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Al-Matahin maintains its market leadership through 
consistently fulfilling its commitment to quality. It 
begins with sourcing the finest wheat from around 
the world. Then the most advanced, fully automated 
manufacturing procedures guarantee impeccable 
processing. All ensured by a dedicated workforce 
regularly trained to deliver the best.

The Company is proud to state that its manufacturing 
standards and quality of products are certified by 
global authorities. It has been awarded the Food 
Safety System Certification 22000 for manufacturing 
wheat products and Hazard Analysis Critical Control 
Points (HACCP) for receiving, milling, packing, storing 
and distribution of wheat flour and associated 
products by TUV NORD Cert GmbH.

Committed to uncompromising uality

حتتفظ �سركة املطاحن بريادتها يف ال�سوق من خالل الوفاء بالتزامها 

بتحقيق اجلودة يف كل ما تقوم به، بدءًا من احل�سول على اأف�سل اأنواع 

القمح من جميع اأنحاء العامل، ومن ثم القيام بعمليات الت�سنيع الأكرث 

تطورًا والأمتتة الكاملة التي ت�سمن املعاجلة اخلالية من اأية �سوائب، 

وي�سمن كل ذلك وجود قوة عاملة متفانية مدربة لتقدمي الأف�سل دومًا.

وتفخر �سركة املطاحن لكون معايريها الت�سنيعية وجودة منتجاتها معتمدة 

من قبل هيئات عاملية. وقد ح�سلت على �سهادة "نظام �سالمة الغذاء 

22000" لت�سنيع منتجات القمح، وعلى �سهادة نقاط التحكم يف حتليل 

املخاطر )HACCP( ل�ستالم وطحن وتعبئة وتخزين وتوزيع دقيق القمح 

.TUV NORD Cert GmbH واملنتجات املرتبطة به من قبل





حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى

آل خليفة
ملك مملكة البحرين

صاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان

آل خليفة
رئيس الوزراء

مملكة البحرين

صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد

 آل خليفة
ولي العهد األمين 
نائب القائد األعلى

النائب األول لرئيس الوزراء
مملكة البحرين
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معلومات عامة

اأع�ضاء جمل�س الإدارة

ال�ضيد	عبداللطيف	خالد	العوجان

رئي�س	جمل�س	الإدارة

ال�ضيد	�ضالح	حممد	الكليب

نائب	رئي�س	جمل�س	الإدارة

ال�ضيدة	اأفنان	را�ضد	الزياين

ع�ضو	جمل�س	الإدارة

ال�ضيد	عبا�س	عبداملح�ضن	اأحمد	ر�ضي

ع�ضو	جمل�س	الإدارة

ال�ضيد	عادل	اأحمد	عبدامللك

ع�ضو	جمل�س	الإدارة

د.	�ضيناء	رحمة	جابري	) حتى مار�ش 2017(

ع�ضو	جمل�س	الإدارة

ال�ضيد	مروان	خالد	طبارة

ع�ضو	جمل�س	الإدارة

الدكتورة	مروة	خالد	ال�ضباغ

ع�ضو	جمل�س	الإدارة

ال�ضيد	اأمين	عبداحلميد	زينل

ع�ضو	جمل�س	الإدارة

) ابتداء من مار�ش 2017(

جلنة التدقيق

ال�ضيد	عبا�س	عبداملح�ضن	اأحمد	ر�ضي

رئي�س	اللجنة

ال�ضيدة	اأفنان	را�ضد	الزياين

نائب	رئي�س	اللجنة

ال�ضيد	عادل	اأحمد	عبدامللك

ع�ضو	اللجنة

ال�ضيد	اأمين	عبداحلميد	زينل

ع�ضو	اللجنة

جلنة احلوكمة

ال�ضيد	عبا�س	عبداملح�ضن	اأحمد	ر�ضي

رئي�س	اللجنة

ال�ضيدة	اأفنان	را�ضد	الزياين

نائب	رئي�س	اللجنة

ال�ضيد	عادل	اأحمد	عبدامللك

ع�ضو	اللجنة

ال�ضيد	اأمين	عبداحلميد	زينل

ع�ضو	اللجنة

ال�ضجل	التجاري1170	)�ضركة	م�ضاهمة	بحرينية	عامة(

جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت

د.	�ضيناء	رحمة	جابري	) حتى مار�ش 2017(

رئي�س	اللجنة

ال�ضيد	عبداللطيف	خالد	العوجان

رئي�س	اللجنة	

) ابتداء من مار�ش 2017(

ال�ضيد	�ضالح	حممد	الكليب	

نائب	رئي�س	اللجنة

ال�ضيد	عبا�س	عبداملح�ضن	اأحمد	ر�ضي

ع�ضو	اللجنة

الدكتورة	مروة	خالد	ال�ضباغ

ع�ضو	اللجنة

) ابتداء من مار�ش 2017(

جلنة ال�ضتثمار

ال�ضيد	عبداللطيف	خالد	العوجان

رئي�س	اللجنة

ال�ضيد	مروان	خالد	طبارة

نائب	رئي�س	اللجنة

الدكتورة	مروة	خالد	ال�ضباغ

ع�ضو	اللجنة

) ابتداء من مار�ش 2017(

جلنة �ضراء القمج

ال�ضيد	عبداللطيف	خالد	العوجان

رئي�س	اللجنة

ال�ضيد	�ضالح	حممد	الكليب	

نائب	رئي�س	اللجنة

ال�ضيد	مروان	خالد	طبارة

ع�ضو	اللجنة

الرئي�س التنفيذي

حممد	عبدالوهاب	نا�س

الرئي�س التنفيذي للعمليات

عاطف	حممد	اخلاجة

عنوان املكتب وامل�ضنع
 

مبنى	رقم	1773،

طريق	4236،

جممع	342

�س.ب	26787،

املنامة،

مملكة	البحرين

هاتف	17729984،

فاك�س	17729312

info@bfm.bh	:اإلكرتوين	بريد

البنوك

بنك	البحرين	والكويت	�س.م.ب

البنك	الأهلي	املتحد	�س.م	ب

بنك	البحرين	الوطني	�س.م.ب

املدققني

كي	بي	اإم	جي	فخرو

م�ضجل الأ�ضهم

�ضركة	بحرين	كلري

كاريف	كمبيوتر�ضري	ذ.م.م
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تقرير رئيس مجلس اإلدارة

عبداللطيف خالد العوجان

رئي�س	جمل�س	الإدارة

ال�ضركة	من	�ضمن	 اأعمال	 تو�ضيع	 اإىل	 نتطلع	

الغذائي	يف	 اإجتاه	منظومة	الأمن	 م�ضئوليتنا	

مملكة	البحرين.
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تقرير رئيس مجلس اإلدارة

ح�ضرات ال�ضادة امل�ضاهمني الكرام،

بالنيابة	عن	جمل�س	الإدارة،	ي�ضعدين	اأن	اأعر�س	عليكم	التقرير	ال�ضنوي	

31 فـي	 الـمنتهيـة	 لل�ضنة	 �س.م.ب،	 الدقيق	 لـمطـاحن	 البحـرين	 ل�ضـركة	

 دي�ضمرب	2017م.

اأداء ال�ضركة

م�ضريتها	 ثابته،	 وبخطى	 2017م	 العام	 خالل	 املطاحن	 �ضركة	 وا�ضلت	

امل�ضرفة	التي	حققت	من	خاللها	وبف�ضل	من	اهلل	عز	وجل	منوًا	باهرًا	يف	

ال�ضركة	 اإذ	حققت	 2016م.	 بال�ضنة	 523%	مقارنة	 بن�ضبة	 الأرباح	 �ضايف	

دينار	 مليون	 	5،003،773 بلغت	 اأرباحًا	 2017م	 لعام	 عملياتها	 بنهاية	

�ضنة	 عن	 دينار	 األف	 	803 مقابل	 الفخر	 ي�ضتحق	 اإجناز	 وهو	 بحريني	

2016م.

وجاء	حتقيق	ال�ضركة	لهذه	النتائج	املتميزة	نتيجٍة	لزيادة	مبيعات	ال�ضركة	

بن�ضبة	8%	مقارنة	بال�ضنة	ال�ضابقة،	وزيادة	جوهرية	يف	اأرباح	الإ�ضتثمارات	

نتيجة	لإعادة	هيكلة	املحفظة	الإ�ضتثمارية	لل�ضركة	حيث	نتج	عن	اإجراءات	

 577 مقارنة	مببلغ	 بحريني	 دينار	 مليون	 	4.4 ربح	�ضايف	مببلغ	 الهيكلة	

األف	دينار	بحريني	عن	�ضنة	2016م	كذلك	�ضاعد	يف	حتقيق	ذلك	امل�ضتوى	

املتميز	يف	�ضايف	الأرباح	اأرباح	العمليات	الت�ضغيلية	والتي	بلغت	425	األف	

دينار	بحريني	مقارنة	مببلغ	162	األف	دينار	بحريني	يف	�ضنة	2016م.

تو�ضيات مقرتحة

بناًء	على	النتائج	املالية،	اأو�ضى	جمل�س	الإدارة	-	من	اأجل	موافقة	

امل�ضاهمني	-	باملخ�ض�ضات	التالية	للعام	2017م:

توزيع	اأرباح	نقدية	على	امل�ضاهمني	بواقع	20	فل�ضا	لل�ضهم	الواحد	اأو	  •
ن�ضبة	20%	من	راأ�س	الـمال	املدفوع	يبلغ	اإجماليهـا	496،511	دينـار	

بحريني.

اأع�ضاء	 ال�ضادة	 مكافاأة	 بحريني	 دينار	 	60،000 مبلغ	 تخ�ضي�س	  •
جمل�س	الإدارة.

تخ�ضي�س	مبلغ	20،000	دينار	بحريني	لالأعمال	اخلريية.  • 

ال�ضكر والتقدير 

عن	 يعرب	 اأن	 الإدارة	 يود	جمل�س	 املطاحن،	 �ضركة	 م�ضاهمي	 عن	 نيابٍة	

بن	 حمد	 امللك	 اجلاللة	 �ضاحب	 ح�ضرة	 ملقام	 وتقديره	 اإمتنانه	 خال�س	

عي�ضى	اآل	خليفة	-	ملك	مملكة	البحرين	املفدى،	وح�ضرة	�ضاحب	ال�ضمو	

املوقر،	 الوزراء	 رئي�س	جمل�س	 اآل	خليفة	 �ضلمان	 بن	 الأمري	خليفة	 امللكي	

ويل	 خليفة،	 اآل	 حمد	 بن	 �ضلمان	 الأمري	 امللكي	 ال�ضمو	 �ضاحب	 وح�ضرة	

العهد،	نائب	القائد	الأعلى	والنائب	الأول	لرئي�س	جمل�س	الوزراء	املوقر	

واإىل	اأ�ضحاب	ال�ضعادة	الوزراء	ووكالء	الوزارات	ومدراء	وروؤ�ضاء	الأق�ضام	

يف	اإدارات	وموؤ�ض�ضات	اململكة	على	توجيهاتهم	ال�ضديدة	ودعمهم	املتوا�ضل	

وم�ضرفيي	 للم�ضاهمني	 تقديره	 عن	 يعرب	 اأن	 الإدارة	 جمل�س	 يود	 كما	

ال�ضركة	على	دعمهم	املتوا�ضل.

الإخوه	 يبذلها	 التي	 الرائعة	 اجلهود	 لكل	 كذلك	 والتقدير	 ال�ضكر	 وكل	

واآرائهم	 احلكيمة	 ل�ضيا�ضاتهم	 كان	 فقد	 املوقر	 الإدارة	 جمل�س	 اأع�ضاء	

النرية	ومهنيتهم	العالية	اأكرب	الأثر	يف	جناح	ال�ضركة	واإزدهارها.

وجميع	 التنفيذية	 الإدارة	 لأع�ضاء	 الإمتنان	 وبالغ	 ال�ضكر	 جزيل	 واأخريًا	

منت�ضبي	ال�ضركة	على	ولئهم	وتفانيهم	يف	العمل	وجهودهم	الكبرية	والتي	

بذلوها	لتحويل	كل	هذه	الإجنازات	اإىل	واقع	ملمو�س.

التوجه والنظرة امل�ضتقبلية لعام 2018م

منظومة	 اإجتاه	 م�ضئوليتنا	 �ضمن	 من	 ال�ضركة	 اأعمال	 تو�ضيع	 اإىل	 نتطلع	

اأف�ضل	 نحو	 الرتقاء	 اأجل	 ومن	 البحرين	 مملكة	 يف	 الغذائي	 الأمن	

م�ضتوى	ممكن.	اإذ	اإتخذ	جمل�س	اإدارة	ال�ضركة	وفق	اإ�ضرتاتيجية	حمكمة	

اإنتاج	ما	يقارب	 قرار	تطوير	امل�ضنع	باإ�ضافة	مطحنة	جديدة	ذات	�ضعة	

ال�ضوي�ضرية	 بيولر	 �ضركة	 مع	 التعاقد	 مت	 وقد	 يوم،	 مرتي/	 طن	 	250

الرائدة	 ال�ضركات	 اأحد	 للم�ضروع	وهي	 الأولية	 الفنية	 بالدرا�ضات	 للقيام	

واملتخ�ض�ضة	يف	جمال	توفري	اآلت	املطاحن	الأف�ضل	عامليًا.

 عبداللطيف خالد العوجان

 رئي�س	جمل�س	الإدارة

فرباير	2018م
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أعضاء مجلس اإلدارة

ال�شيد عبداللطيف 

خالد العوجان

رئي�س	جمل�س	الإدارة

ال�شيد �شالح حممد 

الكليب

نائب	رئي�س	جمل�س	الإدارة

ال�شيدة اأفنان را�شد 

الزياين

ع�ضو	جمل�س	الإدارة

ال�شيد عادل اأحمد 

عبدامللك

ع�ضو	جمل�س	الإدارة

ال�شيد عبا�ش عبداملح�شن 

ر�شي

ع�ضو	جمل�س	الإدارة

ال�شيد مروان خالد 

طبارة

ع�ضو	جمل�س	الإدارة

الدكتورة مروة خالد 

ال�شباغ

ع�ضو	جمل�س	الإدارة

ال�شيد اأمين عبداحلميد 

زينل

ع�ضو	جمل�س	الإدارة
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روؤيـــــتـــــنـــــــا

“اأن	نلهم	اأ�ضحاب	امل�ضلحة	لدينا	يف	تقدمي	املنتجات	ال�ضحية	واملحافظة	
على	الريادة	يف	جمال	الأمن	الغذائي	يف	مملكة	البحرين”.

• املرونة بالإحلاح	 • ال�ضعور	 بامللكية	 • ال�ضعور	 الفريق	 • نهج	 • داعمة	
التغيري • قابلية	 ثاقبة	 • نظرة	 • بال	حدود	 • النزاهة	 • الوفاء	 • الثقة	

• مرح م�ضرتكة	 • روؤية	 امل�ضرتكة	 القيم	 و	 املتنوعة	 • الإحتياجات	
• متيز • موؤ�ض�ضاتي	

قــــيــــمــــنـــــــا

مـــهـــمـــتــــنـــــــا

يف	مملكة	 الغذائي	 الأمن	 لتحقيق	 والعاجل	 الهادف	 اإلتزامنا	 على	 “�ضنربهن	
البحرين	و	�ضن�ضعى	للتميزيف	ت�ضنيع	منتجاتنا	واخلدمات	التي	نقدمها.

كما	�ضن�ضعى	من	خالل	التوا�ضل	الفعال	و	امللمو�س	على	تعزيز	النتائج	الإيجابية.	

و	�ضن�ضتلهم	من	خالل	التعلم	امل�ضتمر	ليكون	عامال	م�ضاعدا	خللق	التفاهم

والإنبهار	عند	عر�س	منتجاتنا.

الت�ضرف	 اإىل	 واملجتمعات	 الأفراد	 �ضنقود	 الت�ضنيع	 مرافق	 تعزيز	 خالل	 من	

بحكمة	و	بنظرة	م�ضتدامة	عند	تقدمينا	للمنتجات	الغذائية”.
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نظرة عامة

تهدف	املبادئ	اخلا�ضة	بحوكمة	ال�ضركات	والتي	و�ضعها	جمل�س	اإدارة	�ضركة	البحرين	ملطاحن	الدقيق		اإىل	جت�ضيد	الإطار	الذي	يعمل	بها	جمل�س	الإدارة	

وتتفق	هذه	املبادئ	مع	وحدة	ال�ضوابط	الإدارية	العليا	يف	املجلد	ال�ضاد�س	من	الدليل	الإر�ضادي	مل�ضرف	البحرين	املركزي	ومدونة	حوكمة	ال�ضركات	

التي	اأ�ضدرتها	وزارة	ال�ضناعة	والتجارة	وال�ضياحة	البحرينية	والتي	ل	تهدف	فقط	اأن	تكون	مدونة	لوائح	واأن	تكون	بيان	عام	يقدم	معلومات	وتوجيهات	

ملجل�س	الإدارة	ومن	يتعاملون	معه	وهذه	تكون	مبادئ	اإ�ضافية	اإىل	اأي	متطلبات	يفر�ضها	النظام	الأ�ضا�ضي	اأو	اللوائح	الداخلية	املعمول	بها	يف	ال�ضركة.

ويتحمل	جمل�س	اإدارة	�ضركة	البحرين	ملطاحن	الدقيق	كامل	امل�ضوؤولية	عن	التنفيذ	الفعال	ملدونة	حوكمة	ال�ضركات	بن�ضها	وروحها.

ويقوم	املجل�س	بانتظام	مبراجعة	برنامج	تنفيذ	مدونة	حوكمة	ال�ضركات،	وي�ضعر	بالطمئنان	التام	باأن	ال�ضركة	�ضوف	تعمل	على	المتثال	لتلك	

املتتطلبات	الواردة	يف	املدونة.

وجمل�س	اإدارة	ال�ضركة	هو	الهيئة	احلاكمة	الرئي�ضية	لها	ويتكون	من	ثمانية	اأع�ضاء،	ويحكم	جمل�س	الإدارة	ميثاق	املجل�س،	والنظام	الأ�ضا�ضي	لل�ضركة،	

البحرين	 �ضركة	ممتلكات	 قامت	 الأقل.	 على	 �ضنوًيا	 مرات	 اأربع	 الإجتماع	 الإدارة	 وعلى	جمل�س	 اململكة؛	 بها	يف	 واملعمول	 امل�ضاحبة	 القوانني	 وجميع	

اململوكة	 للح�ضة	 املُدرّجة	 للن�ضبة	 وفًقا	 بالنتخاب	 اأع�ضاء	 ثالثة	 تعيني	 ومت	 املجل�س،	 رئي�س	 منهم	 الإدارة	 اأع�ضاء	يف	جمل�س	 بتعيني	خم�ضة	 القاب�ضة	

للقطاع	العام	مبوجب	النظام	الأ�ضا�ضي	لل�ضركة	وقانون	ال�ضركات	التجارية	البحريني؛	وفرتة	�ّضغل	املن�ضب	لأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	هي	ثالثة	اأعوام.

 

�ضيا�ضة الإف�ضاح

ويهدف	جمل�س	اإدارة	�ضركة	املطاحن	اإىل:

تقدمي	ك�ضف	دقيق	ويف	الوقت	املنا�ضب	واملتوازن	للمعلومات	اجلوهرية	عن	ال�ضركة.  •

تقدمي	تقرير	عن	نتائجها	املالية	وو�ضع	اأعمالها	بطريقة	دقيقة	و�ضفافة	واحلر�س	على	�ضمان	اإعداد	التقارير	ال�ضادرة	بطريقة	مفهومة	ووا�ضحة.	  •

امل�ضاهمني	يف	جميع	 املعلومات	على	 ن�ضر	 لل�ضركة	على	موقعها	على	النرتنت	وذلك	ل�ضمان	 املالية	 البيانات	 يتم	عر�س	 ال�ضفافية،	 ولدعم	مبداأ	

الأوقات.

اللتزام	التام	بكافة	القوانني	واللوائح	والقواعد	املطبقة	التي	حتكم	�ضيا�ضة	الإف�ضاح.  •

التاأكد	من	اأن	هذه	املعلومات	ميكن	الو�ضول	اإليها	ب�ضهولة	من	قبل	اأ�ضحاب	امل�ضلحة	يف	ال�ضركة.  •

وح�ضور وامل�ضتثمرين	 امل�ضاهمني	 مع	 للتوا�ضل	 الرئي�ضية	 الو�ضيلة	 باعتبارها	 العمومية	 اجلمعية	 واجتماع	 لل�ضركة	 ال�ضنوي	 التقرير	 ا�ضتخدام	  •
اجتماعات	اجلمعية	العمومية	من	قبل	جميع	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	لإعطاء	الفر�ضة	للم�ضاهمني	الذين	يح�ضرون	هذه	الإجتماعات	م�ضائلة	جمل�س	 	

الإدارة	ب�ضاأن	اأية	م�ضاألة	ذات	�ضلة.

 بيان الإدارة

ال�ضركة	خللق نهج	 من	 اأ�ضا�ضي	 كجزء	 املخاطرة	 منهجية	 الإعتبار	 الأخذ	يف	 ذلك	 املخاطر،	مبا	يف	 لإدارة	 وفعال	 اإ�ضتباقي	 نهج	 املجل�س	 وا�ضل	 وقد	

قيم	م�ضافة	للم�ضاهمني	على	املدى	الطويل.	ويحدد	جمل�س	الإدارة	املخاطر	لل�ضركة	كما	اأنه	امل�ضوؤول	عن	الإ�ضراف	واملوافقة	على	اإ�ضرتاتيجية	اإدارة

املخاطر	وال�ضيا�ضات	التابعة،	وتناط	مهام	تنفيذ	اإدارة	املخاطر	اليومية	لالإدارة	التنفيذية	مع	رفع	التقارير	الإدارية	اإىل	جلنة	التدقيق	والتي	بدورها

تقوم	برفعها	ملجل�س	اإدارة	ال�ضركة.

 وقد	و�ضع	املجل�س	عددا	من	الآليات	ل�ضمان	الأهداف	املرجوة	من	الإدارة	والتي	تتما�ضى	مع	املخاطر	التي	مت	حتديدها	وتت�ضمن	ما	يلي:

و�ضع	 وقد	مت	 لل�ضركة.	 الإ�ضرتاتيجية	 والأهداف	 والر�ضالة	 الروؤية	 ت�ضمل	 والتي	 الإ�ضرتاتيجية،	 ال�ضركة	 على	خطة	 املجل�س	 موافقة	  •
اخلطةال�ضرتاتيجية	لتلبية	روؤية	امل�ضاهمني	مت�ضمنة	اإدارة	املخاطر.

الت�ضغيلية. وامليزانيات	 تنفيذ	اخلطط	  •
املو�ضوعة. امليزانيات	 هذه	 �ضمن	 املحرز	 التقدم	 على	 املجل�س	 مراقبة	  •

 هيكل امللكية لل�ضركة

ن�شبةالأ�شهم عدد  املالك 

اململوكة الأ�شهم    

%65.7  16.322.806  1	�ضركة	ممتلكات	القاب�ضة	

%26.8  6.661.694  2	م�ضاهمني	البحرين	

%7.5  1.848.000 3	الكويت	ملطاحن	الدقيق	

حوكمة الشركات

الكويت	ملطاحن	الدقيق	

٪7.5

م�ضاهمني	البحرين

٪26.8

توزيع	الأ�ضهم:ــ

�ضركة	ممتلكات	القاب�ضة

٪65.70
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حوكمة الشركات

هيكل جمل�س الإدارة

اأن	جمل�س	اإدارة	ال�ضركة	م�ضوؤول	عن	الإدارة	ال�ضاملة	لأعمال	ال�ضركة،	وتوفري	التوجيه	لالإدارة	من	خالل	ممار�ضة	احلكم	الر�ضيد	ب�ضاأن	جميع	امل�ضائل	

بطريقة	م�ضتقلة	عن	الإدارة	التنفيذية	ويتحمل	جمل�س	اإدارة	ال�ضركة	امل�ضوؤولية	الكاملة	اأمام	امل�ضاهمني	عن	ح�ضن	�ضري	العمل	و�ضمان	فعالية	الإدارة	

والإف�ضاح	عن	حوكمة	ال�ضركات	يف	مكانها	ال�ضحيح.

 ويتاألف	جمل�س	اإدارة	ال�ضركة	من	8	اأع�ضاء	من	�ضمنهم	رئي�س	جمل�س	الإدارة	مب�ضئوليات	منف�ضلة	عن	الرئي�س	التنفيذي.

 وفيما يلي معلومات مف�شلة عن اأع�شاء جمل�ش الإدارة يف جمل�ش اإدارة ال�شركة كما هو مبني اأدناه:

 الع�شوية

ُمعني	من	�ضركة	ممتلكات	البحرين	القاب�ضة

عنوان العمل والوظيفة

رئي�س	جمل�س	الإدارة	– �ضركة	عبداللطيف	خالد	العوجان	العقارية 	•
رئي�س	جمل�س	اإدارة	– �ضركة	عبداللطيف	خالد	العوجان	واأولده 	•

رئي�س	جمل�س	اإدارة	– �ضركة	الرتفية	العائلي 	• 

ع�شوية اللجان

جلنة	امل�ضرتيات 	•
جلنة	الإ�ضتثمارات 	•

جلنة	الرت�ضيحات	واملكافاآت 	•

نهاية املدة

 مار�س	2020

 الع�شوية

ُمعني	من	�ضركة	مطاحن	الدقيق	واملخابز	الكويتية		

عنوان العمل والوظيفة

رئي�س	جمل�س	الإدارة	–�ضركة	مطاحن	الدقيق	واملخابز	الكويتية 	•
نائب	رئي�س	جمل�س	الإدارة	– بنك	الكويت	ال�ضناعي 	• 

ع�شوية اللجان

جلنة	امل�ضرتيات 	•
جلنة	الرت�ضيحات	واملكافاآت 	•

نهاية املدة

 مار�س	2020

 ال�شيد عبداللطيف خالد العوجان

رئي�س	املجل�س	– )غري	تنفيذي	– م�ضتقل(

 ال�شيد �شالح حممد م�شاري الكليب 

 نائب	رئي�س	املجل�س	– )غري	تنفيذي	– م�ضتقل(
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حوكمة الشركات

هيكل جمل�س الإدارة )يتبع(

 ال�شيدة اأفنان را�شد الزياين

 ع�ضو	املجل�س	– )غري	تنفيذي	– م�ضتقل(

 الع�شوية

 	منتخب

عنوان العمل والوظيفة

بكالوريو�س	يف	علم	تكنولوجيا	ت�ضنيع	الغدية	)1976-1977(	من	جامعة	تك�ضا�س	تك	يف	الوليات	املتحدة	 	•
المريكية.	وذات	التخ�ض�س	من	اجلامعة	المريكية	يف	بريوت	1975-1973.

�ضيدة	اعمال	ت�ضغل	حاليًا	الرئي�س	واملالك	ل�ضركة	الزياين	للخدمات	التجارية	والتي	تعمل	يف	العديد	من	 	•
املجالت	ال�ضناعية	والتجارية	والطاقة	املتعددة.

ع�ضو	املجل�س	العلى	للمراأة	على	مدى	اأربع	دورات	متتالية	منذ	2007. 	•

اخلربة العملية:

لقبت	ب�ضفرية	النوايا	احل�ضنة	لربنامج	اليونيدو	لرواد	العمال. 	•

الع�شوية

رئي�س	جمعية	�ضيدات	العمال	البحرينية	)2002 – 2004(. 	•
رئي�ضة	�ضبكة	�ضيدات	العمال	يف	ال�ضرق	الو�ضط	و�ضمال	افريقيا	ومقرها	مملكة	البحرين	)2012-2009(  	•

وامينها	املايل	حاليًا.

ع�ضو	ممثل	جلمعية	�ضيدات	العمال	البحرينية	يف	اللجنة	العليا	للموؤ�ض�ضات	ال�ضغرية		واملتو�ضطة	حتى	2013. 	•
ع�ضو	جمل�س	اإدارة	موؤ�ض�ضة	اليام	للن�ضر	2003 – 2015. 	•

ممثلة	غرفة	جتارة	و�ضناعة	البحرين	يف	جلنة	جائزة	�ضاحبة	ال�ضمو	امللكي	المرية	�ضبيكة	بنت	ابراهيم	اآل	 	•
خليفة	لتمكني	املراأة	2004	-2016.

ع�ضو	جمل�س	اإدارة	�ضركة	البحرين	ملطاحن	الدقيق	رئي�س	جلنة	التدقيق	منذ	2012. 	•
ورئي�ضة	 الدارة	 رئي�س	جمل�س	 نائب	 من�ضب	 وتقلدت	 	2016-2011 البحرين	 بور�ضة	 اإدارة	 ع�ضو	جمل�س	 	•

جلنة	التدقيق.

ع�ضو	امانة	جلنة	�ضئون	عمل	املراأة	العربية	حتت	منظمة	العمل	العربية. 	•

التكرمي واجلوائز:

جائزة	فورب�س	لإقوى	50	�ضيدة	اعمال	عربية	لعام	2005. 	•
جائزة	التكرمي	والبداع	من	�ضاحبة	ال�ضمو	امللكي	المرية	�ضبيكة	بنت	ابراهيم	اآل	خليفة	رئي�ضة	املجل�س	 	•

العلى	للمراأة	بتنظيم	من	جمل�س	�ضيدات	العمال	العرب	لعام	2007.

جائزة	فايتل	فوي�ضز	للقيادة	يف	احلياة	العامة	2010. 	•
ملك	مملكة	 خليفة	 اآل	 عي�ضى	 بن	 حمد	 امللك	 جاللة	 لدن	 من	 الوىل	 الدرجة	 من	 الكفاءة	 و�ضام	 منحت	 	•

البحرين	املفدى	يف	دي�ضمرب	2013	م.

جائزة	ا�ضحاب	العمال	املتميزين	من	قبل	وزارة	العمل	2015. 	•
.2016 )IWEC(	العمال	لرائدات	العاملي	التحدي	جائزة 	•

جائزة	رواد	الفكر	والبداع	2017. 	•

ع�شوية اللجان

جلنة	التدقيق 	•
جلنة	احلوكمة 	•

نهاية املدة

 مار�س	2020
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حوكمة الشركات

هيكل جمل�س الإدارة )يتبع(

  ال�شيد عبا�ش عبداملح�شن ر�شي

 ع�ضو	املجل�س	– )غري	تنفيذي	– م�ضتقل(

 الع�شوية

ُمعني	من	�ضركة	ممتلكات	البحرين	القاب�ضة

عنوان العمل والوظيفة

�ضهادة	املحا�ضب	القانوين	املعتمد	)CPA(	الوليات	املتحدة	الأمريكية.	 	•
�ضهادة	حما�ضب	قانوين	معتمد	-	املجمع	العربي	للمحا�ضبني	القانونيني. 	•

�ضهادة	ماج�ضتيــر	فــي	اإدارة	الأعمــال	)MBA(	تخ�ضــ�س	قانـون	جتاري	ومتويـل	-	جامعة		ولية	مني	يف	 	•
اورونو	،	الوليات	املتحدة	الأمريكية.

	�ضهادة		املاج�ضتري	يف	العلوم	املالية	)MSB(		تخ�ض�س	يف	فقه	املحا�ضبة،	جامعة	هو�ضنت	يف	بنكور	ولية		 	•
مني	الوليات	املتحدة	الأمريكية.

	�ضهادة	بكالوريو�س	املحا�ضبة-	جامعة	الكويت	دولة	الكويت.	 	•

الع�شوية

رئي�س	جمل�س	اإدارة	-	جمعية	املحا�ضبني	البحرينية	-	حاليًا. 	•
رئي�س	جمل�س	اإدارة	-	الحتــــاد	العــــام	للمحا�ضبيـــن	واملراجعيــن	العرب	فـــي	جملــ�س	الوحــــدة	القت�ضاديــة	 	•

-	جامعة	الدول	العربية	لعام	2008	-	2010.	

	فبل	�ضدوره	-	 ال�ضــركات	 التعريف	مببادئ	ميثاق	حوكمــة	 الذي	نظم	فعاليات	 	 العمــل	 	فريــق	 ـــ	 رئي�س	 	•
غــرفة	التجــارة	الدولية	-	فــرع	البحرين	لعام	2008.

نائب	رئي�س	جمل�س	اإدارة	ـــ	معهد	البحرين	للتدريب	-	وزارة	العمل	-	مملكة	البحرين	لغاية	2011. 	•
ع�ضو	جمل�س	اإدارة	ـــ	فـي	هيئـة	املحا�ضبـة	واملراجعــة	لـدول	جمل�س	التعاون	اخلليجي	– �ضابقًا	من	2001  	•

لغاية	2006.

ع�ضــو	اللجنة	الوطنية	حلكومة	ال�ضركات	-	مملكة	البحرين	-	حاليًا. 	•
ع�ضــو	-	جلنة	ال�ضئون	القانونية	-	غرفة	جتارة	و�ضناعة	البحرين	حاليا 	•

ع�ضــو	-	املجل�س	الأعلى	للتدريب	املهني،	وزارة	العمل	-	مملكة	البحرين	ورئي�س	جمل�س	اإدارة	اللجنة	املالية	 	•
املنبثقة	عن	املجل�س.	اعادة	تعيني	للدورة	اجلارية.	

الدول	 جامعة	 	- القت�ضادية	 الوحدة	 -	جمل�س	 القانونيني	 للمحا�ضبني	 العربــي	 املعهد	 ـــ	 الأمناء	 جمل�س	 	•
العربية	-	حاليًا.

ع�ضــو	-	املجل�س	ال�ضت�ضاري	اخلارجي،	كلية	اإدارة	الأعمال	واملالية،	اجلامعة	الأهلية.	حاليًا 	•
اأو	 الب�ضرية	والتدريب	يف	»بي	دي	 ال�ضرق	الأو�ضط	جلنة	املوارد	 ع�ضــو	-	�ضبق	وان	�ضارك	كع�ضو	ومن�ضق	 	•

العاملية«	ومن�ضق		بني	ال�ضركة	العاملية	وجميع	مكاتب	ال�ضرق	الأو�ضط.

ع�ضــو-	اللجنة	الوطنيــة	لتقويـم	املوؤهــالت	العلمية	-	وزارة	الرتبيــة	والتعليـم	مبملكة	البحريــن،	ورئي�س	 	•
اللجنة	الفرعية	لتقويــم	املوؤهالت	العلميــة	لكليات	التجــارة	واملحا�ضبة	والقت�ضاد.

ع�شوية اللجان

جلنة	التدقيق 	•
جلنة	احلوكمة 	•

جلنة	الرت�ضيحات	واملكافاآت 	•

نهاية املدة

مار�س	2020

 الع�شوية

منتخب

عنوان العمل والوظيفة

الرئي�س	التنفيذي	لل�ضوؤون	التجارية	-	�ضركة	مطار	البحرين 	•

ع�شوية اللجان

جلنة	التدقيق 	•
جلنة	احلوكمة 	•

نهاية املدة

 مار�س	2020

ال�شيد اأمين عبداحلميد زينل 

ع�ضو	املجل�س	– )غري	تنفيذي	– م�ضتقل(
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 الع�شوية

ُمعني	من	�ضركة	ممتلكات	البحرين	القاب�ضة

عنوان العمل والوظيفة

املدير	املايل	و�ضكرتري	جمل�س	الإدارة-	�ضركة	اخلليج	ل�ضناعة	 	•
البرتوكيماويات	)جيبك(	حتى	تاريخ	31	يناير	2018

ع�شوية اللجان

جلنة	التدقيق 	•
جلنة	احلوكمة 	•

نهاية املدة

 مار�س	2020

 الع�شوية

ُمعني	من	�ضركة	ممتلكات	البحرين	القاب�ضة

عنوان العمل والوظيفة

نائب	رئي�س	جمل�س	الإدارة	ــ	بور�ضة	البحرين	 	•
ال�ضريك	الإداري	-	�ضرتتوم	البحرين	�ضركة	اإ�ضت�ضارات	اإدارية 	•

ع�ضو	جمل�س	الإدارة	-	بنك	البحرين	للتنمية 	•

ع�شوية اللجان

جلنة	الإ�ضتثمارات 	•
جلنة	امل�ضرتيات 	•

نهاية املدة

 مار�س	2020

 الع�شوية

ُمعني	من	�ضركة	ممتلكات	البحرين	القاب�ضة

عنوان العمل والوظيفة

مدير	الإ�ضتثمارات	– �ضركة	ممتلكات	البحرين	القاب�ضة	)ممتلكات( 	•

ع�شوية اللجان

جلنة	الإ�ضتثمارات 	•
جلنة	الرت�ضيحات	واملكافاآت 	•

نهاية املدة

 مار�س	2020

ال�شيد عادل اأحمد عبدامللك

ع�ضو	املجل�س	– )غري	تنفيذي	– م�ضتقل(

 ال�شيد مروان خالد طبارة

ع�ضو	اللجنة	– )غري	تنفيذي	– م�ضتقل(

د. مروة خالد ال�شباغ

ع�ضو	اللجنة	– )غري	تنفيذي	– غري	م�ضتقل(

حوكمة الشركات

هيكل جمل�س الإدارة )يتبع(
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هيكل جمل�س الإدارة

وتقع	على	عاتق	جمل�س	الإدارة	الإ�ضراف	على	توجيه	واإدارة	ال�ضركة	وفقا	للقوانني	املعمول	بها	وح�ضب	النظام	الأ�ضا�ضي	لل�ضركة	مع	اللتزام	باأعلى	

م�ضتوى	من	املعايري	الأخالقية.

ويتمثل	دور	املجل�س	بالت�ضريع	بدل	من	اإدارتها	ب�ضكل	عام،	واملجل�س	هو	امل�ضوؤول	عنها،	وله	�ضلطة	حتديد	جميع	الأطر	املتعلقة	بالجتاهات	وال�ضيا�ضات	

العامة	وتقع	م�ضئولية	اإدارة	عمليات	ال�ضركة	على	عاتق	الإدارة	التنفيذية	لل�ضركة	وفقا	للتوجهات	التي	حددها	املجل�س	وتفوي�س	ال�ضلطة	من	املجل�س	لالإدارة.		

وت�ضمل	م�ضوؤوليات	جمل�س	الإدارة	ب�ضكل	عام	على:

التخطيط	ال�ضرتاتيجي	واإعداد	املوازنات 	•
التنفيذية الإدارة	 وتعيني	 اإختيار	  •

ال�ضركة حوكمة	  •
املخاطر اإدارة	  •

والإت�ضالت الإف�ضاح	 عملية	 على	 الإ�ضراف	  •
الداخلية الرقابة	 ونظام	  •

اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	هم	امل�ضوؤولون،	فرادى	وجماعة	للتاأكد	من	اأداء	هذه	املهام	على	الرغم	من	اأن	املجل�س	باإمكانه	تفوي�س	بع�س	اللجان	الفرعية	

املنبثقة	من	املجل�س	اأو	الإدارة	التنفيذية	للقيام	ببع�س	املهام	�ضمن	اإطار	حوكمة	ال�ضركات.

اإجتماعات جمل�س الإدارة

وفقا	مليثاق	املجل�س،	يجتمع	جمل�س	الإدارة	اأربع	مرات	على	الأقل	يف	ال�ضنة	املالية	لال�ضطالع	مب�ضوؤولياته	على	نحو	فعال.

وخالل	الفرتة	قيد	الإ�ضتعرا�س،	اأجتمع	جمل�س	الإدارة	ت�ضع	مرات	ح�ضب	اجلدول	املبني	اأدناه	ويف	التواريخ	املدونة	ملناق�ضة	البنود	املعرو�ضة	عليه:

9 نوفمرب 9 اأغ�شط�ش  2 مايو  13 فرباير  امل�شمى الوظيفي  اأ�شم الع�شو 

P 	P 	P 	P رئي�س	جمل�س	الإدارة	 ال�ضيد	عبداللطيف	خالد	العوجان	

P 	P 	O 	P نائب	رئي�س	جمل�س	الإدارة	 ال�ضيد	�ضالح	حممد	م�ضاري	الكليب	

P  O  P  P ع�ضو	جمل�س	الإدارة	 ال�ضيدة	اأفنان	را�ضد	الزياين	

P  P  P  P ع�ضو	جمل�س	الإدارة	 ال�ضيد	عبا�س	عبداملح�ضن	ر�ضي	

P  P  P  P ع�ضو	جمل�س	الإدارة	 ال�ضيد	عادل	اأحمد	عبدامللك	

X  X  X  X ع�ضو	جمل�س	الإدارة	 د.	�ضيناء	رحمة	جابري	)حتى	مار�س	2017(*	

P  O  P  P ع�ضو	جمل�س	الإدارة	 ال�ضيد	مروان	خالد	طبارة	

P  O  P  P ع�ضو	جمل�س	الإدارة	 د.	مروة	خالد	ال�ضباغ	

P  P  P  X ع�ضو	جمل�س	الإدارة	 ال�ضيد	اأمين	عبداحلميد	زينل	)اإبتداءًا	من	مار�س	2017(*	

*نهاية	مدة	د.	�ضيناء	جابري	يف	27	مار�س	2017
*مت	انتخاب	ع�ضو	جديد	يف	27	مار�س	2017	وهو	ال�ضيد	اأمين	زينل	للفرتة	اجلديدة	2017	-	2020
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حوكمة الشركات

امليزانية املناق�شة الثانية  املناق�شة الأويل  اإ�شتثاين  امليزانية  اإجتماعات اإ�شتثنانية ملجل�ش الإدارة 

التقديرية للمرحلة الأوىل  للمرحلة الأوىل  التقدرية    

لعام من تطوير  من تطوير  لعام    

2018 املطحنة  املطحنة    2017  

27 دي�شمرب 12 دي�شمرب  18 �شبتمرب  27 مار�ش  9 يناير  امل�شمى الوظيفي  اأ�شم الع�شو 

P  P  P  P  P رئي�س	جمل�س	الإدارة	 ال�ضيد	عبداللطيف	خالد	العوجان	

P  P  P  P  P نائب	رئي�س	جمل�س	الإدارة	 ال�ضيد	�ضالح	حممد	م�ضاري	الكليب	

P  P  P  P  P ع�ضو	جمل�س	الإدارة	 ال�ضيدة	اأفنان	را�ضد	الزياين	

P  P  P  P  P ع�ضو	جمل�س	الإدارة	 ال�ضيد	عبا�س	عبداملح�ضن	ر�ضي	

P  O  P  P  O ع�ضو	جمل�س	الإدارة	 ال�ضيد	عادل	اأحمد	عبدامللك	

X  X  X  X  P ع�ضو	جمل�س	الإدارة	 د.	�ضيناء	رحمة	جابري	)حتى	مار�س	2017(	

P  P  P  P  O ع�ضو	جمل�س	الإدارة	 ال�ضيد	مروان	خالد	طبارة	

P  P  P  P  P ع�ضو	جمل�س	الإدارة	 د.	مروة	خالد	ال�ضباغ	

P  P  O  O  X ع�ضو	جمل�س	الإدارة	 ال�ضيد	اأمين	عبداحلميد	زينل	

)اإبتداءًا	من	مار�س	2017(

اإنتخابات جمل�س الإدارة

هناك	اإجراءات	ر�ضمية،	و�ضفافة	ح�ضب	مدونة	احلوكمة	لتعيني	اأع�ضاء	جمل�س	اإدارة	جدد	للمجل�س	حيث	اأنه	يتم	حتديد	املر�ضحني	واإختيارهم	على	

اأ�ضا�س	اجلدارة	ومعايري	مو�ضوعية	ومع	و�ضع	العتبار	ملنافع	التنوع	يف	املجل�س.

ر�ضالة تعيني ع�ضو يف جمل�س الإدارة:

يف	 الدورية	 الإجتماعات	 الر�ضمية	حل�ضور	 املكافاآت	 فيها	 ر�ضمية	حتدد	 اإتفاقية	 وتوقيع	 ر�ضميا	 بعد	خماطبته	 الإدارة	 يف	جمل�س	 الع�ضو	 تعيني	 يتم	

املجل�س.

تاأهيل وتدريب اأع�ضاء جمل�س الإدارة اجلدد:

يقوم	رئي�س	جمل�س	الإدارة	بالتعاون	مع	جلنة	الرت�ضيحات	واملكافاآت	عن	التاأكد	من	اأن	برامج	التعريف	والتدريب	املقدمة	لأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	اجلدد	

فاعلة	وحتديد	الإحتياجات	التدريبية	واتخاذ	اخلطوات	الالزمة	ل�ضمان	التاأهيل.	يخ�ضع	الربنامج	التعريفي،	للمجالت	الرئي�ضية	التالية	بالإ�ضافة	

اإىل	اأمور	اأخرى:

اأعمال	ال�ضركة 	•
امل�ضوؤوليات	القانونية	والتنظيمية	كاأع�ضاء	جمل�س	الإدارة 	•

العرو�س	من	املديرين	التنفيذيني	 	•
الفر�س	لزيارة	العمليات	التجارية	الأخرى 	•

طوال	فرتة	بقائهم	يف	منا�ضبهم	يتم	اإعالم	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	باآخر	التطورات	احلا�ضلة	عن	اأعمال	ال�ضركة	وبيئة	ال�ضناعة	التي	تعمل	فيها	 	•
ال�ضركة.

هذه	التحديثات	هي	على	�ضبيل	اإحاطة	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	باآخر	التطورات	والإجتماع	مع	الإدارة	التنفيذية	عند	احلاجة.
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حوكمة الشركات

اإنهاء الع�ضوية يف جمل�س الإدارة 

يتم	اإنهاء	ع�ضوية	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	عند	انتهاء	مدة	ع�ضويتهم.	مبجرد	حدوث	ذلك،	ميكن	لع�ضو	مبجل�س	الإدارة	اإعادة	تر�ضيح	نف�ضه.

كما	تتم	اإنهاء	ع�ضوية	اأي	ع�ضو	اذا	وجد	خمال	للقوانني	ومتطلبات	النظام	الأ�ضا�ضي	ح�ضب	نظام	احلوكمة	املعمول	بها	يف	ال�ضركة.

تقييم الأداء

تقييم	اأداء	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	وجلانه	الفرعية	والإدارة	التنفيذية	جتري	على	اأ�ضا�س	�ضنوي،	ويتم	الإجراء	�ضمن	اخت�ضا�ضات	جلنة	الرت�ضيحات	

واملكاآفات.	الهدف	من	تقييم	الأداء	هو	حت�ضني	فعالية	املجل�س	وجلانه،	مبا	يف	ذلك	امل�ضاهمات	الفردية	واأداء	ال�ضركة	ككل.

مت	ت�ضميم	اآلية	التقييم	لتحديد	ما	اإذا	كان	املجل�س	باأع�ضاءه	وجلانه،	قادر	على	الإ�ضهام	بدرجة	فعالة	يف	تطوير	ال�ضركة	وم�ضاعدة	اأع�ضاء	الإدارة	

التنفيذية	للقيام	باأعمالهم	الوظيفية	وموا�ضلة	الإ�ضهام	يف	تطوير	ن�ضاطات	ال�ضركة.

ومن	املقرر	اأن	يتم	تقييم	الأداء	القادم	للمجل�س	واأع�ضاءه	وجلانه	واأع�ضاء	الإدارة	التنفيذية	يف	عام	2018.

جلان جمل�س الإدارة - الهيكل التنظيمي

من	اأجل	م�ضاعدة	املجل�س	يف	القيام	بواجباته	بفعالية	وكفاءة،	فقد	�ضكل	املجل�س	اللجان	الفرعية	التالية:

وقد	كفل	املجل�س	اأن	يتم	توفري	املوارد	الالزمة	وال�ضرورية	لتمكني	اللجان	من	القيام	بواجباتهم	بطريقة	فعالة	وعلى	كل	جلنة	احل�ضول	على	املعلومات	

والن�ضائح	التي	تراها	�ضرورية،	�ضواء	من	داخل	ال�ضركة	وخارجها	والتي	يتم	توفريها	ودفع	ثمنها	من	قبل	ال�ضركة.

جلنة التدقيق

اإجتماعات اللجنة

وفقا	مليثاق	جلنة	التدقيق،	جتتمع	هذه	اللجنة	اأربع	مرات	على	الأقل	يف	ال�ضنة	املالية	لال�ضطالع	مب�ضوؤولياتها	على	نحو	فعال.

وخالل	الفرتة	قيد	الإ�ضتعرا�س،	اأجتمعت	اللجنة	اأربع	مرات	ح�ضب	اجلدول	املبني	اأدناه	ويف	التواريخ	املدونة	ملناق�ضة	البنود	املعرو�ضة	عليها:

7 نوفمرب 2 اأغ�شط�ش  2 مايو  8 فرباير  امل�شمى الوظيفي  اأ�شم الع�شو 

P  P  P  P رئي�س	اللجنة	 ال�ضيد	عبا�س	عبداملح�ضن	ر�ضي	

P  O  P  P نائب	رئي�س	اللجنة	 ال�ضيدة	اأفنان	را�ضد	الزياين	

P  P  P  P ع�ضو	اللجنة	 ال�ضيد	عادل	اأحمد	عبدامللك	

P  P  P  X ع�ضو	اللجنة	 ال�ضيد	اأمين	عبداحلميد	زينل	

)اإبتداءًا	من	مار�س	2017(

جلنة 

التدقيق

جلنة 

احلوكمة

جلنة 

الرت�شيحات 

واملكافاآت

جلنة 

امل�شرتيات

جلنة 

الإ�شتثمارات

جمل�ش الإدارة
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حوكمة الشركات

جلنة احلوكمة

اإجتماعات اللجنة

وفقا	مليثاق	جلنة	احلوكمة	جتتمع	هذه	اللجنة	مرتني	على	الأقل	يف	ال�ضنة	املالية	لال�ضطالع	مب�ضوؤولياتها	على	نحو	فعال.

وخالل	الفرتة	قيد	الإ�ضتعرا�س،	اأجتمعت	اللجنة	مرة	واحدة	ح�ضب	اجلدول	املبني	اأدناه	ويف	التواريخ	املدونة	ملناق�ضة	البنود	املعرو�ضة	عليها:

2 مايو امل�شمى الوظيفي  اأ�شم الع�شو 

P رئي�س	اللجنة	 ال�ضيد	عبا�س	عبداملح�ضن	ر�ضي	

P نائب	رئي�س	اللجنة	 ال�ضيدة	اأفنان	را�ضد	الزياين	

P ع�ضو	اللجنة	 ال�ضيد	عادل	اأحمد	عبدامللك	

P ع�ضو	اللجنة	 ال�ضيد	اأمين	عبداحلميد	زينل	)اإبتداءًا	من	مار�س	2017(	

جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت

اإجتماعات اللجنة

وفقا	مليثاق	جلنة	الرت�ضيحات	واملكافاآت،	جتتمع	هذه	اللجنة	اأربع	مرات	على	الأقل	يف	ال�ضنة	املالية	لال�ضطالع	مب�ضوؤولياتها	على	نحو	فعال.

وخالل	الفرتة	قيد	الإ�ضتعرا�س،	اأجتمعت	اللجنة	خم�س	مرات	ح�ضب	اجلدول	املبني	اأدناه	ويف	التواريخ	املدونة	ملناق�ضة	البنود	املعرو�ضة	عليها:

27 دي�شمرب 12 دي�شمرب  13 �شبتمرب  25 مايو  5 مار�ش  امل�شمى الوظيفي  اأ�شم الع�شو 

X  X  X  X  P رئي�س	اللجنة	 د.	�ضيناء	رحمة	جابري	)حتى	مار�س	2017(	

P  P  P  P  X رئي�س	اللجنة	 ال�ضيد	عبداللطيف	خالد	العوجان	

)اإبتداءًا	من	مار�س	2017(

P  P  P  P  P نائب	رئي�س	اللجنة	 ال�ضيد	�ضالح	حممد	م�ضاري	الكليب	

P  P  P  P  P ع�ضو	اللجنة	 ال�ضيد	عبا�س	عبداملح�ضن	ر�ضي	

P  P  P  P  X ع�ضو	اللجنة	 د.	مروة	خالد	ال�ضباغ	

)اإبتداءًا	من	مار�س	2017(

جلنة امل�ضرتيات

اإجتماعات اللجنة

وفقا	مليثاق	جلنة	امل�ضرتيات،	جتتمع	هذه	اللجنة	اأربع	مرات	على	الأقل	يف	ال�ضنة	املالية	لال�ضطالع	مب�ضوؤولياتها	على	نحو	فعال.

وخالل	الفرتة	قيد	الإ�ضتعرا�س،	اأجتمعت	اللجنة	اأربع	مرات	ح�ضب	اجلدول	املبني	اأدناه	ويف	التواريخ	املدونة	ملناق�ضة	البنود	املعرو�ضة	عليها:

12 دي�شمرب 9 اأغ�شط�ش  19 اأبريل  31 يناير  امل�شمى الوظيفي  اأ�شم الع�شو 

P  P  P  P رئي�س	اللجنة	 ال�ضيد	عبداللطيف	خالد	العوجان	

P  P  P  P نائب	رئي�س	اللجنة	 ال�ضيد	�ضالح	حممد	م�ضاري	الكليب	

P  O  P  P ع�ضو	اللجنة	 ال�ضيد	مروان	خالد	طبارة	
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حوكمة الشركات

جلنة الإ�ضتثمار

اإجتماعات اللجنة

وفقا	مليثاق	جلنة	الإ�ضتثمار،	جتتمع	هذه	اللجنة	مرتني	على	الأقل	يف	ال�ضنة	املالية	لال�ضطالع	مب�ضوؤولياتها	على	نحو	فعال.

وخالل	الفرتة	قيد	الإ�ضتعرا�س،	اأجتمعت	اللجنة	اأربع	مرات	ح�ضب	اجلدول	املبني	اأدناه	ويف	التواريخ	املدونة	ملناق�ضة	البنود	املعرو�ضة	عليها:

4 اأكتوبر 19 اأبريل  20 فرباير  31 يناير  امل�شمى الوظيفي  اأ�شم الع�شو 

P  P  P  P رئي�س	اللجنة	 ال�ضيد	عبداللطيف	خالد	العوجان	

P  P  P  P نائب	رئي�س	اللجنة	 ال�ضيد	مروان	خالد	طبارة	

P  P  X  X ع�ضو	اللجنة	 د.	مروة	خالد	ال�ضباغ	

)اإبتداءًا	من	مار�س	2017(

قواعد ال�ضلوك و�ضيا�ضة املبلغني

وقد	اعتمد	املجل�س	هذا	امليثاق	الر�ضمي	لل�ضلوك	و�ضيا�ضة	املبلغيني	والتي	تطبق	على	جميع	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	وموظفي	ال�ضركة	لال�ضرت�ضاد	بها	يف	

�ضلوكهم	وتعزيز	ال�ضلوك	الأخالقي	وال�ضدق	والنزاهة	يف	الأن�ضطة	اليومية	العادية.	والغر�س	من	هذا	هو	حماية	ودعم	�ضمعة	ال�ضركة	يف	جميع	الأوقات.	

وقد	و�ضعت	مدونة	قواعد	ال�ضلوك	و�ضيا�ضة	املبلغيني	وفقا	للوائح	املعمول	بها	يف	ال�ضركة.

ت�ضارب امل�ضالح

يجب	على	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	يف	جميع	الأوقات،	جتنب	الظروف	التي	قد	توؤدي	اإىل	ن�ضوء	حالت	من	امل�ضالح	ال�ضخ�ضية	اأو	الأعمال	التي	تتعار�س	

مع	م�ضالح	ال�ضركة.	وحتتاج	مثل	هذه	الت�ضاربات	اأن	يتم	الك�ضف	عنها	واإقرارها	)اإن	وجدت(.

ومن	واجب	املجل�س	تقييم	وحتديد	اأي	من	هذه	الت�ضاربات	املحتملة،	مع	الأخذ	بعني	العتبار	جميع	الظروف	ذات	ال�ضلة.

وهذا	ي�ضمل	الت�ضاربات	املحتملة	التي	قد	تن�ضاأ	عندما	ياأخذ	اأحد	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	موقعا	يف	�ضركة	اأخرى	اأو	عندما	تدخل	ال�ضركة	يف	معامالت	اأو	

اتفاقيات	ذات	�ضلة	مع	ع�ضو	يف	جمل�س	الإدارة	اأو	مدير	اأو	موظف	تنفيذي	له	م�ضلحة	مادية	من	هذه	التعامالت.

حيث	يرغب	اأحد	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	احلايل	لأخذ	موعد	خارجي	له	�ضلة	باأعمال	ال�ضركة،	فاإنه	ملزم	بالإبالغ	واحل�ضول	على	موافقة	م�ضبقة	من	

املجل�س	قبل	القيام	بذلك.

وتتم	تقييم	املواعيد	اخلارجية	من	قبل	املجل�س	على	حدة،	مع	مراعاة	اللتزام	باملواعيد	املتعلقة	بهذه	العالقات.

وخالل	العام،	تعامل	املجل�س	مع	الق�ضايا	املتعلقة	باحتمالت	ت�ضارب	امل�ضالح	ح�ضب	القواعد	الإ�ضرت�ضادية	مليثاق	حوكمة	ال�ضركات	ال�ضادرة	عن	وزارة	

ال�ضناعة	والتجارة	وال�ضياحة	يف	مملكة	البحرين.
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حوكمة الشركات

الرقابة الداخلية

ملجل�س	الإدارة	امل�ضوؤولية	الكاملة	عن	�ضمان	ان	الإدارة	التنفيذية	تقوم	بو�ضع	نظام	فعال	للرقابة	الداخلية	ول�ضمان	اأن	يتم	مراجعة	فعاليته	ب�ضكل	دوري	

واأنه	قد	مت	ت�ضميم	نظام	فعال	للرقابة	الداخلية	اإداريا	بدل	من	الق�ضاء	على	خطر	الف�ضل	يف	حتقيق	اأهداف	عمل	ال�ضركة	ب�ضكل	معقول.

عن	 والإبالغ	 الرقابة	 نظام	 يف	 �ضعف	 اأي	 على	 التعرف	 اأو	 كبرية	 خروقات	 اأي	 عن	 والإبالغ	 الداخلية	 الرقابة	 نظام	 ملراقبة	 وا�ضحة	 عمليات	 هناك	

الإجراءات	الت�ضحيحية	املتخذة	يف	حينها.

يتعني	على	الإدارة	التنفيذية	النظر	يف	تقييم	املخاطر	التي	اتخذت	يف	حتقيق	اأهداف	ال�ضركة	وحتديد	املخاطر	التي	تعترب	مقبولة	لتحديد	القدرة	على	

احلد	من	اإحتمال	تاأثريها	على	اأعمال	ال�ضركة.

تاأكيد	فعالية	وكفاءة	 2017،	وحتى	الآن،	عملت	ال�ضركة	على	نظام	الرقابة	الداخلية	التي	تن�س	على	 31	دي�ضمرب	عام	 ال�ضنة	املنتهية	يف	 على	مدار	

العمليات	التي	تغطي	جميع	ال�ضوابط	الأ�ضا�ضية،	مبا	يف	ذلك	ال�ضوابط	املالية	والت�ضغيلية	والمتثال	للقوانني	واللوائح.

و�ضعت	ال�ضركة	ال�ضوابط	الالزمة	لإدارة	املخاطر	والتي	من	املحتمل	اأن	تواجه	ال�ضركة.

ي�ضتعر�س	املجل�س	بانتظام	هذه	ال�ضوابط	من	خالل	جلانه	وتتم	مراجعة	فعالية	ال�ضوابط	دوريا	�ضمن	مناطق	العمل	وهناك	تقارير	دورية	منتظمة	

ترفع	اإىل	جلنة	التدقيق	من	قبل	املدقق	الداخلي.

�ضيا�ضة املكافاآت لأع�ضاء املجل�س

تتبع	ال�ضركة	عملية	�ضفافة	فيما	يتعلق	ب�ضيا�ضة	املكافاآت	الذي	ينطبق	على	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة.

وتعتمد	املكافاآة	والتي	اأو�ضى	بها	املجل�س	من	قبل	اجلمعية	العمومية	مقابل	اخلدمات	املقدمة	من	قبل	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة.

الفعلي	 احل�ضور	 على	 بناء	 تنا�ضبي	 اأ�ضا�س	 على	 تخفي�ضها	 ويتم	 املجل�س،	 اإجتماعات	 ح�ضورهم	 على	 اأ�ضا�ضا	 ت�ضتند	 الإدرة	 جمل�س	 اأع�ضاء	 مكافاآة	

لإجتماعات	املجل�س	خالل	ال�ضنة	التقوميية.

وبالإ�ضافة	اإىل	ما	�ضبق،	فاإن	ال�ضركة	تعو�س	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	عن	كافة	امل�ضاريف	املبا�ضرة	وغري	املبا�ضرة	مثل	ال�ضكن	ونفقات	ال�ضفر	)اإن	لزم(	

والتي	يتكبدونها	خالل	فرتة	ع�ضويتهم	يف	جمل�س	اإدارة	ال�ضركة.

امل�ضوؤولية الإجتماعية لل�ضركات

امل�ضوؤولية	الإجتماعية	لل�ضركات	هي	جزء	من	التزامنا	امل�ضتمر	والت�ضرف	بطريقة	م�ضوؤولة	اأخالقيا	وامل�ضاهمة	يف	التنمية	القت�ضادية	وحت�ضني	نوعية	

احلياة	للقوى	العاملة	يف	ال�ضركة	واأ�ضرهم	وكذلك	املجتمعات	املحلية	واملجتمع	عموما	يف	مملكة	البحرين.

اإجتماعي	لل�ضركة	�ضامل	وذلك	بتقدمي	امل�ضاعدة	ملختلف	املنظمات	والفعاليات	اخلريية	والتعليمية	 كمواطن	موؤ�ض�ضاتي	م�ضئول،	قررنا	و�ضع	برنامج	

والطبية	والثقافية	والريا�ضية،	وكذلك	الق�ضايا	اجلديرة	بالإهتمام.	وتدعم	ال�ضركة	اأي�ضا	تطوير	�ضناعة	املواد	الغذائية	يف	البحرين.
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حوكمة الشركات

قائمة املعامالت التجارية التي تتطلب موافقة املجل�س

�ضراء	القمح 	•
راأ�س	املال	والنفقات	غري	الراأ�ضمالية	فوق	10،000	دينار	بحريني 	•

م�ضاريع	جديدة 	•
تعيني	البنوك	 	•

املدققني

تقوم	جلنة	التدقيق	بتعيني	مدققي	احل�ضابات	اخلارجية	والداخلية،	وكذلك	حتديد	العالقة	مع	ال�ضركة،	مبا	يف	ذلك	مراقبة	اإ�ضتخدام	ال�ضركة	من	

امل�ضت�ضارين	لغري	خدمات	التدقيق	وحتديد	اأتعاب	املراجعة	املدفوعة	للمدققني	اخلارجيني	والداخليني.

كي بي ام جي فخرو	هو	مدقق	احل�ضابات	اخلارجي	لل�ضركة	منذ	2014.

جرانت ثورنتون - عبدالعال	هو	املدقق	الداخلي	لل�ضركة	منذ	عام	2008.	وبعد	اأن	ا�ضتعر�ضت	هذه	ال�ضركة	اإ�ضتقاللية	وفعالية	املدققني	الداخليني،	

مل	جتد	جلنة	التدقيق	�ضرورة	تغيري	املدققني.

ل	توجد	التزامات	تعاقدية	تقيد	اإختيار	ال�ضركة	للمدقق	الداخلي.	وقد	اأو�ضت	جلنة	التدقيق	اىل	اإعادة	تعيني	�ضركة	جرانت	ثورنتون	-	عبدالعال.
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 الإن�شمام للمطاحن

2010	حتى	تاريخ	31	يناير	2018م

اخلربة املهنية

33	عاًما	من	اخلربة	يف	خمتلف	التخ�ض�ضات	واملنا�ضب	الإدارية	يف	املوؤ�ض�ضات	املحلية	والدولية.	  •
التحق	بالعمل	يف	�ضركة	البحرين	ملطاحن	الدقيق	يف	عام	2010. 	•

اأندر�ضن،	ووزارة	 اآرثر	 اأنباء	رويرتز	بال�ضرق	الأو�ضط،	و�ضركة	 اإدارية	عليا	يف	مكتب	وكالة	 �ضغل	منا�ضب	 	

ال�ضناعة	والتجارة،	وهيئة	تنظيم	�ضوق	العمل،	وبنك	امل�ضتثمرين،	واإدارة	ال�ضوؤون	ال�ضياحية	بوزارة	الثقافة	

والإعالم	

املوؤهالت 

بكالوريو�س	العلوم	يف	الكهرباء	والإلكرتونيات

جامعة	ليفربول	الفنية	التطبيقية	-	اململكة	املتحدة	-	1983

ماج�ضتري	اإدارة	الأعمال	)MBA(	-	جامعة	كنت	-	اململكة	املتحدة	1993

املوؤ�ش�شات التي ينتمي اإليها:

)IAOM(	للطحانني	الدويل	الحتاد

 الإن�شمام للمطاحن

2013

اخلربة املهنية

اأن�ضم	عاطف	حممد	اخلاجة	ل�ضركة	البحرين	ملطاحن	الدقيق	يف	عام	2014	ويحمل	خربة	اأكرث	من	29  	•
عاما	يف	جمال	املحا�ضبة	واملهارات	الإدارية،	املكت�ضبة	يف	دول	جمل�س	التعاون	اخلليجي.

املوؤهالت 

بكالوريو�س	اإدارة	الأعمال	-	جامعة	البحرين	1987

حممد عبدالوهاب نا�ش

الرئي�س	التنفيذي

عاطف حممد اخلاجة

الرئي�س	التنفيذي	للعمليات

موظفي الإدارة العليا

الإدارة التنفيذية وهيكل احلوافز املرتبط بالأداء

تعتمد	�ضركة	البحرين	ملطاحن	الدقيق	على	خطة	رتبط	احلوافز	والكفاءات	على	اأ�ضا�س	�ضنوي	لالإدارة	التنفيذية	وجميع	املوظفني	العاملني	يف	ال�ضركة.	

�ضركة	املطاحن	تدفع	الرواتب	ال�ضهرية	والبدلت	واملكافاآت	املرتبطة	بالأداء	لفئات	الوظائف	التالية	ح�ضب	املو�ضح	اأدناه:

)CEO( الرئي�ش التنفيذي

الراتب	ال�ضا�ضي 	•
عالوة	�ضيارة 	•

فاتورة	اإ�ضتخدام	الهاتف	لأغرا�س	العمل 	•
مكافاأة	الأداء	ال�ضنوي	وتقررها	جلنة	الرت�ضيحات	واملكافاآت 	•

)COO( الرئي�ش التنفيذي للعمليات

الراتب	ال�ضا�ضي 	•
عالوة	�ضيارة 	•

فاتورة	اإ�ضتخدام	الهاتف	لأغرا�س	العمل 	•
مكافاأة	الأداء	ال�ضنوي	وتقررها	جلنة	الرت�ضيحات	واملكافاآت 	•

حوكمة الشركات
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اإلدارة

رائد �شباح ال�شلوم

مدير	فني	اأول

فهد عبدالعزيز العبا�شي

مدير	املوارد	الب�ضرية

وال�ضئون	الإدارية

اأحمد جا�شم باقر

�ضكرتري	جمل�س	الإدارة/مدير	اأول

العالقات	العامة

جوراف ناندا

مدير	اأول	امل�ضرتيات

�شوما جنانا

املدير	املايل

عبدالعزيز حممود ال�شماك

مدير	التعبئة

�شيد اإبراهيم حمي الدين

مدير	الإنتاج

�شالح الدين اإبراهيم املري

مدير	�ضمان	اجلودة

جمال اإبراهيم لوري

مدير	خمزن	قطع	الغيار
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تقرير مدققي الحسابات إلى حضرات السادة المساهمين 

تقرير حول تدقيق البيانات املالية

الراأي

لقد	دققنا	البيانات	املالية	املرفقة	ل�ضركة	البحرين	ملطاحن	الدقيق	)�س.م.ب(	)»ال�ضركة«(	والتي	تتكون	من	بيان	املركز	املايل	كما	يف	31	دي�ضمرب	

التاريخ،	 بذلك	 املنتهية	 لل�ضنة	 النقدية	 التدفقات	 وبيان	 امللكية،	 التغريات	يف	حقوق	 وبيان	 ال�ضامل،	 الدخل	 وبيان	 اخل�ضارة،	 اأو	 الربح	 وبيان	 	،2017

والإي�ضاحات	التي	تتكون	من	ملخ�س	ال�ضيا�ضات	املحا�ضبية	الهامة	واملعلومات	الإي�ضاحية	الأخرى.

براأينا،	اأن	البيانات	املالية	املرفقة	تظهر	ب�ضـورة	عادلة،	من	جميع	اجلوانب	اجلوهرية،	املـركز	املايل	لل�ضركة	كما	يف	31	دي�ضمرب	2017،	واأداءها	املايل	

وتدفقاتها	النقدية	لل�ضنة	املنتهية	بذلك	التاريخ،	وذلك	وفقا	للمعايري	الدولية	لإعداد	التقارير	املالية.

اأ�شا�ش الراأي

لقد	مت	تدقيقنا	وفقًا	ملعايري	التدقيق	الدولية.	اإن	م�ضئولياتنا	وفق	هذه	املعايري	م�ضروحة	مبزيد	من	التف�ضيل	يف	ق�ضم	»م�ضئوليات	املدققني	عن	تدقيق	

البيانات	املالية«	من	تقريرنا	هذا.	نحن	م�ضتقلون	عن	ال�ضركة	وفقًا	ملدونة	قواعد	ال�ضلوك	الأخالقي	للمحا�ضبني	املهنيني	التابعة	ملجل�س	معايري	ال�ضلوك	

الأخالقي	الدولية	للمحا�ضبني،	وقد	ا�ضتوفينا	م�ضئولياتنا	الأخالقية	الأخرى	طبقًا	للمدونة	املذكورة.	اإننا	نعتقد	اأن	اأدلة	التدقيق	التي	ح�ضلنا	عليها	

كافية	ومالئمة	لتوفري	اأ�ضا�س	للراأي	الذي	تو�ضلنا	اإليه.

اأمور التدقيق الرئي�شية

اأمور	التدقيق	الرئي�ضية	هي	تلك	الأمور	التي	تعترب،	وفق	تقديرنا	املهني،	الأكرث	اأهمية	يف	تدقيقنا	للبيانات	املالية	لل�ضنة	املنتهية	يف	31	دي�ضمرب	2017.	

مت	اعتبار	هذه	الأمور	يف	�ضياق	تدقيقنا	للبيانات	املالية	ككل،	ويف	�ضياغة	راأينا	املهني	ب�ضاأنها،	ونحن	ل	ُنبدي	راأيًا	منف�ضاًل	ب�ضاأن	هذه	الأمور.	

انخفا�س قيمة ال�ضتثمارات املتوفرة للبيع

راجع اإي�شاح 6 يف البيانات املالية.

الو�شف

مت	الرتكيز	على	هذا	الأمر	لالأ�ضباب	التالية:

31%	من	جمموع	 للبيع	)متثل	 املتوفرة	 املدرجة	 ال�ضتثمارات	 اأهمية	 	•

املوجودات(،	وم�ضاهمتها	يف	�ضايف	اأرباح	ال�ضركة؛

ال�ضتثمارات	 تقييم	 عند	 تقديرية	 قرارات	 باتخاذ	 ال�ضركة	 تقوم	 	•

لتحديد	انخفا�س	القيمة،	اإن	وجد،	والذي	يتوجب	احت�ضابه	يف	بيان	

الربح	اأو	اخل�ضارة.

كيف مت تناول هذا الأمر يف التدقيق

  

ت�ضمل	اإجراءات	تدقيقنا	ما	يلي:

اختبار	ت�ضميم	وفعالية	اأنظمة	الرقابة	الداخلية	على	عملية	تعريف	 	•

وتقييم	انخفا�س	قيمة	ال�ضتثمارات؛

اختبار	تقييم	الأوراق	املالية	امل�ضعرة	مبطابقة	الأ�ضعار	امل�ضتخدمة	يف	 	•

التقييم	مع	الأ�ضعار	املعلنة	من	قبل	م�ضادر	م�ضتقلة؛

تعر�ضت	 التي	 ال�ضتثمارات	 لتحديد	 الإدارة	 اإجراءات	 اختبار	 	•

لنخفا�س	يف	قيمتها	العادلة	لأقل	من	تكلفتها؛

تقييم	ما	اإذا	كان	تطبيق	معايري	حتديد	وتعريف	النق�س	اجلوهري	 	•

اأو	النق�س	يف	القيمة	لأقل	من	التكلفة	لفرتة	طويلة	مت	تطبيقه	بنحو	

ثابت	وفقًا	للمعايري	املحا�ضبية	ذات	العالقة؛

ال�ضتثمارات	يف	 بانخفا�س	قيمة	 املتعلقة	 ال�ضركة	 اإف�ضاحات	 تقييم	 	•

البيانات	املالية	وذلك	بالرجوع	اإىل	املعايري	املحا�ضبية	ذات	العالقة.
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تقرير مدققي الحسابات إلى حضرات السادة المساهمين 

اإنخفا�س قيمة املخزون

راجع اإي�شاح 5 يف البيانات املالية.

الو�شف

مت	الرتكيز	على	هذا	الأمر	لالأ�ضباب	التالية:

اأهمية	املخزون	وقطع	الغيار	التي	متثل	21%	من	جمموع	املوجودات؛ 	•

خ�ضائر	 لحت�ضاب	 الالزمة	 املخ�ض�ضات	 م�ضتوى	 حتديد	 يتطلب	 	•

انخفا�س	قيمة	املخزون	اتخاذ	قرارات	تقديرية.

كيف مت تناول هذا الأمر يف التدقيق

  

ت�ضمل	اإجراءات	تدقيقنا	ما	يلي:

اختبار	ت�ضميم	وفعالية	الرقابة	الداخلية	على	عملية	تعريف	املخزون	 	•

بطيء	احلركة؛

اختبار	اأعمار	خمزون	قطع	الغيار	على	اأ�ضا�س	العينة؛ 	•

اختبار	فر�ضيات	ال�ضركة	لحت�ضاب	املخزون	بطيء	احلركة	ومنتهي	 	•

ال�ضالحية؛

ح�ضور	عملية	جرد	املخزون	يف	نهاية	ال�ضنة	ملالحظة	اإجراءات	عملية	 	•

اجلرد	وفح�س	عينة	من	املخزون؛

بالرجوع	 املخزون	 مبخ�ض�س	 املتعلقة	 ال�ضركة	 اإف�ضاحات	 تقييم	 	•

للمعايري	املحا�ضبية	ذات	العالقة.

اكتمال و�ضحة الدعم احلكومي

راجع اإي�شاح 13 يف البيانات املالية.

الو�شف

منتجات	ال�ضركة	مدعومة	من	قبل	حكومة	مملكة	البحرين.	ركزنا	على	

)ميثل	 املايل	 واأداءها	 ال�ضركة	 لعمليات	 الدعم	 اأهمية	 ب�ضبب	 الأمر	 هذا	

40%	من	جمموع	الدخل	لل�ضنة	املنتهية	يف	31	دي�ضمرب		2017(.

كيف مت تناول هذا الأمر يف التدقيق

  

ت�ضمل	اإجراءات	تدقيقنا	ما	يلي:

اختبار	ت�ضميم	وفعالية	اأنظمة	الرقابة	الداخلية	على	عملية	اإحت�ضاب	 	•

ومطالبات	الدعم	احلكومي؛

املتفق	 التفاهم	 مذكرة	 مع	 ال�ضركة	 مطالبات	 مطابقة	 مدى	 تقييم	 	•

عليها	مع	وزارة	ال�ضناعة	والتجارة	وال�ضياحة؛

مطابقة	مبلغ	الدعم	امل�ضتلم	مع	مطالبات	ال�ضركة	املوافق	عليها	من	 	•

قبل	وزارة	ال�ضناعة	والتجارة	وال�ضياحة؛

اإىل	 بالرجوع	 احلكومي	 بالدعم	 املتعلقة	 ال�ضركة	 اإف�ضاحات	 تقييم	 	•

املعايري	املحا�ضبية	ذات	العالقة.
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املعلومات الأخرى

املالية	 البيانات	 ت�ضمل	 ل	 ولكنها	 ال�ضنوي،	 التقرير	 يف	 الواردة	 املعلومات	 الأخرى	 املعلومات	 تت�ضمن	 الأخرى.	 املعلومات	 عن	 م�ضئول	 الإدارة	 جمل�س	

وتقريرنا	حولها.	وقد	ح�ضلنا	قبل	تاريخ	هذا	التقرير	على	تقرير	جمل�س	الإدارة	والتي	ميثل	جزءًا	من	التقرير	ال�ضنوي،	ومن	املتوقع	توفري	الأق�ضام	

املتبقية	من	التقرير	ال�ضنوي	لنا	بعد	ذلك	التاريخ.		

اإن	راأينا	حول	البيانات	املالية	ل	يغطي	املعلومات	الأخرى،	واإننا	ل	نبدي	اأي	�ضكل	من	اأ�ضكال	ا�ضتنتاجات	التاأكيد	يف	هذا	ال�ضاأن.

اإذا	 ناأخذ	بعني	العتبار	ما	 القيام	بذلك	 اأعاله،	وعند	 الأخرى	املحددة	 املعلومات	 املالية،	تكمن	م�ضئوليتنا	يف	قراءة	 للبيانات	 بتدقيقنا	 يتعلق	 وفيما	

كانت	املعلومات	الأخرى	حتوي	ت�ضارب	مهم	مع	البيانات	املالية،	اأو	مع	معرفتنا	التي	ح�ضلنا	عليها	من	خالل	اأعمال	التدقيق،	اأو	يبدو	اأنها	حتتوي	على	

معلومات	جوهرية	خاطئة.	

واإذا	ما	ا�ضتنتجنا،	بناًء	على	العمل	الذي	قمنا	به	على	املعلومات	الأخرى	التي	ح�ضلنا	عليها	قبل	تاريخ	هذا	التقرير،	اأنها	حتتوي	على	معلومات	جوهرية	

خاطئة،	فاإنه	يتوجب	علينا	الإف�ضاح	عن	ذلك.	ومل	نالحظ	ما	يتوجب	الإف�ضاح	عنه	يف	هذا	ال�ضاأن.	

م�ضئولية جمل�س الإدارة عن البيانات املالية 

اإن	جمل�س	الإدارة	م�ضئول	عن	اإعداد	البيانات	املالية	وعر�ضها	ب�ضكل	عادل	وفقًا	للمعايري	الدولية	لإعداد	التقارير	املالية،	وعن	نظام	الرقابة	الداخلي	

الذي	يراه	جمل�س	الإدارة	�ضروريًا	لإعداد	البيانات	املالية	ب�ضورة	عادلة	وخالية	من	اأية	معلومات	جوهرية	خاطئة،	�ضواء	كانت	ناجتة	عن	احتيال	اأو	

خطاأ.

وعند	اإعداد	البيانات	املالية؛	جمل�س	الإدارة	م�ضئول	عن	تقييم	قدرة	ال�ضركة	على	العمل	كمن�ضاأة	م�ضتمرة،	والإف�ضاح،	كلما	كان	منا�ضبًا،	عن	الأمور	

املتعلقة	بفر�ضية	ال�ضتمرارية،	وا�ضتخدامها	كاأ�ضا�س	حما�ضبي	اإل	اإذا	كان	جمل�س	الإدارة	ينوي	ت�ضفية	ال�ضركة	اأو	اإيقاف	اأعمالها،	اأو	لي�س	لديه	بديل	

واقعي	اإل	القيام	بذلك.				

م�ضئولية املدققني عن تدقيق البيانات املالية 

تتلخ�س	اأهدافنا	يف	احل�ضول	على	تاأكيد	معقول	من	خلو	البيانات	املالية	ككل	من	اأية	معلومات	جوهرية	خاطئة،	�ضواًء	كانت	ناجتة	عن	احتيال	اأو	خطاأ،	

واإ�ضدار	تقرير	املدققني	الذي	يت�ضمن	راأينا.	يعترب	التاأكيد	املعقول	م�ضتوى	عال	من	التاأكيد،	ولكنه	لي�س	�ضمانًا	باأن	التدقيق	الذي	يتم	وفقًا	ملعايري	

التدقيق	الدولية	�ضيك�ضف	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�ضورة	فردية	اأو	جمتمعة،	على	القرارات	القت�ضادية	املاأخوذة	اعتمادًا	على	هذه	البيانات	املالية.

كجزء	من	اأعمال	التدقيق	وفقًا	ملعايري	التدقيق	الدولية،	اإننا	منار�س	التقديرات	املهنية	ونحافظ	على	منهج	ال�ضك	املهني	يف	جميع	مراحل	التدقيق.	

كما	نقوم	بالآتي:

حتديد	وتقييم	خماطر	املعلومات	اجلوهرية	اخلاطئة	يف	البيانات	املالية،	�ضواء	كانت	ناجتة	عن	الحتيال	اأو	اخلطاأ،	وت�ضميم	والقيام	باإجراءات	 	•

معلومات	 اكت�ضاف	 عدم	 اإن	خماطر	 لراأينا.	 اأ�ضا�ضًا	 لتوفري	 ومنا�ضبة	 كافية	 تدقيق	 اأدلة	 على	 واحل�ضول	 املخاطر،	 لتلك	 ت�ضتجيب	 التي	 التدقيق	

جوهرية	خاطئة	ناجتة	عن	الحتيال	اأعلى	من	عدم	اكت�ضاف	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�ضول	على	فهم	لنظم	الرقابة	الداخلية	ذات	ال�ضلة	بالتدقيق	من	اأجل	ت�ضميم	اإجراءات	تدقيق	منا�ضبة	يف	ظل	الظروف	القائمة،	ولي�س	لغر�س	 	•

اإبداء	الراأي	حول	مدى	فاعلية	نظم	الرقابة	الداخلية	لل�ضركة.

تقييم	مدى	مالئمة	ال�ضيا�ضات	املحا�ضبية	املتبعة،	ومعقولية	التقديرات	املحا�ضبية	والإف�ضاحات	ذات	العالقة	التي	قام	بها	جمل�س	الإدارة. 	•

الو�ضول	اإىل	ا�ضتنتاج	حول	مدى	مالئمة	ا�ضتخدام	جمل�س	الإدارة	الأ�ضا�س	املحا�ضبي	لفر�ضية	ال�ضتمرارية،	وا�ضتنادًا	اإىل	اأدلة	التدقيق	التي	مت	 	•

احل�ضول	عليها،	ما	اإذا	كان	هناك	غمو�س	مهم	متعلق	باأحداث	اأو	ظروف	ميكن	اأن	تثري	�ضكوكًا	كبرية	حول	قدرة	ال�ضركة	على	العمل	كمن�ضاأة	

م�ضتمرة.	واإذا	تو�ضلنا	ملثل	هذا	ال�ضتنتاج،	فاإنه	يتوجب	علينا	لفت	النتباه	يف	تقريرنا	هذا	اإىل	الإف�ضاحات	ذات	العالقة	يف	البيانات	املالية،	اأو	

اإذا	كانت	هذه	الإف�ضاحات	غري	كافية،	يتوجب	علينا	تعديل	راأينا	املهني.	ت�ضتند	ا�ضتنتاجاتنا	على	اأدلة	التدقيق	التي	ح�ضلنا	عليها	حتى	تاريخ	هذا	

التقرير.	ومن	املمكن	لالأحداث	اأو	الظروف	امل�ضتقبلية	اأن	تدفع	ال�ضركة	للتوقف	عن	العمل	كمن�ضاأة	م�ضتمرة.

تقرير مدققي الحسابات إلى حضرات السادة المساهمين 
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م�ضئولية املدققني عن تدقيق البيانات املالية 

تقييم	العر�س	العام	وهيكل	وحمتوى	البيانات	املالية،	مبا	يف	ذلك	الإف�ضاحات،	وما	اإذا	كانت	البيانات	املالية	متثل	املعامالت	والأحداث	الأ�ضا�ضية	 	•

بطريقة	حتقق	عر�ضًا	عادًل.	

اإننا	نتوا�ضل	مع	جمل�س	الإدارة	فيما	يخ�س،	من	بني	اأمور	اأخرى،	نطاق	التدقيق	وتوقيت	اأعماله	املخطط	لها،	والنقاط	املهمة	التي	برزت	اثناء	اأعمال	

التدقيق	مبا	يف	ذلك	اأوجه	الق�ضور	الهامة،	اإن	وجدت،	يف	نظم	الرقابة	الداخلية.

كما	نقدم	ملجل�س	الإدارة	بيانًا	يفيد	امتثالنا	للمتطلبات	الأخالقية	ذات	ال�ضلة	بال�ضتقاللية،	ونطلعه	على	جميع	العالقات	والأمور	الأخرى،	اإن	وجدت،	

التي	يعتقد	ب�ضكل	معقول	باأنها	قد	توؤثر	على	ا�ضتقالليتنا	والإجراءات	الوقائية	ذات	ال�ضلة.

من	بني	الأمور	التي	يتم	اإبالغها	ملجل�س	الإدارة،	نقوم	بتحديد	الأمور	الأكرث	اأهمية	يف	تدقيق	البيانات	املالية	لل�ضنة	املنتهية	كما	يف	31	دي�ضمرب	2017، 

وهي	اأمور	التدقيق	الرئي�ضية.	كما	اأننا	نقوم	ب�ضرح	هذه	الأمور	يف	تقرير	املدققني،	مامل	حتظر	القوانني	اأو	الأنظمة	الإف�ضاح	العلني	عن	هذه	الأمور،	اأو	

عندما	نحدد،	يف	حالت	نادرة	جدًا،	اأنه	ل	ينبغي	الإف�ضاح	عن	اأمر	معني	يف	تقريرنا	لأن	الآثار	ال�ضلبية	لذلك	من	املتوقع	ب�ضكل	معقول	اأن	تفوق	منافع	

امل�ضلحة	العامة.	

تقرير حول املتطلبات التنظيمية الأخرى

وفقًا	ملتطلبات	قانون	ال�ضركات	التجارية	البحريني	نفيد	مبا	يلي:

اإن	ال�ضركة	حتتفظ	ب�ضجالت	حما�ضبية	منتظمة	وان	البيانات	املالية	تتفق	معها؛	 	)1

اإن	املعلومات	املالية		الواردة	يف	تقرير	جمل�س	الإدارة	متفقة	مع	البيانات	املالية؛	 	)2

اأنه	مل	يرد	اإىل	علمنا	وقوع	اأي	خمالفات	خالل	ال�ضنة	لقانون	ال�ضركات	التجارية	البحريني،	اأو	لعقد	التاأ�ضي�س	والنظام	الأ�ضا�ضي	لل�ضركة،	 	)5

ميكن	اأن	يكون	لها	اأثر	�ضلبي	جوهري	على	اأعمال	ال�ضركة	اأو	مركزها	املايل؛

د(	وقد	ح�ضلنا	من	الإدارة	على	جميع	الإي�ضاحات	واملعلومات	التي	طلبناها	لأغرا�س	التدقيق.	

ال�ضريك	امل�ضئول	عن	مهمة	التدقيق	الناجت	عنها	هذا	التقرير	للمدققني	امل�ضتقلني	هو	جعفر	القبيطي.

كي	بي	ام	جي	فخرو

رقم	ترخي�س	ال�ضريك	83

13	فرباير	2018

تقرير مدققي الحسابات إلى حضرات السادة المساهمين 
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31دي�ضمرب 31 دي�ضمرب  اإي�ضاح	 	

2016  2017   

املوجودات     

املوجودات املتداولة   

3.774.009  3.707.213 	 	 النقد	وما	يف	حكمه

2.649.374  2.796.719  4 ذمم		جتارية	مدينة	واأخرى	

5.333.325  4.565.286  5 املخزون	

    

11.756.708  11.069.218 جمموع املوجودات املتداولة  

    

املوجودات غري املتداولة    

6.275.515  6.731.064  6 ا�ضتثمارات	متوفرة	للبيع			

4.660.047  4.210.938  7 العقارات	والآلت	واملعدات	

    

10.935.562  10.942.002 جمموع املوجودات غري املتداولة  
    

22.692.270  22.011.220 جمموع املوجودات  

    

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات املتداولة 

2.467.874  622.284  8 ذمم	جتارية	دائنة	واأخرى	

1.679.407  3.038.622  9 قرو�س	متويل	الإ�ضترياد	

4.147.281  3.660.906 جمموع املطلوبات املتداولة  
    

املطلوبات غري املتداولة     

53.335  43.243  10 خم�ض�س	مكافاأة	نهاية	اخلدمة	للموظفني	

    

 4.200.616  3.704.149 جمموع املطلوبات  

حقوق  امللكية    

2.481.877  2.481.877  11 راأ�س	املال			

1.350.000  1.350.000 	 	 عالوة	اإ�ضدار	اأ�ضهم

1.241.625  1.241.625 	 	 الحتياطي	القانوين

4.779.085  107.240 	 	 احتياطي	القيمة	العادلة	لال�ضتثمارات	

3.463.628  3.463.628 	 	 احتياطيات	اأخرى

5.175.439  9.662.701 	 	 اأرباح	م�ضتبقاة		

18.491.654  18.307.071 جمموع حقوق امللكية	)�ضفحة	29	و	30(    

    

22.692.270  22.011.220 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية  

اعتمدت	البيانات	املالية	املن�ضورة	على	ال�ضفحات	من	26	اإىل	47	من	قبل	جمل�س	الإدارة	يف	13	فرباير	2018	ووقعها	نيابة	عنه:

بيان المركز المالي
كما	يف	31	دي�ضمرب	2016

بالدينار	البحريني 	

�ضالح حممد الكليب

نائب	رئي�س	جمل�س	الإدارة

عبداللطيف خالد العوجان 

رئي�س	جمل�س	الإدارة
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2016  2017 اإي�ضاح	 	

    

6.464.990  6.991.506 املبيعات   

)13.191.267( 	)13.161.504(  12 تكلفة	املبيعات	

    

)6.726،277( 	)6.169.998( اإجمايل اخل�ضارة قبل الدعم احلكومي  
    

8.189.551  7.847.577  13 الدعم	احلكومي	

    

1.463.274  1.677.579 اإجمايل الربح  
    

)1.301.718( 	)1.294.731(  14 م�ضروفات	ت�ضغيلية	اأخرى	

    

161.556  382.848 الربح من العمليات  
    

577.474  4.483.196   15 اإيراد	ال�ضتثمارات	

98.496  178.270  16 اإيرادات	اأخرى	

)34.459( 	)40.541(  6 انخفا�س	قيمة	ا�ضتثمارات	متوفرة	للبيع	

803.067  5.003.773 ربح ال�ضنة  
    

32	فل�س 202 فل�س   17 العائد على ال�ضهم 

اعتمدت	البيانات	املالية	املن�ضورة	على	ال�ضفحات	من	26	اإىل	47	من	قبل	جمل�س	الإدارة	يف	13	فرباير	2018	ووقعها	نيابة	عنه:

بيان الربح أوالخسارة 
لل�ضنة	املنتهية		يف	31	دي�ضمرب	2017

بالدينار	البحريني 	

�ضالح حممد الكليب

نائب	رئي�س	جمل�س	الإدارة

عبداللطيف خالد العوجان 

رئي�س	جمل�س	الإدارة
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بيان الدخل الشامل
لل�ضنة	املنتهية		يف	31	دي�ضمرب	2017

بالدينار	البحريني 	

2016  2017 	اإي�ضاح	 	

    

803.067  5.003.773 ربح ال�ضنة  
    

الدخل ال�ضامل الآخر 

البنود التي مت ت�ضنيفها اأو التي قد يتم ت�ضنيفها

 لحقًا اإىل الربح اأو اخل�ضارة: 

)130.504( 	)340.702(  6 �ضايف	التغري	يف	القيمة	العادلة	ل�ضتثمارات	متوفرة	للبيع	

)187.854( 	)4.331.143(  15 املحول	اإىل	الربح	اأو	اخل�ضارة	من	بيع	ا�ضتثمارات	متوفرة	للبيع	

    

)318.358( 	)4.671.845( جمموع الدخل ال�شامل الآخر لل�شنة  

484.709  331.928 جمموع الدخل ال�شامل لل�شنة  

ت�ضتمل	البيانات	املالية	على	ال�ضفحات	من		26	اإىل	47.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية
لل�ضنة	املنتهية		يف	31	دي�ضمرب	2017

بالدينار	البحريني 	

احتياطيات     

  

املجموع اأرباح  احتياطيات  احتياطي  احتياطي  عالوة  راأ�س املال   2017

م�ضتبقاة     اأخرى  القيمة العادلة  قانوين  اإ�ضدار اأ�ضهم    

لال�ضتثمارات        
       

18.491.654  5.175.439  3.463.628  4.779.085  1.241.625  1.350.000  2.481.877 يف	1	يناير	2017 

       

الدخل ال�ضامل:       

5.003.773  5.003.773  -  -  -  -  - ربح ال�ضنة 
       

الدخل ال�ضامل الآخر:       

البنود التي مت ت�ضنيفها اأو التي

 قد يتم ت�ضنيفها لحقًا اإىل

 الربح اأو اخل�ضارة:       

�ضايف	التغري	يف	القيمة	العادلة

)340.702( 	- 	- 	)340.702( 	- 	- 	- 	ل�ضتثمارات	متوفرة	للبيع			

املحول	اإىل	الربح	اأو	اخل�ضارة	من	بيع

)4.331.143( 	- 	- 	)4.331.143( 	- 	- 	- 	ا�ضتثمارات	متوفرة	للبيع	

جمموع الدخل ال�ضامل

)4.671.845(  -  -  )4.671.845(  -  -  -  الآخر لل�ضنة 

جمموع الدخل ال�ضامل

331.928  5.003.773  -  )4.671.845(  -  -  -  لل�ضنة 

)496.511( 	)496.511( 	- 	- 	- 	- 	- اأرباح	اأ�ضهم	معلنة	ل�ضنة	2016	

)20.000( 	)20.000( 	- 	- 	- 	- 	- تربعات	خريية	

       

18.307.071  9.662.701  3.463.628  107.240  1.241.625  1.350.000  2.481.877 يف 31 دي�ضمرب 2017 
  

ت�ضتمل	البيانات	املالية	على	ال�ضفحات	من	26	اإىل	47.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية )يتبع(
لل�ضنة	املنتهية		يف	31	دي�ضمرب	2017

بالدينار	البحريني 	

احتياطيات	 	 	 	 	

 

املجموع اأرباح	 احتياطيات	 احتياطي	 احتياطي	 عالوة	 راأ�س	املال	 	2016

	 	 م�ضتبقاة		 اأخرى	 القيمة	العادلة	 قانوين	 اإ�ضدار	اأ�ضهم	 	 	

	 	 لال�ضتثمارات	 	 	 	 	

       

18.523.456  4.888.883  3.463.628  5.097.443  1.241.625  1.350.000  2.481.877 يف	1	يناير	2016 

       

	 	 	 	 	 	 	 الدخل	ال�ضامل:

803.067  803.067 	- 	- 	- 	- 	- ربح	ال�ضنة	

       

	 	 	 	 	 	 	 الدخل	ال�ضامل	الآخر:

البنود	التي	مت	ت�ضنيفها	اأو	التي

	قد	يتم	ت�ضنيفها	لحقًا	اإىل

	 	 	 	 	 	 	 	الربح	اأو	اخل�ضارة:

�ضايف	التغري	يف	القيمة	العادلة

)130.504( 	- 	- 	)130.504( 	- 	- 	- 	ل�ضتثمارات	متوفرة	للبيع			

املحول	اإىل	الربح	اأو	اخل�ضارة	من	بيع

)187.854( 	- 	- 	)187.854( 	- 	- 	- 	ا�ضتثمارات	متوفرة	للبيع	

       

جمموع	الدخل	ال�ضامل

)318.358( 	- 	- 	)318.358( 	- 	- 	- 	الآخر	لل�ضنة	

       

جمموع	الدخل	ال�ضامل

484.709  803.067 	- 	)318.358( 	- 	- 	- 	لل�ضنة	

       

)496.511( 	)496.511( 	- 	- 	- 	- 	- اأرباح	اأ�ضهم	معلنة	ل�ضنة	2015	

)20.000( 	)20.000( 	- 	- 	- 	- 	- تربعات	خريية	

       

18.491.654  5.175.439  3.463.628  4.779.085  1.241.625  1.350.000  2.481.877 يف	31	دي�ضمرب	2016 

  

ت�ضتمل	البيانات	املالية	على	ال�ضفحات	من	26	اإىل	47.
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بيان التدفقات النقدية
لل�ضنة	املنتهية		يف	31	دي�ضمرب	2017

بالدينار	البحريني 	

2016  2017   

   

 

اأن�ضطة الت�ضغيل    

803.067  5.003.773 ربح ال�شنة  

تعديالت	لـ:

    

699.237  648.764 	 	 ال�ضتهالك

1.907  )812( 	 	 )خ�ضارة(	/	ربح	من	بيع	العقارات	والآلت	واملعدات	

34.459  40.541 	 	 خ�ضائر	النخفا�س	يف	قيمة	ا�ضتثمارات	متوفرة	للبيع

)187.854( 	)4.331.143( 	 	 اأرباح	من	بيع	ا�ضتثمارات	متوفرة	للبيع
    

التغري	يف	املوجودات	واملطلوبات	الت�ضغيلية:    

1.483.562  768.039 	 	 املخزون

303.357  )147.345( 	 	 ذمم	جتارية	مدينة	واأخرى

)532.229( 	)1.881.133( 	 	 ذمم	جتارية	دائنة	واأخرى

)30.414( 	)10.092( 	 	 خم�ض�س	نهاية	خدمة	املوظفني،	�ضايف
    

2.575.092  90.592 �شايف النقد الناجت من اأن�شطة الت�شغيل  

اأن�ضطة ال�ضتثمار    

)83.828( 	)200.761( 	 	 �ضراء	عقارات	واآلت	ومعدات

214.010  5.332.389 	 	 مقبو�ضات	من	بيع	ا�ضتثمارات	متوفرة	للبيع

- 	)6.169.181( 	 	 �ضراء	ا�ضتثمارات	متوفرة	للبيع

3.800  1.918 	 	 مقبو�ضات	من	بيع	عقارات	واآلت	ومعدات

    

133.982  )1.035.635( �ضايف النقد )امل�ضتخدم يف ( / الناجت من اأن�ضطة ال�ضتثمار  
 

اأن�ضطة التمويل    

9.776.585  11.770.797 	 	 م�ضتلم	من	قرو�س	متويل	الإ�ضترياد	

)10.579.896( 	)10.411.582( 	 	 �ضداد	قرو�س	متويل	الإ�ضترياد

)447.166( 	)480.968( 	 	 اأرباح	اأ�ضهم	مدفوعة
    

)1.250.477( 	878.247 �ضايف النقد الناجت من / )امل�ضتخدم يف( اأن�ضطة التمويل  
    

 �ضايف )النق�ضان( / الزيادة يف النقد وما 

1.458.597  )66.796( يف حكمه خالل ال�ضنة    
    

2.315.412  3.774.009 	 	 النقد	وما	يف	حكمه		يف	1	يناير
    

3.774.009  3.707.213 النقد وما يف حكمه  يف 31 دي�ضمرب  
 

 

ي�ضتمل على:    

1.790  1.071 	 	 نقد	بال�ضندوق

3.772.219  3.706.142 	 	 اأر�ضدة	بنكية

    

3.774.009  3.707.213   

ت�ضتمل	البيانات	املالية	على	ال�ضفحات	من		26	اإىل	47.
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1.  الن�ضاأة والن�ضاط

تاأ�ض�ضت	�ضركة	البحرين	ملطاحن	الدقيق	)�س.م.ب(	)»ال�ضركة«(	ك�ضركة	م�ضاهمة	بحرينية	م�ضجلة	لدى	وزارة	ال�ضناعة	والتجارة	وال�ضياحة	يف	 	

1970.	تاأ�ض�ضت	ال�ضركة	مبوجب	 16	يوليو	 1170	الذي	مت	احل�ضول	عليه	بتاريخ	 اأن�ضطتها	مبوجب	ال�ضجل	التجاري	رقم	 مملكة	البحرين،	وتزاول	

املر�ضوم	الأمريي	املوؤرخ	9	مايو	1970	لفرتة	50	�ضنة،	وبداأت	عملياتها	التجارية	بتاريخ	1	مايو	1972.	اأ�ضهم	ال�ضركة	مدرجة	لدى	بور�ضة	البحرين.		

تتمثل	الأن�ضطة	الرئي�ضة	لل�ضركة	يف	اإنتاج	الدقيق	واملنتجات	ذات	العالقة،	والتي	يتم	بيعها	يف	الأ�ضواق	املحلية. 	

 

املكتب	امل�ضجل	لل�ضركة	هو	يف	مملكة	البحرين.  	

 

2.  اأ�ض�س الإعداد 
 

اأ(   املعايري املتبعة  
 

اأعدت	البيانات	املالية	وفقًا	للمعايري	الدولية	لإعداد	التقارير	املالية	ومتطلبات	قانون	ال�ضركات	التجارية	البحريني	ل�ضنة	2001. 	

 

ب(  اأ�ض�س القيا�س  
 

اأعدت	البيانات	املالية	من	ال�ضجالت	املحا�ضبية	لل�ضركة	وفقًا	لقاعدة	التكلفة	التاريخية،	ماعدا	ال�ضتثمارات	املتوفرة	للبيع	التي	حتت�ضب	بالقيمة	 	

العادلة.	لقد	مت	تطبيق	ال�ضيا�ضات	املحا�ضبية	من	قبل	ال�ضركة	بثبات	كما	كانت	مطبقة	يف	ال�ضنة	املا�ضية.

 

ج(   ا�ضتخدام التقديرات والأحكام   
 

ان	اإعداد	البيانات	املالية	وفقًا	للمعايري	الدولية	لإعداد	البيانات	املالية	يتطلب	من	الإدارة	ا�ضتخدام	بع�س	التقديرات،	والأحكام،	والفر�ضيات	  

املحا�ضبية	الهامة	التي	توؤثر	يف	تطبيق	ال�ضيا�ضات	املحا�ضبية	والأرقام	املعلنة	للموجودات،	واملطلوبات،	والإيرادات	وامل�ضروفات.	قد	تختلف	النتائج	

احلقيقية	عن	هذه	التقديرات.

 

اخلربة	 على	 بناًء	 م�ضتمر	 ب�ضكل	 والفرتا�ضات	 التقديرات	 تقييم	 يتم	 م�ضتمرة.	 ب�ضورة	 العامة	 والفر�ضيات	 الأحكام	 التقديرات،	 مراجعة	 يتم	  

التاريخية	وعوامل	اأخرى،	كالتوقعات	لالأحداث	امل�ضتقبلية	حتت	الظروف	العادية.	يتم	احت�ضاب	تعديالت	التقديرات	املحا�ضبية	يف	الفرتة	التي	يتم	

فيها	تعديل	هذه	التقديرات	ويف	اأي	فرتة	م�ضتقبلية	متاأثرة.

 

املوا�ضع	الهامة	التي	قامت	الإدارة	مبمار�ضة	التقديرات	والفر�ضيات	والجتهادات	هي	كالتايل: 	

 

الأحكام  
 

ت�ضنيف	ال�ضتثمارات  

عند	�ضراء	ا�ضتثمار،	تقرر	الإدارة	ت�ضنيف	ال�ضتثمارات	اإما	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	اأو	اخل�ضارة،	اأو	كا�ضتثمارات	ظاهرة	بالتكلفة	املطفاأة،	 	

اأو	كا�ضتثمارات	حمتفظ	بها	حتى	تاريخ	ا�ضتحقاقها،	اأو	كا�ضتثمارات	متوفرة	للبيع.

 

انخفا�س	قيمة	املخزون 	

تراجع	ال�ضركة	القيمة	الدفرتية	للمخزون	يف	نهاية	كل	فرتة	لتحديد	ما	اذا	كانت	قيمة	املخزون	قد	انخف�ضت.	وحتدد	ال�ضركة	املخزون	املنخف�س	 	

اعتمادا	على	عمر	املخزون،	وتقدير	حجم	الطلب	امل�ضتقبلي	لكل	نوعية	من	املخزون.	اإذا	توافرت	دلئل	لالنخفا�س،	تقدر	القيمة	القابلة	لال�ضرتداد	

بناء	على	اخلربة	ال�ضابقة	وبالعتماد	على	اأو�ضاع	ال�ضوق	ال�ضائدة.

 

انخفا�س	قيمة	ال�ضتثمارات	املتوفرة	للبيع  

تقوم	ال�ضركة	بتحديد	النخفا�س	يف	قيمة	الأ�ضهم	املتوفرة	للبيع	املدرجة	وال�ضناديق	ال�ضتثمارية	عندما	يوجد	انخفا�س	جوهري	اأو	طويل	الفرتة	 	

يف	القيمة	العادلة	لأقل	من	�ضعر	التكلفة.	ان	حتديد	النخفا�س	اجلوهري	اأو	طويل	الفرتة	يف	القيمة	يتطلب	قرار	تقديري.	مت	ا�ضتخدام	20%	اأو	

اأكرث	كقيا�س	معقول	لالإنخفا�س	اجلوهري	يف	القيمة	ال�ضوقية	لأقل	من	�ضعر	التكلفة،	بغ�س	النظر	عن	مدة	النخفا�س	يف	القيمة.	النخفا�س	طويل	

الفرتة	ميثل	انخفا�س	اأقل	من	التكلفة	لفرتة	تزيد	عن	�ضنة	واحدة	بغ�س	النظر	عن	املبلغ.	يف	حالة	عدم	توافر	القيمة	العادلة،	يتم	ا�ضتخدام	القيمة	

القابلة	لال�ضرتداد	لال�ضتثمار	لتقدير	النخفا�س	يف	القيمة.	تقوم	الإدارة	بالتقييم	بناًء	على	عدة	عوامل	منها	دلئل	على	تدهور	يف	الو�ضع	املايل	

لل�ضركة	امل�ضتثمر	فيها،	واأداء	ال�ضناعة	والقطاع،	والتغريات	يف	التكنولوجيا،	والتدفقات	املالية	الت�ضغيلية	والتمويلية.

 

انخفا�س	قيمة	الذمم	التجارية	املدينة 	

تقوم	ال�ضركة	بعمل	خم�ض�ضًا	لنخفا�س	قيمة	الذمم	املدينة	عندما	يكون	هناك	دليل	مو�ضوعي	اأن	ال�ضركة	لن	تتمكن	من	حت�ضيل	جميع	املبالغ	 	

امل�ضتحقة	وفقًا	لل�ضروط	الأ�ضلية	للذمم	املدينة.	تعترب	ال�ضعوبات	املالية	اجلوهرية	للمدين،	واحتمال	تعر�س	املدين	لالإفال�س	اأو	اإعادة	الهيكلة	

املالية،	والعجز	اأو	تاأخري	ال�ضداد	تعترب	موؤ�ضرات	على	انخفا�س	قيمة	الذمم	املدينة.

إيضاحات حول البيانات المالية
لل�ضنة	املنتهية		يف	31	دي�ضمرب	2017

بالدينار	البحريني 	
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2.  اأ�ض�س الإعداد )يتبع(

ج(   ا�ضتخدام التقديرات والأحكام )يتبع(  

الأحكام )يتبع(

الأعمار	الفرتا�ضية	والقيمة	املتبقية	للعقارات	والآلت	واملعدات

تراجع	ال�ضركة	الأعمار	الفرتا�ضية	والقيمة	املتبقية	املتبقية	للعقارات	والآلت	واملعدات	يف	نهاية	كل	فرتة	لتحديد	ما	اذا	كان	هناك	حاجة	لتعديل	

الإدارة	 وتوقعات	 القطاع،	 م�ضابهة	يف	 بناء	على	موجودات	 املتبقية	 والقيمة	 الفرتا�ضية	 الأعمار	 تقدير	 يتم	 املتبقية.	 والقيمة	 الفرتا�ضي	 العمر	

للمنافع	القت�ضادية	امل�ضتقبلية.	

د(   املعايري املحا�ضبية والتعديالت والتف�ضريات ال�ضارية املفعول من 1 يناير 2017

املعايري	والتعديالت	والتف�ضريات	التي	اأ�ضبحت	�ضارية	املفعول	يف	1	يناير	2017	والتي	تعترب	ذات	عالقة	بال�ضركة	كالآتي:

1(	مبادرة	الإف�ضاح	)تعديالت	معيار	املحا�ضبة	الدويل	رقم	)7(

تتطلب	التعديالت	الإف�ضاحات	التي	متّكن	م�ضتخدمي	البيانات	املالية	من	تقييم	التغيريات	يف	املطلوبات	الناجتة	من	الأن�ضطة	التمويلية،	مبا	يف	 	

ذلك	التغيريات	الناجتة	من	التدفقات	النقدية	والتغريات	غري	النقدية.

التعديالت	�ضارية	املفعول	باأثر	م�ضتقبلي	للفرتات	املالية	التي	تبداأ	من	اأو	بعد	1	يناير	2017. 	

مت	ت�ضمني	متطلبات	الإف�ضاح	اجلديدة	يف	البيانات	املالية	يف	اإي�ضاح	)9(،	حيث	قامت	ال�ضركة	بعر�س	ت�ضوية	بني	الر�ضيد	الفتتاحي	والر�ضيد	 	

اخلتامي	للمطلوبات	مع	التغريات	الناجتة	من	الأن�ضطة	التمويلية.

هـ( املعايري اجلديدة والتعديالت والتف�ضريات ال�ضادرة التي مل يتم تطبيقها بعد

مت	اإ�ضدار	عدد	من	املعايري	الدولية	لإعداد	التقارير	املالية	والتعديالت	والتف�ضريات	التالية	والتي	�ضتكون	�ضارية	املفعول	لل�ضنوات	املنتهية	بعد	1 

يناير2017	مع	ال�ضماح	بالتطبيق	املبكر	ولكن	مل	تقم	ال�ضركة	بتطبيقها	عند	اإعداد	هذه	البيانات	املالية.	

1(	املعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	)9(	-	الأدوات	املالية

قام	جمل�س	معايري	املحا�ضبة	الدويل	يف	يوليو	2014	باإ�ضدار	الن�ضخة	النهائية	من	املعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	)9(	-	الأدوات	املالية.

املعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	)9(	�ضيكون	�ضاري	املفعول	للفرتات	املالية	التي	تبداأ	من	اأو	بعد	1	يناير	2018،	مع	ال�ضماح	بالتطبيق	

املبكر.	تخطط	ال�ضركة	حاليًا	لتطبيق	املعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	)9(	مبدئيًا	يف	1	يناير	2018.

�ضتقوم	ال�ضركة	بتطبيق	املعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	)9(	يف	1	يناير	2018،	ولن	تقوم	بتعديل	فرتات	املقارنة.	املعيار	الدويل	لإعداد	

التقارير	املالية	رقم	)9(	�ضيحل	حمل	معيار	املحا�ضبة	الدويل	رقم	)39(	الأدوات	املالية:	الحت�ضاب	والقيا�س،	ويقدم	متطلبات	جديدة	لت�ضنيف	

ويقدم	 القرو�س،	 خ�ضائر	 لحت�ضاب	خم�ض�ضات	 املتوقعة	 الئتمانية	 اخل�ضائر	 على	 مبني	 ومنوذج	جديد	 املالية،	 واملطلوبات	 املوجودات	 وقيا�س	

حما�ضبة	حتوط	مب�ّضطة	من	خالل	ربط	حما�ضبة	التحوط	ب�ضورة	اأكرب	مع	منهجية	ال�ضركة	لإدارة	املخاطر.	

قامت	ال�ضركة	بتقييم	الأثر	املتوقع	من	التطبيق	املبدئي	للمعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	)9(	كما	يف	1	يناير	2018	على	بياناتها	املالية	كما	يلي:	

احتياطي	القيمة الأرباح	  

العادلة امل�ضتبقاة	  

107.240  9.705.701 الر�ضيد اخلتامي وفقُا ملعيار املحا�ضبة الدويل رقم )39( )31 دي�ضمرب 2017( 

الأثر	على	اإعادة	الت�ضنيف	واإعادة	القيا�س:

)107.240( 	107.240 اأوراق	مالية	يف	حقوق	امللكية	من	متوفرة	للبيع	اإىل	ا�ضتثمارات	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	اأو	اخل�ضارة		

الر�ضيد الفتتاحي املعدل املقدر وفقًا للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية  

- 	9.812.941 رقم )9( بتاريخ التطبيق املبدئي يف 1 يناير2018 

1.	الت�ضنيف	والقيا�س

املعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	)9(	ي�ضمل	اأ�ضلوبًا	جديدًا	لت�ضنيف	وقيا�س	املوجودات	املالية	والذي	يعك�س	منوذج	العمل	الذي	يتم	فيه	

اإدارة	املوجودات	املالية،	وخ�ضائ�س	التدفقات	النقدية.	املعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	)9(	يحتوي	على	ثالث	فئات	رئي�ضية	لت�ضنيف	

املوجودات	املالية:	)اأ(	املقا�ضة	بالتكلفة	املطفاأة،	اأو	القيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	ال�ضامل	الآخر،	اأو	القيمة	العادلة	من	خالل	الربح	اأو	اخل�ضارة.	

مبوجب	املعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	)9(،	ل	يتم	تق�ضيم	الأدوات	امل�ضتقة	املت�ضمنة	يف	العقود،	وذلك	حني	يكون	امل�ضيف	اأ�ضاًل	ماليًا.	

بدًل	من	ذلك،	فاإن	الأداة	املالية	الهجينة	ككل	يتم	تقييمها	للت�ضنيف.

 بناء	على	تقييم	ال�ضركة،	فاإن	متطلبات	الت�ضنيف	اجلديدة	للمعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	)9(	يتوقع	اأن	يكون	لها	اأثرًا	على	املعاجلة	

املحا�ضبية	لال�ضتثمارات	يف	اأ�ضهم	حقوق	امللكية	كما	يلي:

إيضاحات حول البيانات المالية
لل�ضنة	املنتهية		يف	31	دي�ضمرب	2017

بالدينار	البحريني 	
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2.  اأ�ض�س الإعداد )يتبع(

1.	الت�ضنيف	والقيا�س	)يتبع(

كما	يف	31	دي�ضمرب	2017،	كان	لدى	ال�ضركة	ا�ضتثمارات	حقوق	ملكية	مدرجة	م�ضنفة	كا�ضتثمارات	متوفرة	للبيع	بقيمة	عادلة	تبلغ	6.731.064 

دينار	بحريني.	مبوجب	املعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	)9(،	قامت	ال�ضركة	بت�ضنيف	هذه	ال�ضتثمارات	كا�ضتثمارات	مقا�ضة	بالقيمة	

العادلة	من	خالل	الربح	اأو	اخل�ضارة.	نتيجة	لعملية	اإعادة	الت�ضنيف	هذه،	مت	تقدير	زيادة	مببلغ	107.240	دينار	بحريني	يف	الأرباح	امل�ضتبقاة،	مع	

انخفا�س	مقابل	يف	احتياطي	القيمة	العادلة	نتيجة	لإعادة	ت�ضنيف	انخفا�س	القيمة	ل�ضتثمارات	حقوق	امللكية	املقا�ضة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	

الربح	اأو	اخل�ضارة	اإىل	الحتياطيات.

2.	الإف�ضاح	  

كما	يقدم	املعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	)9(	متطلبات	اإف�ضاح	مو�ضعة،	وتغيريات	يف	العر�س،	ويتوقع	اأن	توؤدي	لتغيري	طبيعة	وم�ضتوى	

اإف�ضاحات	ال�ضركة	بخ�ضو�س	اأدواتها	املالية،	وبالذات	يف	�ضنة	تطبيق	املعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	)9(	على	وجه	اخل�ضو�س.

2(	املعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	)15( – اإيراد	العقود	مع	العمالء

املعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	)15(	يوؤ�ض�س	اإطارًا	�ضاماًل	لتحديد	احت�ضاب	الإيراد،	وكمية	وتوقيت	احت�ضابه.	ويحل	حمل	الإر�ضادات	

احت�ضاب	الإيرادات	احلالية،	مبا	يف	ذلك	معيار	املحا�ضبة	الدويل	رقم	)18(	-	الإيراد،	ومعيار	املحا�ضبة	الدويل	رقم	)11(	-	عقود	الإن�ضاء،	

وتف�ضري	جلنة	املعايري	الدولية	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	)13( – برامج	ولء	العمالء.	املعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	)15(	�ضاري	

املفعول	للفرتات	املالية	التي	تبداأ	من	اأو	بعد	1	يناير	2018،	مع	ال�ضماح	بالتطبيق	املبكر.

ل	تتوقع	ال�ضركة	اأن	يكون	هناك	اأثر	جوهري	على	بياناتها	املالية.

3(	املعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	)16( – الإيجارات

يقدم	املعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	)16(	للم�ضتاأجرين	منوذج	واحد	ملعاجلة	الإيجارات	بامليزانية	العمومية.	يحت�ضب	امل�ضتاأجر	حق	

النتفاع	من	الأ�ضل	والذي	ميثل	حقه	لالنتفاع	بالأ�ضل	املعني،	ومطلوبات	الإيجار	التي	متثل	التزامه	ب�ضداد	دفعات	الإيجارات.	هناك	اعفاءات	

اختيارية	لعقود	اليجار	ق�ضرية	الأجل	والإيجار	ذو	القيمة	املنخف�ضة.	تبقى	املعاجلة	املحا�ضبية	للموؤجر	مماثلة	للمعيار	احلايل،	اأي	ي�ضتمر	املوؤجر	

بت�ضنيف	عقود	الإيجار	كاإيجارات	ت�ضغيلية	اأو	متويلية.

ي�ضتبدل	املعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	)16(	توجيهات	الإيجارات	احلالية	والتي	ت�ضمل	على	ذلك	معيار	املحا�ضبة	الدويل	رقم	)17( 

– الإيجارات،	وتف�ضري	جلنة	املعايري	الدولية	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	)4( – حتديد	ما	اإذا	كانت	االرتتيبات	حتتوي	على	�ضيغة	اإيجار،	وتف�ضري	
جلنة	التف�ضريات	القائمة	رقم	)15(	-	الإيجارات	الت�ضغيلية	– احلوافز،	وتف�ضري	جلنة	التف�ضريات	الدائمة	رقم		)27( – تقييم	جوهر	املعامالت	

التي	تت�ضمن	ال�ضفة	القانونية	لعقود	الإيجار.

املعيار	�ضاري	املفعول	للفرتات	املالية	التي	تبداأ	من	اأو	بعد	1	يناير	2019.	التطبيق	املبكر	م�ضموح	لل�ضركات	التي	�ضتطبق	املعيار	الدويل	لإعداد	

التقارير	املالية	رقم	)15(	-	اإيراد	العقود	مع	العمالء	كما	يف	اأو	قبل	تاريخ	التطبيق	املبدئي	للمعيار	الدويل	لإعداد	التقارير	املالية	رقم	)16(.

ل	تتوقع	ال�ضركة	اأن	يكون	هناك	اأثر	جوهري	على	البيانات	املالية.

3 .  ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة

فيما	يلي	ال�ضيا�ضات	املحا�ضبية	الهامة	املطبقة	يف	اإعداد	هذه	البيانات	املالية.	مت	تطبيق	هذه	ال�ضيا�ضات	املحا�ضبية	من	قبل	ال�ضركة	على	نحو	ثابت	

كما	كانت	مطبقة	يف	ال�ضنة	ال�ضابقة.

اأ( احت�ضاب الإيرادات

يتم	احت�ضاب	الإيرادات	بالقيمة	العادلة	للمبلغ	امل�ضتلم	اأو	امل�ضتحق	�ضايف	اخل�ضم،	وميثل	املبالغ	امل�ضتحقة	عن	بيع		ال�ضلع	اأو	اخلدمات	التي	توؤديها	

ال�ضركة.	ت�ضجل	ال�ضركة	الإيرادات	عندما	يكون	من	املمكن	قيا�س	مبلغ	الإيراد	ب�ضكل	موثوق،	وعندما	يكون	من	املحتمل	اأن	املنافع	الإقت�ضادية	

�ضتتدفق	لل�ضركة،	وعندما	يتم	اإ�ضتيفاء	�ضروط	حمددة	لكل	ن�ضاط	من	اأن�ضطة	ال�ضركة،	كما	هو	مو�ضح	اأدناه:

1(	الإيرادات	من	مبيعات	الطحني

حتت�ضب	املبيعات	عندما	يتم	نقل	خماطر	ومنافع	امللكية	اجلوهرية	اإىل	الزبون،	ويكون	من	املمكن	قيا�س	مبلغ	الإيراد	ب�ضكل	موثوق.	وت�ضجل	مبيعات	

منتجات	الدقيق	عند	ت�ضليم	الب�ضاعة	للزبون.

2(	اإيراد	اأرباح	ال�ضهم	

يحت�ضب	اليراد	من	اأرباح	الأ�ضهم	يف	تاريخ	الإعالن	عنها،	وهو	تاريخ	ن�ضوء	حق	ال�ضتالم.

3(	اإيراد	الفوائد		

يحت�ضب	اإيراد	الفوائد	عند	ا�ضتحقاقه	با�ضتخدام	معدل	الفائدة	الفعلي.
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ب(  الدعم احلكومي 

الدعم	احلكومي	ميثل	املبالغ	امل�ضتلمة	من	حكومة	مملكة	البحرين	من	خالل	وزارة	املالية،	وذلك	لتمكني	ال�ضركة	من	بيع	منتجاتها	باأ�ضعار	معينة،	

كما	حتددها	احلكومة.	ي�ضجل	الدعم	على	اأ�ضا�س	ال�ضتحقاق،	ويحت�ضب	على	اأ�ضا�س	الفرق	بني	التكلفة	الفعلية	للقمح	امل�ضتخدم	يف	انتاج	املواد	

املباعة	حمليا،	زائدًا	�ضعر	متفق	عليه	لكل	طن	مباع	لتغطية	التكاليف	الأخرى	ذات	العالقة	بالدقيق	املباع	يف	ال�ضوق	املحلي،	وجمموع	املبيعات	

املحلية	من	الدقيق	خالل	ال�ضنة.	يحت�ضب	هذا	الدعم	كاإيراد	يف	بيان	الربح	اأو	اخل�ضارة	يف	الفرتة	التي	تتم	فيها	املبيعات	للزبائن.		

ج(   املخزون

يتم	تقييم	املخزون	بالتكلفة	اأو	�ضايف	القيمة	املمكن	حتقيقها	اأيهما	اأقل.	�ضايف	القيمة	املمكن	حتقيقها	هي	عبارة	عن	�ضعر	البيع	املتوقع	يف	ظروف	

العمل	الإعتيادية	مطروحًا	منه	م�ضروفات	البيع	املتوقعة.	يتم	احت�ضاب	التكلفة	بطريقة	املعدل	املوزون،	وت�ضمل	التكلفة	�ضعر	ال�ضراء،	وال�ضحن،	

واجلمارك،	وم�ضروفات	العمالة	املبا�ضرة،	وامل�ضروفات	العر�ضية	الأخرى.	عند	ال�ضرورة،	يتم	عمل	خم�ض�س	للمواد	املتقادمة	واملواد	بطيئة	

احلركة،	والتالفة.

د(   معامالت بالعملة الأجنبية

1	(		العملة	امل�ضتعملة	يف	اجناز	املعامالت	والعملة	امل�ضتعملة	يف	اإعداد	البيانات	املالية	

يتم	قيا�س	بنود	البيانات	املالية	با�ضتخدام	العملة	القت�ضادية	الرئي�ضية	للبيئة	التي	تعمل	فيها	ال�ضركة	)عملة	التعامل(.	يتم	اإعداد	البيانات	املالية	

بالدينار	البحريني	وهي	العملة	امل�ضتخدمة	يف	اإعداد	البيانات	املالية.	

2(	املعامالت	والأر�ضدة

املوجودات	واملطلوبات	النقدية	بالعمالت	الأجنبية	يتم	حتويلها	اإىل	الدينار	البحريني	ب�ضعر	ال�ضرف	ال�ضائد	يف	نهاية	ال�ضنة.	يتم	حتويل	املعامالت	

التي	تتم	بالعمالت	الأجنبية	اإىل	عملة	التعامل	باأ�ضعار	ال�ضرف	ال�ضائدة	وقت	اإجراء	املعاملة.	تدرج	اأرباح	وخ�ضائر	فروقات	العملة	يف	بيان	الربح	اأو	

اخل�ضارة.	تدرج	فروقات	حتويل	البنود	غري	النقدية	وامل�ضنفة	كا�ضتثمارات	مالية	متوفرة	للبيع	يف	احتياطي	القيمة	العادلة	يف	حقوق	امللكية.

هـ(  عقود الإيجارات الت�ضغيلية

ت�ضجل	مدفوعات	الإيجارات	الت�ضغيلية	كم�ضروفات	يف	بيان	الربح	اأو	اخل�ضارة	وفقًا	ل�ضروط	هذه	العقود.

و(   ا�ضتثمارات متوفرة للبيع

الت�ضنيف

ا�ضتثمارات	متوفرة	للبيع	هي	ا�ضتثمارات	غري	م�ضتقة	والتي	مل	يتم	ت�ضنيفها	�ضمن	الفئات	الخرى	من	املوجودات	املالية.		وتت�ضمن	الإ�ضتثمارات	

املتوفرة	للبيع	ا�ضتثمارات	يف	اأ�ضهم	مدرجة	وغري	مدرجة		و�ضناديق	ا�ضتثمارية	مدارة	من	قبل	الغري.	

الإحت�ضاب	والقيا�س

حتت�ضب	ا�ضتثمارات	متوفرة	للبيع		مبدئيًا	بالقيمة	العادلة،	مبا	يف	ذلك	م�ضروفات	ال�ضراء	ويتم	قيا�ضها	لحقًا	بالقيمة	العادلة	با�ضتخدام	�ضعر	

الطلب	وقت	القفال.	يتم	احت�ضاب	الأرباح	واخل�ضائر	غري	املحققة	والناجتة	من	تغريات	القيمة	العادلة	لال�ضتثمارات	املتوفرة	للبيع	يف	الدخل	ال�ضامل	

الآخر.	ويف	حالة	البيع		اأو	التخل�س	منها	اأو	انخفا�س	قيمتها	فاإن	الأرباح	اأو	اخل�ضائر	املرتاكمة	املحت�ضبة	يف	الدخل	ال�ضامل	الآخر	يتم	حتويلها	

اإىل	الربح	اأو	اخل�ضارة.	يتم	احت�ضاب		البيع	وال�ضراء		لال�ضتثمارات	املتوفرة	للبيع	يف	تاريخ	املتاجرة.	حتت�ضب	ال�ضتثمارات	املتوفرة	للبيع	والتي	ل	

يوجد	لها	�ضعر	�ضوقي	معلن	اأو	اأية	و�ضيلة	اأخرى	منا�ضبة	للو�ضول	اإىل	قيمة	عادلة	معتمد	عليها	بالتكلفة،	بعد	طرح	خم�ض�س	الهبوط	يف	القيمة.

القيمة	العادلة	

القيمة	العادلة	لالأ�ضهم	املدرجة	امل�ضنفة	كا�ضتثمارات	متوفرة	للبيع	هو	�ضعر	الطلب	بتاريخ	بيان	املركز	املايل.	القيمة	العادلة	لل�ضناديق	املدارة	

هي	على	اأ�ضا�س	قيمة	�ضايف	املوجودات	املقدمة	من	مدير	ال�ضتثمار.	

خم�ض�س	النخفا�س	يف	القيمة

تقوم	ال�ضركة	بعمل	تقييم	يف	تاريخ	كل	بيان	مركز	مايل	لتحديد	وجود	دليل	مو�ضوعي	يثبت	انخفا�س	يف	قيمة	اأ�ضل	مايل.	يف	حالة	ال�ضتثمارات	

يف	حقوق	امللكية	امل�ضنفة	كا�ضتثمارات	متوفرة	للبيع،	فاإن	الإنخفا�س	اجلوهري	اأو	لفرتة	طويلة	يف	قيمة	الأ�ضهم	اقل	من	�ضعر	التكلفة	يعترب	دليل	

على	اإنخفا�س	القيمة.	اإذا	وجد	هذا	الدليل،	فعندها	يتم	قيا�س	اخل�ضارة	املرتاكمة	على	اأنها	الفرق	بني	تكلفة	ال�ضتحواذ	والقيمة	العادلة	احلالية	

ناق�ضا	اأي	خم�ض�س	اإنخفا�س	للقيمة	مت	اإحت�ضابه	�ضابقا	يف	حقوق	امل�ضاهمني	ويتم	حتويلها		اإىل	ح�ضاب	الربح	اأو	اخل�ضارة.	يتم	ت�ضجيل	اأي	ارتفاع	

لحق	يف	القيمة	العادلة	لال�ضتثمارات	املتوفرة	للبيع	واملنخف�ضة	القيمة		يف	بيان	الدخل	ال�ضامل	الآخر
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3 .  ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة )يتبع(

و(   ا�ضتثمارات متوفرة للبيع )يتبع(

خم�ض�س	النخفا�س	يف	القيمة	)يتبع(

ز( ذمم جتارية مدينة

يتم	ت�ضجيل	الذمم	التجارية	املدينة	مبدئيا	على	اأ�ضا�س	القيمة	العادلة	ولحقا	يتم	احت�ضابها	على	اأ�ضا�س	التكلفة	املطفاأة		مطروحا	منها	خم�ض�س	

انخفا�س	القيمة.	ويتم	عمل	خم�ض�س	لنخفا�س	قيمة	الذمم	التجارية	املدينة	عندما	يكون	هناك	دليل	مو�ضوعي	على	اأن	ال�ضركة	لن	تكون	قادرة	

على	حت�ضيل	كافة	املبالغ	امل�ضتحقة	وفقًا	لل�ضروط	الأ�ضلية	للذمم	املدينة.	وتعترب	ال�ضعوبات	املالية	للمدين،	واحتمال	اإفال�ضه	اأو	اإعادة	الهيكلة،	اأو	

تاأخر	الدفعات	موؤ�ضرات	على	انخفا�س	قيمة	الذمم	التجارية	املدينة.	يتم	عمل	خم�ض�س	لنخفا�س	القيمة	عندما	تكون	القيمة	الدفرتية	للذمم	

املدينة	اأكرب	من	القيمة	احلالية	للتدفقات	النقدية	امل�ضتقبلية	ااملقدرة	واملخ�ضومة	مبعدل	الفائدة	الفعلي.	يتم	عمل	هذا	التقييم	لكل	زبون.

العقارات واملن�ضاآت واملعدات   )6

تظهر	العقارات	واملن�ضاآت	واملعدات	املحتفظ	بها	لأغرا�س	ت�ضغيلية	بالتكلفة	مطروحًا	منها	متجمع	ال�ضتهالك	واأي	خ�ضائر	انخفا�س	يف	القيمة.	

ت�ضبح	 حتى	 املبا�ضرة	 التكاليف	 ر�ضملة	 يتم	 احلاليني.	 وحالتها	 موقعها	 اإىل	 املوجودات	 وجتهيز	 اإح�ضار	 تكاليف	 ت�ضمل	 املوجودات	 هذه	 تكلفة	

املخ�ض�س	 ل�ضتعمالها	 اجلاهزة	 الثابتة	غري	 املوجودات	 تكلفة	 الإن�ضاء	 قيد	 الراأ�ضمالية	 امل�ضاريع	 ت�ضمل	 لال�ضتعمال.	 جاهزة	 الثابتة	 املوجودات	

بتاريخ	بيان	املركز	املايل.	تتم	ر�ضملة	الإ�ضافات	والتطورات	الهامة	على	املوجودات.

1(	امل�ضروفات	الالحقة

تتم	ر�ضملة	امل�ضروفات	املتعلقة	با�ضتبدال	جزء	من	العقارات	واملن�ضاآت	واملعدات	وامل�ضروفات	الأخرى	على	القيمة	الدفرتية	للموجودات	الثابتة	

فقط	عندما	توؤدي	هذه	امل�ضروفات	اإىل	زيادة	القيمة	القت�ضادية	امل�ضتقبلية	لهذه	املوجودات	وميكن	قيا�س	تكلفة	اجلزء	ب�ضورة	موثوقة.	حتمل	

جميع	امل�ضروفات	الأخرى	على	الربح	اأو	اخل�ضارة	عند	تكبدها.

2(	ال�ضتهالك

يتم	احت�ضاب	ال�ضتهالك	يف	الربح	اأو	اخل�ضارة	بطريقة	الق�ضط	الثابت	ح�ضب	العمر	الفرتا�ضي	لكل	اأ�ضل	بالن�ضبة	للعقارات	واملن�ضاآت	واملعدات	

وذلك	على	النحو	التايل	:

20	�ضنة 	 مباين	)على	اأر�س	موؤجرة(	

10	�ضنوات 	 	 املن�ضاآت	واملعدات		

10	�ضنوات 	 قطع	غيار	راأ�ضمالية	

4 – 10	�ضنوات 	 	 مركبات	

2	-5	�ضنوات 		 اأثاث	ومعدات	مكتبية	

تتم	مراجعة	القيمة	الباقية	للموجودات	اأو	اأعمارها	يف	تاريخ	كل	بيان	مركز	مايل،	ويتم	تعديلها	اإذا	تطلب	ذلك.	عند	بيع	اأو	ا�ضتبعاد	اأي	جزء	من	

العقارات	واملن�ضاآت	واملعدات	يتم	ا�ضتبعاد	التكلفة	وال�ضتهالكات	املرتاكمة	املتعلقة	من	املركز	املايل	واإن	اأية	اأرباح	اأو	خ�ضائر	يتم	ت�ضجيلها	يف	بيان	

الربح	اأو	اخل�ضارة.

ط(   اأ�ضهم اخلزينة

عندما	تقوم	ال�ضركة	باإعادة	�ضراء	اأ�ضهمها،	فاإن	التكلفة	املدفوعة	حتت�ضب	كتغري	يف	حقوق	امللكية.	يتم	ت�ضنيف	الأ�ضهم	امل�ضرتاة	كاأ�ضهم	خزينة	

وتظهر	بالتكلفة	ويتم	عر�ضها	كتخفي�س	يف	حقوق	امللكية.

ي(  اأرباح الأ�ضهم 

يتم	احت�ضاب	اأرباح	الأ�ضهم	كمطلوبات	يف	الفرتة	التي	يتم	الإعالن	عنها.
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ك(   الحتياطي القانوين

وفقًا	لأحكام	قانون	ال�ضركات	التجارية	البحريني	ل�ضنة	2001،	يتم	ا�ضتقطاع	10%	من	�ضايف	الأرباح	وحتويله	اإىل	الحتياطي	القانوين،	وميكن	اإيقاف	

التخ�ضي�س	عندما	يبلغ	هذا	الحتياطي	50%	من	راأ�س	املال	املدفوع.	ان	هذا	الحتياطي	غري	قابل	للتوزيع	اإل	يف	احلالت	التي	حددها	القانون.

ل(   اإلغاء احت�ضاب املوجودات واملطلوبات املالية 

ا�ضتالم	 اأو	عندما	حتول	حقوق	 التعاقدية	لالأ�ضل	املايل	 النقدية	 التدفقات	 ا�ضتالم	 اإنتهاء	حق	 الأ�ضل	املايل	عند	 باإلغاء	احت�ضاب	 ال�ضركة	 تقوم	

التدفقات	النقدية	املتعاقدة	يف	�ضفقة	يتم	مبوجبها	حتويل	ملكية	كل	املخاطر	واملكافاآت	لالأ�ضل	املايل	اأو	عند	عدم	قيام	ال�ضركة	بتحويل	والحتافظ	

اجلوهري	بكل	املخاطر	واملكافاآت	ول	متتلك	ال�ضيطرة	على	الأ�ضل	املايل.	تقوم	ال�ضركة	باإلغاء	احت�ضاب	املطلوبات	املالية	عندما	يتم	التخل�س	منها	

اأو	اإلغائها	اأو	اإنتهاء	اللتزام	التعاقدي.

م(   منافع املوظفني

1(	املوظفون	البحرينيون

ان	حقوق	التقاعد	)واحلقوق	الجتماعية	الأخرى(	اخلا�ضة	باملوظفني	البحرينيني	يتم	تغطيتها	ح�ضب	اأنظمة	الهيئة	العامة	للتاأمني	الجتماعي	

والتي	يتم	مبوجبها	حت�ضيل	ا�ضرتاكات	�ضهرية	من	ال�ضركة	والعاملني	على	اأ�ضا�س	ن�ضبة	مئوية	ثابتة	من	الرواتب.	م�ضاهمة	ال�ضركة	يف	هذا	الربنامج	

والذي	ميثل	برنامج	م�ضاهمات	حمددة	ح�ضب	معياراملحا�ضبة	الدويل	رقم	)19(	ويتم	ت�ضجيلها	كم�ضروفات	يف	الربح	اأو	اخل�ضارة.

2(	املوظفون	الأجانب

ي�ضتحق	املوظفون		الأجانب	الذين	يعملون	بعقود	عمل	حمددة	املدة	مكافاأة	نهاية	اخلدمة	وفقًا	لن�ضو�س	قانون	العمل	البحريني	بالقطاع	الهلي	

على	اأ�ضا�س	مدة	اخلدمة	والرواتب	والعالوات	الأخرى	ح�ضب	اآخر	رواتب	وعالوات	مدفوعة	.	لقد	مت	عمل	خم�ض�س	لهذه	اللتزامات	غري	املمولة	

والذي	ميثل	برنامج	منافع	حمددة	ح�ضب	معيار	املحا�ضبة	الدويل	رقم	)19(	على	افرتا�س	اإنهاء	خدمات	جميع	املوظفني	بتاريخ	بيان	املركز	املايل.	

ن(   النقد وما يف حكمه

يتمثل	النقد	وما	يف	حكمه	يف	النقد	بال�ضندوق	واأر�ضدة	البنوك	والودائع	امل�ضتحقة	خالل	90	يوما	اأو	اأقل	من	تاريخ	الإيداع،	والتي	ل	تتعر�س	لتغري	

جوهري	يف	قيمتها	العادلة.	

�س(  الذمم التجارية والذمم الدائنة الأخرى

يتم	احت�ضاب	الذمم	التجارية	والذمم	الدائنة	الأخرى	مبدئيًا	بالقيمة	العادلة	ولحقا	يتم	قيا�ضها	بالقيمة	املطفاأة	با�ضتخدام	طريقة	معدل	الفائدة	الفعلي.	

ع(  قرو�س متويل الإ�ضترياد

حتت�ضب	قرو�س	متويل	الإ�ضترياد	مبدئيًا	باملقبو�ضات	املح�ضلة	كقرو�س،	�ضايف	من	تكاليف	املعاملة	املتكبدة.	يف	الفرتات	الالحقة،	تظهر	هذه	

القرو�س	بالتكلفة	املطفاأة	با�ضتخدام	طريقة	معدل	الفائدة	الفعلي.	يتم	احت�ضاب	اأي	فروقات	بني	املقبو�ضات	)�ضايف	من	تكاليف	املعاملة(	وقيمة	

القرو�س	عند	ال�ضتحقاق	يف	بيان	الربح	اأو	اخل�ضارة،	على	مدى	فرتة	القرو�س.	

ف(  مكافاآت اأع�ضاء جمل�س الإدارة

حتت�ضب	مكافاآت	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	يف	بيان	الربح	اأو	اخل�ضارة	على	اأ�ضا�س	ال�ضتحقاق.		

�س( املخ�ض�ضات

يتم	احت�ضاب	املخ�ض�س	يف	بيان	املركز	املايل	عندما	تكون	على	ال�ضركة	التزامات	قانونية	اأو	اإعتبارية	من	جراء	معامالت	�ضابقة	وعندما	يكون	من	

املحتمل	وجود	تدفق	خارجي	ملنافع	اقت�ضادية	ل�ضداد	هذه	اللتزامات.

ق( انخفا�س قيمة املوجودات الأخرى غري املالية

يتم	مراجعة	القيمة	الدفرتية	ملوجودات	املجموعة	اأو	الوحدات	املولدة	للنقد،	عدا	املوجودات	املالية،	يف	تاريخ	كل	بيان	للمركز	املايل	لتحديد	دلئل	

بقية	موجودات	 ب�ضكل	كبري	عن	 نقدية	م�ضتقلة	 تدفقات	 تولد	 اأ�ضغر	جمموعة	موجودات	معرفة	 للنقد	هي	 املولدة	 الوحدة	 القيمة.	 اإنخفا�س	يف	

اأو	الوحدة	 اإ�ضرتجاعها	من	هذه	املوجودات.	القيمة	املتوقع	ا�ضرتجاعها	لالأ�ضل	 اإذا	وجد	مثل	هذا	الدليل،	يتم	تقدير	القيمة	املتوقع	 املجموعة.	

املولدة	للنقد	هي	القيمة	الدفرتية	اأو	القيمة	العادلة	مطروحًا	منها	تكلفة	البيع،	اأيهما	اأكرب.	وحتت�ضب	اخل�ضائر	املرتتبة	من	الإنخفا�س	اإذا	فاقت	

اأو	اخل�ضارة.	يتم	عك�س	 اأو	الوحدة	املولدة	للنقد	القيمة	املتوقع	ا�ضرتجاعها.	وحتمل	هذه		اخل�ضائر	على	بيان	الربح	 اأ�ضل	 القيمة	الدفرتية	لأي	

اخل�ضارة	فقط	عند	وجود	دليل	بعدم	ا�ضتمرار	وجود	اإنخفا�س	يف	قيمة	الأ�ضل	وهناك	تغيري	يف	التقديرات	امل�ضتخدمة	يف	حتديد	القيمة	املتوقع	

ا�ضرتجاعها	لالأ�ضل.		

إيضاحات حول البيانات المالية
لل�ضنة	املنتهية		يف	31	دي�ضمرب	2017

بالدينار	البحريني 	
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4.  ذمم جتارية مدينة واأخرى

31	دي�ضمرب 31 دي�ضمرب    

2016  2017   

2.650.143  2.797.488 	 	 اإجمايل	الذمم	املدينة

)769( 	)769( 	 	 ناق�ضًا:	خم�ض�س	انخفا�س	القيمة

   

2.649.374  2.796.719    

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

31	دي�ضمرب 31 دي�ضمرب    

2016  2017   

11.215  769 	 	 يف	1	يناير

- 	- 	 	 خم�ض�س	ال�ضنة

)10.446( 	- 	 	 �ضطب	خالل	ال�ضنة

   

769  769 يف 31 دي�ضمرب  

5.  املخزون

31	دي�ضمرب 31 دي�ضمرب    

2016  2017   

   

2.156.225  3.328.421 	 	 قمح	يف	ال�ضوامع

1.894.592  5.621 	 	 قمح	يف	الطريق

558.375  503.257 	 	 ب�ضائع	منجزة

125.798  107.353 	 	 مواد	تغليف

894.627  912.788 	 	 قطع	غيار	ومواد	ا�ضتهالكية

   

5.629.617  4.857.440   

)296.292( 	)292.154( 	 	 ناق�ضًا:	خم�ض�س	املخزون	املتقادم	وبطيء	احلركة

   

5.333.325  4.565.286   

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

31	دي�ضمرب 31 دي�ضمرب    

2016  2017   

   

303.497  296.292 	 	 يف	1	يناير

- 	- 	 	 خم�ض�س	ال�ضنة

)7.205( 	)4.138( 	 	 عك�س	خالل	ال�ضنة

296.292  292.154 يف 31 دي�ضمرب  

6.  ال�ضتثمارات املتوفرة للبيع
  

31	دي�ضمرب 31 دي�ضمرب    

2016  2017   

   

5.793.779  - 	 	 اأوراق	مالية	يف	حقوق	امللكية	مدرجة	-	بالقيمة	العادلة

40.541  - اأوراق	مالية	يف	حقوق	امللكية	غري	مدرجة	– بالتكلفة	مطروحًا	منها	انخفا�س	القيمة	
441.195  6.731.064 	 	 �ضناديق	مدارة	من	قبل	الغري	– بالقيمة	العادلة

   

6.275.515  6.731.064    

احلركة:

   

6.654.488  6.275.515 	 	 يف	1	يناير

  6.169.181 	 	 �ضراء	ا�ضتثمارات

)214.010( 	)5.332.389( 	 	 بيع	ا�ضتثمارات

)130.504( 	)340.702( 	 	 �ضايف	التغري	يف	القيمة	العادلة

)34.459( 	)40.541( 	 	 خ�ضارة	النخفا�س
   

6.275.515  6.731.064 يف 31 دي�شمرب  

إيضاحات حول البيانات المالية
لل�ضنة	املنتهية		يف	31	دي�ضمرب	2017

بالدينار	البحريني 	
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إيضاحات حول البيانات المالية
لل�ضنة	املنتهية		يف	31	دي�ضمرب	2017

بالدينار	البحريني 	

7.  العقارات واملن�ضاآت واملعدات 

2016  2017 اأعمال	 اأثاث	ومعدات	 مركبات	 اآلت	 املباين	 	

املجموع املجموع	 راأ�ضمالية	 مكتبية				 	 ومعدات	 	 	

	 قيد	الإن�ضاء	 	 	 وقطع	غيار		 	 	

	 	 	 	 راأ�ضمالية	 	 	

التكلفة       

17.339.096  17.325.127  7.042  749.425  136.048  7.742.660  8.689.952 يف	بداية	ال�ضنة	

83.828  200.761  1.755  55.309  34.610  93.279  15.808 اإ�ضافات	

)97.787( 	)3.408( 	- 	)1.680( 	- 	)1.728( 	- ا�ضتبعادات		

- 	-  )982( 	- 	- 	- 	982 حتويالت	

       

17.325.137  17.522.480  7.815  803.054  170.658  7.834.211  8.706.742 يف 31 دي�ضمرب 

ال�ضتهالكات       

12.057.933  12.665.090 	- 	705.345  93.879  6.162.077  5.703.789 يف	بداية	ال�ضنة	

خم�ض�س	ال�ضنة:

672.669  599.451 	- 	7.198  6.832  320.604  264.817 تكلفة	املبيعات	 	-

26.568  49.313 	- 	19.679  3.627  17.941  8.066 اأخرى	 	-

)92.080( 	)2.312( 	- 	)1.680( 	- 	)632( 	- ا�ضتبعادات	
        

12.665.090  13.311.542  -  730.542  104.338  6.499.990  5.976.672 يف 31 دي�ضمرب 

�ضايف القيمة الدفرتية

4.660.047  4.210.938  7.815  72.512  66.320  1.334.221  2.730.070 يف 31 دي�ضمرب 2017 
       

  4.660.047  7.042  44.080  42.169  1.580.583  2.986.173 يف	31	دي�ضمرب	2016 

الأر�س	الكائنة	يف	ميناء	�ضلمان	والتي	بنيت	عليها	املطحنة،	موؤجرة	من	حكومة	مملكة	البحرين.

8.  ذمم جتارية دائنة واأخرى

31	دي�ضمرب 31 دي�ضمرب   

2016  2017  

1.961.057  60.323  ذمم	جتارية	دائنة	

237.461  253.004  اأرباح	اأ�ضهم	م�ضتحقة	

38.377  268.582 م�ضروفات	م�ضتحقة	وذمم	دائنة	اأخرى	

38.377  40.375 مبالغ	م�ضتلمة	مقدمًا	من	العمالء	

 

2.467.874  622.284  

9.  قرو�س متويل الإ�ضترياد

ت�ضتخدم	قرو�س	متويل	الإ�ضترياد	ل�ضترياد	القمح،	وهي	قرو�س	غري	م�ضمونة،	وعادة	ت�ضتحق	ال�ضداد	خالل	90 – 180	يومًا	من	تاريخ	احل�ضول	عليها.	احلركة	خالل	

ال�ضنة	كالتايل:

31	دي�ضمرب 31 دي�ضمرب   

2016  2017  

2.482.718  1.679.407  يف	1	يناير	

9.776.585  11.770.797  قرو�س	م�ضتلمة	خالل	ال�ضنة	

)10.579.896( 	)10.411.582( قرو�س	م�ضددة	خالل	ال�ضنة	

1.679.407  3.038.622  يف 31 دي�ضمرب 
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10.  خم�ص�ص مكافاأة نهاية اخلدمة 

بلغت م�ساهمة ال�سركة بالن�سبة للموظفني الغري بحرينيني وموظف بحريني واحد )2016: اثنني من املوظفني البحرينيني( خالل �سنة 2017 مبلغ 

43.243 دينار بحريني )2016: 53.335 دينار بحريني(. 

احلركة يف خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة كالتايل: 

31 دي�سمرب 31 دي�سمبر    

2016  2017   

   

83.749  53.335 الر�سيد يف 1 يناير  

28.041  14.485 خم�س�ص ال�سنة  

)58.455(  )24.577( املدفوع خالل ال�سنة  

   

53.335  43.243 يف 31 دي�سمرب  

11.  راأ�ص املال

31 دي�سمرب 31 دي�سمرب    

2016  2017   

امل�سرح: 100 مليون �سهم

   

2.483.250  2.483.250 ال�صادر واملدفوع بالكامل: 24.832.500 �سهم بقيمة 100 فل�ص لكل   

)1.373(  )1.373( �سهم 6.930 اأ�سهم خزينة )2016: 6.930 �سهم(  

   

2.481.877  2.481.877 �صايف الأ�صهم يف الإ�صدار العام  

31 دي�سمرب 31 دي�سمرب    

2016  2017   

   

الأداء لكل �صهم

32 فل�ص العائد على ال�سهم لكل �سهم بقيمة 100 فل�ص   202 فل�ص 

745 فل�ص �سايف قيمة املوجودات لكل �سهم بقيمة 100 فل�ص   739 فل�ص 

386 فل�ص 380 فل�ص  �سعر البور�سة لكل �سهم بقيمة 100 فل�ص يف 31 دي�سمرب  

12:1  2:1 �سعر البور�سة اإىل ن�سبة الأرباح  

   

9.585.345  9.436.350 جمموع القيمة ال�سوقية يف 31 دي�سمرب )بالدينار البحريني(  

معلومات اإ�صافية عن منط امل�صاهمني

 

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 2017 :

 اجلن�صية عدد الأ�صهم ن�صبة امللكية % 

�سركة ممتلكات البحرين القاب�سة �ص.م.ب )مقفلة(  بحريني 16.322.806 65.73 

�سركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية �ص.م.ك كويتي 1.848.000 7.44 

عبداحلميد زينل حممد بحريني 1.469.728 5.92 

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

إيضاحات حول البيانات المالية
لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب 2017

بالدينار البحريني  
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11.  راأ�ص املال )يتبع(

معلومات اإ�صافية عن منط امل�صاهمني )يتبع(

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

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

12.  تكلفة املبيعات

2016  2017  

1.053.301  10.995.863 مواد خام 

735.064  742.265 تكلفة املوظفني 

672.669  599.451 ا�ستهالك 

246.736  224.911 مواد التغليف 

278.463  311.553 �سيانة واإ�سالح ومرافق 

205.034  287.461    اأخرى 
13.191.267  13.161.504  

13.  الدعم احلكومي 

 يحت�سب مبلغ الدعم احلكومي على اأ�سا�ص الفرق بني التكلفة الفعلية للقمح امل�سرتى وامل�ستخدم يف انتاج املواد املباعة حمليا، زائدًا 31 دينار بحريني 

لكل طن )2016: 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:

2016  2017  
   

11.046.444  10.928.402 التكلفة الفعلية للقمح امل�سرتى وامل�ستخدم 

3.635.661  3.896.180 زائدًا: 31 دينار بحريني لكل طن من القمح املباع حملياً 
    

14.682.105  14.824.582  

)6.492.554(  )6.977.005( ناق�سًا: جمموع املبيعات اخلا�سعة للدعم 
   

8.189.551  7.847.577  

بلغت كميات الدقيق املباع خالل ال�سنة 125.683 طن )2016: 117.279 طن(.

14.  م�صروفات ت�صغيلية اأخرى

2016  2017  

   

837.809  779.304 تكلفة املوظفني 

215.373  228.180 م�سروفات عمومية واإدارية   

26.568  49.313 ا�ستهالك 

34.077  60.000 مكافاأة اأع�ساء جمل�ص الإدارة  

58.900  50.319 ر�سوم مهنية 

128.991  127.615 اأخرى  

1.301.718  1.294.731  

إيضاحات حول البيانات المالية
لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب 2017

بالدينار البحريني  

% من جمموع عدد عدد امل�صاهمني عدد الأ�صهم  الفئــــة*

الأ�صهم ال�صادرة

%18.78 1.695 4.662.826 اأقل من %1

%2.13 2 529.041 1% اإىل اأقل من %5

% 13.36 2 3.317.827 5% اإىل اأقل من %10

- - - 10% اإىل اأقل من %20

- - - 20% اإىل اأقل من %50

%65.73 1 16.322.806 50% واأكرث

%100 1.700 24.832.500
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15.  اإيراد ال�صتثمارات

2016  2017  

   

389.620  152.053 اأرباح الأ�سهم 

187.854  4.331.143 اأرباح من بيع ا�ستثمارات متوفرة للبيع* 

   

577.474  4.483.196 يف 31 دي�سمرب 

*خالل ال�سنة، مت بيع ا�ستثمارات متوفرة للبيع بقيمة 5.332.389 دينار بحريني وبتكلفة اإجمالية قدرها 1.001.246 دينار بحريني نتج عن ذلك 

اأرباحًا بقيمة 4.331.143 دينار بحريني.

16.  اإيرادات اأخرى

2016  2017  
   

10.463  11.366 اإيراد تو�سيل 

17.301  31.088 اإيراد من مطالبات ال�سحنات 

9.192  8.236 اإيراد اخلدمات 

22.534  71.936 فوائد البنوك 

39.006  55.644 اأخرى 

   

98.496  178.270  

17. العائد على ال�صهم

احت�سب العائد على ال�سهم العادي بق�سمة �سايف ربح ال�سنة على املتو�سط املرجح لالأ�سهم العادية ال�سادرة يف ال�سنة املنتهية 31 دي�سمرب 2017 كالتايل: 

2016  2017  

   

803.067  5.003.773 ربح ال�سنة 

   

24.832.500  24.832.500 املتو�سط املرجح لأ�سهم حقوق امللكية 
   

32 فل�ص 202 فل�ص  العائد الأ�سا�سي على ال�سهم  

مل يتم عر�ص العائد املخف�ص لكل �سهم، كون ال�سركة ل متلك اأي اأدوات مالية قابلة للتحويل اإىل اأ�سهم عادية، والتي �ستوؤدي لتخفي�ص العائد لكل �سهم.

18.  التزامات الإيجارات الت�صغيلية

دخلت ال�سركة يف عقود ت�سغيلية متعلقة بالأر�ص واملباين لفرتات ترتاوح ما بني �سنة وخم�ص وع�سرون �سنة. احلد الأدنى للمدفوعات امل�ستقبلية لهذه 

العقود كما يف 31 دي�سمرب هي كالتايل:

2016  2017  

   

54.972  40.332 اأقل من �سنة 

123.525  62.983 ما بني �سنة وخم�ص �سنوات 

115.710  12.780 اأكرث من خم�ص �سنوات 
    

294.207  116.095  

19.  معلومات القطاع

القطاع هو جزء فريد من ال�سركة مرتبط بتقدمي اإما �سلع اأوخدمات )قطاع جتاري( اأو مرتبط بتقدمي �سلع وخدمات يف بيئة حمددة )نطاق جغرايف(، 

اإنتاج الدقيق واملنتجات ذات  لل�سركة هي ب�سكل رئي�سي  الن�ساطات احلالية  ويخ�سع ملخاطر وعوائد تختلف عن مثيالتها لدى القطاعات الأخرى. 

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.

إيضاحات حول البيانات المالية
لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب 2017

بالدينار البحريني  
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20.  املعامالت مع اأطراف ذوي عالقة

تعترب الأطراف ذوي عالقة اإذا كان اأحد الطرفني لديه القدرة على ال�سيطرة على الطرف الآخر اأو ممار�سة تاأثري كبري على الطرف الآخر يف اتخاذ 

القرارات املالية والت�سغيلية. الأطراف ذوي العالقة ت�سمل املوؤ�س�سات التي متار�ص ال�سركة تاأثرياٌ كبريا عليها، كبار امل�ساهمني،اأع�ساء جمل�ص الإدارة 

واأع�ساء الإدارة العليا التنفيذيني لل�سركة. 

اأ( املعامالت والر�صدة مع ومن اأطراف ذوي عالقة

2016  2017  

بيان املركز املايل )�صيطرة م�صرتكة(  )1

3.800  - ذمم مدينة 

1.265.894  421.674 قرو�ص متويل الإ�سترياد 

5.828  1.293 فوائد م�ستحقة على قرو�ص متويل الإ�سترياد 

   

1،275.522  422.967  

2016  2017  

بيان الربح اأو اخل�صارة )�صيطرة م�صرتكة(  )2

10.000  - املبيعات 

32.588  31.763 فوائد على قرو�ص متويل الإ�سترياد 

7.596  7.134 م�سروفات ت�سغيلية اأخرى 

   

50.184  38.897  

ب( املعامالت مع فريق الإدارة العليا

يتكون فريق الإدارة العليا لل�سركة من اأع�ساء جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي 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:

2016  2017  

   
34.077  60.000 خم�س�ص مكافاآت اأع�ساء جمل�ص الإدارة   

61.550  71.994 ر�سوم اأع�ساء جمل�ص الإدارة 

18.325  12.222 م�سروفات اأع�ساء جمل�ص الإدارة الأخرى 

216.387  263.861 رواتب ومنافع اأخرى 

  

330.339  408.077 جمموع املزايا 

21. الأدوات املالية: اإدارة املخاطر والقيمة العادلة

تتكون الأدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية.    

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

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

اإدارة املخاطر اأ( 

تتعر�ص ال�سركة للمخاطر الآتية جراء ا�ستخدام الأدوات املالية: 
 

الئتمان خماطر   •
ال�سيولة خماطر   •

ال�سوق خماطر   •
يعر�ص هذا الإي�ساح معلومات عن تعر�ص ال�سركة لكل من املخاطر املذكورة اأعاله، اأهداف ال�سركة، ال�سيا�سات والإجراءات وكيفية قيا�ص واإدارة 

املخاطر. ويعر�ص هذا الإي�ساح اأي�سًا بع�ص الإف�ساحات الكمية املبينة من خالل هذه البيانات املالية.

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

جمل�ص الإدارة  والرئي�ص التنفيذي لل�سركة.

إيضاحات حول البيانات المالية
لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب 2017

بالدينار البحريني  
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21. الأدوات املالية: اإدارة املخاطر والقيمة العادلة )يتبع(

اإدارة املخاطر )يتبع( اأ( 

بهذه  واللتزام  املخاطر  وملراقبة  املخاطر،  و�سوابط  حدود  ولتعيني  املخاطر،  هذه  وحتليل  على،  للتعرف  املخاطر  لإدارة  ال�سركة  �سيا�سات  اأن�ساأت 

احلدود. تراجع �سيا�سات ونظم مراقبة املخاطر ب�سورة دورية لتعك�ص التغريات يف اأحوال ال�سوق، واأن�سطة ال�سركة. 

خماطر الإئتمان هي املخاطر الناجتة عن ف�سل اأحد الأطراف بالوفاء بالتزاماته املالية عند ا�ستحقاقها مما يوؤدي على تعر�ص الطرف الآخر 

خل�سائر مالية. 

تهدف ال�سركة اإىل 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�ص 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�ص ملخاطر الئتمان، احلد الأق�سى للتعر�ص ملخاطر  الئتمان يف تاريخ بيان املركز 

املايل كان : 

2016  2017  
   

 3.772.219  3.706.444 اأر�سدة لدى البنوك 

 2.608.730   2.742.789 ذمم جتارية وذمم مدينة اأخرى 
 

6.380.949  6.449.233  

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

2016  2017  

2.196.951  2.304.180 حكومية 

411.779  438.609 غري حكومية 

2.608.730  2.742.789  

   

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

اأعمار الذمم املدينة يف تاريخ بيان املركز املايل كالآتي :

 2016    2017   

خم�س�ص انخفا�ص   اإجمايل   خم�ص�ص انخفا�ص  الإجمايل    

القيمة القيمة        

-   1.013.293  -   1.027.285 غري متخلفة ال�سداد وغري منخف�سة القيمة 

متخلفة وغري منخف�سة القيمة:

-   720.382  -   721.730 �سفر – 30 يوم 

-   700.622  -   690.649 31 – 90 يوم 

-   131.428  -   9.426 91 – 120 يوم 

-   43.005  -   293.699 اأكرث من 120 يوم 

متخلفة ومنخف�سة القيمة: 

769    769  769   769 اأكرث من 120 يوم 

     

769   2.609.499  769   2.743.558  

خماطر ال�صيولة 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 لأخذ ال�سلفيات لكن لديها القدرة على جمع املال من البنوك بعد فرتة اإخطار ق�سرية.

إيضاحات حول البيانات المالية
لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب 2017

بالدينار البحريني  
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21. الأدوات املالية: اإدارة املخاطر والقيمة العادلة )يتبع(

اإدارة املخاطر )يتبع( اأ( 

التايل ميثل ال�ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية:

اأكرث من  5 – 1 6 �أ�سهر -   6 – 3 �صفر-3  القيمة    

5 �صنوات �صنوات  �صنة واحدة  �صهور  �صهور  الدفرتية   
      

31 دي�سمرب 2017      
      

-  -  -  -  369.280  369.280 ذمم جتارية دائنة واأخرى 

-  -  -  482.354  2.556.268  3.038.622 قرو�ص متويل ا�سترياد 

-  -  -  -  253.004  253.004 اأرباح اأ�سهم م�ستحقة 
      

-  -  -  482.354  3.178.552  3.660.906   

اأكرث من  5 – 1 6 اأ�سهر -   6 – 3 �سفر-3  القيمة    

5 �سنوات �سنوات  �سنة واحدة  �سهور  �سهور  الدفرتية   

      

31 دي�سمرب 2016      

      

-  -  -  4.548  2.225.865  2.230.413 ذمم جتارية وذمم دائنة 

-  -  -  -  1.679.407  1.679.407 قرو�ص متويل ا�سترياد 

-  -  -  -  237.461  237.461 اأرباح اأ�سهم م�ستحقة 

      

-  -  -  4.548  4.142.733  4.147.281   

خماطر ال�صوق هي خماطر التغري 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 ل�سادري تلك الأوراق املالية اأو عوامل اأخرى توؤثر على جميع ال�ستثمارات املوجودة يف ال�سوق.

تتعر�ص ال�سركة ملخاطر ال�سوق املتعلقة بال�ستثمارات املتوفرة للبيع.

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.

القيمة العادلة وت�صنيف الأدوات املالية ب( 

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

القيمة اإجمايل القيمة  اأخرى بالتكلفة  متوفرة للبيع  قرو�ص وذمم   2017

العادلة الدفرتية  املطفاأة  مدينة    

3.707.213  3.707.213  -  -  3.707.213 نقد واأر�سدة لدى البنوك 

2.742.789  2.742.789  -  -  2.742.789 ذمم جتارية مدينة واأخرى 

6.731.064  6.731.064  -  6.731.064  - ا�ستثمارات متوفرة للبيع 

     

13.181.066  13.181.066  -  6.731.064  6.450.002  

     

369.280  369.280  369.280  -  - ذمم جتارية دائنة واأخرى 

3.038.622  3.038.622  3.038.622  -  - قرو�ص متويل ا�سترياد 

253.004  253.004  253.004  -  - اأرباح اأ�سهم م�ستحقة 
     

3.660.906  3.660.906  3.660.906  -  -  

إيضاحات حول البيانات المالية
لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب 2017

بالدينار البحريني  
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21. الأدوات املالية: اإدارة املخاطر والقيمة العادلة )يتبع(

القيمة العادلة وت�صنيف الأدوات املالية )يتبع( ب( 

القيمة اإجمايل القيمة  اأخرى بالتكلفة  متوفرة للبيع  قرو�ص وذمم   2016

العادلة الدفرتية  املطفاأة  مدينة    

     

3.774.009  3.774.009  -  -  3.774.009 نقد واأر�سدة لدى البنوك 

2.608.730  2.608.730  -  -  2.608.730 ذمم جتارية مدينة واأخرى 

6.275.515  6.275.515  -  6.275.515  - ا�ستثمارات متوفرة للبيع 
     

12.658.254  12.658.254  -  6.275.515  6.382.739  

     

2.230.413  2.230.413  2.230.413  -  - ذمم جتارية دائنة واأخرى 

1.679.407  1.679.407  1.679.407  -  - قرو�ص متويل ا�سترياد 

237.461  237.461  237.461  -  - اأرباح اأ�سهم م�ستحقة 
     

4.147.281  4.147.281  4.147.281  -  -  

تراتيبيات القيمة العادلة

القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن به مبادلة اأ�سل اأو �سداد اإلتزام بني طرفني ملمني باملعاملة وعلى اأ�س�ص جتارية، بني امل�ساركني يف ال�سوق يف تاريخ 

القيا�ص يف ظل ظروف ال�سوق احلالية ويف حالة عدم وجود ذلك يتم القيا�ص بناًء على اأف�سل �سعر لل�سوق ميكن لل�سركة الو�سول اليه. القيمة العادلة 

للمطلوبات يكون بناًء على خماطر عدم الداء.

من اأ�س�ص تعريف القيمة العادلة هو افرتا�ص مبداأ ا�ستمرارية ال�سركة بدون وجود اأية نية اأو حاجة اإىل ت�سفيتها اأو تخفي�ص م�ستوى عملياتها اأو الدخول 

يف معامالت ذات �سروط غري مر�سية.

فيما عدا بع�ص ال�ستثمارات املتوفرة للبيع التي تظهر بالتكلفة مطروحًا منها انخفا�ص القيمة مببلغ ل �سيء )2016: 40.541 دينار بحريني(، فاإن 

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ل تختلف اختالفًا جوهريًا عن قيمها الدفرتية.

يحلل اجلدول اأدناه الأدوات املالية بالقيمة العادلة يف نهاية الفرتة ح�سب م�ستويات تراتيبة القيمة العادلة التي عليها مت ت�سنيف قيا�ص القيمة العادلة. 

املبالغ الظاهرة تعتمد على القيمة امل�سجلة يف بيان املركز املايل.

امل�ستوى1:  اأ�سعار ال�سوق املدرجة )غري املعدلة( يف �سوق ن�سط لأ�سل مايل اأو التزام مماثل.

امل�ستوى2: تقنيات 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، واأ�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�ستوى3: تقنيات 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.

اجلدول التايل يحلل املوجودات واملطلوبات املالية الظاهرة بالقيمة العادلة، بطريقة التقييم:

يف 31 دي�سمرب 2017 امل�صتوى1 امل�صتوى2 امل�صتوى3 املجموع 
    

 ا�ستثمارات متوفرة للبيع :

  اأوراق مالية يف حقوق امللكية - - - - 

�سناديق مدارة من قبل الغري 6.731.064 - - 6.731.064 

    

 6.731.064 - - 6.731.064 

إيضاحات حول البيانات المالية
لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب 2017

بالدينار البحريني  
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21. الأدوات املالية: اإدارة املخاطر والقيمة العادلة )يتبع(

القيمة العادلة وت�صنيف الأدوات املالية )يتبع( ب( 

يف 31 دي�سمرب 2016 امل�ستوى1 امل�ستوى2 امل�ستوى3 املجموع 

    

 ا�ستثمارات متوفرة للبيع :

  اأوراق مالية يف حقوق امللكية 5.793.779 - - 5.793.779 

�سناديق مدارة من قبل الغري - 441.195 - 441.195 

    

 6.234.974 - 441.195 5.793.779 

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�ص املال

التطورات  واملحافظة على  وال�سوق،  والدائنون  امل�ستثمرون  ثقة  للمحافظة على  راأ�سمالية قوية  املحافظة على قاعدة  الإدارة هي  �سيا�سة جمل�ص  اإن 

امل�ستقبلية لل�سركة. يقوم اأع�ساء جمل�ص الإدارة مبراقبة العائد على راأ�ص املال والذي تعرفه ال�سركة مبجموع حقوق امل�ساهمني وم�ستوى الربحية على 

الأ�سهم للم�ساهمني.

مل يكن هناك تغري يف اأ�سلوب  اإدارة راأ�سمال ال�سركة خالل ال�سنة ومل يكن هناك اأي�سًا اأي متطلبات راأ�سمالية مفرو�سة خارجيًا على ال�سركة. 

22. املخ�ص�صات املقرتحة واأرباح الأ�صهم

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

2016  2017  

   

496.511  496.511 اأرباح اأ�سهم نقدية بواقع 20 فل�ص لل�سهم )2016: 20 فل�ص لل�سهم( 

20.000  20.000 تربعات خريية 

286.556  4.487.262 حتويل اإىل اأرباح م�ستبقاة 

كما يو�سي املجل�ص بدفع 60.000 دينار بحريني كمكافاآت لأع�ساء جمل�ص الإدارة )2016: 34.077 دينار بحريني(.

23. اأرقام املقارنة

مت اإعادة ت�سنيف بع�ص اأرقام املقارنة لل�سنة ال�سابقة، عند ال�سرورة، لإعطاء مقارنة عادلة مع عر�ص ال�سنة احلالية. اإن اإعادة الت�سنيف مل توؤثر على 

الأرباح اأو جمموع الدخل ال�سامل اأو جمموع حقوق امللكية املعلنة �سابقًا.

إيضاحات حول البيانات المالية
لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب 2017

بالدينار البحريني  
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االحـتـفـال بـاألحـداث االجـتـمـاعـيـة والـمـنـاسـبـات الخـاصــة

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




