة ومركزها املايل؛ مبا يف ذلك اخل�سارة املحتملة   
لالإيرادات، والتاأثري على تقييمات الأ�سول، وانخفا�س القيمة، ومراجعة العقود املثقلة بالأعباء، وترتيبات ال�ستعانة مب�سادر خارجية، وما اإلى ذلك. 

اأعلنت احلكومات وامل�سارف املركزية يف جميع اأنحاء العامل عن اإجراءات نقدية ومالية لتحقيق ال�ستقرار يف الأو�ساع القت�سادية. اأعلنت حكومة مملكة   
البحرين عن العديد من برامج التحفيز القت�سادي )»احلزم«( لدعم الأعمال التجارية يف هذه الأوقات ال�سعبة. 

خالل ال�سنتني احلالية وال�سابقة، ا�ستلمت ال�سركة بع�س املنافع من هذه احلزم، وب�سكل رئي�سي يف �سكل �سداد جزئي لرواتب املوظفني من �سندوق التعطل   
للفرتة من يونيو 2021 اإلى اأغ�سط�س 2021، ويف ال�سنة ال�سابقة، ا�ستلمت ال�سركة بع�س املنافع من هذه احلزم ب�سكل رئي�سي يف �سورة تعوي�سات رواتب 
املوظفني البحرينيني من �سندوق التعطل وتنازل موؤقت عن فواتري خدمات هيئة الكهرباء واملاء، والإعفاء من ر�سوم اإيجار الأرا�سي ال�سناعية اململوكة من 

قبل حكومة مملكة البحرين، لفرتة ثالثة اأ�سهر من اإبريل 2020 اإلى يونيو 2020.

ت�سمن بيان الربح اأو اخل�سارة الدعم احلكومي املتعلق بدعم رواتب موظفي ال�سركة البحرينيني والذي بلغ 113,614 دينار بحريني )2020: 266,730   
دينار بحريني(، ومبلغ ل �سيء دينار بحريني )2020: 7,775 دينار بحريني( من الإعفاء من ر�سوم اإيجار الأرا�سي ال�سناعية اململوكة من قبل حكومة 
مملكة البحرين، ومبلغ ل �سيء دينار بحريني )2020: 44,005 دينار بحريني( يتعلق بفواتري خدمات املاء والكهرباء.   اختارت ال�سركة عر�س هذا الدعم 
�سمن بند اإيرادات اأخرى. كما قدمت ال�سركة تربعًا ملرة واحدة مببلغ ل �سيء دينار بحريني )2020: 20,000 دينار بحريني( حلكومة مملكة البحرين يف 

اإطار دعم ال�ستعدادات ملواجهة جائحة الكورونا )كوفيد- 19( 

ا اإجراءات الطوارئ، والتي ت�سمل على �سبيل املثال ل احل�سر تعزيز واختبار خطط ا�ستمرارية العمل. بناًء على تقييم الإدارة وجمل�س  و�سعت ال�سركة اأي�سً  
الإدارة فان ال�سركة �ست�ستمر يف العمل كمن�ساأة م�ستمرة لالأ�سهر الأثنى ع�سر املقبلة.

ب�سبب  وذلك  اليقينية  لعدم  خا�سعة  التقدير  وم�سادر  املحا�سبية  ال�سيا�سات  تطبيق  يف  الإدارة  اتخذتها  التي  التقديرات  فاإن  املالية،  البيانات  اإعداد  عند   
التاأثريات املحتملة للتقلبات القت�سادية احلالية، وان هذه التقديرات متثل اأف�سل تقييم من قبل الإدارة بناًء على املعلومات املتاحة اأو املر�سودة.

إيضاحات حول البيانات المالية
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اأ�ض�س الإعداد )يتبع(  2
 

د(   املعايري املحا�ضبية والتعديالت والتف�ضريات اجلديدة ال�ضارية املفعول من 1 يناير 2021  

ل توجد معايري جديدة اأو تعديالت على املعايري، والتي اأ�سبحت �سارية املفعول اإعتبارًا من 1 يناير 2021، ذات �سلة ولها تاأثري جوهري على البيانات املالية.  

هـ(   املعايري والتعديالت والتف�ضريات التالية �ضارية املفعول لفرتات م�ضتقبلية، واملتاحة للتطبيق املبكر  

يوجد العديد من املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري والتف�سريات ال�سارية املفعول للفرتات املالية التي تبداأ بعد 1 يناير 2021، مع ال�سماح بالتطبيق   
املبكر للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2021. مع ذلك، مل تقم ال�سركة بالتطبيق املبكر لأي من املعايري اجلديدة اأو املعدلة التالية يف اإعداد البيانات 

املالية.

ل يتوقع اأن يكون للمعايري والتعديالت والتف�سريات اجلديدة التالية والتي تعترب ذات عالقة بال�سركة، اأي اأثر جوهري على البيانات املالية لل�سركة.  

العقود املثقلة بالأعباء – تكلفة الوفاء بالعقد )التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 37(  •  

املمتلكات والآلت واملعدات: العوائد امل�ستلمة قبل ال�ستخدام املن�سود )التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )16((  • 	

تنازلت الإيجار املتعلقة بجائحة الكورونا )COVID-19( )التعديالت على املعيارالدويل لإعداد التقارير املالية رقم 16(  • 	

ت�سنيف املطلوبات على اأنها متداولة اأو غري متداولة )التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )1((  • 	

الإف�ساح عن ال�سيا�سات املحا�سبية )التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )1( وبيان ممار�سات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية رقم 2(  • 	

تعريف التقديرات املحا�سبية )التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )8((  • 	

ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة  3

فيما يلي ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املطبقة يف اإعداد هذه البيانات املالية. مت تطبيق هذه ال�سيا�سات املحا�سبية من قبل ال�سركة على نحو ثابت كما كانت   
مطبقة يف ال�سنة ال�سابقة. 

اأ(   احت�ضاب الإيرادات  

يتم احت�ساب الإيرادات بالقيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم اأو امل�ستحق، �سايف اخل�سومات، وميثل املبالغ امل�ستحقة عن بيع  ال�سلع اأو اخلدمات التي توؤديها ال�سركة.   
ت�سجل ال�سركة الإيرادات عندما يكون من املمكن قيا�س مبلغ الإيراد ب�سكل موثوق، وعندما يكون من املحتمل اأن املنافع الإقت�سادية �ستتدفق لل�سركة، وعندما 

يتم اإ�صتيفاء �صروط حمددة لكل ن�صاط من اأن�صطة ال�صركة، كما هو مو�صح اأدناه:

1( الإيرادات من مبيعات الطحني  
يقا�س الإيراد بناًء على املقابل املحدد يف العقد مع الزبون. حتت�سب ال�سركة الإيرادات عندما يتم حتويل ال�سيطرة على الب�سائع اأو اخلدمات اإلى الزبون.   

2( اإيراد اأرباح ال�سهم   
يحت�سب اليراد من اأرباح الأ�سهم يف تاريخ الإعالن عنها، وهو تاريخ ن�سوء حق ال�ستالم.  

3( اإيراد الفوائد    
يحت�سب اإيراد الفوائد عند ا�ستحقاقه، با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  

ب(  املنحة والدعم احلكومي   

1. الدعم احلكومي ميثل املبالغ امل�ستلمة من حكومة مملكة البحرين من خالل وزارة املالية والقت�ساد الوطني، وذلك لتمكني ال�سركة من بيع منتجاتها   
باأ�سعار ثابتة، كما حتددها احلكومة. ي�سجل الدعم على اأ�سا�س ال�ستحقاق، ويحت�سب على اأ�سا�س الفرق بني التكلفة الفعلية للقمح امل�ستخدم يف انتاج املواد 
املباعة حمليا، زائدًا �سعر متفق عليه لكل طن مباع لتغطية التكاليف الأخرى ذات العالقة بالدقيق املباع يف ال�سوق املحلي، وجمموع املبيعات املحلية من الدقيق 

خالل ال�سنة. يحت�سب هذا الدعم كاإيراد يف بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر يف الفرتة التي تتم فيها املبيعات للزبائن.

2. حتت�سب ال�سركة املنح احلكومية غري امل�سروطة التي تعو�س ال�سركة عن امل�سروفات املتكبدة يف بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر كاإيرادات   
اأخرى، عندما ت�سبح املنحة م�ستحقة.

إيضاحات حول البيانات المالية
لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب 2021
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ج(   املخزون  

اأقل. �سايف القيمة املمكن حتقيقها هي عبارة عن �سعر البيع املتوقع يف ظروف العمل  اأيهما  اأو �سايف القيمة املمكن حتقيقها،  يتم تقييم املخزون بالتكلفة   
الإعتيادية مطروحًا منه م�سروفات البيع املتوقعة. يتم احت�ساب التكلفة بطريقة املعدل املوزون، وت�سمل التكلفة �سعر ال�سراء، وال�سحن، واجلمارك، وم�سروفات 

العمالة املبا�سرة، وامل�سروفات العر�سية الأخرى. عند ال�سرورة، يتم عمل خم�س�س للمواد املتقادمة واملواد بطيئة احلركة، والتالفة.

د(   معامالت بالعملة الأجنبية    

1 (  العملة امل�ستعملة يف اجناز املعامالت والعملة امل�ستعملة يف اإعداد البيانات املالية   
يتم قيا�س بنود البيانات املالية با�ستخدام العملة القت�سادية الرئي�سية للبيئة التي تعمل فيها ال�سركة )عملة التعامل(. يتم اإعداد البيانات املالية بالدينار   

البحريني وهي العملة امل�ستخدمة يف اإعداد البيانات املالية، ومت تقريبها اإلى اأقرب دينار بحريني، ما مل يذكر خالف ذلك.

2( املعامالت والأر�سدة  
املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية يتم حتويلها اإلى الدينار البحريني ب�سعر ال�سرف ال�سائد يف نهاية ال�سنة. يتم حتويل املعامالت التي تتم   
بالعمالت الأجنبية اإلى عملة التعامل باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة وقت اإجراء املعاملة. تدرج اأرباح وخ�سائر فروقات العملة يف بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل 

ال�سامل الآخر. 

هـ(  عقود اليجار  

عند بداية العقد، تقّيم ال�سركة  ما اإذا كان العقد ميثل، اأو يحتوي على �سيغة اإيجار. تعترب التفاقية عقد اإيجار، اأو حتتوي على �سيغة اإيجار ، اإذا كان العقد   
ينقل احلق يف ال�سيطرة على ا�ستخدام اأ�سل حمدد لفرتة من الزمن، نظري مقابل مادي. لتقييم ما اإذا كان العقد ينقل احلق يف ال�سيطرة على ا�ستخدام اأ�سل 

حمدد. 

عند بداية اأو تعديل العقد الذي يحتوي على مكّون الإيجار، تقوم ال�سركة بتخ�سي�س املقابل يف العقد لكل من مكّونات الإيجار، وذلك على اأ�سا�س �سعره الن�سبي   
امل�ستقل. مع ذلك، بالن�سبة لعقود اإيجار العقارات، فقد اختارت ال�سركة عدم ف�سل املكونات الأخرى غري مكون الإيجار، واحت�ساب الإيجار  واملكونات الأخرى 

غري مكون الإيجار ذات العالقة، كمكّون اإيجار واحد. 

حتت�سب ال�سركة حق النتفاع بالأ�سول والتزام الإيجار بتاريخ بدء الإيجار. يتم قيا�س حق النتفاع بالأ�سول مبدئيًا بالتكلفة، والذي يتكون من املبلغ البتدائي   
للتزام الإيجار، معدًل لأي دفعات اإيجار مدفوعة يف اأو قبل تاريخ البدء، زائدًا اأي تكاليف مبدئية مبا�سرة متكبدة، وتقديرًا لتكلفة تفكيك واإزالة الأ�سل املعني، 

اأو تاأهيل  الأ�سل املعني اأو املوقع الذي يقع فيه، مطروحًا اأي حوافز اإيجار م�ستلمة. 

يتم لحقًا احت�ساب ال�ستهالك على حق النتفاع بالأ�سول بطريقة الق�سط ال�سنوي الثابت من تاريخ البدء وحتى نهاية فرتة الإيجار، اإل اإذا كان الإيجار ينقل   
ملكية الأ�سل املعني اإلى ال�سركة يف نهاية فرتة الإيجار، اأو اإذا كانت تكلفة حق النتفاع بالأ�سول تعك�س اأن ال�سركة �ستمار�س خيار ال�سراء. ويف هذه احلالة، 
�سيتم ا�ستهالك حق النتفاع بالأ�سول على فرتة العمر الفرتا�سي لالأ�سل املعني، والذي يتم حتديده على نف�س اأ�سا�س حتديد العمر الفرتا�سي للعقارات 
واملعدات. بالإ�سافة لذلك، يتم تخفي�س حق النتفاع بالأ�سول دوريًا من خالل خ�سائر انخفا�س القيمة، اإن وجدت، ويعدل لبع�س حالت اإعادة قيا�س التزام 

الإيجار.      

يتم قيا�س التزام الإيجار مبدئيًا بالقيمة احلالية لدفعات الإيجار الغري مدفوعة بتاريخ البدء، خم�سومة با�ستخدام معدل الفائدة  ال�سمني يف الإيجار، واإذا   
مل يكن بالإمكان حتديد معدل الفائدة ب�سهولة، با�ستخدام معدل القرتا�س الإ�سايف لل�سركة. ب�سكل عام، فاإن ال�سركة ت�ستخدم معدل القرتا�س الإ�سايف 

كمعدل اخل�سم.

حتدد ال�صركة معدل القرتا�ص الإ�صايف عن طريق احل�صول على معدلت الفائدة من عدة م�صادر متويل خارجية، وتقوم بعمل بع�ص الت�صويات لتعك�ص �صروط   
الإيجار، ونوع الأ�سل املوؤجر. 

دفعات الإيجار املت�سمنة يف قيا�س التزام الإيجار تتكون مما يلي:  
دفعات ثابتة، مبا يف ذلك الدفعات الثابتة يف اجلوهر.  •  

دفعات الإيجار املتغرية، التي تعتمد على موؤ�سر اأو معدل، وتقا�س مبدئيًا باملوؤ�سر اأو املعدل بتاريخ البدء.  • 	

املبالغ املتوقع ا�ستحقاق دفعها مبوجب �سمان القيمة املتبقية.  • 	

�سعر املمار�سة مبوجب خيار ال�سراء الذي تكون ال�سركة على يقني ملمار�سته ب�سكل معقول. دفعات الإيجار يف فرتة التجديد الختيارية، اإذا كانت ال�سركة   • 	

على يقني من ممار�سة خيار التمديد ب�سكل معقول. وغرامات الإنهاء املبكر لعقد الإيجار، ما مل تكن ال�سركة على يقني معقول من عدم الإنهاء مبكرًا.   

إيضاحات حول البيانات المالية
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021
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هـ(  عقود اليجار )يتبع(  
 

يتم قيا�س التزام الإيجار بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم اإعادة قيا�سه عندما يكون هناك تغيري يف دفعات الإيجار امل�ستقبلية   
ناجتة من تغري يف موؤ�سر اأو معدل، اأو اإذا كان هناك تغيري يف تقدير ال�سركة للمبلغ املتوقع ان ي�ستحق الدفع مبوجب �سمان القيمة املتبقية، اأو اإذا قامت ال�سركة 

بتغيري تقييمها ملا اإذا كانت �ستمار�س خيار ال�سراء، اأو التمديد، اأو الإنهاء، اأو اإذا كان هناك تغريات يف اجلوهر لدفعات الإيجار الثابتة.

عندما يتم اإعادة قيا�س التزام الإيجار بهذه الطريقة، يتم عمل ت�سوية مقابلة على القيمة الدفرتية حق النتفاع بالأ�سول، اأو ت�سجيلها يف بيان الربح اأو اخل�سارة    
اإذا كانت القيمة الدفرتية حق النتفاع بالأ�سول قد مت تخفي�سها لل�سفر.

تقوم ال�سركة بعر�س حق النتفاع بالأ�سول التي ل ت�ستويف تعريف ال�ستثمارات العقارية يف بند »املمتلكات والآلت واملعدات«، والتزامات الإيجار يف بند »الذمم   
الدائنة واملطلوبات الأخرى« يف بيان املركز املايل.

خيارات التمديد والإنهاء  
عند حتديد مدة الإيجار، تاأخذ الإدارة بالعتبار جميع احلقائق والظروف التي تخلق حافزًا اقت�ساديًا ملمار�سة خيار التمديد، اأو عدم ممار�سة خيار الإنهاء.   

ل يتم ت�سمني خيارات التمديد )اأو الفرتات بعد خيارات الإنهاء( يف مدة الإيجار اإذا كان من املوؤكد ب�سكل معقول متديد الإيجار )اأو عدم اإنهاوؤه(.

يتم مراجعة التقييم يف حالة حدوث حدث مهم اأو تغيري جوهري يف الظروف، والتي تاأثر على هذه التقييم ، والذي يقع �سمن �سيطرة امل�ستاأجر.   

الإيجارات ق�سرية الأجل واإيجار الأ�سول ذات القيمة املنخف�سة  
اختارت ال�سركة عدم احت�ساب حق النتفاع بالأ�سول والتزام الإيجار لإيجارات الأ�سول منخف�سة القيمة والإيجارات ق�سرية الأجل. حتت�سب ال�سركة مدفوعات   

الإيجار املتعلقة بهذه الإيجارات كم�سروف بطريقة الق�سط ال�سنوي الثابت على مدى فرتة الإيجار.

و(   الأدوات املالية  

الأدوات املالية يف هذه البيانات املالية املوحدة ت�سمل املوجودات املالية واملطلوبات املالية التي يتم احت�سابها وقيا�سها مبوجب متطلبات املعيار الدويل لإعداد   
اأو اخل�سارة،  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  ا�ستثمارات  اأ�سا�سي من  لل�سركة ب�سكل  املالية  . تتكون املوجودات  املالية  الأدوات   – املالية رقم )9(  التقارير 
والنقد وما يف حكمه، وودائع ثابتة، وذمم جتارية  مدينة وموجودات اأخرى. تتكون املطلوبات املالية من ذمم جتارية دائنة ومطلوبات اأخرى، وقرو�س متويل 
الإ�سترياد، وال�سحب على املك�سوف، واملبالغ امل�ستلمة مقدمًا من، اأو املدفوعة مقدمًا اإلى العمالء والتي يجب ت�سويتها بتحويل بنود غري مالية ل تعترب اأدواتًا 
مالية. املطلوبات واملوجودات غري التعاقدية )مثل تلك التي تن�ساأ نتيجة للمتطلبات القانونية التي تفر�سها احلكومة( لي�ست موجودات ول مطلوبات مالية 

مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9(.   

الت�سنيف  )1  

املوجودات املالية  

  يتم ت�سنيف املوجودات املالية �سمن اإحدى الفئات الثالث التالية:
املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة.  • 	

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر.  • 	

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة.  • 	

املطلوبات املالية  

يتم ت�سنيف املطلوبات املالية يف اإحدى الفئتني التاليتني:  
املطلوبات املالية بالتكلفة املطفاأة.  • 	

املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة.  • 	

الحت�ساب املبدئي والقيا�س   )2  
حتت�صب ال�صركة املوجودات واملطلوبات املالية الأخرى مبدئيًا عندما ت�صبح ال�صركة طرفًا يف ال�صروط التعاقدية للأداة.  

إيضاحات حول البيانات المالية
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الحت�ساب املبدئي والقيا�س )يتبع(  )2  

حتت�سب املوجودات املالية )عدا الذمم التجارية املدينة( مبدئيًا بالقيمة العادلة، مبا يف ذلك تكاليف املعامالت التي ميكن ن�سبها مبا�سرة اإلى �سراء املوجودات   
املالية، ما عدا تكاليف املعامالت لالأدوات املالية املحت�سبة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة، والتي ت�سجل كم�سروفات يف بيان الربح اأو اخل�سارة. 

يتم قيا�س الذمم التجارية املدينة مبدئيًا بدون مكون متويلي جوهري ب�سعر املعاملة.

يتم احت�ساب جميع امل�سرتيات واملبيعات العادية للموجودات املالية املدرجة و/اأو امل�سعرة يف تاريخ املتاجرة. يتم احت�ساب جميع امل�سرتيات واملبيعات العادية   
للموجودات املالية الأخرى بتاريخ ال�سداد.

امل�سرتيات اأو املبيعات بالطريقة العادية هي م�سرتيات اأو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب ت�سليم يف غ�سون فرتة زمنية حمددة ح�سب النظام اأو بالعرف   
ال�سائد يف ال�سوق.

يتم احت�ساب املطلوبات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، والتي متثل �سايف املقبو�سات بعد احت�ساب العالوات، واخل�سومات وتكاليف املعاملة املرتبطة مبا�سرة   
باللتزام املايل.

يتم احت�ساب جميع امل�سرتيات واملبيعات العادية للموجودات واملطلوبات املالية الأخرى يف تاريخ املتاجرة، وهو التاريخ الذي اأي التاريخ الذي يتم فيه ا�ستالم   
املوجودات اأو املطلوبات من اأو ت�سليمها للطرف املقابل.

القيا�س الالحق  )3  

املوجودات املالية  

 
بعد القيا�س املبدئي، يتم قيا�س املوجودات املالية اإما بالتكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة. يخ�سع ت�سنيف واأ�سا�س القيا�س لنموذج الأعمال التجارية لل�سركة   

لإدارة املوجودات املالية وخ�سائ�س التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية، كما هو مف�سل اأدناه:

اأ( موجودات مالية مقا�ضة بالتكلفة املطفاأة  با�ضتخدام معدل الفائدة الفعلي يف حالة:  

الحتفاظ باملوجودات �سمن منوذج الأعمال الذي يهدف اإلى الحتفاظ باملوجودات من اأجل ا�ستالم التدفقات النقدية التعاقدية.  )1   
املبلغ  على  والفائدة  الأ�صا�صي  املبلغ  دفعات  متثل  التي  النقدية  للتدفقات  حمددة  تواريخ  يف  حقًا  املالية  للموجودات  التعاقدية  ال�صروط  اأعطت   )2    

الأ�سا�سي القائم.  

اإذا كان الهدف من منوذج الأعمال هو الحتفاظ باأدوات الدين جلمعها وبيعها، فاإنه يتم ت�سنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح ال�سامل الآخر.    

اإذا مل يتحقق اأي من هذين املعيارين للت�سنيف، يتم ت�سنيف املوجودات املالية، وقيا�سها بالقيمة العادلة، اإما من خالل الربح اأو اخل�سارة، اأو من خالل الدخل   
ال�سامل الآخر.

بالإ�سافة اإلى ذلك، حتى لو كان املوجود املايل يفي مبعايري التكلفة املطفاأة، قد تختار املن�ساأة ت�سنيف املوجودات املالية من خالل الربح اأو اخل�سارة. اإن مثل   
هذا الختيار اأمر ل رجعة فيه وقابل للتطبيق فقط اإذا كان الت�سنيف بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة  يقلل ب�سكل ملحوظ التناق�س يف القيا�س اأو 

الحت�ساب.

تقييم ما اإذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات الأ�ضل والفوائد  

لأغرا�س هذا التقييم، يتم تعريف »الأ�سل« على اأنه القيمة العادلة لالأ�سل املايل عند الحت�ساب املبدئي. تعرف »الفائدة« على اأنها مقابل القيمة الزمنية   
للنقود، وللمخاطر الئتمانية املتعلقة باملبلغ الأ�سلي القائم خالل فرتة معينة من الزمن، وملخاطر وتكاليف الإقرا�س الأ�سا�سية الأخرى )على �سبيل املثال، 

خماطر ال�سيولة، والتكاليف الإدارية(، بالإ�سافة لهام�س الربح.

اإذا تغري منوذج العمل الذي حتتفظ ال�سركة مبوجبه باملوجودات املالية، فاإن يتم اإعادة ت�سنيف املوجودات املالية املتاأثرة. اإن متطلبات الت�سنيف والقيا�س   
اإعادة ت�سنيف  باأثر م�ستقبلي ابتداء من اليوم الأول لفرتة التقرير الأولى بعد تغيري منوذج العمل، الذي نتج عنه  اجلديدة املتعلقة بالفئة اجلديدة تطبق 

املوجودات املالية لل�سركة.

إيضاحات حول البيانات المالية
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ب( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�ضامل الآخر   

عند الحت�ساب املبدئي، ميكن لل�سركة القيام باختيار ل رجعة فيه بت�سنيف ال�ستثمار يف الأ�سهم الغري حمتفظ بها لغر�س املتاجرة كا�ستثمارات بالقيمة   
العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر.

لهذا الغر�ص، تعترب املوجودات املالية حمتفظًا بها لغر�ص املتاجرة اإذا كان ال�صتثمار يف الأ�صهم ي�صتويف اأيًا من ال�صروط التالية:    
مت �سراوؤها ب�سفة اأ�سا�سية لغر�س بيعها يف املدى القريب.  )1  

عند الحت�ساب املبدئي، متثل جزء من حمفظة اأدوات مالية معينة يتم ادارتها معًا، ويوجد دليل على وجود منط فعلي من الربحية على املدى الق�سري،   )2  
اأو

اأنه م�صتق ولي�ص حمدد، وفعال كاأداة حتوط اأو �صمان مايل.  )3  

اإن الختيار الذي ل رجعة فيه على اأ�سا�س كل اأداة مالية على حدة. اإذا مت ت�سنيف ال�ستثمار يف الأ�سهم كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل   
الآخر، فاإن جميع الأرباح واخل�سائر، با�ستثناء اأرباح الأ�سهم، يتم احت�سابها يف بيان الدخل ال�سامل الآخر ول يعاد ت�سنيفها لحقًا يف بيان الدخل.

ج( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�ضارة  

يتم ت�سنيف املوجودات املالية غري امل�سنفة خالف املذكور اأعاله والتي تقا�س على اأنها ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر والتغريات   
فيها، مبا يف ذلك اأية فوائد اأو اأرباح اأ�سهم، حتت�سب يف الربح اأو اخل�سارة.

 
املطلوبات املالية  

ت�سنف جميع املطلوبات املالية، عدا تلك التي ت�سنف وتقا�س كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة، على اأنها مطلوبات مالية بالتكلفة   
املطفاأة ويتم قيا�سها بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي كما هو مو�سح يف اإي�ساح رقم )2( اأعاله.

املطلوبات املالية امل�سنفة كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة ت�سمل امل�ستقات.  

اإلغاء احت�ضاب املوجودات واملطلوبات املالية  )4  

تقوم ال�سركة باإلغاء احت�ساب املوجودات املالية وا�ستبعادها من بيان املركز املايل عند اإنتهاء حق ا�ستالم التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية، اأو   
عندما حتول حقوق ا�ستالم التدفقات النقدية التعاقدية يف �سفقة، يتم مبوجبها حتويل ملكية كل املخاطر واملكافاآت للموجودات املالية، اأو عند عدم الحتفاظ 

بال�سيطرة على املوجودات املالية. 

تقوم  التعاقدي.  اللتزام  اإنتهاء  اأو  اإلغائها  اأو  منها  التخل�س  يتم  املايل عندما  املركز  بيان  وا�ستبعادها من  املالية  املطلوبات  احت�ساب  باإلغاء  ال�سركة  تقوم   
ا باإلغاء احت�ساب املطلوبات املالية عندما يتم تعديل �سروطها وتكون التدفقات النقدية لاللتزام املعدل خمتلفة اختالًفا جوهرًيا ، ويف هذه  اأي�سً املجموعة 
احلالة يتم اإثبات التزام مايل جديد قائم على ال�صروط املعدلة بالقيمة العادلة. عند ا�صتبعاد اللتزام املايل ، يتم ت�صجيل الفرق بني املبلغ امل�صجل واملبلغ 

املدفوع )مبا يف ذلك اأي موجودات غري نقدية حمولة اأو مطلوبات متحملة( يف الربح اأو اخل�سارة.

قيا�س القيمة العادلة  )5  

القيمة العادلة هي القيمة امل�ستلمة لبيع اأحد املوجودات اأو املدفوع لتحويل املطلوبات يف عملية منظمة بني امل�ساركني يف ال�سوق يف تاريخ القيا�س يف ال�سوق   
الأ�سا�سي، ويف حالة عدم وجود هذا ال�سوق، يف ال�سوق الأكرث فائدة التي ميكن لل�سركة الو�سول اإليه يف ذلك التاريخ. القيمة العادلة للمطلوبات تعك�س خماطر 

عدم اأدائها.

اأف�سل دليل على القيمة العادلة لالأداة املالية عند الحت�ساب املبدئي هو عادة �سعر املعاملة - وهي القيمة العادلة للمقابل املدفوع اأو امل�ستلم. اإذا قررت ال�سركة   
اأن القيمة العادلة عند الحت�ساب املبدئي يختلف عن �سعر املعاملة، واأنه ل ميكن حتديد القيمة العادلة ل من �سعر تداولها يف �سوق ن�سطة لأ�سل اأو التزام 
مماثل، ول ت�ستند اإلى مناذج التقييم التي ت�ستخدم البيانات فقط من الأ�سواق القابلة للر�سد، فاإنه يتم قيا�س الأداة املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة ، ويتم 

تعديلها  لتاأجيل الفرق بني القيمة العادلة عند الحت�ساب املبدئي و�سعر املعاملة.
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لحقًا، يتم احت�ساب الفرق يف الربح اأو اخل�سارة على اأ�س�س منا�سبة وعلى مدى ل يتجاوز عمر الأداة، ويف موعد اأق�ساه دعم التقييم بالكامل من قبل مدخالت   
ميكن ر�سدها، اأو امتام املعاملة.

اإذا كانت اأحد املوجودات اأو املطلوبات املقا�سة بالقيمة العادلة ولها �سعر طلب و�سعر عر�س، عندئذ تقوم ال�سركة  بقيا�س املوجودات واملراكز املالية الطويلة   
ب�سعر الطلب واملطلوبات واملراكز املالية املك�سوفة ب�سعر العر�س. اإذا كان نطاق �سعر العر�س والطلب لأ�سل اأو التزام معني وا�سعًا، تقوم ال�سركة با�ستخدام 

�سعر �سمن نطاق �سعر العر�س والطلب الذي يعترب اأكرب متثياًل للقيمة العادلة. 

اأ�سا�س �سايف  اإدارتها من قبل ال�سركة على  يتم قيا�س حمافظ املوجودات املالية واملطلوبات املالية التي تتعر�س ملخاطر ال�سوق وخماطر الئتمان التي تتم   
التعر�س ملخاطر ال�سوق اأو اإلى اأي خماطر الئتمان على اأ�سا�س الأ�سعار التي �سيتم ا�ستالمها لبيع �سايف مركز طويل )اأو املدفوعة لنقل �سايف مركز ق�سري( 
ملخاطر معينة. يتم تخ�سي�س هذه التعديالت على م�ستوى املحفظة ملوجودات ومطلوبات فردية على اأ�سا�س تعديل املخاطر الن�سبية لكل اأداة مالية يف املحفظة 

ب�سكل منفرد.

حتت�سب ال�سركة التحويالت بني م�ستويات تراتبية القيمة العادلة يف نهاية فرتة تاريخ املركز املايل التي حدث خاللها التغيري.  

6( انخفا�س قيمة املوجودات املالية  

حتت�سب ال�سركة خم�س�سا للخ�سائر الئتمانية املتوقعة على املوجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطفاأة. يتم قيا�س خم�س�س اخل�سائر للذمم التجارية املدينة   
مببلغ يعادل اخل�سائر الئتمانية املتوقعة ملدى احلياة.

موجودات مالية �سعيفة ائتمانيًا  
يف تاريخ كل بيان مركز مايل، تقوم ال�سركة بتقييم انخفا�س القيمة للموجودات املالية املحت�سبة بالتكلفة املطفاأة. يعترب املوجود املايل »�سعيف الئتمان« عند   

وقوع حدث اأو اأكرث له تاأثري �سار على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة لالأ�سل املايل.

الأدلة على اأن الأ�سل املايل �سعيف ائتمانيًا ت�سمل املعلومات القابلة للر�سد التالية:  
�سعوبات مالية جوهرية للمقرت�س اأو امل�سدر؛  • 	

خرق للعقد، مثل العجز اأو التاأخر يف ال�سداد، اأو ا�ستحقاق الأ�سل املايل لفرتة تفوق 90 يومًا.  • 	

من املحتمل اأن املقرت�س اأو املُ�سِدر �سيعلن اإفال�سه اأو اأي اإعادة هيكلة مالية اأخرى.  • 	

ركود اأو اختفاء �سوق ن�سط لالأداة املالية ب�سبب ال�سعوبات املالية.   • 	

عر�س خم�س�س اخل�سائر الئتمانية املتوقعة يف بيان املركز املايل   
يتم خ�سم خم�س�سات اخل�سائر للموجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطفاأة من اإجمايل القيمة الدفرتية للموجودات.  

7( مقا�ضة املوجودات واملطلوبات املالية  

اإجراء مقا�سة بني املوجودات واملطلوبات ويدرج �سايف املبلغ يف بيان املركز املايل فقط عندما يوجد حق قانوين قابل للتنفيذ لجراء مقا�سة للمبالغ  يتم   
املحت�سبة وعند وجود نية للت�سوية على اأ�سا�س �سايف املبلغ اأو ت�سييل املوجودات و�سداد املطلوبات يف اآن واحد.

ز(  ذمم جتارية مدينة  

املطفاأة،  مطروحًا منها خم�س�س  التكلفة  اأ�سا�س  احت�سابها على  يتم  العادلة، ولحقا  بالقيمة  املدينة اخلرى مبدئيا  والذمم  التجارية  الذمم  ت�سجيل  يتم   
انخفا�س القيمة.

ح(  العقارات واملن�ضاآت واملعدات    

تظهر العقارات واملن�ساآت واملعدات املحتفظ بها لأغرا�س ت�سغيلية بالتكلفة مطروحًا منها ال�ستهالك املرتاكم واأي خ�سائر انخفا�س يف القيمة. تكلفة هذه   
الثابتة جاهزة  املوجودات  ت�سبح  املبا�سرة حتى  التكاليف  ر�سملة  يتم  احلاليني.  وحالتها  موقعها  اإلى  املوجودات  اإح�سار وجتهيز  تكاليف  ت�سمل  املوجودات 
ر�سملة  تتم  املايل.  املركز  بيان  بتاريخ  املخ�س�س  ل�ستعمالها  اجلاهزة  غري  الثابتة  املوجودات  تكلفة  الإن�ساء  قيد  الراأ�سمالية  امل�ساريع  ت�سمل  لال�ستعمال. 
الإ�سافات والتح�سينات الكبرية على املوجودات. يتم احت�ساب جميع تكاليف الإ�سالح وال�سيانة الأخرى يف بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر عند 

تكبدها.
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ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة )يتبع(   3

ح(  العقارات واملن�ضاآت واملعدات )يتبع(  

1( امل�سروفات الالحقة  
يتم ر�سملة امل�سروفات املتعلقة با�ستبدال جزء من العقارات واملن�ساآت واملعدات وامل�سروفات الأخرى على القيمة الدفرتية للموجودات الثابتة فقط عندما   
توؤدي هذه امل�سروفات اإلى زيادة القيمة القت�سادية امل�ستقبلية لهذه املوجودات وميكن قيا�س تكلفة اجلزء ب�سورة موثوقة. حتمل جميع التكاليف الأخرى على 

بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر عند تكبدها.

2( ال�ستهالك  
يتم احت�ساب ال�ستهالك يف الربح اأو اخل�سارة بطريقة الق�سط الثابت ح�سب العمر الفرتا�سي لكل اأ�سل بالن�سبة للعقارات واملن�ساآت واملعدات وذلك على النحو التايل :  

20 �سنةمباين )على اأر�س موؤجرة(

10 �سنواتاملن�ساآت واملعدات 

10 �سنواتقطع غيار راأ�سمالية

4 – 10 �سنواتمركبات

2– 5  �سنواتاأثاث ومعدات مكتبية 

على فرتة عقد الإيجارحق التنفاع بالأ�سول

اأي جزء من العقارات  اأو ا�ستبعاد  اإذا تطلب ذلك. عند بيع  يتم مراجعة القيم املتبقية للموجودات واأعمارها يف تاريخ كل بيان مركز مايل، ويتم تعديلها   
اأو  الربح  بيان  ت�سجيلها يف  يتم  ناجتة  اأو خ�سائر  اأرباح  اأية  واإن  املايل،  املركز  املتعلقة من  املرتاكمة  وال�ستهالكات  التكلفة  ا�ستبعاد  يتم  واملعدات  واملن�ساآت 

اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر.

  قطع غيار راأ�سمالية
تقوم ال�سركة بر�سملة قطع غيار الآلت عالية القيمة، والهامة بالن�سبة لعمليات امل�سنع والتي يكون لها عمر اإنتاجي م�ساوي لعمر الآلة. يتم ا�ستهالك قطع   

الغيار هذه على مدى العمر الإنتاجي لالآلة ذات ال�سلة.

ط( انخفا�س قيمة املوجودات الأخرى غري املالية      

يتم مراجعة القيمة الدفرتية ملوجودات ال�سركة اأو الوحدات املولدة للنقد، عدا املوجودات املالية، يف تاريخ كل بيان للمركز املايل لتحديد دلئل اإنخفا�س يف   
القيمة. الوحدة املولدة للنقد هي اأ�سغر جمموعة موجودات قابلة للتحديد تولد تدفقات نقدية م�ستقلة ب�سكل كبري عن بقية موجودات ال�سركة. اإذا وجد مثل 
هذا الدليل، يتم تقدير القيمة املتوقع اإ�سرتدادها من هذه املوجودات. القيمة املتوقع اإ�سرتدادها لالأ�سل اأو الوحدة املولدة للنقد هي القيمة امل�ستخدمة اأو 
القيمة العادلة مطروحًا منها تكلفة البيع، اأيهما اأكرب. وحتت�سب خ�سائر اإنخفا�س القيمة اإذا فاقت القيمة الدفرتية لأي اأ�سل اأو الوحدة املولدة للنقد القيمة 
املتوقع اإ�سرتدادها. وحتمل هذه  اخل�سائر على بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر. يتم عك�س اخل�سارة فقط عند وجود دليل بعدم ا�ستمرار وجود 

اإنخفا�س يف قيمة الأ�سل وهناك تغيري يف التقديرات امل�ستخدمة يف حتديد القيمة املتوقع اإ�سرتدادها لالأ�سل. 

ي(  �ضريبة القيمة امل�ضافة  

يتم احت�ساب امل�سروفات واملوجودات �سايف من مبلغ �سريبة القيمة امل�سافة، با�ستثناء:  

عندما ل ميكن ا�سرتداد �سريبة القيمة امل�سافة املتكبدة على �سراء املوجودات اأو اخلدمات من الهيئة ال�سريبية، ويف هذه احلالة، يتم احت�ساب    •  
�سريبة  املبيعات كجزء من تكلفة �سراء املوجودات اأو كجزء من بند امل�سروفات، ح�سب مقت�سى احلال.  

عندما تظهر الذمم املدينة والذمم الدائنة، مت�سمنة مبلغ �سريبة القيمة امل�سافة.  •  

يتم ت�سمني �سايف مبلغ �سريبة القيمة امل�سافة القابلة لال�سرتداد من اأو امل�ستحقة الدفع للهيئة ال�سريبية كجزء من الذمم املدينة اأو الذمم الدائنة يف بيان   
املركز املايل املوحد.

 
ك(   راأ�س املال  

التكاليف الإ�سافية املن�سوبة مبا�سرة لإ�سدار اأ�سهم حقوق ملكية عادية يتم احت�سابها كتخفي�س يف حقوق امللكية.  

ل( اأ�ضهم اخلزينة  

تظهر اأ�سهم اخلزينة ب�سعر تكلفة ال�سراء، ويتم اإظهارها كخ�سم من حقوق امللكية. ل يتم احت�ساب اأي ربح اأو خ�سارة يف بيان الربح اأو اخل�سارة  عند �سراء   
اأو بيع اأو اإ�سدار اأو اإلغاء اأ�سهم اخلزينة. يتم ت�سمني الأرباح واخل�سائر الناجتة من اإعادة بيع اأ�سهم اخلزينة لحقًا يف الأرباح امل�ستبقاة يف بيان التغريات يف 

حقوق امللكية. يتم ت�سجيل �سايف احلركة من اإعادة بيع واإعادة �سراء اأ�سهم اخلزينة حتت بند اأ�سهم اخلزينة. 
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ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة )يتبع(   3

ن(   الحتياطي القانوين  

اإيقاف  وميكن  القانوين،  الحتياطي  اإلى  وحتويله  الأرباح  �سايف  من   10% ا�ستقطاع  يتم   ،2001 ل�سنة  البحريني  التجارية  ال�سركات  قانون  لأحكام  وفقًا   
التخ�سي�س عندما يبلغ هذا الحتياطي %50 من راأ�س املال املدفوع. ان هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع اإل يف احلالت التي حددها القانون.

�س(   منافع املوظفني  

املوظفون البحرينيون  )1  
يتم  والتي  الجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة  اأنظمة  تغطيتها ح�سب  يتم  البحرينيني  باملوظفني  الأخرى( اخلا�سة  الجتماعية  التقاعد )واحلقوق  ان حقوق   
مبوجبها حت�سيل ا�سرتاكات �سهرية من ال�سركة والعاملني على اأ�سا�س ن�سبة مئوية ثابتة من الرواتب. م�ساهمة ال�سركة يف هذا الربنامج والذي ميثل برنامج 

م�ساهمات حمددة ح�سب معياراملحا�سبة الدويل رقم )19( ويتم ت�سجيلها كم�سروفات يف الربح اأو اخل�سارة.

املوظفون الأجانب  )2  
ي�ستحق املوظفون  الأجانب الذين يعملون بعقود عمل حمددة املدة مكافاأة نهاية اخلدمة وفقًا لن�سو�س قانون العمل البحريني بالقطاع الهلي على اأ�سا�س   
مدة اخلدمة والرواتب والعالوات الأخرى ح�سب اآخر رواتب وعالوات مدفوعة . لقد مت عمل خم�س�س لهذه اللتزامات غري املمولة والذي ميثل برنامج منافع 

حمددة ح�سب معيار املحا�سبة الدويل رقم )19( على افرتا�س اإنهاء خدمات جميع املوظفني بتاريخ بيان املركز املايل. 

يتم احت�ساب منافع نهاية اخلدمة ومنافع املوظفني الأخرى، وا�ستحقاق الجازات ال�سنوية، وتذاكر ال�سفر، واملنافع الأخرى عند ا�ستحقاقها للموظفني  

ع(  النقد وما يف حكمه   

يتمثل النقد وما يف حكمه يف النقد بال�سندوق واأر�سدة البنوك والودائع امل�ستحقة خالل 90 يوما اأو اأقل من تاريخ الإيداع، والتي ل تتعر�س لتغري جوهري يف   
قيمتها العادلة. يتم خ�سم ال�سحب على املك�سوف من هذا الر�سيد للو�سول ملبلغ النقد وما يف حكمه.

ف(   الذمم التجارية والذمم الدائنة الأخرى  

يتم احت�ساب الذمم التجارية واملطلوبات الأخرى مبدئيًا بالقيمة العادلة، ولحقا يتم قيا�سها بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.   

�س(  تكاليف القرتا�س    

يتم ر�سملة تكاليف القرتا�س التي تن�سب مبا�سرًة اإلى �سراء اأو بناء اأو اإنتاج املوجودات، والتي من ال�سروري اأن ت�ستغرق فرتة زمنية طويلة لكي تكون جاهزة   
لال�ستخدام املق�سود اأو البيع كجزء من تكلفة املوجودات املعنية. يتم احت�ساب جميع تكاليف القرتا�س الأخرى كم�سروفات يف الفرتة التي يتم تكبدها. تتاألف 
تكاليف القرتا�س من الفوائد واخل�سائر املحققة من ت�سوية عقود مقاي�سات معدل الفائدة )با�ستثناء التغريات يف القيمة العادلة الغري حمققة( والتكاليف 

الأخرى التي يتم تكبدها فيما يتعلق باأقرتا�س الأموال.

حتت�سب قرو�س متويل الإ�سترياد مبدئيًا باملقبو�سات املح�سلة كقرو�س، �سايف من تكاليف املعاملة املتكبدة. يف الفرتات الالحقة، تظهر هذه القرو�س بالتكلفة   
املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم احت�ساب اأي فروقات بني املقبو�سات )�سايف من تكاليف املعاملة( وقيمة القرو�س عند ال�ستحقاق يف 

بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر، على مدى فرتة القرو�س. 

ق(  مكافاآت اأع�ضاء جمل�س الإدارة  

حتت�سب مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة يف بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر على اأ�سا�س ال�ستحقاق.    

ر( املخ�ض�ضات  

يتم احت�ساب املخ�س�سات عند وجود مطلوب )قانوين اأو متوقع( على ال�سركة ناجت عن حدث �سابق، ومن املحتمل اأن يتطلب وجود تدفق خارجي للموارد ي�سمل   
املنافع القت�سادية لت�سوية هذه املطلوبات، وكان بالإمكان عمل تقدير موثوق ملبالغ هذه املطلوبات. حينما تتوقع ال�سركة ا�سرتداد بع�س اأو جميع املخ�س�سات، 
على �سبيل املثال مبوجب عقد تاأمني، يتم احت�ساب الت�سويات كاأ�سل منف�سل، ولكن فقط عندما تكون الت�سويات �سبه موؤكدة. يتم عر�س امل�سروفات املتعلقة 

باأي خم�س�سات يف بيان الربح اأو اخل�سارة، �سايف من اأي تعوي�سات. 

اإذا كان تاأثري القيمة الزمنية لالأموال جوهري، فاإنه يتم خ�سم املخ�س�سات با�ستخدام معدلت ما قبل ال�سرائب احلالية التي تعك�س، عندما يكون منا�سبًا،   
املخاطر املحددة للمطلوبات. عندما ي�ستخدم اخل�سم، فاإن الزيادة يف املخ�س�س نتيجة ملرور الزمن يتم احت�سابها كتكلفة متويل.
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الجتهادات والتقديرات والفر�ضيات املحا�ضبية الهامة     4

اإن اإعداد البيانات املالية لل�سركة يتطلب من جمل�س الإدارة عمل اآراء وتقديرات وفر�سيات قد توؤثر على املبالغ املعلنة لالإيرادات وامل�سروفات واملوجودات   
واملطلوبات والإف�ساح عن اللتزامات املحتملة، بتاريخ اإعداد التقارير املالية. ومع ذلك، فاإن عدم التيقن ب�ساأن هذه الفر�سيات والتقديرات ميكن اأن يوؤدي 

اإلى نتائج قد تتطلب عمل تعديل جوهري للمبالغ الدفرتية للموجودات اأو املطلوبات التي قد تتاأثر يف الفرتات امل�ستقبلية. 

الجتهادات  

يف اأثناء تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة، اتخذ جمل�س الإدارة الجتهادات التالية، والتي لها تاأثريات جوهرية بالغة على املبالغ املحت�سبة يف البيانات   
املالية:

فر�ضية ال�ضتمرارية   
قام جمل�س اإدارة ال�سركة بعمل تقييم لقدرة ال�سركة على املوا�سلة على اأ�سا�س فر�سية ال�ستمرارية وهو مقتنع باأن ال�سركة لديها املوارد لال�ستمرار يف اأعمالها   
يف امل�ستقبل املنظور. وعالوة على ذلك، فاإن جمل�س الإدارة لي�س على علم باأي اأمور جوهرية غري موؤكدة التي من املمكن اأن ت�سبب �سكوكًا جوهرية حول قدرة 

ال�سركة على املوا�سلة على اأ�سا�س فر�سية ال�ستمرارية. ولذلك، مت اإعداد البيانات املالية على اأ�سا�س فر�سية ال�ستمرارية. 

التقديرات والفر�ضيات   
اإن الفر�سيات الأ�سا�سية املتعلقة بامل�ستقبل وامل�سادر الأ�سا�سية الأخرى للتقديرات غري املوؤكدة بتاريخ اإعداد كل تقرير مايل، والتي لها خماطر هامة لتكون   
�سببًا لتعديل جوهري للقيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة، مو�سحة اأدناه. تعتمد ال�سركة يف فر�سياتها وتقديراتها على معايري 
متوفرة عند اإعداد البيانات املالية. مع ذلك، قد تتغري الظروف والفر�سيات ب�ساأن التطورات امل�ستقبلية ح�سب تغريات اأو ظروف ال�سوق اخلارجة عن �سيطرة 

ال�سركة. وتنعك�س مثل هذه التغيريات بالفر�سيات عند حدوثها. 

ت�ضنيف ال�ضتثمارات  
بالقيمة  اأو  ال�سامل الآخر،  العادلة من خالل الدخل  بالقيمة  اأو  بالتكلفة املطفاأة،  اإما كا�ستثمارات  الإدارة ت�سنيف ال�ستثمارات  ا�ستثمار، تقرر  عند �سراء   
العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة. يعك�س ت�سنيف كل ا�ستثمار منوذج عمل ال�سركة  جتاه هذا ال�ستثمار ويخ�سع كل ا�ستثمار ملعاملة حما�سبية خمتلفة بناءًا 

على ت�سنيفه.

انخفا�س قيمة املخزون  
تراجع ال�سركة القيمة الدفرتية للمخزون يف نهاية كل فرتة لتحديد ما اذا كانت قيمة املخزون قد انخف�ست. وحتدد ال�سركة املخزون املنخف�س اعتمادا على   
عمر املخزون، وتقدير حجم الطلب امل�ستقبلي لكل نوعية من املخزون. اإذا توافرت دلئل لالنخفا�س، تقدر القيمة القابلة لال�سرتداد بناء على اخلربة ال�سابقة 

وبالعتماد على اأو�ساع ال�سوق ال�سائدة.

957,836 دينار بحريني )2020: 967,559 األف دينار بحريني( مع خم�س�سات لقطع  2021، بلغ اإجمايل املخزون لقطع الغيار  31 دي�سمرب  كما يف   
الغيار بطيئة احلركة مببلغ 521,782 األف دينار بحريني )2020: 509,932 األف دينار بحريني(. �سوف يتم احت�ساب اأي فرق بني املبالغ الفعلية املحققة 

يف الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ املتوقعة يف بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر.

انخفا�س قيمة الذمم املدينة  
تقوم ال�سركة بعمل خم�س�س لنخفا�س قيمة الذمم املدينة ا�ستنادًا على منوذج »اخل�سائر الئتمانية املتوقعة«. ت�ستخدم ال�سركة نهجًا مب�سطًا كما هو م�سموح   

به وفقًا للمعيار، لتحديد انخفا�س قيمة الذمم التجارية املدينة.

الأعمار الفرتا�ضية والقيمة املتبقية للعقارات والآلت واملعدات  

العمر  لتعديل  كان هناك حاجة  اذا  ما  لتحديد  كل فرتة  نهاية  واملعدات يف  والآلت  للعقارات  املتبقية  املتبقية  والقيمة  الفرتا�سية  الأعمار  ال�سركة  تراجع   
الفرتا�سي والقيمة املتبقية. يتم تقدير الأعمار الفرتا�سية والقيمة املتبقية بناء على موجودات م�سابهة يف القطاع، وتوقعات الإدارة للمنافع القت�سادية 

امل�ستقبلية.

انخفا�س قيمة العقارات والآلت واملعدات   

تقوم ال�سركة بعمل تقييم يف تاريخ اإعداد كل تقرير مايل لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي يثبت انخفا�س قيمة اأ�سل حمدد. اإذا وجد مثل هذا الدليل،   
اأو عندما يتطلب عمل فح�س �سنوي لنخفا�س قيمة الأ�سل، تقوم ال�سركة بعمل تقييم ملبلغ الأ�سل القابل لال�سرتداد. اإن القيمة القابلة لال�سرتداد لالأ�سل هي 
القيمة العادلة لالأ�سل اأو الوحدة املنتجة للنقد ناق�سًا تكاليف البيع وقيمتها امل�ستخدمة، اأيهما اأعلى، وهي حمددة لالأ�سل الفردي، اإل اإذا كان الأ�سل غري 
منتج للتدفقات النقدية والتي هي م�ستقلة اإلى حد بعيد عن تلك الأ�سول الأخرى اأو جمموعة من الأ�سول. عندما تزيد القيمة الدفرتية لالأ�سل عن قيمتها 

القابلة لال�سرتداد، فاإن الأ�سل يعترب منخف�س القيمة، ويتم اإظهار الأ�سل باملبلغ القابل لال�سرتداد.

إيضاحات حول البيانات المالية
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021



�شــركـة البحـــريـن ملطــاحــن الـدقـيــق )�ش.م.ب.( 40

العقارات واملن�ضاآت واملعدات  5
بالدينار البحريني

اآلت ومعداتاملباين2021

وقطع غيار 

راأ�ضمالية

اأثاث ومعداتمركبات

مكتبية

حق النتفاع

بالأ�ضول

اأعمال راأ�ضمالية

قيد الإن�ضاء 

)اأنظر الإي�ضاح 

اأدناه(

املجموع

التكلفة
21,105,431 2,897,222 503,471 835,925 160,458 7,929,870 8,778,485 يف بداية ال�سنة

209,576 34,818 79,977   35,244 -   58,951 586 اإ�سافات

(2,700)   -   -   (2,700)   -   -   -   م�سطوبات

(348)----(348)-ا�ستخدامات قطع الغيار

8,779,0717,988,473160,458868,469583,4482,932,04021,311,959يف 31 دي�سمرب

ال�ستهالك
15,014,028 -108,321 811,606 130,384 7,232,497 6,731,220 يف بداية ال�سنة

خم�س�س ال�سنة:
443,552--235,073189,7438,44410,292- تكلفة املبيعات

69,943-6,8333,9493,6279,57545,959- اأخرى

(2,700)--(2700)---م�سطوبات

(171)----(177)-ا�ستخدامات قطع الغيار

15,524,646 -   154,280 828,773 142,455 7,426,012 6,973,126يف 31 دي�سمرب
�سايف القيمة الدفرتية 

5,787,313 2,932,040 429,168 39,696 18,003 562,461 1,805,945 يف 31 دي�سمرب 2021

اآلت ومعدات املباين2020
وقطع غيار 

راأ�سمالية

اأثاث ومعدات مركبات
مكتبية

حق النتفاع 
بالأ�سول

اأعمال راأ�سمالية 
قيد الإن�ساء 

)اأنظر الإي�ساح 
اأدناه(

املجموع

التكلفة
8,778,4857,896,484160,458827,792210,959413,32818,287,506يف بداية ال�سنة

8,133292,5122,483,8942,824,495-39,956-اإ�سافات

(6,570)----(6,570)-ا�ستخدامات قطع الغيار

8,778,4857,929,870160,458835,925503,4712,897,22221,105,431يف 31 دي�سمرب

ال�ستهالك
14,413,928-6,485,9006,977,780118,280777,28554,683يف بداية ال�سنة

خم�س�س ال�سنة:
518,817--236,164256,0928,46718,094     - تكلفة املبيعات

85,636-9,1562,9783,63716,22753,638     - اأخرى

(4,353)----(4,353)-ا�ستخدامات قطع الغيار

15,014,028-6,731,2207,232,497130,384811,606108,321يف 31 دي�سمرب

�سايف القيمة الدفرتية 
2,047,265697,37330,07424,319395,1502,897,2226,091,403يف 31 دي�سمرب

الأر�س الكائنة يف ميناء �سلمان والتي بنيت عليها املطحنة، موؤجرة من حكومة مملكة البحرين.  انتهى عقد الإيجار بتاريخ 30 يونيو 2020، لالأر�س الرئي�سية 
للمطحنة التي بنيت عليها املطحنة، ومباين حتميل وتفريغ ال�ساحنات بتاريخ 31 دي�سمرب 2021. وتناق�س اإدارة ال�سركة مع ال�سلطات املعنية يف حكومة البحرين 
20 �سنة. احت�سبت  لو�سع اللم�سات الأخرية على عقد الإيجار، مبا يف ذلك قيمة الإيجار. الإدارة واثقة من احل�سول على جتديد فرتة الإيجار ملدة ل تقل عن 

املجموعة حق النتفاع بالأ�سول والتزامات الإيجار، واحت�سبتها با�ستخدام اآخر �سعر متفق عليه مع حكومة مملكة البحرين. 

إيضاحات حول البيانات المالية

املجموع اأعمال راأ�ضمالية  حق النتفاع  اأثاث ومعدات  مركبات  اآلت ومعدات  املباين   1202

قيد الإن�ضاء  بالأ�ضول  مكتبية     ومعدات     

)اأنظر الإي�ضاح  وقطع غيار        

اأدناه(  راأ�ضمالية     التكلفة  

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021
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العقارات واملن�ضاآت واملعدات )يتبع(  5

امليكانيكية  واملعدات  الآلت  وتركيب  توريد  مقابل  متكبدة  بحريني  دينار   2,689,366 مببلغ  التنفيذ  قيد  راأ�سمالية  اأعمال  ت�سمل  واملن�ساآت  والآلت  العقارات 
والكهربائية، مبا يف ذلك الأعمال الهند�سية، لتحديث مبنى التنظيف، والطاحونة اجلديدة، وحتديث عملية مزج وخلط الدقيق، ومعقم الدقيق يف العقار امل�ستاأجر، 

بقيمة اإجمالية تبلغ 2,928,475 دينار بحريني. 

ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�ضارة  6

20212020

10,456,30410,079,952 يف 1 يناير

3,541,802376,352 �سايف التغري يف القيمة العادلة ل�ستثمارات الأوراق املالية

 13,998,10610,456,304

ميثل ا�ستثمارات يف اأدوات حقوق ملكية و�سناديق م�سعرة.

املخزون    7

20212020

3,444,1396,865,889 قمح يف ال�سوامع

3,673,9817,406 ب�سائع يف الطريق

1,028,2171,224,163 ب�سائع منجزة

94,562100,935 مواد تغليف

957,836967,559 قطع غيار ومواد ا�ستهالكية

9,198,7359,165,952

(509,932)(521,782)ناق�سًا: خم�س�س املخزون املتقادم وبطيء احلركة

 8,676,9538,656,020

احلركة يف خم�س�س املخزون املتقادم وبطيء احلركة كالتايل:
20212020

509,932456,668يف 1 يناير

11,85053,264 خم�س�س ال�سنة

521,782509,932 يف 31 دي�ضمرب

ذمم جتارية مدينة وموجودات اأخرى  8

20212020

204,769243,871 ذمم جتارية مدينة

2,174,5241,846,074 دعم م�ستحق القب�س

117,577- ذمم مدينة �سريبة القيمة امل�سافة )�سايف(

139,30639,904 مبالغ مدفوعة مقدمًا للمزودين

18,394-   م�ستحق من احلكومة )اإي�ساح 25(

33,96347,630 اأخرى

2,552,5622,313,450

-(47,000)ناق�سًا: خم�س�س انخفا�س القيمة

 2,505,5622,313,450

20212020احلركة يف خم�س�س انخفا�س القيمة كالتايل:

94,847-يف 1 يناير

-47,000خم�س�س ال�سنة

(94,847)-م�سطوب

-47,000يف 31 دي�سمرب

إيضاحات حول البيانات المالية
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021
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النقد واأر�ضدة البنوك  9

20212020

6911,408نقد يف ال�سندوق

1,369,9771,852,626اأر�سدة البنوك

1,370,6681,854,034النقد واأر�ضدة البنوك

(491,155)(1,274,476)�سحب على املك�سوف

96,1921,362,879النقد وما يف حكمه

راأ�س املال  10

20212020

امل�سرح: 100,000,000 �سهم
2,483,2502,483,250ال�ضادر واملدفوع بالكامل: 24,832,500 �سهم بقيمة 100 فل�س لكل �سهم

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

2,481,8772,481,877�ضايف الأ�ضهم يف الإ�ضدار العام

20212020الأداء لكل �ضهم

44 فل�س159 فل�سالعائد على ال�سهم لكل �سهم بقيمة 100 فل�س

841 فل�س985 فل�س�سايف قيمة املوجودات لكل �سهم بقيمة 100 فل�س

327 فل�س340 فل�س�سعر البور�سة لكل �سهم بقيمة 100 فل�س يف 31 دي�سمرب

2:18:1�سعر البور�سة اإلى ن�سبة الأرباح

8,443,0508,120,228جمموع القيمة ال�سوقية يف 31 دي�سمرب )بالدينار البحريني(

معلومات اإ�ضافية عن منط امل�ضاهمني

 
1( اأ�سماء وجن�سيات امل�ساهمني الرئي�سيني وعدد الأ�سهم اململوكة والتي يتملكون فيها ما يزيد عن %5 من الأ�سهم ال�سادرة واملدفوعة بالكامل من قبل امل�ساهمني 

يف 31 دي�سمرب 2021 و31 دي�سمرب 2020:
ن�سبة امللكيةعدد الأ�سهماجلن�سية

�سركة البحرين لال�ستثمار القاب�سة - ا�ستثمار �س.م.ب )مقفلة(
 )راجع اإي�ساح رقم 11(

16,322,80665.73بحريني

1,848,0007.44كويتي�سركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية �س.م.ك

1,793,2897.22بحرينيعبداحلميد زينل حممد

2( جميع اأ�سهم ال�سركة مدرجة حتت فئة واحدة، وجميع امل�ساهمون مت�ساويني يف حقوق الت�سويت.

3( يو�سح جدول توزيع الأ�سهم اأدناه عدد امل�ساهمني ون�سبة التملك من جمموع عدد الأ�سهم :

20212020

% من جمموع عدد امل�ضاهمنيعدد الأ�ضهمالفئــــة*
عدد الأ�ضهم

ال�ضادرة

% من جمموع عدد امل�ساهمنيعدد الأ�سهم
عدد الأ�سهم 

ال�سادرة
%4,749,7761,69919.13%4,736,4171,71419.07اأقل من 1%

%247,48811.00%247,48811.00%1 اإلى اأقل من 5%

%3,512,430214.14%3,525,789214.20%5 اإلى اأقل من 10%

------%10 اإلى اأقل من 20%

------%20 اإلى اأقل من  50%

%16,322,806165.73%16,322,806165.73%50 واأكرث

24,832,5001,718100%24,832,5001,703100%

* تبني الفئة كن�سبة من الأ�سهم ال�سادرة واملدفوعة بالكامل من قبل امل�ساهمني.

إيضاحات حول البيانات المالية
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021
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خم�ض�س مكافاأة نهاية اخلدمة  11

بلغت م�ساهمة ال�سركة بالن�سبة للموظفني الغري بحرينيني وفقًا لقانون العمل البحريني ل�سنة 2012 مبلغ 103,638 دينار بحريني )2020: 83,923 دينار بحريني(. 

احلركة يف خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة كانت كالتايل: 
20212020

83,92364,870 الر�سيد يف 1 يناير

19,71519,053 خم�س�س ال�سنة

103,63883,923 يف 31 دي�ضمرب

ذمم جتارية دائنة ومطلوبات اأخرى  12

20212020

115,424103,646 ذمم جتارية دائنة

2,807,136-                      مبالغ م�ستحقة للحكومة )اإي�ساح 25(

54,48555,146 اأرباح اأ�سهم م�ستحقة *

345,603385,541 م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

-1,027 مطلوبات �سريبة القيمة امل�سافة، �سايف

 516,5393,351,469

* متثل اأرباح الأ�سهم م�ستحقة الدفع للم�ساهمني عن ال�سيكات ال�سادرة منتهية ال�سالحية. 

قرو�س متويل الإ�ضترياد )غري م�ضمونة(  13

ت�ستخدم قرو�س متويل الإ�سترياد ل�سترياد القمح، وهي قرو�س غري م�سمونة، وعادة ت�ستحق ال�سداد خالل 90 – 180 يومًا من تاريخ احل�سول عليها. احلركة 
خالل ال�سنة كالتايل:

20212020

4,893,8292,402,590 يف 1 يناير

13,528,74117,352,368 قرو�س م�ستلمة خالل ال�سنة

(14,861,129)(12,867,122)قرو�س م�سددة خالل ال�سنة

5,555,4484,893,829 يف 31 دي�ضمرب

قرو�س متويل الإ�سترياد غري م�سمونة وت�ستحق ال�سداد خالل 6 اأ�سهر. معدلت الفائدة املفرو�سة على هذه القرو�س ترتاوح بني %3.5 اإلى %5. يتم ا�سرتداد الفوائد 
على هذه القرو�س من خالل الدعم احلكومي. 

املبيعات  14

20212020

4,671,0174,565,181 دقيق

1,309,9181,522,848 نخالة

882,938966,603منتجات خا�سة

6,863,8737,054,632 يف 31 دي�ضمرب

إيضاحات حول البيانات المالية
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021
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تكلفة املبيعات  15

20212020

13,640,71313,062,222مواد خام

575,282778,747تكلفة املوظفني

443,552518,817ا�ستهالك )اإي�ساح 5(

243,590250,025مواد التغليف

349,983308,485�سيانة واإ�سالح ومرافق

348,062260,000اأخرى

15,601,18215,178,296

الدعم احلكومي   16

31 دينار بحريني لكل طن   يحت�سب مبلغ الدعم احلكومي على اأ�سا�س الفرق بني التكلفة الفعلية للقمح امل�سرتى وامل�ستخدم يف انتاج املواد املباعة حمليا، زائدًا 
)2020: 31 دينار بحريني لكل طن( مباع لتغطية التكاليف الأخرى ذات العالقة بالدقيق املباع يف ال�سوق املحلي، وجمموع املبيعات املحلية من الدقيق خالل ال�سنة.

اجلدول التايل يبني تفا�سيل الدعم احلكومي:

20212020

13,323,37812,936,013 التكلفة الفعلية للقمح امل�سرتى وامل�ستخدم

3,518,0453,792,473زائدًا: 31 دينار بحريني لكل طن من القمح املباع حمليًا

16,841,42316,728,486 ناق�سًا: جمموع املبيعات اخلا�سعة للدعم

(6,489,264)(6,990,704)

10,352,1599,737,782

بلغت كميات الدقيق املباع خالل ال�سنة 116,239 طن )113,490 طن بال�سعر املدعوم، و2,749 طن ب�سعر جتاري( )2020: 123,134 طن )122,338 طن بال�سعر املدعوم، 
و796 طن ب�سعر جتاري(.

م�ضروفات ت�ضغيلية اأخرى  17

20212020

742,538705,255 تكلفة املوظفني

331,603355,923 م�سروفات عمومية واإدارية  

69,94385,636 ا�ستهالك )اإي�ساح 5(

60,00060,000 مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة 

54,71177,708 ر�سوم مهنية

168,85796,932 اأخرى 

1,427,6521,381,454

اإيرادات اأخرى  18

20212020

113,614318,510   منحة حكومية )اإي�ساح 3)ب((

28,41763,344   ر�سوم مناولة  القمح، �سايف )اإي�ساح 25(

13,04214,439 اإيراد تو�سيل

47,40931,913  اإيراد من مطالبات ال�سحنات

12,61934,978 فوائد على الودائع البنكية

3,8854,530 اأخرى

 218,986467,714

إيضاحات حول البيانات المالية
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تكلفة التمويل  19

20212020

24,25535,416 فائدة على التزامات الإيجار

16,49312,271 فائدة على ال�سحب على املك�سوف

15,460-   فوائد على القرو�س

40,74863,147يف 31 دي�سمرب

العائد على ال�ضهم  20

احت�سب العائد على ال�سهم العادي بق�سمة �سايف ربح ال�سنة على املتو�سط املرجح لالأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة املنتهية 31 دي�سمرب 2021 كالتايل: 

20212020

3,946,8721,086,159ربح ال�سنة

24,832,50024,832,500املتو�سط املرجح لأ�سهم حقوق امللكية القائمة

fils 159fils 44العائد الأ�سا�سي واملخف�س على ال�سهم 

العائد املخف�س على ال�سهم م�ساٍو للعائد الأ�سا�سي كون ال�سركة ل متلك اأي اأدوات مالية قابلة للتحويل اإلى اأ�سهم عادية، والتي �ستوؤدي لتخفي�س العائد لكل �سهم.  

عقود الإيجار كم�ضتاأجر  21

ت�ستاأجر ال�سركة اأرا�ٍس �سناعية. متتد عقود الإيجارات عادة لفرتات ترتاوح بني �سنتني اإلى 20 �سنة، مع خيار جتديد عقد الإيجار بعد ذلك التاريخ. يتم اإعادة 
التفاو�س حول مدفوعات الإيجار لالأر�س ال�سناعية كل 5 �سنوات، لتعك�س الإيجارات ال�سوقية.  عقود الإيجار لالر�س ال�سناعية ل ت�سمل بنودًا تتعلق بدفعات اإيجار 

اإ�سافية ت�ستند على التغريات يف موؤ�سرات الأ�سعار املحلية.

ما يلي اأدناه، معلومات عن عقود الإيجار التي تكون فيها ال�سركة م�ستاأجرًا:

1. حق النتفاع بالأ�ضول

حق النتفاع بالأ�سول املتعلقة بالعقارات امل�ستاأجرة التي ل ت�ستويف تعريف العقارات ال�ستثمارية معرو�سة �سمن العقارات والآلت واملعدات.

20212020

395,150156,276الر�سيد يف 1 يناير

79,977292,512اإ�سافات حلق النتفاع بالأ�سول

(53,638)(45,959)خم�س�س ال�ستهالك لل�سنة

429,168395,150الر�سيد يف 31 دي�سمرب

2. التزامات الإيجار مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 16

20212020

382,196351,343 اجلزء غري املتداول

67,38067,380 اجلزء املتداول

449,576418,723الر�سيد يف 31 دي�سمرب

معدل الفائدة الفعلي على التزامات الإيجار هو 5% )2020: 5%(.

إيضاحات حول البيانات المالية
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عقود الإيجار كم�ضتاأجر )يتبع(  21

3. املبلغ املحت�ضب يف الربح اأو اخل�ضارة والدخل ال�ضامل الآخر

20212020

24,25535,416 فائدة على التزامات الإيجار

45,95953,638 ال�ستهالك

59,06558,886 امل�سروفات املتعلقة بالإيجارات ق�سرية الأجل

129,279147,940لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

4.املبالغ املحت�ضبة يف بيان التدفقات النقدية

20212020

50,41861,380جمموع التدفقات النقدية للخارج للتزامات الإيجار

عندما يكون ذلك ممكنًا، ت�سعى ال�سركة اإلى ت�سمني خيار التمديد يف عقود الإيجار اجلديدة، لتوفري املرونة الت�سغيلية. خيارات التمديد املحتفظ بها قابلة للممار�سة 
من قبل ال�سركة فقط، ولي�س املوؤجرين. تقوم ال�سركة بتاريخ بداية اليجار باإعادة تقييم ما اإذا كان من املوؤكد ب�سكل معقول ممار�سة خيارات التمديد. تقوم ال�سركة 

باإعادة تقييم ما اإذا كان من املوؤكد ب�سكل معقول ممار�سة اخليارات اإذا كان هناك حدث جوهري، اأو تغيريات جوهرية يف الظروف الواقعة حتت �سيطرتها.

معلومات القطاع  22

القطاع هو جزء فريد من ال�سركة مرتبط بتقدمي اإما �سلع اأوخدمات )قطاع جتاري( اأو مرتبط بتقدمي �سلع وخدمات يف بيئة حمددة )نطاق جغرايف(، ويخ�سع 
ملخاطر وعوائد تختلف عن مثيالتها لدى القطاعات الأخرى. الن�ساطات احلالية لل�سركة هي ب�سكل رئي�سي اإنتاج الدقيق واملنتجات ذات العالقة، والتي يتم بيعها 
يف ال�سوق املحلي. اأن اإيرادات وم�سروفات ونتائج ال�سركة يتم مراجعتها على م�ستوى ال�سركة فقط. وبالتايل فاإنه ل يوجد نتائج قطاع ت�سغيلي منف�سل ول يوجد 

اإف�ساحات اأخرى مت عر�سها يف هذه البيانات املالية.

املعامالت مع اأطراف ذوي عالقة  23

الأطراف ذوي العالقة ت�سمل كبار امل�ساهمني،  اأع�ساء جمل�س الإدارة، واأع�ساء الإدارة العليا التنفيذيني لل�سركة، واملوؤ�س�سات التي ت�سيطر عليها ال�سركة، اأو ت�سيطر 
عليها ب�صورة م�صرتكة، اأو متار�ص ال�صركة تاأثرياٌ كبريا عليها. يتم املوافقة �صيا�صات الت�صعري و�صروط هذه املعاملت من قبل جمل�ص اإدارة ال�صركة.

املعامالت مع امل�ضاهمني

ت�سنف ال�سركة كجهة ذات عالقة باحلكومة مبوجب تعريفات معيار املحا�سبة الدويل رقم )24(. تقوم ال�سركة ب�سراء الكهرباء، واحل�سول على قرو�س ق�سرية 
الأجل وت�ستلم اخلدمات من خمتلف املوؤ�س�سات احلكومية و�سبه احلكومية يف مملكة البحرين. عدا �سراء الكهرباء واحل�سول على قرو�س ق�سرية الأجل، فاإن مثل 
هذه املعامالت تتم يف �سياق العمل العتيادي، ول تعترب جوهرية ب�سورة فردية من حيث احلجم.  مت اإدراج املعامالت مع اأطراف جتارية اأخرى غري حكومية من 

ذوي العالقة واملتعلقة بامل�ساهم امل�سيطر، واملعامالت اجلوهرية مع اأطراف ذوي عالقة باحلكومة يف بيان الربح اأو اخل�سارة كما يلي:

إيضاحات حول البيانات المالية
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021
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املعامالت مع اأطراف ذوي عالقة )يتبع(  23

املعامالت مع امل�ساهمني )يتبع(

اأ( املعامالت والر�ضدة مع الأطراف ذوي العالقة  

20212020

العالقة1( بيان الربح اأو اخل�ضارة والدخل ال�ضامل الآخر

30,52243,902 �سركة تابعة لل�سركة الأم النهائيةتكلفة التمويل على قرو�س متويل الإ�سترياد

7,3438,096 �سركة تابعة لل�سركة الأم النهائيةم�سروفات ت�سغيلية اأخرى

5,89512,161�سركة تابعة لل�سركة الأم النهائيةاإيراد الفوائد

20212020

العالقة2( قرو�س متويل الإ�ضترياد

3,667,0945,911,834�سركة تابعة لل�سركة الأم النهائيةقرو�س مت احل�سول عليها خالل ال�سنة

(3,479,501)(2,920,536)�سداد قرو�س متويل الإ�سترياد

20212020

العالقة3( بيان املركز املايل
3,667,0942,920,536 �سركة تابعة لل�سركة الأم النهائيةقرو�س متويل الإ�سترياد

32,51830,848 �سركة تابعة لل�سركة الأم النهائيةفوائد م�ستحقة على قرو�س متويل الإ�سترياد

284,080206,239�سركة تابعة لل�سركة الأم النهائيةر�سيد البنك

252,325-  �سركة تابعة لل�سركة الأم النهائيةوديعة ثابتة

ب( املعامالت مع فريق الإدارة العليا  

يتكون فريق الإدارة العليا لل�سركة من اأع�ساء جمل�س الإدارة، واأع�ساء الإدارة العليا التنفيذيني الذين لهم ال�سالحيات وامل�سئوليات للتخطيط والتو�سية ومراقبة 
اأعمال ال�سركة.

كانت املكافاآت واملزايا املدفوعة لهم كما يلي:

20212020

60,00060,000 خم�س�س مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة  

71,10092,800 اأتعاب ح�سور اأع�ساء جمل�س الإدارة

20,01015,405 م�سروفات اأع�ساء جمل�س الإدارة الأخرى

227,440164,053 رواتب ومنافع اأخرى 

378,550332,258 جمموع املكافاآت

الأدوات املالية: اإدارة املخاطر والقيمة العادلة  24

تتكون الأدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

املوجودات املالية  لل�سركة تتكون من النقد واأر�سدة البنوك، والذمم املدينة، وال�ستثمارات يف الأوراق املالية. 

املطلوبات املالية لل�سركة تتكون من ذمم دائنة وقرو�س متويل ال�سترياد.

اإدارة املخاطر اأ ( 

تتعر�س ال�سركة للمخاطر الآتية جراء ا�ستخدام الأدوات املالية: 
•     خماطر الئتمان 	

•     خماطر ال�سيولة 	

•     خماطر ال�سوق 	

إيضاحات حول البيانات المالية
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الأدوات املالية: اإدارة املخاطر والقيمة العادلة )يتبع(  24

اإدارة املخاطر )يتبع( اأ ( 

يعر�س هذا الإي�ساح معلومات عن تعر�س ال�سركة لكل من املخاطر املذكورة اأعاله، اأهداف ال�سركة، ال�سيا�سات والإجراءات وكيفية قيا�س واإدارة املخاطر. ويعر�س 
هذا الإي�ساح اأي�سًا بع�س الإف�ساحات الكمية املبينة من خالل هذه البيانات املالية.

جمل�س الإدارة م�سوؤول ب�سكل عام عن تاأ�سي�س ومراقبة هيكل اإدارة املخاطر لل�سركة. اإن مراقبة اأن�سطة وخماطر ال�سركة ب�سكل يومي تقوم بها جلان جمل�س الإدارة 
والرئي�س التنفيذي لل�سركة. 

اأن�ساأت �سيا�سات ال�سركة لإدارة املخاطر للتعرف على، وحتليل هذه املخاطر، ولتعيني حدود و�سوابط املخاطر، وملراقبة املخاطر واللتزام بهذه احلدود. تراجع 
�سيا�سات ونظم مراقبة املخاطر ب�سورة دورية لتعك�س التغريات يف اأحوال ال�سوق، واأن�سطة ال�سركة. 

ال�سركة  يوؤدي على تعر�س الطرف الآخر خل�سائر مالية. تتعر�س  اأحد الأطراف بالوفاء بالتزاماته املالية عند ا�ستحقاقها مما  املخاطر الناجتة عن ف�سل  هي 
ملخاطر الإنتمان من اأن�سطتها الت�سغيلية، ومن اأن�سطتها التمويلية، مبا يف الذمم التجارية املدينة، والودائع لدى البنوك، واملعامالت بالعمالت الأجنبية.

ت�سعى ال�سركة اإلى احلد من خماطر الئتمان بالن�سبة للعمالء عن طريق و�سع �سيا�سات كالتايل:
   

تدير ال�سركة خماطر الئتمان بفعالية وتراجعها بدقة تامة طبقًا لأنظمة و�سيا�سات حمددة م�سبقًا قامت بو�سعها ال�سركة.  •
اإجراءات مراجعة الئتمان �سكلت من اأجل حتديد مدى تعر�س ال�سركة لتلك املخاطر يف مرحلة مبكرة، والتي تتطلب بعدها مراجعة ومراقبة ب�سكل مف�سل   •

اأكرث لتلك املخاطر.
يتم اإيداع النقد يف بنوك تتمتع بت�سنيف ائتماين جيد.  •

اإن القيمة الدفرتية للموجودات املالية متثل احلد الأق�سى للتعر�س ملخاطر الئتمان. احلد الأق�سى للتعر�س ملخاطر  الئتمان يف تاريخ بيان املركز املايل كان : 

20212020

1,369,9771,852,626 اأر�سدة لدى البنوك

752,325-   وديعة ثابتة

2,379,2932,225,916 ذمم مدينة وموجودات اأخرى  

3,749,2704,830,867

احلد الأق�سى للتعر�س ملخاطر الئتمان للذمم املدينة يف تاريخ بيان املركز املايل كان : 

20212020

2,174,5241,864,468 حكومية

204,769361,448 غري حكومية

2,379,2932,225,916

ل يوجد لدى ال�سركة اأي �سمانات بالن�سبة للذمم املدينة اأعاله.

اأعمار الذمم املدينة يف تاريخ بيان املركز املايل كالآتي :

20212020

خم�س�س اخل�سارةالتعر�سخم�ض�س اخل�ضارةالتعر�س
-1,846,074-2,174,524غري متخلفة ال�سداد وغري منخف�سة القيمة

 متخلفة وغري منخف�سة القيمة:

-153,2202,08679,037 – 30 يوم

-3114,25955937,488 – 90 يوم

-9155,84910,53271,957 – 365 يوم

-81,44133,82355,389اأكرث من 120 يوم

2,379,29347,0002,089,945-

إيضاحات حول البيانات المالية
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الأدوات املالية: اإدارة املخاطر والقيمة العادلة )يتبع(  24

تركز خماطر النتمان

تقوم ال�سركة ببيع منتجاتها لعدد كبري من العمالء. متثل اأر�سدة اأكرب خم�سة عمالء ما ن�سبته %69 من الذمم التجارية املدينة القائمة يف 31 دي�سمرب 2021 )2020: 
.)61%

خماطر ال�ضيولة

خماطر ال�سيولة وي�سار اإليها اأي�سًا مبخاطر التمويل، هي خماطر �سعوبة ح�سول ال�سركة على الأموال الالزمة للوفاء بالتزامات املتعلقة باملطلوبات املالية. خماطر 
ال�سيولة ميكن اأن تنتج من جراء عدم قدرة ال�سركة على بيع اأ�سولها ب�سرعة وب�سعر مقارب للقيمة العادلة.

تقوم ال�سركة مبراقبة متطلبات ال�سيولة ب�سكل يومي وتتاأكد من توافر ال�سيولة يف كل الأحوال ل�سداد التزاماتها امل�ستقبلية. يف الظروف العتيادية، ل تلجاأ ال�سركة 
لالقرتا�س لكن لديها القدرة على جمع املال من البنوك بعد فرتة اإخطار ق�سرية.

اإن �صروط مبيعات ال�صركة تتطلب دفع املبالغ نقدًا لبع�ص الذمم التجارية املدينة خلل فرتة 30 اإلى 60 يوما من تاريخ البيع. يتم عادة ت�سوية الذمم التجارية 
الدائنة التي ل حتمل فائدة خالل 30 يومًا.

التايل ميثل ال�ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية:

القيمة 2021

الدفرتية

اإجمايل 

التدفقات النقدية 

التعاقدية

�ضفر-3

�ضهور

6 – 3

�ضهور

6 اأ�ضهر -
�ضنة واحدة

1 – 5

�ضنوات

اأكرث من

5 �ضنوات

ذمم جتارية دائنة 
ومطلوبات اأخرى

462,054462,054462,054----

449,576673,86340,1649,07218,144182,676423,807التزامات الإيجار

---5,555,4485,604,4383,761,6461,842,792قرو�س متويل ال�سترياد

----1,274,4761,274,4761,274,476�سحب على املك�سوف

----54,48554,48554,485اأرباح اأ�سهم م�ستحقة

7,796,0398,069,3165,592,8251,851,86418,144182,676423,807

القيمة 2020
الدفرتية

اإجمايل 
التدفقات

النقدية التعاقدية

�سفر-3
�سهور

6 – 3

�سهور
6 اأ�سهر -

�سنة واحدة
5 – 1

�سنوات
اأكرث من

5 �سنوات

ذمم جتارية دائنة ومطلوبات 
اأخرى

3,296,3233,296,3233,296,323----

418,723539,78140,1649,07218,144218,964253,437التزامات الإيجار

---4,893,8294,970,1523,494,6531,475,499قرو�س متويل ال�سترياد

----491,155491,155491,155�سحب على املك�سوف

----55,14655,14655,146اأرباح اأ�سهم م�ستحقة

9,155,1769,352,5577,377,4411,484,57118,144218,964253,437

خماطر ال�ضوق هي خماطر التغري يف اإيرادات ال�سركة اأو يف قيم الأدوات املالية نتيجة للتغري يف �سعر ال�سوق، �سواء كانت تلك التغريات ب�سبب عوامل حمددة بالن�سبة 

لالأوراق املالية على حدة، اأو بالن�سبة ملُ�سِدري تلك الأوراق املالية، اأو عوامل اأخرى توؤثر على جميع ال�ستثمارات املتداولة يف ال�سوق. تتعر�س ال�سركة ملخاطر ال�سوق 
فيما يتعلق با�ستثماراتها.

خماطر معدل الفائدة خماطر معدل الفائدة هي خماطر تاأثر اأرباح ال�سركة نتيجة تذبذب قيمة الأدوات املالية ب�سبب تغري معدل الفائدة يف ال�سوق.

املخاطر الت�ضغيلية

املخاطر الت�سغيلية هي خماطر اخل�سارة املبا�سرة واخل�سارة غري املبا�سرة الناجتة عن جمموعة وا�سعة من الأ�سباب املرتبطة بعمليات ال�سركة، واملوظفني، والتقنية 
والبنية التحتية، ومن عوامل خارجية عدا خماطر الئتمان وال�سوق وال�سيولة، مثل تلك الناجتة عن املتطلبات القانونية والتنظيمية، واملعايري املقبولة عمومًا ل�سلوك 

ال�سركات. تن�ساأ املخاطر الت�سغيلية  من كافة عمليات ال�سركة.    

تهدف ال�سركة اإلى اإدارة خماطر الت�سغيل من اأجل املوازنة بني جتنب اخل�سائر املالية والأ�سرار التي تلحق ب�سمعة ال�سركة مع الفعالية الإجمالية للتكلفة والبتكار.

إيضاحات حول البيانات المالية
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021
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الأدوات املالية: اإدارة املخاطر والقيمة العادلة )يتبع(  24

املخاطر الت�ضغيلية)يتبع(

امل�سئولية الرئي�سية عن تطوير وتنفيذ ال�سوابط ملعاجلة املخاطر الت�سغيلية اأنيطت بلجان جمل�س الإدارة يف كل وحدة من وحدات العمل. هذه امل�سئولية مدعومة 
بتطوير املعايري ال�ساملة لل�سركة لإدارة املخاطر الت�سغيلية يف املجالت التالية: 

متطلبات الف�سل املنا�سب بني الواجبات، مبا يف ذلك الت�سريح امل�ستقل للمعامالت؛  •
متطلبات ت�سوية ومراقبة املعامالت؛  •

اللتزام باملتطلبات التنظيمية والقانونية الأخرى؛  •
توثيق ال�سوابط والإجراءات.    •

اللتزام مبعايري ال�سركة مدعوم بربنامج مراجعات دورية يقوم بها ق�سم التدقيق الداخلي. يتم مناق�سة نتائج مراجعات ق�سم التدقيق الداخلي مع اإدارة وحدة العمل 
التي تتعلق بها، ويتم رفع ملخ�سات للجنة التدقيق والإدارة العليا يف ال�سركة.

الت�ضنيف والقيمة العادلة لالأدوات املالية ب ( 

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية مع القيمة الدفرتية كما هي مبينة يف بيان املركز املايل هي كالتايل:

بالقيمة العادلة من 2021

خالل الربح اأو اخل�ضارة

بالتكلفة

املطفاأة

اإجمايل القيمة

الدفرتية

1,370,6681,370,668 نقد واأر�سدة لدى البنوك

---وديعة ثابتة

2,379,2932,379,293-ذمم جتارية مدينة وموجودات اأخرى

13,998,106-13,998,106ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

13,998,106 3,749,96117,748,067

462,054 462,054 -ذمم جتارية دائنة ومطلوبات اأخرى

449,576 449,576 -التزامات الإيجار

5,555,448 5,555,448 -قرو�س متويل ال�سترياد

54,485 54,485 -اأرباح اأ�سهم م�ستحقة

1,274,476 1,274,476 -�سحب على املك�سوف

-7,796,0397,796,039

بالقيمة العادلة من خالل 2020
الربح  اأو اخل�سارة

بالتكلفة
املطفاأة

اإجمايل القيمة
الدفرتية

1,854,0341,854,034-نقد واأر�سدة لدى البنوك

752,325752,325-وديعة ثابتة

2,225,9162,225,916-ذمم جتارية مدينة وموجودات اأخرى

10,456,304-10,456,304ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

10,456,3044,832,27515,288,579

3,296,3233,296,323-ذمم جتارية دائنة ومطلوبات اأخرى

418,723418,723-التزامات الإيجار

4,893,8294,893,829-قرو�س متويل ال�سترياد

55,14655,146-اأرباح اأ�سهم م�ستحقة

491,155491,155-�سحب على املك�سوف

-9,155,1769,155,176

إيضاحات حول البيانات المالية
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021
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الأدوات املالية: اإدارة املخاطر والقيمة العادلة )يتبع(  24

الت�ضنيف والقيمة العادلة لالأدوات املالية)يتبع( ب ( 

تراتبية القيمة العادلة
القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن به مبادلة اأ�سل اأو �سداد اإلتزام بني طرفني ملمني باملعاملة وعلى اأ�س�س جتارية، بني امل�ساركني يف ال�سوق يف تاريخ القيا�س يف 
ظل ظروف ال�سوق احلالية ويف حالة عدم وجود ذلك يتم القيا�س بناًء على اأف�سل �سعر لل�سوق ميكن لل�سركة الو�سول اليه. القيمة العادلة للمطلوبات تعك�س خماطر 

عدم الداء.

تقي�س ال�سركة القيم العادلة با�ستخدام تراتبية القيمة العادلة التالية، والتي تعك�س اأهمية املدخالت امل�ستخدمة يف القيام بهذه القيا�سات:

•      امل�ستوى 1:  اأ�سعار ال�سوق املدرجة )غري املعدلة( يف �سوق ن�سط لأداة مالية مماثلة. 	

امل�ستوى 2: مناذج تقييم مبنية على مدخالت قابلة للر�سد، مبا�سرة )اأي ال�سعر( اأو غري مبا�سرة )اأي م�ستقة من الأ�سعار(. هذه الفئة ت�سمل اأدوات   •
مقيمة با�ستخدام: اأ�سعار ال�سوق املدرجة يف �سوق ن�سط لأدوات مالية مماثلة، واأ�سعار مدرجة لأدوات مالية مماثلة اأو م�سابهة، و اأ�سعار ال�سوق املدرجة 
يف �سوق لأدوات مالية مماثلة اأو م�سابهة يف �سوق يعترب اأقل من ن�سط، اأو طرق تقييم اأخرى حيث تكون جميع املدخالت الهامة قابلة للر�سد مبا�سرة اأو 

غري مبا�سرة من معلومات ال�سوق.
امل�ستوى 3: مناذج تقييم مبنية على مدخالت غري قابلة للر�سد. ت�سمل هذه الفئة جميع الأدوات التي ت�سمل تقنيات تقييمها مدخالت غري مبنية على   •
معلومات قابلة للر�سد، حيث يكون للمدخالت الغري قابلة تاأثري جوهري على تقييم الأدوات املالية. ت�سمل هذه الفئة اأدوات مالية مقيمة على اأ�سا�س 

الأ�سعار املدرجة لأدوات م�سابهة ، بحيث تتطلب تعديالت جوهرية غري قابلة للر�سد، اأو افرتا�سات، لتعك�س الفروقات بني الأدوات املالية.

هذه الرتاتبية تتطلب ا�ستخدام معلومات ال�سوق القابلة للر�سد عند توافرها. تاأخذ ال�سركة بالعتبار اأ�سعار ال�سوق ذات العالقة والقابلة للر�سد يف تقييماتها، حني 
يكون ذلك ممكنًا.

املجموعامل�ضتوى 3امل�ضتوى 2امل�ضتوى 20211

ا�ضتثمارات يف اأوراق مالية بالقيمة العادلة 

من خالل الربح اأو اخل�ضارة:

13,998,106 --13,998,106 اأدوات حقوق ملكية و�سناديق مدارة م�سعرة 

13,998,106--13,998,106

املجموعامل�ستوى 3امل�ستوى 2امل�ستوى 20201
ا�ستثمارات يف اأوراق مالية بالقيمة العادلة 

من خالل الربح اأو اخل�سارة:
10,456,304--10,456,304اأدوات حقوق ملكية و�سناديق مدارة م�سعرة 

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

مل يكن هناك اأي حتويل بني امل�ستويات خالل ال�سنة. مل تف�سح ال�سركة عن القيمة العادلة لالأدوات املالية الأخرى، كون قيمتها الدفرتية تقارب قيمتها العادلة.  

اإدارة راأ�س املال

تقوم ال�سركة باإدارة هيكل راأ�س مالها واإجراء تعديالت عليه يف �سوء التغريات يف الظروف القت�سادية. للحفاظ على هيكل راأ�س املال اأو تعديله، ميكن لل�سركة 
تعديل مدفوعات الأرباح املدفوعة للم�ساهمني اأو اإعادة راأ�س املال اإلى امل�ساهمني اأو اإ�سدار اأ�سهم جديدة. مل يتم عمل تغيريات يف اأهداف اأو �سيا�سات اأو عمليات 
اإدارة راأ�س املال خالل ال�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2021 و 31 دي�سمرب 2020. الهدف الرئي�سي لإدارة راأ�س مال ال�سركة هو التاأكد  باأن ال�سركة حتتفظ بقاعدة 

راأ�س مال �سليمة من اأجل دعم اأعمالها وزيادة احلد الأق�سى للقيمة عند امل�ساهمني.

مل يكن هناك اأي متطلبات راأ�سمالية مفرو�سة خارجيًا على ال�سركة. 

إيضاحات حول البيانات المالية
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021
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توريد القمح ال�ضرتاتيجي  25

وقعت ال�سركة عقدًا مع حكومة مملكة البحرين بتاريخ 30 اإبريل 2020 لتوريد وتخزين  26,838 طنًا اإ�سافيًا من احلبوب بتكلفة اإجمالية 3,227,991 دينار بحريني 
دينار بحريني لر�سوم مناولة القمح(. متتد فرتة العقد ل�ستة اأ�سهر، قابلة  كمخزون ا�سرتاتيجي )تتكون من 2,807,145 دينار بحريني كتكلفة القمح، و420,846 

للتجديد. انتهى العقد كما يف 31 اأكتوبر 2020.

وفقًا للعقد، �سيتم حتويل قيمة املخزون كمنحة مدفوعة مقدمًا مقابل القمح الذي �سي�ستخدم لعمليات الإنتاج امل�ستقبلية. بالإ�سافة لذلك، �ستدفع احلكومة تكاليف 
الإيجار، واملوا�سالت، والتاأمني لثالثة اأ�سهر بعد انتهاء العقد.

نتيجة لهذه املعاملة يف ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020، احت�سبت ال�سركة خمزونًا اإ�سافيًا مببلغ 2,807,145 دينار بحريني، والتزام مقابل كم�ستحق للحكومة 
الدعم  مقابل  ال�سرتاتيجي  للقمح  امل�ستحق  املبلغ  تعديل  الوطني، مت  والقت�ساد  املالية  وزارة  البحرين من خالل  مع حكومة مملكة  للتفاهم  وفقًا  املبلغ.  بنف�س 
احلكومي امل�ستحق اعتبارًا من فرباير 2021. خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021، ا�ستخدمت ال�سركة خمزون القمح ال�سرتاتيجي بالكامل، وقامت بتعديل 

مبلغ 2,807,145 دينار بحريني مقابل الر�سيد امل�ستحق للحكومة.

التزامات وارتباطات حمتملة  26

)1( التزامات

20212020

327,277296,015التزام راأ�سمايل قائم

235,616-خطابات ائتمان

327,277531,631

)2( ارتباطات حمتملة

كما يف 31 دي�سمرب 2021، كان لدى ال�سركة التزامات طارئة تتعلق ب�سمانات بنكية مببلغ 500 دينار بحريني )2020: 500 دينار بحريني(، والتي من غري املتوقع 
اأن ين�ساأ عنها اأي مطلوبات جوهرية.

اأرباح الأ�ضهم واملكافاآت والتخ�ضي�ضات املقرتحة   27

اقرتح جمل�س الإدارة توزيع التخ�سي�سات التالية لل�سنة، و�سيتم عر�سها للح�سول على املوافقة الر�سمية يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي: 

20212020

620,640372,384اأرباح اأ�سهم نقدية )25 فل�س لل�سهم، 2020: 15 فل�س لل�سهم( 

60,00060,000مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة 

20,00020,000تربعات خريية

3,306,232693,775حتويل اإلى اأرباح م�ستبقاة

اأرقام املقارنة  28

مت اإعادة ت�سنيف بع�س اأرقام املقارنة لل�سنة ال�سابقة، عند ال�سرورة، لإعطاء مقارنة عادلة مع عر�س ال�سنة احلالية. اإن اإعادة الت�سنيف مل توؤثر على �سايف الأرباح 
اأو جمموع الدخل ال�سامل اأو جمموع املوجودات اأو جمموع حقوق امللكية املعلنة �سابقًا.

اإف�ضاحات اإ�ضافية متعلقة باأثر جائحة كورونا - غري مدققة

التزاما بتعميم م�سرف البحرين املركزي رقم OG/259/2020 ال�سادر بتاريخ  14 يوليو 2020، تقدم �سركة البحرين ملطاحن الدقيق املعلومات التالية:

اأ. الأثر الإجمايل على املعلومات املالية

مت تقييم الأثر الإجمايل من قبل الإدارة على البيانات املالية ل�سركة البحرين ملطاحن الدقيق كما يف 31 دي�سمرب 2021 كما يلي:

إيضاحات حول البيانات المالية
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021
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اأرقام املقارنة )يتبع(  28

اإف�ضاحات اإ�ضافية متعلقة باأثر جائحة كورونا - غري مدققة )يتبع(

ب. الأثر على بيان الربح اأو اخل�سارة
مل يكن هناك تاأثري جوهري على �سناعة الأغذية، وكان الطلب عليها ثابًتا. الإيرادات

خالل ال�سنة، اكت�سبت �سركة البحرين ملطاحن الدقيق  بع�س الأعمال التجارية 
الإ�سافية الأخرى، بخالف الطلبات املدعومة. ب�سكل عام، مل نالحظ اأي تاأثري 

جوهري على الإيرادات يف �سنة 2021.
دينار بحريني ذات عالقة امل�سروفات  65,179 اإ�سافية مببلغ  تكبدت ال�سركة م�سروفات 

بجائحة كورونا لغاية 31 دي�سمرب 2021.
حتتفظ ال�سركة مبوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة. اإيراد ال�ستثمار

بلغ التغري يف القيمة العادلة/الربح املعلن لعام 2021  3,541,802 دينار بحريني 
 .2020 ل�سنة  بحريني  دينار   376,352 البالغة  العادلة  القيمة  باأرباح  مقارنة 

الأ�سواق  يف طور التح�سن، بعد النتكا�سة املبدئية.
�سبتمرب �سايف الدخل اإلى  يونيو  من  اإ�سافيًا  ماليًا  دعمًا  البحرين  مملكة  حكومة  قدمت 

 113,614 مببلغ  البحرينيني،  املوظفني  رواتب  من   50% دعم  يف  متثل   ،2021
دينار بحريني )2020: 318,570 دينار بحريني(. 

ج. الأثر على بيان املركز املايل
املوجودات

يوجد لدى ال�سركة ت�سهيالت بنكية غري م�ستخدمة. و�سع ال�سيولة لدينا قوي، النقد وما يف حكمه
ول يوجد اأي انخفا�س جوهري يف حت�سيل النقد. عالوة على ذلك، لدى 

ال�سركة ا�ستثمارات �سائلة يف امليزانية العمومية.

التدفق النقدي من العمالء ثابت وقوي ونتوقع اأن ي�ستمر هذا، كما نتوقع اأن 
يبقى الدعم احلكومي كما هو. ل يوجد اأي تاأثري مادي على اأي اأ�سول اأخرى 

لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2021.

زادت قيمة ال�ستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة بن�سبة 
%33.9 من 10,456,304 دينار بحريني كما يف 31 دي�سمرب 2020 اإلى 

13,998,106 دينار بحريني كما يف 31 دي�سمرب 2021.

املطلوبات  

واملعاملة قرو�س متويل الإ�سترياد العتيادية،  ال�سركة  اأعمال  �سياق  ديون وهي يف  ال�سركة  لدى  يوجد 
القمح  خمزون  �سراء  معاملة  كانت  الكورونا  بجائحة  املتعلقة  الوحيدة 
 31 يف  كما  قائمة  وكانت  احلكومة  قبل  من  متويلها  مت  والتي  ال�سرتاتيجي، 

دي�سمرب 2020، ومت مقا�ستها بالكامل من مطالبات الدعم الالحقة.

نتيجة �سايف حقوق امللكية املن�سوبة للم�ساهمني ك�سايف  بحريني  دينار   3,554,488 مببلغ  امللكية  حقوق  �سايف  حت�سن 
الدخل ال�سامل الآخر احلايل مطروحًا منه  اأرباح الأ�سهم املدفوعة، وتربعات 

الأعمال اخلريية املخ�س�سة واملدفوعة من دخل عام 2020.
ل يوجدتاأثري جوهري اآخر على بيان املركز املايل

د. الأثر على قدرة ا�ستمرار ال�سركة يف العمل كمن�ساأة م�ستمرة
اأجرت ال�سركة تقييم ا�ستمرارية العمل كمن�ساأة م�ستمرة على �سوء الظروف القت�سادية احلالية وجميع املعلومات املتاحة حول املخاطر وال�سكوك امل�ستقبلية. 
مت اإعداد التوقعات التي تغطي الأداء امل�ستقبلي لل�سركة وراأ�س املال وال�سيولة. قد ي�ستمر تاأثري جائحة كورونا )كوفيد 19( يف التطور، ولكن يف الوقت احلايل 
تظهر التوقعات اأن ال�سركة لديها موارد كافية لال�ستمرار يف العمل، وبناء على هذا التقييم، فاإن وجهة نظر جمل�س اإدارة �سركة البحرين ملطاحن الدقيق  هو اأن 
فر�سية ال�ستمرارية مل تتاأثر اأو تتغري ب�سكل جوهري،  كما يف 31 دي�سمرب 2021. ونتيجة لذلك، مت اإعداد هذه البيانات املالية ب�سكل منا�سب على اأ�سا�س فر�سية 

ال�ستمرارية. مل تخ�سع هذه املعلومات للتدقيق من قبل املدقق اخلارجي.

إيضاحات حول البيانات المالية
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021



كلمات رثاء للراحل - جا�سم �سلمان ال�سيخ
ع�سو جمل�س الإدارة ال�سابق

"رحلو عن الحياة ولم يرحلو عن ذاكرتنا"

من  كل  قلب  على  عزيزة  �سخ�سية  فقدان  بخرب  فوجئنا   ،2021 اأغ�سط�س  من  الأخري  ال�سبوع  يف 
عرفها.. �سخ�سية نزيهة ونظيفة القلب. كم كانت معطاءه وحمبة للخري. لقد فقدنا رجال من خرية 

اأبناء البحرين، اخال�سا وت�ساحما وارتباطا مع ابنائها من خمتلف ال�سرائح الجتماعية.

زميلنا جا�سم .... لقد اآملنا فراقك، ولكن ل �سبيل لل�سكوى، بل ت�سليمًا بق�ساء اهلل وقدره، وهذه �سنة 
الذي زرعته يف  الذكر، فهنيئًا لك كل هذا احلب  الأثر، وجميل  اأنك تركت طيب  احلياة، وعزاوؤنا 
قلوب حمبيك، وهنيئًا لك كل دعوة �سادقة من قلب موؤمن يدعو لك بالرحمة واملغفرة، وما اأكرثهم، 

فهذا ما زرعته يف قلوب حمبيك واأ�سدقائك وزمالء عملك، فما اأطيب الغر�س، واأينع الثمار.

لن نن�سا اإخال�سك وتفانيك يف عملك ولن نن�سا اأخالقك الرائعه وحبك الكبري للجميع، الذي كان 
املوؤ�س�سه  هذه  رفعة  يف  كبري  اأثرًا  القيمه  وجهودك  لتوجيهاتك  كان  وكم  لنا،  الهام  م�سدر  دوًما 

وتقدمها. 

نودعك وقد تركت فينا م�ساعر فيا�سه من الإحرتام واملوده ل�سخ�سك الكرمي. �سعدنا كثريا بالعمل معك خالل فرتة توليك من�سب ع�سو جمل�س اإدارة 
يف ال�سركة حيث حققنا معًا الكثري من الإجنازات، وغيابك عنا الآن ل يعني اأننا قد نن�ساك فاأنت كنت و�ستبقى نعم الزميل والأخ العزيز.

"اللهم ارحمه وارزقه جنة عرضها السموات واألرض"

جمل�ش الإدارة
الإدارة التنفيذية

جميع منت�سبي �سركة املطاحن
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