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حضرة صاحب الجاللة الملك  

 حمد بن عيسى آل خليفة 

 ملك مملكة البحرين المفدى 

صاحب السمو الملكي األمير  

 سلمان بن حمد آل خليفة 

بحرين المفدى ملك مملكة ال  

صاحب السمو الملكي األمير  

 خليفة بن سلمان آل خليفة 

 رئيس الوزراء الموقر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المحتويات 

 

 7 

 8 

 10 

 11 

 26 

 29 

 33 

 34 

 35 

 37 

 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2019السنوي التقرير  -المطاحن            7

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 قيمنا                           

 داعمة ▪

 نهج الفريق ▪

 الشعور بالملكية  ▪

 الشعور باإللحاح  ▪

 المرونة   ▪

   

 

 

 

 بال حدود  ▪

 نظرة ثاقبة  ▪

 قابلية التغيير ▪

 االحتياجات المتنوعة  ▪

 القيم المشتركة  ▪

 النزاهة ▪

 

 

 رؤيتنا

ى الريادة في  لأن نلهم أصحاب المصلحة لدينا في تقديم المنتجات الصحية والمحافظة ع
مجال األمن الغذائي في مملكة البحرين أن نلهم أصحاب المصلحة لدينا في تقديم 

ى الريادة في مجال األمن الغذائي في مملكة البحرين  لالمنتجات الصحية والمحافظة ع  

 

نامهمت  

سنبرهن على التزامنا الهادف والعاجل لتحقيق األمن الغذائي في مملكة البحرين وسنسعى  
كما سنسعى من خالل التواصل الفعال   للتميز في تصنيع منتجاتنا والخدمات التي نقدمها. 

وسنستلهم من خالل التعليم المستمر ليكون عامالُ   النتائج اإليجابية.والملموس على تعزيز 
ن خالل تعزيز مرافق التصنيع سنقود  م لق التفاهم واالنبهار عند عرض منتجاتنا.مساعدا لخ

 األفراد والمجتمعات إلى التصرف بحكمة وبنظرة مستدامة عند تقديمنا للمنتجات الغذائية. 

 

 حمر ▪

 مؤسساتي  ▪

 تميز ▪

 الثقة ▪

 الوفاء  ▪
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بالنيابة عن إخواني واخواتي أعضاء مجلس اإلدارة، يسعدني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة البحرين لمطاحن 

المالي، ومستويات العوائد للمساهمين ترسيخاً لمكانتنا األداء في  تحسن، حيث حققت الشركة نتائج متميزة و2019الدقيق لعام 

 .في السوق المحلي البحريني

وتجدون حضراتكم من خالل التقرير أن شركة المطاحن حافظت على موقعها الرائد في سوق البحرين وفي تسويق جميع منتجاتها، 

دينار بحريني، وذلك في ظل التحديات االقتصادية المستمرة  1,582,547كما وأنها حققت وهلل الحمد ربح صافي لهذا العام بلغ 

التي تشهدها البحرين ويأتي هذا التوفيق من هللا ومن تنفيذ ما جاء في الخطط اإلستراتيجية للشركة وذلك ما أتاح لنا أن نستمر في  

 أداء دورنا الوطني. 

 أرباح المساهمين

 م وكما يلي: 2019ديسمبر  31ع أرباح عن السنة المنتهية في يتوزي إلدارةكما يسرني أن أعرض عليكم توصية مجلس ا

  248,256% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً 10فلسا للسهم الواحد أو  10توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع  -

 دينار بحريني.

 دارة. دينار بحريني مكافأة السادة أعضاء مجلس اإل 60,000تخصيص مبلغ  -

 دينار بحريني لألعمال الخيرية.  20,000تخصيص مبلغ  -

 

 التركيز على حوكمة الشركات 

مساهمينا األعزاء، إن مجلس اإلدارة يؤكد لكم حرصه الدائم على التطوير وتوسعة أنشطة الشركة مع اإللتزام بمعايير الحوكمة 

لمحافظة على مكانة الشركة وإلتزامها برسالتها ة، بما يضمن ا الصحة والسالمونظم الرقابة والضبط الداخلي والجودة مع تطبيق نظم  

 المتمثلة في حفظ األمن الغذائي. 

 عبداللطيف خالد العوجان 
 رئيس مجلس اإلدارة 
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 تطلعاتنا المستقبلية

 

وتحظى جهود اإلدارة التنفيذية للمطاحن بدعم مجلس اإلدارة الكامل وسيستمر التعاون الوثيق بين المجلس واإلدارة التنفيذية لمتابعة 

تحديات الظروف السائدة في بيئة األعمال، وللمواصلة في تطوير مرافق الشركة الصناعية  زمة لمواجهة  اإلجراءات الالاتخاذ كافة  

 ودورها الوطني لدعم األمن الغذائي في مملكتنا الحبيبة.والسعي للحفاظ على ريادة الشركة 

 تقدير وعرفان

رفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب  يسر مجلس اإلدارة بالنيابة عن مساهمي الشركة أن يغتنم هذه الفرصة لي 

عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وحضرة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الجاللة الملك حمد بن  

على ونائب رئيس احب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد والقائد األرئيس الوزراء الموقر، وحضرة ص

الوكالء والمدراء ورؤساء األقسام في إدارات ومؤسسات المملكة على  الوزراء األول الموقر، وإلى أصحاب السعادة الوزراء و

 توجيهاتهم السديدة ودعمهم الدائم للشركة. 

كني مجلس اإلدارة في تقديم شكرنا ممكناً من دون العمل الشاق والتفاني من اإلدارة والموظفين، هذا ويشارإن نجاح الشركة لم يكن  

. ونحن  2019جميع العاملين بها لتفانيهم في العمل وتحقيق ألفضل النتائج الممكنة في عام وتقديرنا وإمتناننا إلدارة الشركة و

قبالً بإذن  ونحن على ثقة بأن هذا الفريق سيواصل تحقيق أفضل النتائج الممكنة مست محظوظون بمثل هذا الفريق الملتزم والمتميز،

 هللا تعالى.

 

 

 

 

 

 

 عبد اللطيف خالد العوجان           

 رئيس مجلس اإلدارة               
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 ، وكيفية تطبيقها. 2019اتخاذها الستكمال ميثاق حوكمة الشركات خالل عام بيان باإلجراءات التي تم  .1

 اإلجراءات والسياسات الخاص بحوكمة الشركات واللوائح التنظيمية للجان مجلس اإلدارة وفقاً لميثاق الحوكمة. ث دليل تم تحدي  •

 تم توقيع إقرار اإلستقاللية لكل عضو مجلس ادارة مستقل.  •

 ق نظام "سجالت". إلتزام الشركة بمتطلبات الميثاق وإرسالها الى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن طري تم تقييم مدى  •

 وفقاً للجدول التالي:  2019بيان بتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم في أسهم الشركة خالل العام  .2

 الشركة بين أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم. أي تعامالت تذكر في أسهم  2019لم تتم خالل عام  •
 

 تشكيل مجلس اإلدارة:  .3

 لتالي: ة الحالي وفقا للجدول ابيان تشكيل مجلس اإلدار  - أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيد عبداللطيف خالد العوجان

 مستقل –غير تنفيذي 

 الخبرات 

 عاماً من الخبرة في مجال إدارة االعمال الخاصة ومجالس اإلدارة 45 ▪

 المؤهالت

 شهادة عامة في إدارة االعمال من بريطانيا ▪

 تعيين له  وأ انتخابيخ أول المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تار

 2020مارس  – 2014مارس 

 عضوياتهم ومناصبهم في أي شركة أخرى

  السيد صالح محمد مشاري الكليب
 مستقل –غير تنفيذي 

 الخبرات 

 مجال الهندسة الميكانيكية ومجالس اإلدارةعاماً من الخبرة في  42 ▪

 المؤهالت

 بكالوريوس الهندسة الميكانيكية ▪

 المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب أو تعيين له 

 2020مارس  – 2015يوليو  ▪

 عضوياتهم ومناصبهم في أي شركة أخرى

 الدقيق والمخابز الكويتيةشركة مطاحن  –رئيس مجلس اإلدارة  ▪

 بنك الكويت الصناعي –نائب رئيس مجلس اإلدارة  ▪

 

 

 

 شركة عبداللطيف خالد العوجان العقارية –مجلس اإلدارة رئيس  ▪

 شركة عبداللطيف خالد العوجان وأوالده –ئيس مجلس اإلدارة ر ▪

 شركة الترفيه العائلي  –رئيس مجلس اإلدارة  ▪
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 السيدة أفنان راشد الزياني 

 مستقل –غير تنفيذي 

 الخبرات 

ً  35عاماً من الخبرة وتتضمن أكثر من  42 ▪  إدارة األعمالفي قطاع  عاما

 المؤهالت

( من جامعة تكساس تك في الواليات 1977  –  1976بكالوريوس في علم تكنلوجيا تصنيع األغذية ) ▪

 1975 – 1973المتحدة األمريكية. وذات التخصص من الجامعة األمريكية في بيروت 

  اهو تعيين لا كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب أتهالمدة التي قض

 2020مارس  – 2012يونيو  ▪

 في أي شركة أخرىا ومناصبه اعضوياته

 (. 2004 – 2002رئيس جمعية سيدات االعمال البحرينية ) ▪

- 2009رئيسة شبكة سيدات االعمال في الشرق االوسط وشمال افريقيا ومقرها مملكة البحرين ) ▪

 ( وامينها المالي حالياً.2012

االعمال البحرينية في اللجنة العليا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عضو ممثل لجمعية سيدات  ▪

 . 2013حتى 

 . 2015 – 2003عضو مجلس إدارة مؤسسة االيام للنشر  ▪

ممثلة غرفة تجارة وصناعة البحرين في لجنة جائزة صاحبة السمو الملكي االميرة سبيكة بنت  ▪

 . 2016- 2004ابراهيم آل خليفة لتمكين المرأة 

 . 2021-2012ارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق رئيس لجنة التدقيق منذ عضو مجلس إد ▪

وتقلدت منصب نائب رئيس مجلس االدارة  2016-2011عضو مجلس إدارة بورصة البحرين  ▪

 ورئيسة لجنة التدقيق.

 عضو امانة لجنة شئون عمل المرأة العربية تحت منظمة العمل العربية. ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 تشكيل مجلس اإلدارة )تابع( 
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 ضي السيد عباس عبدالمحسن ر

 مستقل –غير تنفيذي  

 الخبرات 

عاًما من الخبرة في مجال المحاسبة العامة ، ومراجعة حسابات مؤسسات القطاعين   31لديه أكثر من   ▪

العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ودوليًا )بما في ذلك الواليات المتحدة األمريكية 

 المتحدة(.والمملكة 

 المؤهالت

 (، الواليات المتحدة األمريكية.CPAعتمد )محاسب قانوني م ▪

 محاسب عربي معتمد. ▪

جامعة مين، الواليات  –( تخصص قانون تجاري ومالية MBAماجستير في إدارة األعمال ) ▪

 المتحدة األمريكية.

 الواليات المتحدة األمريكية.(، جامعة هيوسن، والية مين، MSBماجستير في العلوم المالية ) ▪

 لة الكويت.جامعة الكويت، دو بكالوريوس محاسبة، ▪

 (.INSEADمدير معتمد، برنامج ) ▪

 المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب أو تعيين له 

  2020مارس  – 2014مارس  ▪

  عضوياتهم ومناصبهم في أي شركة أخرى

 ش.م.ب. )مقفلة(. عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية لمجموعة سوليدرتي القابضة   ▪

 عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق في نسيج ش.م.ب. )مقفلة(، البحرين. ▪

 عضو مجلس إدارة منتجع وسبا قصر العرين، البحرين.  ▪

 عضو ورئيس مجلس إدارة مجموعة شاهين ش.م.ب. )مقفلة(. ▪

 التدقيق بغرفة تجارة وصناعة البحرين. رئيس لجنة  ▪

 المهني، البحرين.المالية للمجلس األعلى للتدريب عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة  ▪

عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة األهلية للتأمين 

 ش.م.ب.، البحرين.

 

 

 

 

 

 

 

 

                 تشكيل مجلس اإلدارة )تابع( 

 

 



 

 2019السنوي التقرير  -المطاحن            14

 

 

 

 

 عبدالحميد زينللسيد أيمن ا

 مستقل –غير تنفيذي  

 الخبرات 

 جلس التعاون الخليجي لمجال اإلداري والمالي في دول معاًما في ا 23ديه خبرة تزيد عن  ▪

 المؤهالت

ماجستير إدارة أعمال من جامعة ويبستر ، كلية األعمال ، أورالندو ، الواليات المتحدة  ▪

 األمريكية.

الحاسوب من جامعة فلوريدا الجنوبية، كلية الهندسة ، الواليات المتحدة بكالوريوس في علوم  ▪

 األمريكية.

 ضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب أو تعيين له التي ق المدة 

 2020مارس  – 2017مارس  ▪

 عضوياتهم ومناصبهم في أي شركة أخرى

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

 . 2015إلى  2012لاير كابيتا من  -الرئيس التنفيذي  ▪

 ، عمان.   2007إلى  2005ان للتطوير من ارة شركة عمعضو مجلس إد  ▪

 ، عمان.  2007إلى  2004رئيس مجلس إدارة شركة الباطنة للتنمية واالستثمار القابضة من  ▪

غرفة البحرين لحل   -مستشار الرئيس التنفيذي  -رية القائم بأعمال رئيس الشؤون المالية واإلدا ▪

 ، البحرين. 2012إلى    2011المنازعات من 

 ، الواليات المتحدة األمريكية.  2000إلى    1996من    BAE SYSTEMS  -س كمبيوتر  ندمه ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                 تشكيل مجلس اإلدارة )تابع( 
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   السيد عادل أحمد عبدالملك.

 غير مستقل  –غير تنفيذي 

 الخبرات 

 سنة في مجال التسويق والشؤون المالية.  34خبرة تزيد عن  لديه  ▪

 المؤهالت

  ماجستير في الشؤون المالية

 مستقل –ر تنفيذي يغ ▪

 المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب أو تعيين له 

 2020مارس  – 2014مارس  ▪

 عضوياتهم ومناصبهم في أي شركة أخرى

شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )جيبك( حتى  –المدير المالي وسكرتير مجلس اإلدارة  ▪

 . 2018يناير  31تاريخ 

 

 

 مروان خالد طبارالسيد 

 مستقل –غير تنفيذي 

 الخبرات 

عمل في قسم الشركات العالمية و الخدمات المصرفية اإلستثمارية في سيتي جروب في نيويورك  ▪

 ولندن والبحرين 

 المؤهالت

 شهادة ماجستير في اإلدارة الهندسية من جامعة ديوك بالواليات المتحدة األمريكية. ▪
العلوم في الهندسة الكهربائية واالقتصاد من جامعة ديوك بالواليات المتحدة يوس شهادة بكالور ▪

 األمريكية.

 المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب أو تعيين له 

 2020مارس  – 2014مارس  ▪

 عضوياتهم ومناصبهم في أي شركة أخرى

 ن. حريالببورصة   –نائب رئيس مجلس اإلدارة  ▪
 سترا توم البحرين شركة استشارية إدارية.  –الشريك اإلداري   ▪
 بنك البحرين للتنمية –عضو مجلس اإلدارة   ▪

 

 

 

 

 

 

 

                 تشكيل مجلس اإلدارة )تابع( 
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 د. مروة خالد الصباغ 

 لغير مستق –غير تنفيذي 

 الخبرات 

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

 المؤهالت

 سريري.بحاث الطب الدكتوراه في أ ▪
 جامعة نوتنغهام، بريطانيا -البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( علم األحياء  ▪

 اا كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب أو تعيين لهتهالمدة التي قض

 2020مارس  – 2014مارس  ▪

 في أي شركة أخرى اومناصبه اعضوياته

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

 

 بيان بما يلي:   - ب

 

 . )السابق(  2018جملة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام  .1

مبلغ وقدره  2018بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس إدارة الشركة في عام   60,000 دينار بحريني.    

والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي   )المعني( 2019حة عن العام مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترجملة  .2

 .للمصادقة عليها

مبلغ وقدره  2019عضاء مجلس إدارة الشركة في عام  بلغ إجمالي المكافآت المقترحة أل 60,000 دينار بحريني.    

  2019ا أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية للعام  بيان بتفاصيل بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاه .3

 وفقاً للجدول التالي:  )المعني(

 

# 
المنبثقة عن المجلس بدالت حضور جلسات اللجان   

 عدد اإلجتماعات  قيمة البدل  اسم اللجنة 

 5 10,300 لجنة التدقيق  1

 4 9,150 لجنة الترشيحات والمكافآت  2

 1 2,000 لجنة الحوكمة  3

شتريات الم لجنة 6  16,100 10 

 2 2,700 لجنة اإلستثمار 7

 

 

 

 

 

 

                 تشكيل مجلس اإلدارة )تابع( 
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مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور    )المعنية(   2019السنة المالية  عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل   - ج

 الشخصي أو عن طريق وسائل اإلتصال المرئي لجميع األعضاء مع بيان األعضاء الحاضرين بالوكالة. 

 

 

 4 3 2 1 عدد االجتماعات 

فبراير  12 تواريخ االجتماعات  مايو  14  أغسطس  4  أكتوبر  30   

     المنصب  اسم العضو 

 √  √  √  √  رئيس مجلس اإلدارة  السيد عبداللطيف خالد العوجان 

 √  √  √  √  نائب رئيس مجلس اإلدارة  السيد صالح محمد الكليب 

 √* √* √  √  عضو مجلس اإلدارة  السيدة أفنان راشد الزياني

 √  √   √  √  عضو مجلس اإلدارة  السيد عباس عبدالمحسن رضي 

عبدالملك السيد عادل أحمد   √  √  √  √  عضو مجلس اإلدارة  

 √  √* √  √  عضو مجلس اإلدارة  السيد مروان خالد طبارة 

 √  √  √  √  عضو مجلس اإلدارة  د. مروة خالد الصباغ

 x √  √  √  عضو مجلس اإلدارة  السيد أيمن عبدالحميد زينل

 

 *حضر اإلجتماع عن طريق االتصال. 

 

 

 4 3 2 1 عدد االجتماعات 

 إجتماع خاص  إستثنائي  إستثنائي  إجتماع خاص  اإلجتماعات اإلستثنائية 

يناير  13 تواريخ اإلجتماعات  مارس  25  مايو  5  مايو  22   

     المنصب  اسم العضو 

 √  √  √  √  رئيس مجلس اإلدارة  السيد عبداللطيف خالد العوجان 

 √  √  √  √  نائب رئيس مجلس اإلدارة  السيد صالح محمد الكليب 

 √  √  √  √  عضو مجلس اإلدارة  السيدة أفنان راشد الزياني

 √  √  √  √  عضو مجلس اإلدارة  السيد عباس عبدالمحسن رضي 

 √  √  x √  عضو مجلس اإلدارة  السيد عادل أحمد عبدالملك 

 √  √  √  √  عضو مجلس اإلدارة  السيد مروان خالد طبارة 

 √  √  √  √  عضو مجلس اإلدارة  د. مروة خالد الصباغ

 x x √  √  عضو مجلس اإلدارة  السيد أيمن عبدالحميد زينل

 

 

بيان مهام واختصاصات مجلس اإلدارة التي قامت بها اإلدارة التنفيذية بناًء على تفويض من المجلس إلى اإلدارة مع تحديد مدة   -د 

 وصالحية التفويض. 

 أسند أدائها لإلدارة التنفيذية للشركة. اإلدارة  عام أي من مهام مجلسلم تكن هناك خالل ال -
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 بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة )أصحاب المصالح( مع توضيح طبيعة العالقة ونوع التعامل.  -ه 

ور التالية: أي تعامالت تذكر مع أعضاء اإلدارة العليا الرئيسيين عدى األم 2019 العاملم تتم خالل   

 

 المبلغ  نوع التعامل 

مخصص مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن  
2019العام   

60,000 

 83,050 أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة

 16,612 مصروفات أعضاء مجلس اإلدارة األخرى 

 130,599 رواتب ومنافع أخرى 

 290,261 المجموع 

 

 

المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي    الصف األول والثاني بحد أدنى، على أن يشمل الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة بحيث يشمل   -و 

 ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة. 

 

 

 والعالوات الرواتب والفوائد ذلك  في  بما  موظفين(، خمسة الرئيسين )أكبر  التنفيذية  اإلدارة  لموظفي  المدفوعة  المكافآت  جملة -ي

 .إلخ ...والمعاشات الخدمة نهاية ومكافأة  األسهم  ت وخيارا والزيادات 

 دينار بحريني.  130,599بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة لموظفي اإلدارة التنفيذية الرئيسيين مبلغ وقدره  -
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 الخارجي: مدقق الحسابات  .1

 تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين وأدائه المهني.  - أ

 

عاماً. بدأت كشركة محلية صغيرة حيث تأسست في عام   05اً في مملكة البحرين زادت عن تمتلك شركة "كي بي أم جي" حضور

بحرين واحدة من أكبر وأعرق  م على يد المرحوم جاسم محمد فخرو و االستاذ حسين قاسم. أصبحت "كي بي أم جي" في ال1968

موظفاً وشريكاً محترفاً.   380في البحرين أكثر من شركات الخدمات المهنية العالمية في البالد. يعمل لدى شركة "كي بي أم جي"  

لة ويشغلون العديد من المناصب القيادية والمهنية العليا في الشركة. % من إجمالي القوى العام60يمثل البحرينيون أكثر من   

ً   2019ديسمبر  31عمل مدققو "كي بي أم جي" على تدقيق البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في   للمعايير الدولية للتدقيق.  وفقا

لى األطراف المسؤولين عن  لناجمة عن اجراءات التدقيق اإن مدققي "كي بي أم جي" مطالبون وفقاً لتلك المعايير بإيصال المسائل ا

اللذين من ضمنهم إما أعضاء من مجلس اإلدارة أو أعضاء لجنة التدقيق أنفسهم. شؤون الحوكمة و  

 

ة لتمكينهم من إنجاز مسؤولياتهم المهنية على أكمل وجه دون أي تدخل أو تأثير  تي يراها المدققون ضروري يتم التدقيق بالطريقة ال

قون بفهم النظام المحاسبي للشركة ونظام الرقابة الداخلي من  أي من أفراد اإلدارة التنفيذية أو أعضاء مجلس اإلدارة. يلتزم المدق

اإلختبارات التي يقوم بها المدقق بإختالف تقييمهم لنظام المحاسبة في الشركة ونظام   أجل تقييم مدى كفاءته، وتختلف طبيعة ومدى

. الرقابة الداخلية   

 

، إضافة  )المعني( 2019مدقق الحسابات الخارجي خالل العام بيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها  - ب

 بات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي: إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسا

 

 

 كي بي أم جي فخرو  اسم مكتب التدقيق 

كمدقق حسابات خارجي للشركة  عدد السنوات التي قضاها المكتب   
6 سنوات   

المسئول عن تدقيق حسابات الشركةاسم الشريك   جعفر القبيطي 

الشريك المسئول عن تدقيق حسابات   عدد السنوات التي قضاها

ركة الش  

6 سنوات   

)دينار(  )المعني(  2019إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام   دينار بحريني 19,650 

التدقيق للبيانات  أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف  

)دينار( إن وجدت وفي حال عدم   )المعني(   2019المالية لعام 

 وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً 

5016,5  دينار بحريني 
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 لجنــة التدقيــق:  .2

 أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها. . أ 

 أعضاء لجنة التدقيق: 

 عبدالمحسن رضي السيد عباس  •
 السيدة أفنان راشد الزياني •
 السيد عادل أحمد عبدالملك  •
 السيد أيمن عبدالحميد زينل •

 

 أختصاصات لجنة التدقيق: 

 لممارسات المحاسبية الهامة المعتمدة وأي تغييرات فيها. سياسات وامراجعة ال .1

المركزي والمتطلبات القانونية األخرى فيما يتعلق بالتقارير التأكد من اإلمتثال لمعايير المحاسبة المطبقة وقواعد بنك البحرين  .2

 المالية. 

 التأكد من وضوح وكفاية التقارير المالية.  .3

 مة. ام التدقيق الداخلي والحوكمراجعة أي تغيير مقترح لمه .4

 في اتخاذ القرارات التنفيذية.التأكد من أن المراجعين الداخليين يتمتعون بالموارد الكافية وأن لديهم مكانة مناسبة وأن ال يشاركون   .5

 مراجعة خطط التدقيق المقترحة للمدقق الداخلي.  .6

 مراجعة ردود اإلدارة وخطط العمل فيما يتعلق بتلك النتائج.اإلطالع على تقارير المدقق الداخلي وما توصل إليه من نتائج و .7

 جلس اإلدارة. التأكد من مستوى التواصل المفتوح بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي وم .8

  مراجعة عملية اختيار مدقق الحسابات الخارجي، وتقديم التوصيات المناسبة إلى المجلس فيما يتعلق بتعيين المدقق الخارجي وإعادة .9

 تعيينه وإلغاؤه. 

 التأكد من استقاللية مدققي الحسابات الخارجيين وموضوعيتهم وفعاليتهم.  .10

ترات متفق عليها وتقديم توصية إلى المجلس، والنظر في الرسوم المستحقة لمدقق  التأكد من تدوير شريك المدقق الخارجي على ف .11

 الحسابات الخارجي. 

 ات الخارجي. مراجعة خطط التدقيق المقترحة لمدقق الحساب  .12

 التأكد من االمتثال لخطط التدقيق.  .13

 دارة وخطط العمل فيما يتعلق بتلك النتائج.اإلطالع على تقارير المدقق الخارجي فيما يتعلق بنتائج المراجعة الرئيسية، وردود اإل .14

 . مراقبة مدى مالءمة سياسة إدارة المخاطر واإلشراف وأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتمدها الشركة .15

 التأكد من تحديث أنظمة الرقابة الداخلية.  .16

 تحديد وقياس المخاطر المادية التي تواجه الشركة.  .17
 
 

 

عقدتها لجنة التدقيق خالل السـنة وتواريخها لمناقشـة المسـائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، عدد اإلجتماعات التي   . ب 

 اإلجتماعات المنعقدة.وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لألعضاء في 

 5 4 3 2 1 عدد اإلجتماعات 

  12 تواريخ اإلجتماعات 
 فبراير 

مايو  8 أغسطس  1  أكتوبر  19  أكتوبر  28   

      المنصب  اسم العضو 

السيد عباس  
 عبدالمحسن رضي 

 √  √  √  √  √  رئيس اللجنة 

السيدة أفنان راشد  
 الزياني

نائب رئيس  
 اللجنة 

 √  √  √*  √ x 

السيد عادل أحمد  
الملكعبد  

 √  √  √  √  √  عضو اللجنة 

السيد أيمن 
 عبدالحميد زينل

 √  √  √  √  √  عضو اللجنة 

 

االتصال. *حضر اإلجتماع عن طريق   
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 لجنة الترشيح والمكافآت:  .3

 سماء أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.أ . أ 

 

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت: 

 الد العوجان السيد عبداللطيف خ •
 السيد صالح محمد مشاري الكليب  •
 السيد عباس عبدالمحسن رضي  •
 د. مروة خالد الصباغ •

 

 ة الترشيحات والمكافآت: لجن  أختصاصات 

 إجراء تقييم دوري للمهارات المطلوبة ألداء مهام المجلس بفعالية، مع مراعاة التوجه االستراتيجي للشركة.  .1

والحجم والتشكيل )بما في ذلك موازنة المهارات  لى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالهيكل المراجعة المنتظمة وتقديم التوصيات إ .2

 والخبرة( للمجلس وفعالية المجلس ككل، وإبقاء احتياجات القيادة للشركة قيد المراجعة، سواء التنفيذية وغير التنفيذية. والمعرفة 

 إعداد وصف وظيفي لمناصب معينة.  .3

 ( لملء الشواغر وترشيحهم لموافقة المجلس. التنفيذيين وغير التنفيذيينتحديد المرشحين المناسبين ) .4

مدراء عند التعيين على خطاب تعيين رسمي يحدد إلتزام الوقت والمسؤولية المنصوص عليها في  التأكد من حصول جميع ال .5

 التعيين بما في ذلك أي مسؤوليات تتعلق بلجان المجلس. 

 ة. مراجعة األداء السنوي لمجلس اإلدار .6

المناسب بما يلبي إحتياجات   إعطاء األهمية الكاملة لتخطيط الخالفة المناسب، والتأكد من أن العمليات والخطط في موضعها .7

 المجلس. 

 إجراء التغييرات الالزمة في شروط المكافأة أو العقد ألعضاء مجلس اإلدارة.  .8

 آخرين في اإلدارة التنفيذية العليا. اإلطالع على مدفوعات نهاية الخدمة للمدراء التنفيذيين وأي أعضاء  .9

 

 

لســنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضــور الشــخصــي لجميع بيان بعدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل ا . ب 

 أعضاء اللجنة.

 

 3 2 إستثنائي  1 عدد اإلجتماعات 

فبراير  12 تواريخ اإلجتماعات  مارس  25  مارس  14  ديسمبر  1   

     المنصب  اسم العضو 

السيد عبداللطيف  
 خالد العوجان 

 √  √  √  √  رئيس اللجنة 

السيد صالح  
محمد مشاري  
 الكليب

نائب رئيس  
 اللجنة 

 √  √  √  √ 

السيد عباس  
عبدالمحسن 
 رضي 

 √  √  √  √  عضو اللجنة 

د. مروة خالد  
 الصباغ

 √  √  √  √  عضو اللجنة 
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 لجنة الحوكمة:  .4

 لة لها.يان اختصاصاتها والمهام الموكأسماء أعضاء لجنة الحوكمة، وب . أ 

 أعضاء لجنة الحوكمة: 

 عبدالمحسن رضي السيد عباس  •
 السيدة أفنان راشد الزياني •
 السيد عادل أحمد عبدالملك  •
 السيد أيمن عبدالحميد زينل •

 

 لجنة الحوكمة:  أختصاصات 

يم مدى كفاية هذه اإلرشادات على األقل سنوياً  إعداد القواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات والتي تنطبق على الشركة. مراجعة وتقي  .1

 تغييرات تعتبر مناسبة.  والتوصية إلى المجلس بأي

 رصد وتقييم أداء لجان المجلس وتقديم توصيات ألية تغييرات، بما في ذلك إنشاء وإلغاء اللجان ومهامها.  .2

 الحفاظ على  تقديم برامج تدريب في حوكمة الشركات بشكل سنوي لألعضاء.  .3

 و اإلرشادات المعمول بها. ن أن نظام حوكمة الشركات في الشركة يتوافق مع القاعدة التشريعية أكد مالتأ .4

 مراجعة اإلفصاح السنوي لممارسات حوكمة الشركة وفقاً للقواعد التشريعية المعمول بها.  .5

 إلدارة. تقييم فعالية اللجنة سنوياً مقابل دورها العام وتقديم تقرير بنتائج التقييم الى مجلس ا .6

 ايا حوكمة الشركات. تشرف لجنة الحوكمة على امتثال جميع اللجان األخرى لسياسات ووص .7

 

 .)المعني( 2019ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام  . ب 

على مناقشة خطوات مدى اإللتزام بقواعد ميثاق الحوكمة مع توضيح األسباب في حاالت عدم   2019عملت اللجنة خالل العام 

إعتماده. عالوة على ذلك، طلبت اللجنة ترتيب دورة تدريبية في  م. كما إطلعت اللجنة على دليل حوكمة الشركات المحدث قبل اإللتزا

 حوكمة الشركات لألعضاء اللذين لم يحضرو دورات تدريبية خالل فترة عضويتهم. 

 

 . وتاريخ التعيين وبيان أرقام التواصل معه اسم مسئول حوكمة الشركة ومؤهالته   .5

 

 اسم مسؤول حوكمة الشركات: علي عبد اإلله المعلم

 ت: بكالوريوس في هندسة الحاسوب من جامعة البحرين.المؤهال

 4/11/2018تاريخ التعيين كمسؤول عن شؤون الحوكمة: 

 105رقم التحويل:      17729984رقم المكتب: 

 39244610رقم الهاتف المتنقل: 

 

 ب تكرارها مستقبالً. ا )إن وجدت(، وخطة معالجتها لتجن نة المالية وبيان أسبابهمخالفات مرتكبة خالل السأية تفاصيل   .6

 .2019ال يوجد أي مخالفة مرتكبة خالل العام  -

 

في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.   )المعني( 2019بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خالل العام  .7

 ات التي تلقت تلك المساهمات. د مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات( مع بيان الجه )في حالة عدم وجو 

 

 م 2019ديسمبر   12مساهمة المطاحن إلى مركز عالية | 

 

أعربت شركة المطاحن عن فخرها واعتزازها بما يقدمه )مركز عالية للتدخل المبكر( من رعاية ودعم وخدمات لذوي االحتياجات  

الرمزية للطالب خالل احتفال المدرسة   بتقديم الهداياكما قامت  التوحد( سنة خاصة )مرضى  20  – 5صة وللفئات العمرية من الخا

 فيق. بالعيد الوطني متمنين لهم التو
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 م 2019أغسطس  5مساهمة المطاحن إلى وزارة الصحة | 

 

س لجنة دعم المجتمع االستاذة فاطمة عبد الواحد األحمد تبرعاً تسلمت سعادة الوكيل المساعد للموارد والخدمات بوزارة الصحة، ورئي 

حية التي توفرها وزارة الصحة لعالج  ماً من شركة البحرين لمطاحن الدقيق إلى وزارة الصحة مساهمة منها لدعم الخدمات الصمقد

 دوية إلى الدورة الدموية للمريض. جهاز متطور لضخ السوائل واأل  12المرضى في مجمع السلمانية الطبي. إذ تبرعت الشركة بعدد 

 

 م2019أغسطس   5مساهمة المطاحن إلى وزارة الشباب والرياضة | 

 

زارة الشباب والرياضة "مدينة الشباب" القائم في أرض المعارض بقسم الشباب  ساهمت شركة البحرين لمطاحن الدقيق بمنتجاتها إلى و

 هم على تعلم الطبخ وإنشاء مشاريعهم الخاصة. المشارك في برنامج الطبخ وذلك دعماً لهم ولتشجيع

 

 األعمال الخيرية 

 

إستثمار هذا المبلغ في تبرعات الشركة للسلة  دينار بحريني لألعمال الخيرية حيث يتم  20,000خصصت شركة المطاحن مبلغ وقدر 

 الرمضانية. 

 

ــاهمين كما في  . أ  ــركات، حكومات، أ  31/12/2019بيان بتوزيع ملكية المســ ــنفة على النحو التالي: )أفراد، شــ و منظمات( مصــ

 محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

 

# 
تصنيف  

 المساهم 

 نسبة األسهم المملوكة  

 

منظمات حكومة أو  شركات  أفراد   المجموع  

 %91.8195 %65.8986 %2.7042 %23.2167 محلي  1

 %8.1801 - %6.9767 %1.2034 عربي  2

 %0.0004 - - %0.0004 أجنبي 3

 %100 %65.8986 %9.6809 %24.4205 المجموع  

 

الطبيعي مالك األســـهم المســـتفيد % أو أكثر من رأس مال الشـــركة مع بيان اســـم الشـــخص  5بيان بالمســـاهمين الذين يملكون   . ب 

 حسب الجدول التالي: 31/12/2019النهائي، كما في 

 

 االسم  #
نسبة األسهم المملوكة من رأس مال   عدد األسهم المملوكة 

 الشركة 

اسم الشخص الطبيعي المستفيد  

 النهائي  

شركة ممتلكات   1
 البحرين القابضة 

 حكومة البحرين 65.7% 16322806

مطاحن الدقيق  شركة  2
 والمخابز الكويتية 

شركة مطاحن الدقيق والمخابز   7% 1732500
 الكويتية

عبدالحميد زينل   3
 محمد زينل 

 عبدالحميد زينل محمد زينل 6.2% 1527776
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 حسب الجدول التالي: 31/12/2019كيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ن ببيا . ج 

 

)سهم( ملكية األسهم  #  نسبة األسهم المملوكة من رأس المال  عدد األسهم المملوكة  عدد المساهمين  

 %15.02 3729352 1685   50,000أقل من  1

 %6.12 1520066 16   500,000إلى أقل من  50,000من  2

 %13.13 3260276 2   5,000,000إلى أقل من  500,000من  3

5,000,000أكثر من  4  1 16322806 65.7% 

 

 .)المعني( 2019بيان األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام  . د 

 .2019ال توجد أي أحداث جوهرية خالل العام  -
 

8.  ً  للتالي:  توضيح مدى االلتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات، وفقا

 

 المبدأ 
غير  

 ملتزم 

ملتزم  

 ً  جريئا

ملتزم  

 ً  كليا

توضيح أسباب عدم  

وجدت( االلتزام )أن   

: وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة. 1المبدأ   
   √  

: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية إخالصاً  2المبدأ 

 ووالًء كاملين للشركة. 

   √  

: يجب على مجلس اإلدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على  3مبدأ لا

والتقارير المالية،التدقيق   والرقابة الداخلية، وااللتزام بالقانون.  

   √  

: على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيين وتدريب وتقييم 4المبدأ 

 أعضاء مجلس اإلدارة. 

   √  

رة وكبار المسئولين مكافأة أعضاء مجلس اإلدا : يجب على الشركة5المبدأ 

 بطريقة عادلة ومسئولة. 

   √  

: يجب على مجلس اإلدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة،  6المبدأ 

 وتحديد المسميات الوظيفية والصالحيات والمهام والمسئوليات. 

   √  

على المشاركة  : يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، وتشجعهم 7المبدأ 

 وتحترم حقوقهم. 

   √  

باإلفصاح عن حوكمتها. : يجب أن تقوم الشركة 8المبدأ      √  

: يجب على مجلس اإلدارة التأكد من سالمة البيانات المالية المقدمة  10المبدأ 

 للمساهمين، من خالل االستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين.

   √  

ممارسة    ن خالل المسئولية االجتماعية إلى : يجب أن تسعى الشركة م11المبدأ 

 دورها كمواطن صالح. 

   √  

 

 أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية.  .9

والذي تم توثيقه ومن ثم سيتم نشره في الجريدة    2018( لسنة 1األفصاح بخصوص تعديل النظام األساسي للشركة حسب القانون رقم ) -
 الرسمية. 
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 اإلفصاح عن أمور أخرى  .10

المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي ان بعدد اإلجتماعات التي عقدتها لجنة المشتريات خالل السنة  يب . أ

 لجميع أعضاء اللجنة.

 

 8 7 6 5 4 3 2 1 عدد االجتماعات 

  13 تواريخ اإلجتماعات 
 يناير 

22  
 يناير 

27  
 مارس 

3  
 أبريل 

22  
 مايو 

29  
 مايو 

4  
 أغسطس 

8  
 أغسطس 

عضو ال اسم          المنصب  

السيد عبداللطيف خالد  
 العوجان

 √* √  √  √  √  √  √* √  رئيس اللجنة 

 √  √  √* x √* √  √  √  نائب رئيس اللجنة  السيد صالح محمد الكليب 

 √  √* × √  √  √  √  √  عضو اللجنة  السيد مروان خالد طبارة 

 

 *حضر اإلجتماع عن طريق االتصال. 

 

ــ بـيان بـعدد اإلجتـماـعات التي عـقد . ب وتواريخ انعـقادـها، مع بـيان ـعدد مرات الحضـــــور ـنة الـمالـية  تـها لجـنة اإلســـــتثـمارات خالل الـســ

 الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

 2 1 عدد اإلجتماعات 

أبريل  21 تواريخ اإلجتماعات  أكتوبر  27   

   المنصب  اسم العضو 

 √  √  رئيس اللجنة  السيد عبداللطيف خالد العوجان 

 √  √  نائب رئيس اللجنة  السيد مروان خالد طبارة 

الصباغد. مروة خالد  ة عضو اللجن     √  √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توقيع رئيس مجلس اإلدارة  

 

                                    

 

 ختم الشركة الرسمي 

 

 

 

 
2020التاريخ :..../..../  
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 السيد هنري وين كريج 

 الرئيس التنفيذي 

 

 تاريخ االلتحاق 

▪ 2018 

 الخبرات 

الطحن والتصنيع الغذائي على الناتج المحلي في  تشارية في صناعات دمات االستقديم الخ ▪

جنوب افريقيا، الى جانب العمل مع أحد موردي الحبوب األوروبيين الراغب في التصدير  

 للسوق األفريقية.

 فع تقارير األداء والعمل الى المدير اإلداري والمساهمين.ر ▪

  للشركة، في  والماليالتشغيلي الرئيسية المتعلقة باألداء  المسؤولياتإنابة المدير اإلداري في  ▪

 ، وشئون المبيعات والمستودعات والمخازن. والتي تشمل مرافق تصنيع الحبوب ومعالجتها

مسؤول عن الصنيع، ونوبات التوظيف المستمرة على مدار الساعة، ومستودع عناصر عالية   ▪

الذين يتطلبون معايير محددة في المنتج القيمة.  وتتضمن المسؤوليات التعامل مع العمالء 

 والعالمة التجارية.  

رير األداء ، والعقود. يرفع تقاوالمشترياتمسئول عن عمليات معالجة الحبوب،    –المدير العام   ▪

 % في صافي أرباح 30عن رفع هامش الربحية بنسبة    مسؤولمباشرة على المدير اإلداري.   

   مالية. في تقاريرها ال  Ryvita Co. Ltdشركة 

مدير تطوير عمليات الطحن، المسؤول عن تطوير عمليات التقنية والتصنيع.  رفع تقارير  ▪

 األداء إلى المدير الفني. 

 

 المؤهالت

 ( MBAماجستير في إدارة األعمال ) –: جامعة بورنموث، المملكة المتحدة 1998-2001 ▪

طحن  الذرة وتكنلوجياتكنلوجيا طحن  –: اتحاد المطاحن في جنوب افريقيا 1992-1993 ▪

 قمح / الدقيق. ال

إقام مشروع لمنشأة تصنيع الحبوب من أجل تقليل االعتماد على الواردات، مما يخلق وفرة   ▪

مما أدي الى    Spar group.  قام بتقديم خط انتاج جديد لشركة % من الناتج29تضاهي 

 وياً.مليون راند سن 60ابرام اتفاقية توريد وطنية لحبوب اإلفطار بقيمة 

لتصنيع و تدشين صلصة    Waitroseعملت مع فريق المشتريات والفريق الفني في شركة  ▪

 %. 200بنجاح تجاوز  (Dressing)خالية من الدهون 
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حوكمة   اللجنة   السيد عباس عبدالمحسن أحمد رضي )الرئيس(   
 السيدة أفنان راشد الزياني     
 السيد عادل أحمد عبدالملك   
 السيد أيمن عبدالحميد زينل  

 
والمكافآت   لجنة الترشيح  السيد عبداللطيف العوجان )الرئيس(   

)نائب الرئيس( صالح محمد الكليب     
 السيد عباس عبدالمحسن أحمد رضي  
 الدكتورة مروة خالد الصباغ   

 
 السيد عبداللطيف خالد العوجان )الرئيس(  لجنة االستثمار 

 السيد مروان خالد طبارة )نائب الرئيس(   
لد الصباغ الدكتورة مروة خا    

)الرئيس(السيد عبداللطيف خالد العوجان   لجنة شراء القمح   
 السيد مروان خالد طبارة    
 السيد صالح محمد الكليب   

   
 وين هنري كريج  الرئيس التنفيذي  

 
342، مجمع 4236، طريق 1773مبنى رقم   عنوان المكتب والمصنع   

، المنامة، مملكة البحرين26787ص.ب     
17729312، فاكس 17729984تف اه    
 info@bfm.bhبريد إلكتروني:   

 
 بنك البحرين والكويت ش.م.ب   البنوك 

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

   
 كي بي إم جي فخرو   المدققين 

   
ن( ذ.م.م كارفي فنتك )البحري   مسجل األسهم   

 

 

 

)شركة مساهمة بحرينية عامة(  1170  السجل التجاري   

 السيد عبداللطيف العوجان )الرئيس(   أعضاء مجلس اإلدارة 
الكليب )نائب الرئيس( محمد ح د صالالسي     
 السيدة أفنان راشد الزياني  
 السيد عباس عبدالمحسن أحمد رضي  
عبدالملك السيد عادل أحمد     
 السيد مروان خالد طبارة   
 الدكتورة مروة خالد الصباغ   
 السيد أيمن عبدالحميد زينل    

 

الرئيس( السيد عباس عبدالمحسن أحمد رضي )  لجنة التدقيق    
 السيدة أفنان راشد الزياني     
 السيد عادل أحمد عبدالملك   

 السيد أيمن عبدالحميد زينل    
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موظفًا ملتزمون بقيم المطاحن،   81المطاحن هم من األصول القيمة للشركة ومفتاح نجاحها. من فريق مكون من حوالي  يموظف

 .يعملون يدا بيد لتحقيق رؤية المطاحن ولضمان استمرار األمن الغذائي في مملكتنا الحبيبة
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  الرأي

والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في المالية المرفقة لشركة البحرين لمطاحن الدقيق )ش.م.ب( )"الشركة"(   البيانات لقد دققنا

التدفقات النقدية للسنة    ، وبيانالملكية، وبيان الربح أو الخسارة، وبيان الدخل الشامل، وبيان التغيرات في حقوق  2019ديسمبر    31

 المنتهية بذلك التاريخ، واإليضاحات التي تتكون من ملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات اإليضاحية األخرى. 

 

                     المالي للشركة كما في  عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، المـركز المالية المرفقة تظهر بصـورة البيانات برأينا، أن

 إلعداد التقارير المالية.  وفقا للمعايير الدولية وذلك التاريخ، بذلك المنتهية النقدية للسنة ، وأداءها المالي وتدفقاتها2019 ديسمبر  31

 

 الرأي أساس

"مسئوليات المدققين  في قسم  لمعايير التدقيق الدولية. إن مسئولياتنا وفق هذه المعايير مشروحة بمزيد من التفصيل  لقد تم تدقيقنا وفقاً  

ً لمدونة قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين  عن تدقيق البيانات المالية"  من تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن الشركة وفقا

المذكورة. إننا خالقي الدولية للمحاسبين، وقد استوفينا مسئولياتنا األخالقية األخرى طبقاً للمدونة التابعة لمجلس معايير السلوك األ

 للرأي الذي توصلنا إليه. نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس 

 

 أمور التدقيق الرئيسية

ي  أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي تعتبر، وفق تقديرنا المهني، األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية للسنة المنتهية ف

تم اعتبار هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل، وفي صياغة رأينا المهني بشأنها، ونحن ال نُبدي  .2019ديسمبر  31

 صالً بشأن هذه األمور. رأياً منف

   

 اكتمال وصحة الدعم الحكومي

 في البيانات المالية. 13راجع إيضاح 

 

 كيف تم تناول هذا األمر في التدقيق  الوصف

منتجات الشركة مدعومة من قبل حكومة 

مملكة البحرين. ركزنا على هذا األمر بسبب 

أهمية الدعم لعمليات الشركة وأداءها  

% من مجموع 60المالي، والذي يمثل 

الدخل من العمليات، وأهمية الدعم ألعمال  

 الشركة.  

 تشمل إجراءات تدقيقنا ما يلي: 

داخلية على عملية إحتساب ومطالبات  لاختبار تصميم وفعالية أنظمة الرقابة ا •
 الدعم الحكومي؛ 

 

تقييم مدى مطابقة مطالبات الشركة مع مذكرة التفاهم المتفق عليها مع وزارة   •
 الصناعة والتجارة والسياحة؛

 

مطابقة مبلغ الدعم المستلم مع مطالبات الشركة الموافق عليها من قبل وزارة   •
 الصناعة والتجارة والسياحة؛

 

إفصاحات الشركة المتعلقة بالدعم الحكومي بالرجوع إلى المعايير  ةاي كفتقييم  •
 المحاسبية ذات العالقة. 
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 إنخفاض قيمة المخزون

 في البيانات المالية.  5راجع إيضاح 

 

 كيف تم تناول هذا األمر في التدقيق  الوصف

 تم التركيز على هذا األمر لألسباب التالية: 

التي تمثل  أهمية المخزون وقطع الغيار •
 لموجودات؛ % من مجموع ا26

 

يتطلب تحديد مستوى المخصصات   •
الالزمة الحتساب خسائر انخفاض قيمة  

 تقديرية. المخزون اتخاذ قرارات 
 

 

 تشمل إجراءات تدقيقنا ما يلي: 

اختبار تصميم وفعالية الرقابة الداخلية على عملية تحديد المخزون بطيء   •
 الحركة؛ 

 ة؛ الغيار على أساس العين  اختبار أعمار مخزون قطع •

 اختبار فرضيات الشركة الحتساب المخزون بطيء الحركة والمتقادم؛  •

نهاية السنة لمالحظة إجراءات عملية الجرد  حضور عملية جرد المخزون في   •
 وفحص عينة من المخزون؛ 

تقييم مالئمة إفصاحات الشركة المتعلقة بمخصص المخزون بالرجوع   •
 لعالقة. للمعايير المحاسبية ذات ا

 

 المعلومات األخرى

مجلس اإلدارة مسئول عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي، ولكنها ال 

ر تشمل البيانات المالية وتقريرنا حولها. وقد حصلنا قبل تاريخ هذا التقرير على تقرير مجلس اإلدارة والتي يمثل جزءاً من التقري

 األقسام المتبقية من التقرير السنوي لنا بعد ذلك التاريخ.    السنوي، ومن المتوقع توفير

 

 إن رأينا حول البيانات المالية ال يغطي المعلومات األخرى، وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد في هذا الشأن. 

 

أعاله، وعند القيام بذلك نأخذ بعين   رى المحددةتنا في قراءة المعلومات األخوفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية، تكمن مسئولي

االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى تحوي تضارب مهم مع البيانات المالية، أو مع معرفتنا التي حصلنا عليها من خالل 

 أعمال التدقيق، أو يبدو أنها تحتوي على معلومات جوهرية خاطئة.  

 

بناًء على العمل الذي قمنا به على المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير، أنها تحتوي ستنتجنا، وإذا ما ا

 على معلومات جوهرية خاطئة، فإنه يتوجب علينا اإلفصاح عن ذلك. ولم نالحظ ما يتوجب اإلفصاح عنه في هذا الشأن.  
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 ية نات المالاإلدارة عن البيا مسئولية مجلس

إن مجلس اإلدارة مسئول عن إعداد البيانات المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وعن  

نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضرورياً إلعداد البيانات المالية بصورة عادلة وخالية من أية معلومات جوهرية 

 خطأ.اتجة عن احتيال أو خاطئة، سواء كانت ن

وعند إعداد البيانات المالية؛ مجلس اإلدارة مسئول عن تقييم قدرة الشركة على العمل كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، كلما كان 

تصفية الشركة  مناسباً، عن األمور المتعلقة بفرضية االستمرارية، واستخدامها كأساس محاسبي إال إذا كان مجلس اإلدارة ينوي  

 س لديه بديل واقعي إال القيام بذلك.     قاف أعمالها، أو ليأو إي

 

 البيانات المالية المدققين عن تدقيق  مسئولية

تتلخص أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول من خلو البيانات المالية ككل من أية معلومات جوهرية خاطئة، سواًء كانت ناتجة 

يعتبر التأكيد المعقول مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس  الذي يتضمن رأينا. ار تقرير المدققين عن احتيال أو خطأ، وإصد

ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها. يمكن أن 

تؤثر، بصورة فردية أو مجتمعة، على  كان من المتوقع أن وتعتبر جوهرية إذا تنجم المعلومات الخاطئة من االحتيال أو الخطأ، 

 القرارات االقتصادية المأخوذة اعتماداً على هذه البيانات المالية. 

 

كجزء من أعمال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، إننا نمارس التقديرات المهنية ونحافظ على منهج الشك المهني في جميع 

 م باآلتي:ل التدقيق. كما نقومراح

 

 

 ش.م.ب( )يتبع() لمطاحن الدقيق البحرين شركة -المساهمين   السادة  الحسابات إلى حضرات مدققي تقرير

 

تحديد وتقييم مخاطر المعلومات الجوهرية الخاطئة في البيانات المالية، سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ، وتصميم والقيام   •
ً لرأينا. إن مخاطر عدم  لتلك المخاطر، والحصول على أدل بإجراءات التدقيق التي تستجيب  ة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساسا

اكتشاف معلومات جوهرية خاطئة ناتجة عن االحتيال أعلى من عدم اكتشاف معلومات جوهرية خاطئة ناتجة عن الخطأ، كون  
 الداخلية.  التحريف، أو تجاوز نظم الرقابةلتزوير، أو الحذف المتعمد، أو االحتيال قد ينطوي على التواطؤ، أو ا

الحصول على فهم لنظم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الظروف القائمة،   •
 وليس لغرض إبداء الرأي حول مدى فاعلية نظم الرقابة الداخلية للشركة.   

 ة واإلفصاحات ذات العالقة التي قام بها مجلس اإلدارة.     المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبي تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية   •

الوصول إلى استنتاج حول مدى مالئمة استخدام مجلس اإلدارة األساس المحاسبي لفرضية االستمرارية، واستناداً إلى أدلة التدقيق   •
كوكاً كبيرة حول قدرة الشركة  متعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير ش حصول عليها، ما إذا كان هناك غموض مهمالتي تم ال

على العمل كمنشأة مستمرة. وإذا توصلنا لمثل هذا االستنتاج، فإنه يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا هذا إلى اإلفصاحات ذات  
تاجاتنا على أدلة  علينا تعديل رأينا المهني. تستند استن كانت هذه اإلفصاحات غير كافية، يتوجب العالقة في البيانات المالية، أو إذا 

التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ هذا التقرير. ومن الممكن لألحداث أو الظروف المستقبلية أن تدفع الشركة للتوقف عن العمل  
 كمنشأة مستمرة. 



 

 2019السنوي التقرير  -المطاحن            32

 

 

المعامالت   ، وما إذا كانت البيانات المالية تمثل بيانات المالية، بما في ذلك اإلفصاحاتتقييم العرض العام وهيكل ومحتوى ال •
 واألحداث األساسية بطريقة تحقق عرضاً عادالً.  

 

إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يخص، من بين أمور أخرى، نطاق التدقيق وتوقيت أعماله المخطط لها، والنقاط المهمة 

 خلية. الهامة، إن وجدت، في نظم الرقابة الدا عمال التدقيق بما في ذلك أوجه القصور التي برزت اثناء أ

 

كما نقدم لمجلس اإلدارة بياناً يفيد امتثالنا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة باالستقاللية، ونطلعه على جميع العالقات واألمور 

 الصلة.  استقالليتنا واإلجراءات الوقائية ذات األخرى، إن وجدت، التي يعتقد بشكل معقول بأنها قد تؤثر على

 

من بين األمور التي يتم إبالغها لمجلس اإلدارة، نقوم بتحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية للسنة المنتهية كما 

دققين، مالم تحظر القوانين  ، وهي أمور التدقيق الرئيسية. كما أننا نقوم بشرح هذه األمور في تقرير الم2019ديسمبر  31في 

دما نحدد، في حاالت نادرة جداً، أنه ال ينبغي اإلفصاح عن أمر معين في  اإلفصاح العلني عن هذه األمور، أو عن أو األنظمة

 تقريرنا ألن اآلثار السلبية لذلك من المتوقع بشكل معقول أن تفوق منافع المصلحة العامة.  

 

 تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى 

 التجارية نفيد بما يلي:وفقاً لمتطلبات قانون الشركات  (1
 معها؛  المالية تتفق البيانات وان منتظمة محاسبية بسجالت إن الشركة تحتفظ (أ
 المالية؛ مع البيانات متفقة في تقرير مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة إن المعلومات المالية الواردة (ب
األساسي   والنظام التأسيس متطلبات عقدة، أو لالتجاري الشركات أنه لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات خالل السنة لقانون (ج

 المالي؛  مركزها الشركة أو أعمال  على جوهري أثر سلبي لها أن يكون يمكن للشركة،
 التدقيق. ألغراض طلبناها التي والمعلومات اإليضاحات جميع على اإلدارة من حصلنا  وقد (د
 

ً لمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب خطاب (2 بخصوص متطلبات المادة  2020يناير  30ها المؤرخ وفقا
 لفرع الثاني للفصل األول من ميثاق حوكمة الشركات نفيد بأن لدى الشركة: الثامنة من ا

 موظف مسؤول عن الحوكمة؛ (أ
 إرشادي وإجراءات للحوكمة معتمد من قبل مجلس اإلدارة.ودليل  (ب

 

 قرير للمدققين المستقلين هو السيد جعفر القبيطي.الشريك المسئول عن مهمة التدقيق الناتج عنها هذا الت

 

 

 كي بي ام جي فخرو

 83رقم قيد الشريك 

 2020فبراير   28
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 البحريني بالدينار                                                                                                   2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة 

 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31 إيضاح     
      الموجودات 

     الموجودات المتداولة 
 3,056,944  2,036,677  وما في حكمه  النقد
 3.086.701  3,323,823 4 وموجودات أخرى  مدينة ذمم

 6,225,023  6,673,259 5 المخزون 

 12,368,668  12,033,759  المتداولة  الموجودات مجموع

     
     غير المتداولة ودات الموج 

 8,544,687  10,079,952 6 استثمارات في أوراق مالية   
 3,765,114  3,873,578 7 العقارات واآلالت والمعدات 

     
 12,309,80  13,953,530  مجموع الموجودات غير المتداولة 

     
 24,678,469  25,987,289  الموجودات  مجموع

     
     ملكيةالمطلوبات وحقوق ال

     المتداولة  المطلوبات
 634,867  3,453,295 8 دائنة ومطلوبات أخرى  تجارية ذمم

 5,008,631  2,402,590 9 اإلستيراد قروض تمويل 

 5,643,498  5,855,885  مجموع المطلوبات المتداولة 
     

     المطلوبات غير المتداولة  
 49,172  64,870 10 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 5,692,670  5,920,755  مجموع المطلوبات 

        
     الملكية   حقوق
 2,481,877  2,481,877 11 المال    رأس

 1,350,000  1,350,000  عالوة إصدار أسهم 
 1,241,625  1,241,625  االحتياطي القانوني 
 3,463,628  3,463,628  احتياطيات أخرى 

 10,448,669  11,529,404  اة   أرباح مستبق

 18,985,799  20,066,534    الملكية حقوق  مجموع

 24,678,469  25,987,289  المطلوبات وحقوق الملكية  مجموع

    ووقعها نيابة عنه:  2020فبراير   28في   اإلدارة مجلس قبل  من المالية لبيانات ا  اعتمدت

 واين هنري كريج الكليبصالح محمد  عبداللطيف خالد العوجان 

 الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة

 تشكل اإليضاحات المرفقة من جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية. 
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 بيان الربح أو الخسارة 
 البحريني بالدينار                                                                                                   2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة 

 2018  2019 إيضاح  

     

     

 7,097,842  7,075,011  المبيعات  

( 16,039,046) 12 تكلفة المبيعات   (15,105,638 )  

     

جمالي الخسارة قبل الدعم الحكوميإ   (8,964,035 )   (8,007,796 )  

     

 9,558,368  10,605,978 13 الدعم الحكومي 

     

 1,550,572  1,641,943  إجمالي الربح 

     

( 1,237,097) 14 مصروفات تشغيلية أخرى    (1,339,926 )  

( 94,475) 4 مخصص انخفاض القيمة على الذمم المدينة    (372 )  

     

لربح من العمليات ا   310,371  210,274 

     

التمويل تكلفة      (77,998 )   (3,453 )  

 841,100  1,535,265   15 إيراد االستثمارات 

 147,318  83,097 16 إيرادات أخرى 

     

 1,195,239  1,850,735  ربح السنة 

     

 -  -  الدخل الشامل اآلخر للسنة 

     

الدخل الشامل اآلخر للسنة مجموع    1,850,735  1,195,239 

   

 

     

ى السهم   العائد األساسي والمخفض عل فلس  75 17  فلس  48    

 

 

جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية.   22إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من    

 

 واين هنري كريج صالح محمد الكليب  عبداللطيف خالد العوجان 

 الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة 
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 البحريني بالدينار                                                                                                   2019 ديسمبر 31 في المنتهية  للسنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية. 

 عالوة  رأس المال  2019

 إصدار أسهم 

مستبقاة   أرباح  احتياطيات   

 

 المجموع 

قانوني  احتياطي     احتياطيات  

 أخرى  

       

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

       

 1,850,735 1,850,735 - - - - مجموع الدخل الشامل للسنة 

       

 2018أرباح أسهم معلنة لسنة 
- - - - (750,000 )  (750,000 )  

 2018خيرية معتمدة لسنة تبرعات 
- - - - (20,000 )  (00020, )  

       

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية. 

عالوة   رأس المال  2018

 اصدار أسهم  

 المجموع  أرباح مستبقاة    احتياطيات 

احتياطي  

 قانوني 

احتياطي القيمة 

العادلة 

 لالستثمارات

احتياطيات  

 اخرى

عنه ، كما أعلن 2017 ديسمبر 31كما في 

 سابقاً 

2,481,877 1,350,000 1,241,625 107,240 3,463,628 9,662,701 18,307,071 

أثر تطبيق المعيار الدولي ألعداد التقارير المالية 

 ( 9رقم )

- - - (107,240)  - 107,240 - 

        

 18,307,071 9,769,941 3,463,628 - 1,241,625 1,350,000 2,481,877 2018يناير  1الرصيد المعدل كما في 

        

 1,195,239 1,195,239 - - - - - الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة

        

(496,511) - - - - - 2017أرباح أسهم معلنة لسنة   (496,511)  

(20,000) - - - - - 2017تبرعات خيرية معتمدة لسنة   (20,000)  

        

 18,985,799 10,448,669 3,463,628 - 1,241,625 1,350,000 2,481,877 2018ديسمبر  31في 
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 البحريني بالدينار                                                                                                   2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة 

     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 

 (198,750)  ( 540,956)  شراء عقارات وآالت ومعدات 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  شراء استثمارات في أوراق مالية 

 الخسارة 

 -  (1,000,000 ) 

 6,887  -  مقبوضات من بيع عقارات وآالت ومعدات 

 (1,191,863)  ( 540,956)  صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

 14,081,301  11,358,960  ل اإلستيراد  قروض تموي مستلم من 

 (12,111,292)  ( 13,965,001)  سداد قروض تمويل اإلستيراد 

 ( 480,358)  ( 766,956)  أرباح أسهم مدفوعة 

 ( 3,453)  ( 77,998)  فوائد تمويل مدفوعة 

 -  ( 31,092)  مدفوعات التزامات االيجارات 

 1,486,198  ( 3,482,087)  أنشطة التمويل  من )المستخدم في( / الناتجصافي النقد 

 (650,269)  ( 1,020,267)    حكمه خالل السنة وما في صافي النقص في النقد  

 3,707,213  3,056,944  يناير  1في   حكمه  وما في النقد

 3,056,944  2,036,677  ديسمبر   31 في   حكمه وما في  النقد

     على: يشتمل 

 2,417  729  بالصندوق  نقد

 3,054,527  2,035,948  أرصدة بنكية 

  2,036,677  3,056,944 

 

 

 

 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية. 

 2018  2019 إيضاح  

     التشغيل  التدفقات النقدية من أنشطة

 1,195,239  1,850,735  ربح السنة 

     الت لـ: ديتع

 636,759  638,073  االستهالك / اإلطفاء 

 7,815  -  ومعدات شطب عقارات وآالت  

 (813,623)  ( 1,535,265) 15 صافي التغير في استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة 

 ( 6,590)  -  ربح من بيع العقارات واآلالت والمعدات  

 3,453  77,998  تكلفة التمويل 

     التغير في رأس المال العامل: 

 ( 1,659,737)  ( 448,236)  المخزون 

 (289,982)  ( 237,122)  ذمم تجارية مدينة وأخرى 

 23,867))  2,640,895  ذمم تجارية دائنة وأخرى 

 5,929  15,698  مخصص نهاية خدمة الموظفين     

 ( 944,604)  3,002,776  ل شغي الت  صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( أنشطة 
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  والنشاطالنشأة  .  

تأسست شركة البحرين لمطاحن الدقيق )ش.م.ب( )"الشركة"( كشركة مساهمة بحرينية مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  

. تأسست  1970يوليو  16ي تم الحصول عليه بتاريخ  الذ  1170مملكة البحرين، وتزاول أنشطتها بموجب السجل التجاري رقم في 

. أسهم الشركة مدرجة لدى  1972مايو    1، وبدأت عملياتها التجارية بتاريخ  1970مايو    9المؤرخ   األميري  المرسوم  الشركة بموجب

  بورصة البحرين. 

 بيعها في األسواق المحلية. رئيسة للشركة في إنتاج الدقيق والمنتجات ذات العالقة، والتي يتم تتمثل األنشطة ال

  .  أسس اإلعداد2 

 أ(   المعايير المتبعة 

 .2001أعدت البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 

 أسس القياسب(  

وراق المالية التي تحتســب اً لقاعدة التكلفة التاريخية، ماعدا االســتثمارات في األأعدت البيانات المالية من الســجالت المحاســبية للشــركة وفق

 بالقيمة العادلة. 

 ج(   استخدام التقديرات والقرارات 

ــتخدام بعض التقديرات، واألحكام، والفر ان إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد البيانات ــيات المالية يتطلب من اإلدارة اسـ ضـ

رقام المعلنة للموجودات، والمطلوبات، واإليرادات والمـصروفات. المحاـسبية الهامة التي تؤثر في تطبيق الـسياـسات المحاـسبية واأل

 قد تختلف النتائج الحقيقية عن هذه التقديرات.

 

ــتمرة. يتم تقييم التقديرات واالفتريتم مراجعة التقديرات، األ ــورة مس ــيات العامة بص ــتمر بناًء على الخبرة حكام والفرض ــكل مس ــات بش اض

ت لألحداث المســتقبلية تحت الظروف العادية. يتم احتســاب تعديالت التقديرات المحاســبية في التاريخية وعوامل أخرى، كالتوقعا

 أي فترة مستقبلية متأثرة.الفترة التي يتم فيها تعديل هذه التقديرات وفي 

 

 يرية هي كالتالي:سة التقديرات والفرضيات والقرارات التقدالمواضع الهامة التي قامت اإلدارة بممار

 

 تصنيف االستثمارات  (1

الدخل الشـامل اآلخر، عند شـراء اسـتثمار، تقرر اإلدارة تصـنيف االسـتثمارات إما كاسـتثمارات بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل  

تثمار ويخـضع كل أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخـسارة. يعكس تـصن  تثمار نموذج عمل الـشركة  تجاه هذا االـس يف كل اـس

 لة محاسبية مختلفة بناءاً على تصنيفه.استثمار لمعام

 

 انخفاض قيمة المخزون  (2

ة لتحديد ما اذا كانت قيمة المخزون قد انخفضت. وتحدد الشركة المخزون  تراجع الشركة القيمة الدفترية للمخزون في نهاية كل فتر

. إذا توافرت دالئل لالنخفاض، تقدر  اعتمادا على عمر المخزون، وتقدير حجم الطلب المستقبلي لكل نوعية من المخزون  المنخفض

 السائدة. القيمة القابلة لالسترداد بناء على الخبرة السابقة وباالعتماد على أوضاع السوق 
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 ج(   استخدام التقديرات والقرارات )يتبع(

 

 رية المدينةانخفاض قيمة الذمم التجا (3

تقوم الشركة بعمل مخصصاً النخفاض قيمة الذمم المدينة استناداً على نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة. تستخدم الشركة أسلوباً  

 ض قيمة الذمم المدينة. مبسطاً كما هو مسموح به وفقاً للمعيار، لتحديد انخفا

 

 ت والمعدات األعمار االفتراضية والقيمة المتبقية للعقارات واآلال  (4

تراجع الشركة األعمار االفتراضية والقيمة المتبقية المتبقية للعقارات واآلالت والمعدات في نهاية كل فترة لتحديد ما اذا كان هناك  

تم تقدير األعمار االفتراضية والقيمة المتبقية بناء على موجودات مشابهة في  حاجة لتعديل العمر االفتراضي والقيمة المتبقية. ي 

 لقطاع، وتوقعات اإلدارة للمنافع االقتصادية المستقبلية.  ا

 

 2019يناير  1د(   المعايير المحاسبية والتعديالت والتفسيرات السارية المفعول من  

 والتي تعتبر ذات عالقة بالشركة كاآلتي: 2019يناير  1سارية المفعول في المعايير والتعديالت والتفسيرات التي أصبحت 

 

 االيجارات  - ( 16التقارير المالية رقم )ولي إلعداد المعيار الد  (1

. يحتسب  للمستأجرين نموذج واحد لمعالجة اإليجارات بالميزانية العمومية ( 16يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

لتي تمثل التزامه بسداد دفعات  المستأجر حق االنتفاع من األصل والذي يمثل حقه لالنتفاع باألصل المعني، ومطلوبات اإليجار ا

واإليجار ذو القيمة المنخفضة. تبقى المعالجة المحاسبية للمؤجر   اإليجارات. هناك اعفاءات اختيارية لعقود االيجار قصيرة األجل

 ، أي يستمر المؤجر بتصنيف عقود اإليجار كإيجارات تشغيلية أو تمويلية. مماثلة للمعيار الحالي

 

( توجيهات اإليجارات الحالية والتي تشمل على ذلك معيار المحاسبة الدولي  16المالية رقم )لي إلعداد التقارير يستبدل المعيار الدو

تحديد ما إذا كانت الترتيبات تحتوي على   –( 4رقم )المالية  تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير ، واإليجارات –( 17رقم )

دائمة رقم   الحوافز، وتفسير لجنة التفسيرات ال –اإليجارات التشغيلية  -( 15رات القائمة رقم )صيغة إيجار، وتفسير لجنة التفسي 

ري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو  تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن الصفة القانونية لعقود اإليجار. المعيار سا – ( 27)

 . 2019يناير  1بعد 

 

منهجية األثر الرجعي    (، اختارت الشركة استخدام16ي إلعداد التقارير المالية رقم )االنتقالية للمعيار الدول  وفقاً لما تسمح به األحكام

.  وفقاً لذلك، فإن  2019يناير  1ي األرباح المستبقاة كما في المعدلة، والتي يتم بموجبها احتساب األثر المتراكم للتطبيق المبدئي ف

دولي  لم يتم تعديلها، أي تم عرضها كما تم اإلعالن عنها سابقاً، وفقاً لمعيار المحاسبة ال 2018ة معلومات المقارنة المعروضة لسن 

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  في ( والتفسيرات ذات العالقة. باإلضافة لذلك، لم يتم تطبيق متطلبات اإلفصاح 17رقم )

 ( بشكل عام على معلومات المقارنة. 16)

 

 )أ(.    3اح عن تفاصيل التغييرات في السياسات المحاسبية، واألثر الناتج من تطبيق هذا المعيار في إيضاح إلفصتم ا
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 معايير أخرى  (2

 على البيانات المالية للشركة:  ال يتوقع أن يكون للمعايير المعدلة التالية أي أثر جوهري 

 (( 28تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) حصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة )ال •

 معايير مختلفة  –  2017-2015التعديالت السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية دورة  •
 

 )يتبع( .  أسس اإلعداد 2

   

 هـ( المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير نافذة بعد 

يـناير  1لى المـعايير والتفســــيرات الســـــارـية المفعول للفترات الـمالـية التي تـبدأ في أو      بـعد يوـجد الـعدـيد من المـعايير الـجدـيدة والتـعديالت ع

بالتطبيق المبكر ألي من المعايير الجديدة أو المعدلة التالية في إعداد  ، مع الســماح بالتطبيق المبكر. مع ذلك، لم تقم الشــركة2019

 لبيانات المالية.ا

 

 مبدئي.ال يتوقع أن يكون لهذه المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير أي أثر جوهري على البيانات المالية ة للشركة، في فترة التطبيق ال

 

 المفاهيم للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالتعديالت على مراجع إطار  •

 

 ( 8( معيار المحاسبة الدولي رقم )1عيار المحاسبة الدولي رقم )تعريف الجوهرية )تعديالت على م  •

 ( 3تعريف األعمال )تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )  •

 

ركة الزميلة أو المشروع المشترك )تعديالت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  بيع أو المساهمة بموجودات بين المستثمر والش •
 (( 28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10قم )ر

 
 
 .  السياسات المحاسبية الهامة  3

ات المحاسـ  ياـس بية الهامة المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية. تم تطبيق هذه الـس ات المحاـس ياـس ركة على نحو ثابت فيما يلي الـس بية من قبل الـش

 (.16ت الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )كما كانت مطبقة في السنة السابقة. فيما عدا التغيرا

 

 أ(   التغير في السياسية المحاسبية 

التغييرات في   . فيما يلي تفاصيل2019يناير    1اء من  اإليجارات ابتد  –   16طبقت الشركة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

 السياسات المحاسبية: 
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 جار تعريف اإلي (1
ير  سابقاً،  كانت الشركة تحدد عند بداية العقد ما إذا كانت الترتيبات تمثل، أو تحتوي على صيغة إيجار ، وذلك وفقاً لتفسير لجنة المعاي 

ذا  تحديد ما إذا كانت الترتيبات تحتوي على صيغة إيجار.  حالياً، تقوم الشركة بتقييم ما إ – ( 4الدولية إلعداد التقارير المالية رقم )

 )و(.  3كان العقد هو عقد إيجار او يحتوي على صيغة إيجار بناءاً على تعريف اإليجار، كما هو مشروح في إيضاح رقم 

 

تارت الشركة تطبيق اإلجراءات العملية لتغطية تقييم أي من المعامالت  (، اخ16عند االنتقال للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

( فقط على العقود التي تم تحديدها سابقاً على أنها 16. طبقت الشركة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )التي تمثل إيجارات

( وتفسير لجنة المعايير  17يجار بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) عقود إيجار. لم يتم إعادة تقييم العقود التي لم يتم تصنيفها كعقود إ

(.   16(، لتحديد ما إذا كان هناك عقد إيجار بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )4ارير المالية رقم ) الدولية إلعداد التق

( فقط على العقود التي تم إبرامها أو تغييرها 16ير المالية رقم )لذلك، تم تطبيق تعريف اإليجار بموجب المعيار الدولي إلعداد التقار

 . 2019ناير ي  1ابتداء من أو بعد 

 
 .  السياسات المحاسبية الهامة   3

 

 العقود التي تكون فيها الشركة المستأجر  (2
لكل من مكّونات اإليجار، وذلك  عند بداية أو تعديل العقد الذي يحتوي على مكّون اإليجار، تقوم الشركة بتخصيص المقابل في العقد 

 على أساس سعره النسبي المستقل. 

 

عقارات، فقد اختارت الشركة عدم فصل المكونات األخرى غير مكون اإليجار، واحتساب اإليجار  والمكونات  بالنسبة لعقود إيجار ال

 األخرى غير اإليجار ذات العالقة، كمكّون إيجار واحد. 

 

 ( 17ات تشغيلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )عقود اإليجار المصنفة كإيجار

( يستند على تقييم المخاطر والمنافع. عند االنتقال، بالنسبة  17الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )  سابقاً، كان التصنيف بموجب المعيار

قية، مخصومة بمعدل االقتراض اإلضافي للشركة كما  لهذه اإليجارات، تم قياس التزامات اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المتب 

 ((. 3)( )أ( 3)راجع إيضاح ) 2019يناير  1في 

 

 يتم قياس أصول حق االنتفاع إما: 

( منذ تاريخ البداية، مخصومة بمعدل  16قيمتها الدفترية كما لو أنه قد تم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) -
 اإلضافي للشركة بتاريخ بداية التطبيق؛ االقتراض 

هذه المنهجية   الشركة إيجار مدفوعة مسبقاً، أو مستحقة الدفع: طبقت مبلغ مساوي اللتزامات اإليجار، معّدل ألي مبلغ مدفوعات  -
 .     على جميع اإليجارات

 

 االنتقالي، وخلصت لعدم وجود أي مؤشرات على ذلك. قامت الشركة بفحص حق االنتفاع باألصول النخفاض القيمة كما في التاريخ 
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( على اإليجارات المصنفة  16عيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )استخدمت الشركة عدداً من المسرعات العملية عند تطبيق الم

 : (. على وجه الخصوص، فإن الشركة 17سابقاً كإيجارات تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )

من تاريخ التطبيق    شهراً  12لم تقم باحتساب حق االنتفاع باألصول والتزامات عقود اإليجار التي تنتهي فيها مدة اإليجار خالل  -
 المبدئي؛

 لم تقم باحتساب حق االنتفاع باألصول والتزامات عقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة؛ -

 س حق االنتفاع باألصول كما في تاريخ التطبيق المبدئي؛قامت باستثناء التكاليف المبدئية المباشرة من قيا -

 استخدمت التقديرات عند تحديد فترة اإليجار.  -
 

 على البيانات المالية األثر  (3
 

 األثر عند االنتقال 

مساٍو لمطلوبات  (، قامت الشركة باحتساب أصول حق االنتفاع بمبلغ 16عند االنتقال للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 خص أدناه: مل 2019يناير  1( كما في 16اإليجار.  األثر من تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 

 ذمم تجارية  عقارات وآالت  

 دائنة ومطلوبات  ومعدات  

 أخرى  

   (17الرصيد الختامي بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 634,867 3,765,114 ( 2018ديسمبر   31)

   

   األثر من إعادة القياس: 

 -  210,959 أصول حق االنتفاع  

 210,959 -  مطلوبات اإليجار 

  
 

   ( 16الرصيد االفتتاحي بموجب بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

   3,976,073 2019يناير  1بتاريخ التطبيق المبدئي في 

 

845,826   

  

باستخدام المتوسط   عند قياس التزام اإليجار لعقود اإليجار التي تم تصنيفها كإيجارات تشغيلية، قامت الشركة بخصم دفعات اإليجار

 . 2019يناير   1% كما في 5.00الموزون لمعدل االقتراض اإلضافي والبالغ 
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 ب(   احتساب اإليرادات 

تلم أو المـستحق، ـصافي الخـصومات، ويمثل المبالغ المـستحقة عن بيع  الـسلع أو الخدمات التي يتم احتـساب   اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المـس

جل الشــركة اإليرادات عندما يكون من الممكن قياس مبلغ اإليراد بشــكل موثوق، وعندما يكون من المحتمل أن تؤديها الشــركة. تـسـ 

 تدفق للشركة، وعندما يتم إستيفاء شروط محددة لكل نشاط من أنشطة الشركة، كما هو موضح أدناه:المنافع اإلقتصادية ست 

 

 اإليرادات من مبيعات الطحين  (1

المقابل المحدد في العقد مع الزبون. تحتسب الشركة اإليرادات عندما يتم تحويل السيطرة على البضائع أو الخدمات   يقاس اإليراد بناًء على

 إلى الزبون. 

 

 إيراد أرباح االسهم   (2

 يحتسب االيراد من أرباح األسهم في تاريخ اإلعالن عنها، وهو تاريخ نشوء حق االستالم.

 

 د   إيراد الفوائ (3

 د عند استحقاقه باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.يحتسب إيراد الفوائ 

 

 ج(  الدعم الحكومي  

الدعم الحكومي يمثل المبالغ المستلمة من حكومة مملكة البحرين من خالل وزارة المالية واالقتصاد الوطني، وذلك لتمكين الشركة من  

اس االستحقاق، ويحتسب على أساس الفرق بين التكلفة الفعلية  ومة. يسجل الدعم على أسبيع منتجاتها بأسعار معينة، كما تحددها الحك

للقمح المستخدم في انتاج المواد المباعة محليا، زائداً سعر متفق عليه لكل طن مباع لتغطية التكاليف األخرى ذات العالقة بالدقيق  

ا الدعم كإيراد في بيان الربح أو الخسارة في  ق خالل السنة. يحتسب هذالمباع في السوق المحلي، ومجموع المبيعات المحلية من الدقي 

 الفترة التي تتم فيها المبيعات للزبائن.   

 د(   المخزون 

في   يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صــــافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. صــــافي القيمة الممكن تحقيقها هي عبارة عن ســــعر البيع المتوقع

اب التكلفة بطريقة المعدل الموزون، وتـشمل التكلفة ـسعر العمل اإلعتيادية مطروحاً  ظروف   منه مصـروفات البيع المتوقعة. يتم احتـس

رة، والمصـروفات العرضـية األخرى. عند الضـرورة، يتم عمل مخصـص  راء، والـشحن، والجمارك، ومصـروفات العمالة المباـش الـش

 ، والتالفة.للمواد المتقادمة والمواد بطيئة الحركة

 

 ت بالعملة األجنبية   هـ(   معامال

 العملة المستعملة في انجاز المعامالت والعملة المستعملة في إعداد البيانات المالية  (   1

يانات  يتم قياس بنود البيانات المالية باستخدام العملة االقتصادية الرئيسية للبيئة التي تعمل فيها الشركة )عملة التعامل(. يتم إعداد الب 

 لبحريني وهي العملة المستخدمة في إعداد البيانات المالية.  المالية بالدينار ا
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 ( المعامالت واألرصدة 2

ة بالعمالت األجنبية يتم تحويلها إلى الدينار البحريني بـسعر الـصرف الـسائد في نهاية الـسنة. يتم تحويل المعامالت الموجودات والمطلوبات النقدي 

ائر فروقات العملة في التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة التعام ائدة وقت إجراء المعاملة. تدرج أرباح وخـس عار الصـرف الـس ل بأـس

 الشامل اآلخر. بيان الربح أو الخسارة والدخل 

 

 و(  عقود االيجار 

لومات المقارنة ( باســــتخدام منهجية األثر الرجعي المعدلة، وفقاً لذلك، فإن مع16طبقت الشــــركة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

بة ابقاً، وفقاً لمعيار المحاـس تمر تم عرضـها كما تم اإلعالن عنها ـس ير لجنة 17الدولي رقم )  المعروضـة لم يتم تعديلها، أي اـس ( و تفـس

بة الدولي رقم )4المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ) بية بموجب معيار المحاـس ياـسات المحاـس و   (17(. تم اإلفصـاح عن الـس

 ( بصورة منفصلة.4تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم )

 

 2019ناير ي 1السياسة المطبقة ابتداء من 

إيجار ، عند بداية العقد، تقيّم الشــركة  ما إذا كان العقد يمثل، أو يحتوي على صــيغة إيجار. تعتبر االتفاقية عقد إيجار ، أو تحتوي على صــيغة  

ن العقد ينقل الحق في الـسيطرة على اـستخدام أـصل محدد لفترة من الزمن، نظير مقابل مادي. لتقييم ما إذا كان العقد ينقل الحق إذا كا

 (. 16في السيطرة على استخدام أصل محدد، تستخدم الشركة تعريف اإليجار وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 

 .2019يناير  1على العقود التي تم إبرامها في أو بعد تم تطبيق هذه السياسة 

 

ة بتخصيص المقابل في العقد لكل من مكّونات اإليجار، وذلك على أساس عند بداية أو تعديل العقد الذي يحتوي على مكّون اإليجار، تقوم الشرك

ة عدم فصــل المكونات األخرى غير مكون ســعره النســبي المســتقل. مع ذلك، بالنســبة لعقود إيجار العقارات، فقد اختارت الشــرك

 جار واحد. اإليجار، واحتساب اإليجار  والمكونات األخرى غير مكون اإليجار ذات العالقة، كمكّون إي 

 

من  ونتحتســب الشــركة حق االنتفاع باألصــول والتزام اإليجار بتاريخ بدء اإليجار. يتم قياس حق االنتفاع باألصــول مبدئياً بالتكلفة، والذي يتك

اشــــرة متكـبدة، المبلغ االبـتدائي اللتزام اإليـجار، مـعدالً ألي دفـعات إيـجار ـمدفوـعة في أو قـبل ـتاريخ الـبدء، زاـئداً أي تـكاليف مـبدئـية مبـ 

 وتقديراً لتكلفة تفكيك وإزالة األصل المعني، أو تأهيل  األصل المعني أو الموقع الذي يقع فيه، مطروحاً أي حوافز إيجار مستلمة. 

 إذا كان الحقاً احتسـاب االسـتهالك على حق االنتفاع باألصـول بطريقة القسـط السـنوي الثابت من تاريخ البدء وحتى نهاية فترة اإليجار، إاليتم 

اإليجار ينقل ملكية األصــل المعني إلى الشــركة في نهاية فترة اإليجار، أو إذا كانت تكلفة حق االنتفاع باألصــول تعكس أن الشــركة 

ر الشـراء. وفي هذه الحالة، سـيتم اسـتهالك حق االنتفاع باألصـول على فترة العمر االفتراضـي لألصـل المعني، والذي سـتمارس خيا

ى نفس أسـاس تحديد العمر االفتراضـي للعقارات والمعدات. باإلضـافة لذلك، يتم تخفيض حق االنتفاع باألصـول دورياً يتم تحديده عل

 ت، ويعدل لبعض حاالت إعادة قياس التزام اإليجار.      من خالل خسائر انخفاض القيمة، إن وجد

 

الغير مدفوعة بتاريخ البدء، مخصــــومة باســــتخدام معدل الفائدة  الضــــمني في يتم قـياس التزام اإليـجار مبدئياً بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار  

القتراض اإلضــافي للشــركة. بشــكل عام، فإن الشــركة اإليجار، وإذا لم يكن باإلمكان تحديد معدل الفائدة بســهولة، باســتخدام معدل ا

 تستخدم معدل االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم.
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ضافي عن طريق الحصول على معدالت الفائدة من عدة مصادر تمويل خارجية، وتقوم بعمل بعض التسويات تحدد الشركة معدل االقتراض اإل

 لتعكس شروط اإليجار ، ونوع األصل المؤجر. 

 

 إليجار المتضمنة في قياس التزام اإليجار تتكون مما يلي:دفعات ا

 دفعات ثابتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة في الجوهر؛  -

 ر المتغيرة، التي تعتمد على مؤشر أو معدل، وتقاس مبدئياً بالمؤشر أو المعدل بتاريخ البدء؛دفعات اإليجا -

 بقية؛ و المبالغ المتوقع استحقاق دفعها بموجب ضمان القيمة المت  -

على يقين لممارسته بشكل معقول. دفعات اإليجار في فترة التجديد   الشركة سعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي تكون  -

على يقين من ممارسة خيار التمديد بشكل معقول. وغرامات اإلنهاء المبكر لعقد اإليجار، ما لم تكن   الشركةالختيارية، إذا كانت ا

 من عدم اإلنهاء مبكراً. على يقين معقول  الشركة 

عـندـما يكون هـناك تغيير في دفـعات اإليـجار يتم قـياس التزام اإليـجار ـبالتكلـفة المطـفأة ـباســــتـخدام طريـقة مـعدل الـفاـئدة الفعلي. يتم إـعادة قـياســـــه  

ــتقبلية ناتجة من تغير في مؤشـــر أو معدل، أو إذا كان هناك تغيير في تقدير الشـــركة تحق الدفع بموجب للمبلغ المتوقع ان يـســ  المسـ

أو اإلنهاء، أو إذا كان ضــمان القيمة المتبقية، أو إذا قامت الشــركة بتغيير تقييمها لما إذا كانت ســتمارس خيار الشــراء، أو التمديد، 

 هناك تغيرات في الجوهر لدفعات اإليجار الثابتة.

 

ة على القيمة الدفترية حق االنتفاع باألصول، أو تسجيلها في بيان الربح عندما يتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم عمل تسوية مقابل

 باألصول قد تم تخفيضها للصفر.أو الخسارة  إذا كانت القيمة الدفترية حق االنتفاع 

 

عدات"، والتزامات تقوم الشــركة بعرض حق االنتفاع باألصــول التي ال تســتوفي تعريف االســتثمارات العقارية في بند "الممتلكات واآلالت والم

 اإليجار في بند "القروض والسلفيات" في بيان المركز المالي.

 

 القيمة المنخفضةاإليجارات قصيرة األجل وإيجار األصول ذات 

اختارت الشـركة عدم احتسـاب حق االنتفاع باألصـول والتزام اإليجار إليجارات األصـول منخفضـة القيمة واإليجارات قصـيرة األجل.تحتسـب 

 ة مدفوعات اإليجار المتعلقة بهذه اإليجارات كمصروف بطريقة القسط السنوي الثابت على مدى فترة اإليجار.الشرك

 

 2019يناير  1قبل السياسة المطبقة 

 يلي: ، حددت الشركة ما إذا كانت الترتيبات تمثل، أو تحتوي على صيغة إيجار، بناًء على تقييم ما2019يناير  1بالنسبة للعقود المبرمة قبل 

   

 استيفاء الترتيبات كان يعتمد على استخدام أصول محددة أو أصول؛  -
 بان بنقل حق االنتفاع باالصول، إذا تم استيفاء أحد الشروط التالية: نقلت الترتيبات حق االنتفاع باألصول. تقوم الترتي  -
 من جوهري من المنتجات؛ كان للمشتري القدرة أو الحق في تشغيل األصل، مع الحصول أو السيطرة على قدر أكبر -
أكبر من جوهري  كان للمشتري القدرة أو الحق في السيطرة على الوصول المادي لألصل، مع الحصول أو السيطرة على قدر  -

 من المنتجات؛
 تشير الوقائع والظروف إلى أنه كان من المستبعد أن يأخذ أحد األطراف األخرى قدراً أكبر من الجوهري من المنتجات.  -
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 ركمستأج

 العقود.تم احتساب المدفوعات بموجب اإليجارات التشغيلية في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وفقاً لشروط هذه 

 

 ز(   األدوات المالية 

تتكون الموجودات والمطلوبات المالية من جميع الموجودات والمطلوبات المدرجة في بيان المركز المالي، بالرغم من استثناء  

ع نهاية  ستثمارات في الشركات التابعة، والشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية، والمشاريع المشتركة، ومستحقات منافاال

 خدمة الموظفين، والمصروفات المدفوعة مقدماً، والضرائب المستحقة.   

 

 االحتساب المبدئي والقياس   (1

ن المركز المالي فقط عندما تصبح الشركة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة. يتم  تحتسب الشركة الموجودات والمطلوبات المالية في بيا

البداية ضمن واحدة من الفئات التالية، والتي تحدد منهجية القياس الالحق. يتم تصنيف الموجودات المالية  تصنيف األدوات المالية في 

 في إحدى الفئات الثالث التالية: 

 ة المطفأة الموجودات المالية بالتكلف •

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  •

 ل الربح أو الخسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال •
 

 يتم تصنيف المطلوبات المالية في إحدى الفئتين التاليتين:

 المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة  •

 لربح أو الخسارة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل ا •
 

ن نسبها مباشرة إلى شراء الموجودات المالية  تحتسب الموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، بما في ذلك تكاليف المعامالت التي يمك

حتساب المبدئي ما عدا تكاليف المعامالت لألوراق المالية المحتسبة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة فأنها ال تحسب في مبلغ اال

ً بالقيمة العادل ة، والتي تمثل صافي المقبوضات بعد  ولكن تسجل مباشرة في الربح والخسارة. يتم احتساب المطلوبات المالية مبدئيا

 احتساب العالوات، والخصومات وتكاليف المعاملة المرتبطة مباشرة بااللتزام المالي. 

ة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي أي  يتم احتساب جميع المشتريات والمبيعات العادي 

استالم الموجودات أو المطلوبات من أو تسليمها للطرف المقابل. المشتريات أو المبيعات بالطريقة العادية هي  التاريخ الذي يتم فيه 

 ضون فترة زمنية محددة حسب النظام أو بالعرف السائد في السوق. مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم في غ 

 القياس الالحق  (2

قياس الموجودات والمطلوبات المالية إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة. يخضع تصنيف وأساس القياس  بعد القياس المبدئي، يتم 

ئص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية ، كما هو مفصل  لنموذج األعمال التجارية للشركة إلدارة الموجودات المالية وخصا

 أدناه:

 لمحتسبة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي إذا: يتم قياس الموجودات المالية ا

 النقدية التعاقدية؛ و أُحتفظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل استالم التدفقات  (1
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ة التي تمثل دفعات المبلغ األساسي والفائدة على  أعطت الشروط التعاقدية للموجودات المالية حقاً في تواريخ محددة للتدفقات النقدي  (2
 المبلغ األساسي القائم. 

 

 العادلة من خالل الربح الشامل اآلخر.   إذا كان الهدف نموذج األعمال باالحتفاظ هو جمع وبيع أدوات الدين، فأنه يتم تصنيفها بالقيمة 

 

الموجودات المالية، وقياسها بالقيمة العادلة، إما من خالل الربح أو الخسارة  إذا لم يتحقق أي من هذين المعيارين للتصنيف، يتم تصنيف  

 أو من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

 

فة المطفأة، قد تختار الشركة تصنيف الموجودات المالية من خالل  باإلضافة إلى ذلك، حتى لو كان األصل المالي يفي بمعايير التكل

ختيار أمر ال رجعة فيه وقابل للتطبيق فقط إذا كان التصنيف بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة   الربح أو الخسارة. إن مثل هذا اال 

 يقلل بشكل ملحوظ التناقض في القياس أو االحتساب. 

 

 ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيم

رجعة فيه بتصنيف االستثمار في األسهم الغير محتفظ بها لغرض المتاجرة  عند االحتساب المبدئي، يمكن للشركة القيام باختيار ال 

 كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

 

 ها لغرض المتاجرة إذا كان االستثمار في األسهم يستوفي أياً من الشروط التالية:   لهذا الغرض، تعتبر الموجودات المالية محتفظاً ب 

 صفة أساسية لغرض بيعها في المدى القريب؛تم شراؤها ب  (1

 

عند االحتساب المبدئي، تمثل جزء من محفظة أدوات مالية معينة يتم ادارتها معاً، ويوجد دليل على وجود نمط فعلي من الربحية   (2
 قصير، أو على المدى ال

 أنه مشتق وليس محدد، وفعال كأداة تحوط أو ضمان مالي.  (3
 

على أساس كل أداة مالية على حدة. إذا تم تصنيف االستثمار في األسهم كاستثمارات بالقيمة العادلة من   إن االختيار الذي ال رجعة فيه 

هم، يتم احتسابها في بيان الدخل الشامل اآلخر وال يعاد  خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن جميع األرباح والخسائر، باستثناء أرباح األس

 تصنيفها في بيان الدخل. 

 

 ة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالي

يتم تصنيف الموجودات المالية غير المصنفة خالف المذكور أعاله والتي تقاس على أنها استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح  

 خسائر والتغيرات فيها، بما في ذلك أية فوائد أو أرباح أسهم، تحتسب في الربح أو الخسارة. وال
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 المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة 

تصنف جميع المطلوبات المالية، عدا تلك التي تصنف وتقاس كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، على أنها  

(  2موضح في إيضاح رقم )لتكلفة المطفأة ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي كما هو مطلوبات مالية با

 أعاله.

 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

خالل الربح أو الخسارة. ويشمل هذا التصنيف  يتم تصنيف المطلوبات المالية غير المصنفة أعاله، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من 

 العادلة.  المشتقات المصنفة كمطلوبات ويتم قياسها بالقيمة

 

 إلغاء احتساب الموجودات والمطلوبات المالية  (3

لتعاقدية  تقوم الشركة بإلغاء احتساب الموجودات المالية واستبعادها من بيان المركز المالي  عند إنتهاء حق استالم التدفقات النقدية ا

قة يتم بموجبها تحويل ملكية كل المخاطر والمكافآت  للموجودات المالية، أو عندما تحول حقوق استالم التدفقات النقدية المتعاقدة في صف

للموجودات المالية، أو عند عدم قيام الشركة بتحويل واالحتفاظ الجوهري بكل المخاطر والفوائد وال تمتلك السيطرة على الموجودات  

دما يتم التخلص منها أو إلغائها أو إنتهاء  مالية. تقوم الشركة بإلغاء احتساب المطلوبات المالية واستبعادها من بيان المركز المالي عن ال

 االلتزام التعاقدي. 

 قياس القيمة العادلة  (4

منظمة بين المشاركين في السوق في   القيمة العادلة هي القيمة المستلمة لبيع أحد الموجودات أو المدفوع لتحويل المطلوبات في عملية 

السوق، في السوق األكثر فائدة التي يمكن للشركة الوصول إليه في ذلك  تاريخ القياس في السوق األساسي، وفي حالة عدم وجود هذا 

 التاريخ. القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم أدائها. 

ر المعروض في سوق النشط  لتلك األداة، متى ما توافرت هذه األسعار. يعتبر السوق  تقيس الشركة القيمة العادلة لألداة باستخدام السع

 ا تكون المعامالت للموجودات أو مطلوبات تجري بوتيرة وحجم كاف لتوفير المعلومات والتسعير على أساس مستمر. نشطاً عندم

إذا لم يكن هناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم الشركة نماذج التقييم التي تزيد من  استخدام المدخالت ذات الصلة والتي يمكن  

مدخالت غير قابلة للرصد. نماذج التقييم المختارة تراعي جميع العوامل التي تأخذ بعين االعتبار من  رصدها، والتقليل من استخدام ال

 قبل المشاركين في السوق في تسعير المعاملة. 

 

وع أو  وهي القيمة العادلة للمقابل المدف - أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة المالية عند االحتساب المبدئي هو عادة سعر المعاملة 

ن  المستلم. إذا قررت الشركة أن القيمة العادلة عند االحتساب المبدئي يختلف عن سعر المعاملة، وأنه ال يمكن تحديد القيمة العادلة ال م

،  سعر تداولها في سوق نشطة ألصل أو التزام مماثل، وال تستند إلى نماذج التقييم التي تستخدم البيانات فقط من األسواق القابلة للرصد 

 ر المعاملة.فإنه يتم قياس األداة المالية مبدئياً بالقيمة العادلة ، ويتم تعديلها  لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة عند االحتساب المبدئي وسع

 

م الحقاً، يتم احتساب الفرق في الربح أو الخسارة على أسس مناسبة وعلى مدى ال يتجاوز عمر األداة، وفي موعد أقصاه دعم التقيي 

 بالكامل من قبل مدخالت يمكن رصدها، أو اتمام المعاملة. 
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إذا كانت أحد الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة ولها سعر طلب وسعر عرض، عندئذ تقوم الشركة  بقياس الموجودات  

ض. إذا كان نطاق سعر العرض والطلب  والمراكز المالية الطويلة بسعر الطلب والمطلوبات والمراكز المالية المكشوفة بسعر العر 

 ألصل أو التزام معين واسعاً، تقوم الشركة باستخدام سعر ضمن نطاق سعر العرض والطلب الذي يعتبر أكبر تمثيالً للقيمة العادلة.  

 

دارتها من قبل الشركة  يتم قياس محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تتعرض لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان التي تتم إ

على أساس صافي التعرض لمخاطر السوق أو إلى أي مخاطر االئتمان على أساس األسعار التي سيتم استالمها لبيع صافي مركز 

طويل )أو المدفوعة لنقل صافي مركز قصير( لمخاطر معينة. يتم تخصيص هذه التعديالت على مستوى المحفظة لموجودات ومطلوبات  

 اس تعديل المخاطر النسبية لكل أداة مالية في المحفظة بشكل منفرد. فردية على أس

 

 تحتسب الشركة التحويالت بين مستويات تراتبية القيمة العادلة في نهاية فترة تاريخ المركز المالي التي حدث خاللها التغيير.

 
 انخفاض قيمة الموجودات المالية  ( ح

عة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. يتم قياس مخصص الخسائر  االئتمانية المتوقتحتسب الشركة مخصصا للخسائر 

 للذمم التجارية المدينة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة. 

 

 الموجودات مالية ضعيفة ائتمانياً 

الية المحتسبة بالتكلفة المطفأة. يعتبر الموجود المالي  انخفاض القيمة للموجودات المفي تاريخ كل بيان مركز مالي، تقوم الشركة بتقييم  

 "ضعيف االئتمان" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.

 

 التالية: األدلة على أن األصل المالي ضعيف ائتمانياً تشمل المعلومات القابلة للرصد 

 ة للمقترض أو المصدر؛صعوبات مالية جوهري  -

 يوماً ؛   90صل المالي لفترة تفوق رق للعقد، مثل العجز أو التأخر في السداد، أو استحقاق األخ -

 من المحتمل أن المقترض أو الُمصِدر سيعلن إفالسه أو أي إعادة هيكلة مالية أخرى؛  -

 لألداة المالية بسبب الصعوبات المالية.  ركود أو اختفاء سوق نشط  -
 

 ك(   أسهم الخزينة 

كتغير في حقوق الملكية. يتم تصنيف األسهم المشتراة كأسهم  عندما تقوم الشركة بإعادة شراء أسهمها، فإن التكلفة المدفوعة تحتسب 
 خزينة وتظهر بالتكلفة ويتم عرضها كتخفيض في حقوق الملكية. 

 
 ل(  أرباح األسهم  

 يتم احتساب أرباح األسهم كمطلوبات في الفترة التي يتم اإلعالن عنها. 
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 م(   االحتياطي القانوني 

% من صافي األرباح وتحويله إلى االحتياطي القانوني،  10، يتم استقطاع  2001البحريني لسنة    وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية
% من رأس المال المدفوع. ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في  50بلغ هذا االحتياطي ويمكن إيقاف التخصيص عندما ي 

 الحاالت التي حددها القانون. 
 

 منافع الموظفين  ن(  

 لبحرينيونالموظفون ا (1

 للتأمين لعامةا الهيئة أنظمة حســب تغطيتها يتم البحرينيين بالموظفين الخاصــة األخرى( االجتماعية )والحقوق التقاعد حقوق ان

تراكات تحصـيل بموجبها يتم والتي االجتماعي بة أـساس على والعاملين الـشركة من ـشهرية اـش اهمة  من ثابتة مئوية نـس الرواتب. مـس

( ويتم تسجيلها كمصروفات في 19برنامج والذي يمثل برنامج مساهمات محددة حسب معيارالمحاسبة الدولي رقم )الـشركة في هذا ال

 الخسارة.الربح أو 

 

 الموظفون األجانب (2

ً  الخدمة نهاية مكافأة المدة محددة عمل بعقود يعملون الذين األجانب  الموظفون يستحق  بالقطاع البحريني العمل قانون لنصوص وفقا

 لهذه مخصــص عمل تم . لقد مدفوعة وعالوات رواتب آخر حســب األخرى والعالوات والرواتب الخدمة مدة أســاس على هلياال

ــبة الدولي رقم ) االلتزامات ــب معيار المحاسـ  خدمات إنهاء افتراض على (19غير الممولة والذي يمثل برنامج منافع محددة حسـ

 بيان المركز المالي.  بتاريخ الموظفين جميع

 

 س(  النقد وما في حكمه  

يوما أو أقل من تاريخ اإليداع، والتي ال   90يتمثل النقد وما في حكمه في النقد بالصندوق وأرصدة البنوك والودائع المستحقة خالل 
 تتعرض لتغير جوهري في قيمتها العادلة.  

 
 ع(   الذمم التجارية والذمم الدائنة األخرى 

ً يتم احتساب الذمم التجارية والذ  بالقيمة العادلة، والحقا يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة  مم الدائنة األخرى مبدئيا
 الفعلي.  

 

 ف(  قروض تمويل اإلستيراد 

تحتسب قروض تمويل اإلستيراد مبدئياً بالمقبوضات المحصلة كقروض، صافي من تكاليف المعاملة المتكبدة. في الفترات الالحقة،  
اب أي فروقات بين المقبوضات )صافي من تكاليف  معدل الفائدة الفعلي. يتم احتستظهر هذه القروض بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة  

 المعاملة( وقيمة القروض عند االستحقاق في بيان الربح أو الخسارة، على مدى فترة القروض.  
 

 ص(  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 تحتسب مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في بيان الربح أو الخسارة على أساس االستحقاق.   
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 ( المخصصات ق

حتساب المخصص في بيان المركز المالي عندما تكون على الشركة التزامات قانونية أو إعتبارية من جراء معامالت سابقة  يتم ا
 دية لسداد هذه االلتزامات. وعندما يكون من المحتمل وجود تدفق خارجي لمنافع اقتصا

 

 ر( انخفاض قيمة الموجودات األخرى غير المالية     

ترية لموجودات الشركة أو الوحدات المولدة للنقد، عدا الموجودات المالية، في تاريخ كل بيان للمركز المالي يتم مراجعة القيمة الدف

ر مجموعة موجودات معرفة تولد تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير عن لتحديد دالئل إنخفاض في القيمة. الوحدة المولدة للنقد هي أصغ

الدليل، يتم تقدير القيمة المتوقع إستردادها من هذه الموجودات. القيمة المتوقع إستردادها   بقية موجودات الشركة. إذا وجد مثل هذا 

اً منها تكلفة البيع، أيهما أكبر. وتحتسب الخسائر المترتبة  لألصل أو الوحدة المولدة للنقد هي القيمة الدفترية أو القيمة العادلة مطروح

أصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة المتوقع إستردادها. وتحمل هذه  الخسائر على بيان   من اإلنخفاض إذا فاقت القيمة الدفترية ألي 

في قيمة األصل وهناك تغيير في التقديرات   الربح أو الخسارة. يتم عكس الخسارة فقط عند وجود دليل بعدم استمرار وجود إنخفاض

 المستخدمة في تحديد القيمة المتوقع إستردادها لألصل.   
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 2018  2019 .  ذمم تجارية مدينة وأخرى4

    

 180,382  190,389 ذمم تجارية مدينة 

 2,722,276  3,016,138 دعم مستحق القبض 

 170,512  159,178 للمزودين مبالغ مدفوعة مقدماً 

 13,903  52,965 أخرى

 3,418,670  3,087,073 

    

 ( 372)  ( 94,847) ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة 

    

   3,323,823  3,086,701 

 

 

 الحركة في مخصص انخفاض القيمة كالتالي: 

 

 2019  2018 

    

 769  372 يناير 1في 

 372  94,475 مخصص السنة 

 ( 769)  - شطب خالل السنة 

    

 372  94,847 ديسمبر   31في 

 

 

 2018  2019 .  المخزون 5

    

 5,013,334  2,837,622 قمح في الصوامع

 8,151  2,682,134 قمح في الطريق 

 501,864  534,021 بضائع منجزة

 110,981  126,808 تغليف مواد 

 925,351  949,342 قطع غيار ومواد استهالكية 

 7,129,927  6,559,681 

 ( 334,658)  ( 456,668) ناقصاً: مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة 

    

 6,673,259  6,225,023 
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 الحركة في مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة كالتالي: 

 

 2019  2018 

    

 292,154  334,658 يناير 1في 

 42,504  122,010 مخصص السنة 

 -  - ة خالل السن المحرر  

    

 334,658  456,668 ديسمبر   31في 

 

 

 2018  2019 .  االستثمارات في أوراق مالية 6

    

 8,544,687  10,079,952 صناديق مدارة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

    

   10,079,952  8,544,687 

 

 الحركة: 

 

    

 6,731,064  8,544,687 في بداية السنة 

 1,000,000  - فات إضا

 813,623  1,535,265 صافي التغير في القيمة العادلة 

    

 8,544,687  10,079,952 ديسمبر   31في 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2019السنوي التقرير  -المطاحن            54

 

 البحريني بالدينار                                                                                                    2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة 

 

 األرض الكائنة في ميناء سلمان والتي بنيت عليها المطحنة، مؤجرة من حكومة مملكة البحرين

 

.  العقارات والمنشآت 7

 والمعدات 

 آالت المباني

 ومعدات

 وقطع غيار 

 رأسمالية

 أثاث ومعدات مركبات

 مكتبية   

أعمال 

 رأسمالية

 قيد اإلنشاء

 االنتفاعحق 

 باألصول

2019 

 المجموع

2018 

 المجموع

 

 

 التكلفة

 

         

 السنة بداية في
8,758,252 7,807,983 160,458 819,222 - - 17,545,915  17,522,480 

 إضافات
20,233 98,825 - 8,570 413,328 210,959 751,915  198,750 

 الغياراستخدامات قطع 
- (10,324) - - - - (10,324)  (167,500) 

 شطب
- - - - - - -  (7,815) 

 
         

 ديسمبر 31 في
8,778,485 7,896,484 160,458 827,792 413,328 210,959 18,287,506  17,545,915 

 االستهالك
         

 السنة بداية في
6,240,315 6,702,411 106,209 731,866 - - 13,780,801  13,311,542 

 مخصص السنة:
         

 596,692  573,450 29,255 - 21,508 8,444 277,492 236,751 تكلفة المبيعات -

 40,067  64,623 25,428 - 23,911 3,627 2,823 8,834 أخرى -

 استخدامات قطع الغيار
- (4,946) - - - - (4,946)  (167,500) 

 ديسمبر 31 في
6,485,900 6,977,780 118,280 777,285 - 54,683 14,413,928  13,780,801 

2019 

 31صافي القيمة الدفترية في           

 2019ديسمبر 
2,292,585 918,704 42,178 50,507 413,328 156,276 3,873,578  3,765,114 

 2013ديسمبر  31في 

 
2,517,937 1,105,572 54,249 87,356 - 3,765,114    
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 .  قروض تمويل اإلستيراد 9

يوماً من تاريخ   180  –   90مويل اإلستيراد الستيراد القمح، وهي قروض غير مضمونة، وعادة تستحق السداد خالل  قروض ت تستخدم  

 الحصول عليها. الحركة خالل السنة كالتالي: 

 2019  2018 

    

 3,038,622  5,008,631 يناير 1في 

 14,081,301  11,358,960 قروض مستلمة خالل السنة 

 ( 12,111,292)  ( 13,965,001) لسنة قروض مسددة خالل ا

    

 5,008,631  2,402,590 ديسمبر   31في 

 

   

 

 

 

 

 2018  2019 أخرىومطلوبات .  ذمم تجارية دائنة 8

    

 70,413  2,717,341 ذمم تجارية دائنة

 269,157  252,201 هم مستحقة أرباح أس

 290,731  274,957 مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

 -  188,463 اإليجار مطلوبات 

 -  18,283 مطلوبات ضريبة القيمة المضافة 

 4,566  2,050 مبالغ مستلمة مقدماً من العمالء 

    

 3,453,295  634,867 
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          .  مخصص مكافأة نهاية الخدمة10

ــي خــالل ســنة  ــل البحرين ــانون العم ــاً لق ــر بحــرينيين وفق ــغ  2019بلغــت مســاهمة الشــركة بالنســبة للمــوظفين الغي  64,870مبل

 دينار بحريني(.  49,172: 2018دينار بحريني )

 

 الحركة في مخصص مكافأة نهاية الخدمة كانت كالتالي: 

            

 2019  2018 

    

 43,243  49,172 يناير 1الرصيد في 

 14,011  16,685 مخصص السنة 

 ( 8,082)  ( 987) المدفوع خالل السنة 

    

 49,172  64,870 ديسمبر  31 في

 

 

 2018  2019 المال  .  رأس11

    

    مليون سهم  100المصرح: 

 2,483,250  2,483,250 فلس لكل سهم 100سهم بقيمة  24,832,500 الصادر والمدفوع بالكامل: 

 ( 1,373)  ( 1,373) سهم(  6,930: 2017أسهم خزينة ) 6,930

    

 2,481,877  2,481,877 صافي األسهم في اإلصدار العام 
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 المال )يتبع( .  رأس11

 

 2019  2018 

    

    األداء لكل سهم 

 فلس  48  فلس  75 فلس  100العائد على السهم لكل سهم بقيمة 

 فلس  765  فلس  811 فلس   100سهم بقيمة صافي قيمة الموجودات لكل 

 فلس  350  فلس  320 ديسمبر  31فلس في  100ة لكل سهم بقيمة سعر البورص

 7:1  4:1 سعر البورصة إلى نسبة األرباح 

    

 8,691,375   7,946,400 ديسمبر )بالدينار البحريني(  31مجموع القيمة السوقية في 

 

 المساهمينمعلومات إضافية عن نمط 

  

% من األسهم الصادرة  5المملوكة والتي يتملكون فيها ما يزيد عن  أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين وعدد األسهم (1
 :  2019ديسمبر  31والمدفوعة بالكامل من قبل المساهمين في 

 

 الجنسية  عدد األسهم  نسبة الملكية 
 

%    

    

 ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب )مقفلة( شركة  بحريني  16,322,806 65.73

 مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ش.م.ك  شركة  كويتي 1,848,000 7.45

 عبدالحميد زينل محمد  بحريني 1,527,776 6.15
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 جميع أسهم الشركة مدرجة تحت فئة واحدة، وجميع المساهمون متساويين في حقوق التصويت.  (2
 

 مجموع عدد األسهم : يوضح جدول توزيع األسهم أدناه عدد المساهمين ونسبة التملك من 
 

 عدد األسهم   عدد المساهمين  % من مجموع 
 الفئــــة* 

    عدد األسهم 

    الصادرة 

    

 % 1أقل من  5,001,930 1,699 % 21.14

 % 5% إلى أقل من 1 247,488 1 % 1.00

 % 10% إلى أقل من 5 3,375,776 2 % 13.59

 % 20% إلى أقل من 10 - - -

 % 50% إلى أقل من 20 - - -

 % وأكثر 50 16,207,306 1 % 65.27

    

100 % 1,703 24,832,500  

 
 عة بالكامل من قبل المساهمين.* تبين الفئة كنسبة من األسهم الصادرة والمدفو
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 2018  2019 .  تكلفة المبيعات 12

    

 12,844,101  13,860,537 مواد خام 

 777,450  731,094 تكلفة الموظفين

 596,692  573,450 ( 7استهالك )إيضاح 

 218,520  245,474 مواد التغليف 

 331,946  331,384 صيانة وإصالح ومرافق 

 336,929  297,107 أخرى 

    

 16,039,046  15,105,638 

 

          .  الدعم الحكومي 13

ــغ الــدعم الحكــومي علــى أســاس الفــرق بــين التكلفــة الفعليــة للقمــح المشــترى والمســتخدم فــي انتــاج المــواد المباعــة يح  تســب مبل

ــداً  ــا، زائ ــن ) 31محلي ــل ط ــي لك ــار بحرين ــرى ذات  31: 2018دين ــاليف األخ ــة التك ــاع لتغطي ــن( مب ــل ط ــي لك ــار بحرين دين

 بيعات المحلية من الدقيق خالل السنة.المالعالقة بالدقيق المباع في السوق المحلي، ومجموع 

 الجدول التالي يبين تفاصيل الدعم الحكومي: 

 

 2019  2018 

    

 12,807,667  13,751,282 التكلفة الفعلية للقمح المشترى والمستخدم

ً  31زائداً:   3,894,034  3,826,100 دينار بحريني لكل طن من القمح المباع محليا

      

 17,577,382  16,701,701 

 ( 7,143,333)  ( 6,971,404) ناقصاً: مجموع المبيعات الخاضعة للدعم

    

 10,605,978  9,558,368 

 طن(.   125,614: 2018طن ) 124,325بلغت كميات الدقيق المباع خالل السنة .
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 2018  2019  .  مصروفات تشغيلية أخرى  14

    

 761,955  657,987 تكلفة الموظفين

 293,258  204,241 مصروفات عمومية وإدارية   

 40,067  64,623 ( 7استهالك )إيضاح 

 60,000  60,000 أة أعضاء مجلس اإلدارة  مكاف

 51,231  116,514 رسوم مهنية 

 133,415  133,732 أخرى  

    

 

 

1,237,097  1,339,926 

 2018  2019 .  إيراد االستثمارات 15

    

 27,477  - أرباح األسهم 

 813,623  1,535,265 لالستثمارات في األوراق المالية صافي تغير القيمة العادلة 

    

 841,100  1,535,265 ديسمبر   31في 

 2018  2019 .  إيرادات أخرى16

    

 9,172  11,731 إيراد توصيل 

 30,829  34,449 إيراد من مطالبات الشحنات 

 19,664  - إيراد الخدمات 

 54,552  13,994 فوائد البنوك 

 33,101  22,923 أخرى 

    

 83,097  147,318 
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 . العائد على السهم17

 31ح لألسـهم العادية الصـادرة في السـنة المنتهية احتسـب العائد على السـهم العادي بقسـمة صـافي ربح السـنة على المتوسـط المرج

 كالتالي:  2019ديسمبر 

 

 2019  2018 

    

 1,195,239  1,850,735 السنة ربح 

    

 24,832,500  24,832,500 المتوسط المرجح ألسهم حقوق الملكية

    

 فلس  48  فلس  75 العائد األساسي والمخفض على السهم  

 

السهم مساٍو للعائد األساسي كون الشركة ال تملك أي أدوات مالية قابلة للتحويل إلى أسهم عادية، والتي  العائد المخفض على 

 ستؤدي لتخفيض العائد لكل سهم.   

 

 .  معلومات القطاع18

ــلع أوخدمات )قطاع تجاري( أو مرتبط   ــركة مرتبط بتقديم إما سـ ــلع وخدمات في بيئة مالقطاع هو جزء فريد من الشـ حددة بتقديم سـ

)نطاق جغرافي(، ويخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن مثيالتها لدى القطاعات األخرى. النشاطات الحالية للشركة هي بشكل رئيسي 

ركة يتم مراجع وق المحلي. أن إيرادات ومصـروفات ونتائج الـش تها على إنتاج الدقيق والمنتجات ذات العالقة، والتي يتم بيعها في الـس

بالتالي فإنه ال يوجد نتائج قطاع تشــغيلي منفصــل وال يوجد إفصــاحات أخرى تم عرضــها في هذه البيانات مســتوى الشــركة فقط. و

 المالية.
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 .  المعامالت مع أطراف ذوي عالقة19

طرف  تعتبر األطراف ذوي عالقة إذا كان أحد الطرفين لديه القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير كبير على ال

ت التي تمارس الشركة تأثيراٌ كبيرا عليها، كبار اآلخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. األطراف ذوي العالقة تشمل المؤسسا

 المساهمين،  أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اإلدارة العليا التنفيذيين للشركة.  

 

 أ( المعامالت واالرصدة مع األطراف ذوي العالقة   

 

  2019  2018 

    العالقة  ( بيان المركز المالي 1

     

 3,102,371  488,203 لشركة األم شركة تابعة ل قروض تمويل اإلستيراد 

 44,601  1,873 شركة تابعة للشركة األم  فوائد مستحقة على قروض تمويل اإلستيراد

     

  490,076  3,146,972 

 

 

  2019  2018 

    العالقة  

     ( بيان الربح أو الخسارة 2

 34,467  37,359 شركة تابعة للشركة األم  فوائد على قروض تمويل اإلستيراد

 6,832  6,248 شركة تابعة للشركة األم  مصروفات تشغيلية أخرى 

     

  43,607  41,299 

 

 ب( المعامالت مع فريق اإلدارة العليا   

يتكون فريق اإلدارة العليا للشركة من أعضاء مجلس اإلدارة، والرئيس التنفيذي، وأعضاء اإلدارة العليا التنفيذيين الذين لهم 

 يلي:  والمسئوليات للتخطيط والتوصية ومراقبة أعمال الشركة.  كانت المكافآت والمزايا المدفوعة لهم كماالصالحيات 

 



 

 2019السنوي التقرير  -المطاحن            63

 

 البحريني بالدينار                                                                                                   2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة 

 

 2019  2018 

    

 60,000  60,000 مخصص مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   

 122,000  83,050 أتعاب حضور أعضاء مجلس اإلدارة

 20,231  16,612 مصروفات أعضاء مجلس اإلدارة األخرى 

 196,590  130,599 رواتب ومنافع أخرى  

    

 398,821  290,261 مجموع المكافآت 

 

     

       المخاطر والقيمة العادلة  إدارة المالية:  . األدوات 20

     المالية.  والمطلوبات  المالية  الموجودات من المالية األدوات  تتكون

  

 تتكون من النقد وأرصدة البنوك، والذمم المدينة، واالستثمارات في األوراق المالية.  للشركة المالية الموجودات

 

 قروض تمويل االستيراد. للشركة تتكون من ذمم دائنة و لية الما  المطلوبات

 

 إدارة المخاطر  ( أ

 تتعرض الشركة للمخاطر اآلتية جراء استخدام األدوات المالية:  

    

 مخاطر االئتمان •

 مخاطر السيولة  •

   مخاطر السوق  •
 

واإلجراءات وكيفية  كة، السياسات  يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، أهداف الشر

 قياس وإدارة المخاطر. ويعرض هذا اإليضاح أيضاً بعض اإلفصاحات الكمية المبينة من خالل هذه البيانات المالية. 

 

مجلس اإلدارة مسؤول بشكل عام عن تأسيس ومراقبة هيكل إدارة المخاطر للشركة. إن مراقبة أنشطة ومخاطر الشركة بشكل يومي  

 دارة  والرئيس التنفيذي للشركة.  لجان مجلس اإل تقوم بها
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اطر للتعرف على، وتحليل هذه المخاطر، ولتعيين حدود وضوابط المخاطر، ولمراقبة المخاطر  أنشأت سياسات الشركة إلدارة المخ 
 تغيرات في أحوال السوق، وأنشطة الشركة.  وااللتزام بهذه الحدود. تراجع سياسات ونظم مراقبة المخاطر بصورة دورية لتعكس ال

 

   اإلئتمان  مخاطر

لوفاء بالتزاماته المالية عند اســتحقاقها مما يؤدي على تعرض الطرف اآلخر لخســائر هي المخاطر الناتجة عن فشــل أحد األطراف با

 مالية. 

 

 تهدف الشركة إلى الحد من مخاطر االئتمان بالنسبة للعمالء عن طريق وضع سياسات كالتالي:

    

 قاً قامت بوضعها الشركة. بدقة تامة طبقاً ألنظمة وسياسات محددة مسب تدير الشركة مخاطر االئتمان بفعالية وتراجعها  •

إجراءات مراجعة االئتمان شكلت من أجل تحديد مدى تعرض الشركة لتلك المخاطر في مرحلة مبكرة، والتي تتطلب بعدها  •
 مراجعة ومراقبة بشكل مفصل أكثر لتلك المخاطر. 

 ائتماني جيد. يتم إيداع النقد في بنوك تتمتع بتصنيف  •
 

الية تمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان. الحد األقصى للتعرض لمخاطر  االئتمان في  إن القيمة الدفترية للموجودات الم
 تاريخ بيان المركز المالي كان :  

 

2018  2019  

    

 أرصدة لدى البنوك 2,035,948  3,054,527

 ذمم تجارية وموجودات أخرى    3,111,680  2,908,852

    

5,963,379  5,147,628  
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 لي كان :  الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للذمم المدينة في تاريخ بيان المركز الما

2018  2019  

    

 حكومية  2,921,663  2,722,124

 غير حكومية  190,017  186,728

    

2,908,852  3,111,680  

 

 ال يوجد لدى الشركة أي ضمانات بالنسبة للذمم المدينة أعاله. 

 أعمار الذمم المدينة في تاريخ بيان المركز المالي كاآلتي : 

 2019  2018 

 
ص  مخص اإلجمالي 

انخفاض  

 القيمة 

مخصص   إجمالي  

انخفاض  

 القيمة 

 
     

 غير متخلفة السداد وغير منخفضة القيمة
1,025,242 -  1,086,223 - 

 متخلفة وغير منخفضة القيمة: 
     

 - 860,805  - 828,436 يوم  30 – 1

 - 866,457  - 881,594 يوم  90 – 31

 - 4,813  - 92,400 يوم  120 – 91

 - 90,554  - - يوم  120أكثر من 

      متخلفة ومنخفضة القيمة: 

 372 372  94,847 378,855 يوم  120أكثر من 

 
     

 
3,206,527 94,847  2,909,224 372 

 



 

 2019السنوي التقرير  -المطاحن            66

 

 البحريني بالدينار                                                                                                   2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة 

 

 السيولة  مخاطر

ً بمخاطر التمويل، هي مخاطر صعوبة حصول الشركة على األموال الالزمة للوفاء بالتزامات   مخاطر السيولة ويشار إليها أيضا

لشركة على بيع أصولها بسرعة وبسعر مقارب للقيمة  عدم قدرة ا  المتعلقة بالمطلوبات المالية. مخاطر السيولة يمكن أن تنتج من جراء 

 العادلة. 

 

في الظروف     .تقوم الشركة بمراقبة متطلبات السيولة بشكل يومي وتتأكد من توافر السيولة في كل األحوال لسداد التزاماتها المستقبلية

 بعد فترة إخطار قصيرة.  المال من البنوكاالعتيادية، ال تلجأ الشركة لالقتراض لكن لديها القدرة على جمع 

 التالي يمثل االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية: 

 

 أكثر من  5 – 1 - أشهر   6 6 – 3 3-صفر القيمة   

 
 سنوات  5 سنوات  سنة واحدة  شهور  شهور  الدفترية 

 
      

 2019ديسمبر  31
      

 
      

 ذمم تجارية دائنة
      

 ومطلوبات أخرى 
3,012,63

1 

3,012,63

1 

- - - - 

 قروض تمويل استيراد 
2,402,590 1,925,628 476,962 - - - 

 أرباح أسهم مستحقة 
252,201 252,201 - - - - 

 
      

   
5,667,42

2 

5,190,46

0 

476,962 - - - 
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 أكثر من 5 – 1 - أشهر  6 6 – 3 3-صفر القيمة   

 
 سنوات  5 سنوات  سنة واحدة  شهور  شهور  الدفترية 

 
      

 2018ديسمبر  31
      

 
      

 تجارية دائنةذمم 
      

 ومطلوبات أخرى 
365,710 365,710 - - - - 

 قروض تمويل استيراد 
5,008,631 3,457,445 1,551,186 - - - 

 أرباح أسهم مستحقة 
269,157 269,157 - - - - 

 
      

   

5,643,498 4,092,312 1,551,186 - - - 

 

 

ــوق   ــركة أو في قيم األدوات المالية نتيجة للتغير فيهي مخاطر التغير في إيرادات  مخاطر الس ــواء كانت تلك   الش ــوق، س ــعر الس س

التغيرات بســبب عوامل محددة بالنســبة لألوراق المالية على حدة، أو بالنســبة لُمصــِدري تلك األوراق المالية، أو عوامل أخرى تؤثر 

 على جميع االستثمارات المتداولة في السوق.

 

 لسوق المتعلقة باستثماراتها.تتعرض الشركة لمخاطر ا

 

مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تأثر أرباح الشركة نتيجة تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب تغير معدل الفائدة   الفائدة معدل مخاطر

 في السوق. 
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 التصنيف والقيمة العادلة لألدوات المالية  ( ب

 لتالي:القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مع القيمة الدفترية كما هي مبينة في بيان المركز المالي هي كا

 

 إجمالي القيمة  بالتكلفة  بالقيمة العادلة   2019

 
 الدفترية  لمطفأة ا من خالل الربح  

 
   أو الخسارة 

 
   

 نقد وأرصدة لدى البنوك 
- 2,036,677 2,036,677 

 ذمم تجارية مدينة وموجودات أخرى
- 3,154,227 3,154,227 

 استثمارات في أوراق مالية 
10,079,952 - 10,079,952 

 
   

 
10,079,952 5,190,904 15,270,856 

 
   

 أخرى ذمم تجارية دائنة ومطلوبات  
- 3,201,094 3,201,094 

 قروض تمويل استيراد 
- 2,402,590 2,402,590 

 أرباح أسهم مستحقة 
- 252,201 252,201 

 
   

 
- 5,855,885 5,855,885 
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 إجمالي القيمة  بالتكلفة بالقيمة العادلة   2018

 
 الدفترية  المطفأة  من خالل الربح  

 
   أو الخسارة 

 
   

 نقد وأرصدة لدى البنوك 
- 3,056,944 3,056,944 

 ذمم تجارية مدينة وموجودات أخرى
- 2,908,852 2,908,852 

 استثمارات في أوراق مالية 
8,544,687 - 8,544,687 

 
   

 
8,544,687 5,965,796 14,510,483 

 
   

 ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى 
- 365,710 365,710 

 تمويل استيراد قروض 
- 5,008,631 5,008,631 

 أرباح أسهم مستحقة 
- 269,157 269,157 

 
   

 
- 5,643,498 5,643,498 

 

 تراتبية القيمة العادلة 

السـوق القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصـل أو سـداد إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى أسـس تجارية، بين المشـاركين في  

للشــركة  في تاريخ القياس في ظل ظروف الســوق الحالية وفي حالة عدم وجود ذلك يتم القياس بناًء على أفضــل ســعر للســوق يمكن

 الوصول اليه. القيمة العادلة للمطلوبات يكون بناًء على مخاطر عدم االداء.

 

 مستوى تخفيض أو تصفيتها إلى  حاجة  أو  نية أية  ود بدون وج الشركة استمرارية  مبدأ افتراض هو العادلة القيمة تعريف  أسس  من

 مرضية.  غير شروط ذات معامالت  في الدخول أو عملياتها
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 الت المستخدمة في القيام بهذه القياسات:تقيس الشركة القيم العادلة باستخدام تراتبية القيمة العادلة التالية، والتي تعكس أهمية المدخ

 

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

: نماذج تقييم مبنية على مدخالت قابلة للرصد، مباشرة )أي السعر( أو غير مباشرة )أي مشتقة من األسعار(. هذه  2المستوى •
دام: أسعار السوق المدرجة في سوق نشط ألدوات مالية مماثلة، وأسعار مدرجة ألدوات مالية  الفئة تشمل أدوات مقيمة باستخ

بهة، و أسعار السوق المدرجة في سوق ألدوات مالية مماثلة أو مشابهة في سوق يعتبر أقل من نشط، أو طرق  مماثلة أو مشا
 ير مباشرة من معلومات السوق. تقييم أخرى حيث تكون جميع المدخالت الهامة قابلة للرصد مباشرة أو غ

 

فئة جميع األدوات التي تشمل تقنيات تقييمها مدخالت  : نماذج تقييم مبنية على مدخالت غير قابلة للرصد. تشمل هذه ال3المستوى •
ه  غير مبنية على معلومات قابلة للرصد، حيث يكون للمدخالت الغير قابلة تأثير جوهري على تقييم األدوات المالية. تشمل هذ

قابلة للرصد، أو   الفئة أدوات مالية مقيمة على أساس األسعار المدرجة ألدوات مشابهة ، بحيث تتطلب تعديالت جوهرية غير
 افتراضات، لتعكس الفروقات بين األدوات المالية. 

 

الســوق ذات العالقة والقابلة  هذه التراتبية تتطلب اســتخدام معلومات الســوق القابلة للرصــد عند توافرها. تأخذ الشــركة باالعتبار أســعار

 للرصد في تقييماتها، حين يكون ذلك ممكناً.

 

 الموجودات والمطلوبات المالية الظاهرة بالقيمة العادلة، بطريقة التقييم:الجدول التالي يحلل 

 

 2019ديسمبر   31في  1المستوى 2المستوى 3المستوى المجموع 

     

 العادلة   استثمارات في أوراق مالية بالقيمة     

 من خالل الربح أو الخسارة:     

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

     

10,079,952 - - 10,079,952  
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 2018ديسمبر  31في  1المستوى 2المستوى 3المستوى المجموع 

     

 استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة      

 من خالل الربح أو الخسارة:     

 صناديق مدارة   8,544,687 - - 8,544,687

     

8,544,687 - - 8,544,687  

 

لم يكن هناك أي تحويل بين المستويات خالل السنة. لم تفصح الشركة عن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى، كون قيمتها الدفترية  

 تقارب قيمتها العادلة.   

 

 إدارة رأس المال

ئنون والســوق، والمحافظة إن ســياســة مجلس اإلدارة هي المحافظة على قاعدة رأســمالية قوية للمحافظة على ثقة المســتثمرون والدا

ركة بمجموع حقوق  ركة. يقوم أعضـاء مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال والذي تعرفه الـش تقبلية للـش على التطورات المـس

 المساهمين ومستوى الربحية على األسهم للمساهمين.

 

لوب إدارةلم يكن هناك تغير في   نة ولم يكن هنا  أـس ركة خالل الـس مال الـش مالية مفروضـة خارجياً على رأـس ك أيضـاً أي متطلبات رأـس

 الشركة. 

 

 . المخصصات المقترحة وأرباح األسهم 21

اقترح مجلس اإلدارة توزيع التخصيصات التالية للسنة، وسيتم عرضها للحصول على الموافقة الرسمية في اجتماع الجمعية العمومية  

 السنوي:   
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 2019  2018 

    

 750,000  248,256 أرباح أسهم نقدية  

 20,000  20,000 تبرعات خيرية 

 425,239  1,582,479 تحويل إلى أرباح مستبقاة

 

 

 . 2019مارس  27السنوية المنعقدة في بموجب اعتماد الجمعية العمومية  2018تخصيصات سنة 

 

 

 . أرقام المقارنة 22

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة، عند الضرورة، إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية. إن إعادة التصنيف  

 سابقاً. األرباح أو مجموع الدخل الشامل أو مجموع حقوق الملكية المعلنة  لم تؤثر على

 

 


