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شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
بيان المركز المالي المختصر
كما في  30يونيو 2021

بالدينار البحريني
إيضاح

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
العقارات واآلالت والمعدات

6

 30يونيو
2021
(مراجعة)

 31ديسمبر
2020
(مدققة)

5,870,395

6,091,403

5,870,395

6,091,403

12,626,036
7,112,195
1,374,858
1,267,897
252,325

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

مجموع الموجودات المتداولة

22,633,311

24,032,133

مجموع الموجودات

28,503,706

30,123,536

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

7
8

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

14,391,040

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

مجموع حقوق الملكية

22,928,170

20,884,437

326,719
93,149

351,343
83,923

419,868

435,266

67,380
464,491
4,623,797
-

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

مجموع المطلوبات المتداولة

5,155,668

8,803,833

مجموع المطلوبات

5,575,536

9,239,099

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

28,503,706

30,123,536

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

المطلوبات غير المتداولة
التزامات اإليجار
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

9

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

مروان خالد طبارة
رئيس مجلس اإلدارة

9

صالح محمد الكليب
نائب رئيس مجلس اإلدارة

واين هنري كريج
الرئيس التنفيذي

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19جزءاً أساسيا ً من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصر
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
إيضاح

المبيعات
تكلفة المبيعات

10

بالدينار البحريني
للستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
 30يونيو
2020
2021
(مراجعة)
(مراجعة)

للثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو
 30يونيو
2020
2021
(مراجعة)
(مراجعة)

1,528,270
)(3,323,023

1,672,733
)(3,518,889

3,456,616
)(7,162,436

3,723,988
)(7,588,677

)(1,794,753

)(1,846,156

)(3,705,820

)(3,864,689

2,116,810

2,214,562

4,511,507

4,812,094

إجمالي الربح

322,057

368,406

805,687

947,405

مصروفات تشغيلية أخرى

)(309,297

)(352,226

)(644,952

)(670,911

خسارة انخفاض القيمة على الذمم المدينة

)(8,200

-

)(8,200

-

ربح العمليات

4,560

16,180

152,535

276,494

إيرادات أخرى
تغيرات القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة

87,951

268,204

113,850

280,368

1,232,661

908,061

2,169,732

)(1,296,349

الربح ( /الخسارة) للفترة

1,325,172

1,192,445

2,436,117

)(739,487

الدخل الشامل اآلخر للفترة

-

-

-

-

مجموع الدخل الشامل للفترة

1,325,172

1,192,445

2,436,117

)(739,487

53

48

98

()30

إجمالي الخسارة قبل الدعم الحكومي
الدعم الحكومي

11

7

العائد األساسي والمخفض على السهم
(بالفلس)

4

مروان خالد طبارة
رئيس مجلس اإلدارة

صالح محمد الكليب
نائب رئيس مجلس اإلدارة

واين هنري كريج
الرئيس التنفيذي

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19جزءا ً أساسيا ً من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021

بالدينار البحريني

احتياطيات
( 2021مراجعة)

عالوة
إصدار أسهم

رأس المال

احتياطي
قانوني

احتياطيات
أخرى

أرباح
مستبقاة

المجموع

كما في  1يناير 2021

2,481,877

1,350,000

1,241,625

3,463,628

12,347,307

20,884,437

مجموع الدخل الشامل للفترة

-

-

-

-

2,436,117

2,436,117

أرباح أسهم معلنة لسنة 2020
تبرعات خيرية معتمدة لسنة 2020

-

-

-

-

()372,384
()20,000

()372,384
()20,000

في  30يونيو 2021

2,481,877

1,350,000

1,241,625

3,463,628

14,391,040

22,928,170

احتياطيات
رأس المال

( 2020مراجعة)

عالوة
إصدار أسهم

احتياطي
قانوني

احتياطيات
أخرى

أرباح
مستبقاة

المجموع

كما في  1يناير 2020

2,481,877

1,350,000

1,241,625

3,463,628

11,529,404

20,066,534

مجموع الدخل الشامل للفترة

-

-

-

-

()739,487

()739,487

أرباح أسهم معلنة لسنة 2019
تبرعات خيرية معتمدة لسنة 2019

-

-

-

-

()248,256
()20,000

()248,256
()20,000

في  30يونيو 2020

2,481,877

1,350,000

1,241,625

3,463,628

10,521,661

19,058,791

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19جزءا ً أساسيا ً من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
بيان التدفقات النقدية المختصر
للستة أشهرالمنتهية في  30يونيو 2021

بالدينار البحريني
للستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2021
(مراجعة)

للستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2020
(مراجعة)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الربح ( /الخسارة) للفترة

2,436,117

)(739,487

االستهالك  /اإلطفاء
صافي التغير في استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تكلفة التمويل
إيرادات الفوائد
الدعم الحكومي – تعويض المصروفات
خسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة

273,495
)(2,169,732
11,148
)(9,828
)(39,945
8,200

299,727
1,296,349
3,106
-

المخزون
ذمم تجارية مدينة وموجودات أخرى
ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

1,543,825
971,200
)(2,911,161
9,226

379,636
)(1,736,259
)(2,230,964
9,339

صافي النقد الناتج من ( /المستخدم) في األنشطة التشغيلية

122,545

()2,718,553

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
وديعة ثابتة مودعة خالل الفترة
وديعة ثابتة مستحقة خالل الفترة
إيرادات فوائد مستلمة
شراء عقارات وآالت ومعدات

500,000
8,965
)(52,487

)(1,000,000
)(279,121

صافي النقد الناتج ( /المستخدم في) من األنشطة اإلستثمارية

456,478

()1,279,121

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
قروض تمويل اإلستيراد مستلمة
سداد قروض تمويل اإلستيراد
أرباح أسهم مدفوعة
تكاليف تمويل مدفوعة

4,623,797
)(4,893,829
()372,825
)(11,148

11,373,782
)(6,567,329
)(223,386
-

صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة التمويلية

()654,005

4,583,067

صافي (النقص)  /الزيادة في النقد وما في حكمه خالل الفترة

()94,982

585,393

النقد وما في حكمه في  1يناير

1,362,879

2,036,677

النقد وما في حكمه في  30يونيو

1,267,897

2,622,070

تتمثل في:
نقد في الصندوق
أرصدة بنكية

956
1,266,941

1,131
2,620,939

1,267,897

2,622,070

التسويات:

التغيرات في رأس المال العامل:

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19جزءاً أساسيا ً من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة.

شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021

6
بالدينار البحريني

 .1تقرير المنشأة
تأسست شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب) ("الشركة") كشركة مساهمة بحرينية مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة في مملكة البحرين بموجب السجل التجاري رقم  1170الذي تم الحصول عليه بتاريخ  16يوليو  1970ومدرجة
في بورصة البحرين .تأسست الشركة بموجب المرسوم األميري المؤرخ  9مايو  ،1970وبدأت عملياتها التجارية بتاريخ 1
مايو .1972
تتمثل األنشطة الرئيسة للشركة في إنتاج الدقيق والمنتجات ذات العالقة ،والتي يتم بيعها في األسواق المحلية.
تمتلك شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب( .مقفلة) (ممتلكات) غالبية أسهم الشركة ،وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل
حكومة مملكة البحرين والتي تملك  %65.73من رأسمال الشركة.
 .2أساس اإلعداد
أ)

بيان االلتزام
 )1أعدت المعلومات المالية المرحلية المختصرة لفترتي الثالثة اشهر والستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2021وفقا ً
لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (" )34التقارير المالية المرحلية" ،والذي يجيز عرض المعلومات المالية المرحلية
المختصرة بصورة مختصرة .ال تشمل المعلومات المالية المرحلية المختصرة على كل المعلومات المطلوبة في البيانات
المالية السنوية ويجب قراءتها بالتزامن مع البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
باإلضافة لذلك ،فإن نتائج فترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2021ليست بالضرورة مؤشراً على
النتائج المتوقع تحقيقها للسنة المنتهية كما في  31ديسمبر  .2021مع ذلك ،تم إدراج إيضاحات تفسيرية مختارة لتفسير
أحداث ومعامالت جوهرية لفهم التغيرات في المركز المالي للشركة وأدائها المالي منذ آخر بيانات مالية سنوية كما في
وللسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2020هناك بعض التعديالت على المعايير واألطر الحالية ،وهي سارية المفعول
اعتبارا ً من  1يناير  ،2021ولكن ليس لها أي أثر جوهري على المعلومات المالية المرحلية المختصرة للشركة .لم تقم
الشركة بالتطبيق المبكر ألي من المعايير الجديدة خالل الفترة.
نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في بداية عام  ،2020قام مصرف البحرين المركزي بإعفاء جميع
)2
ً
الشركات المساهمة العامة والبنوك المؤسسة محليًا من إعداد ونشر معلوماتها المالية المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية
في  31مارس  .2020بنا ًء عليه ،كانت المعلومات المالية المرحلية المختصرة في  30يونيو  2020هي الفترة
المرحلية األولى لعام  2020والتي تضمنت فقط نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  .2020في المعلومات
المالية المرحلية للفترة الحالية ،فان أرقام المقارنة تم استخراجها كاالتي:
أ)

تم استخراج بيان المركز المالي المختصر من البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 31ديسمبر
2020؛

ب) وتم استخراج البيانات المالية المرحلية المختصرة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،والتغيرات في حقوق
الملكية ،والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية من المعلومات المالية المرحلية المختصرة للشركة والمراجعة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020؛
ج) وتم استخراج البيانات المرحلية المختصرة لبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصر ،لفترة الثالثة
أشهر المنتهية في  30يونيو  2020من المعلومات المالية المرحلية المختصرة المراجعة للشركة لفترة الثالثة
أشهر المنتهية في  31مارس  ،2020ولفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  .2020لم يتم نشر المعلومات
المتعلقة بفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  ،2020ولكن تم مراجعتها.
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة ،عند الضرورة ،وذلك إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض الفترة الحالية .ان إعادة
التصنيف هذه لم تؤثر على ربح الفترة السابقة ،والدخل الشامل للفترة أو مجموع حقوق الملكية.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021

بالدينار البحريني

 .2أسس اإلعداد (يتبع)
ب) القرارات والتقديرات
إن إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة يتطلب من اإلدارة ممارسة القرارات والتقديرات والفرضيات والتي تؤثر
على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج
الفعلية عن هذه التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات ،األحكام والفرضيات العامة بصورة مستمرة .يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر بنا ًء
على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى ،كالتوقعات لألحداث المستقبلية تحت الظروف العادية .يتم احتساب تعديالت
التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل هذه التقديرات وفي أي فترة مستقبلية متأثرة.
ج) إدارة المخاطر المالية
إن سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية للشركة هي نفسها تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية المدققة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر .2020
 .3السياسات المحاسبية الهامة
تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة باستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة وطرق االحتساب المطبقة في إعداد
البيانات المالية المدققة للشركة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
 .4تم احتساب العائد على السهم األساسي على أساس صافي الربح ( /الخسارة) للفترة ،مقسوما ً على المتوسط المرجح ألسهم
حقوق الملكية القائمة للفترة المنتهية في  30يونيو  ،2021كما يلي:
للثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو
 30يونيو
2020
2021
(مراجعة)
(مراجعة)

للستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
 30يونيو
2020
2021
(مراجعة)
(مراجعة)

الربح ( /الخسارة) للفترة

1,325,172

1,192,445

2,436,117

()739,487

المتوسط المرجح ألسهم حقوق الملكية القائمة

24,832,500

24,825,570

24,832,500

24,825,570

العائد األساسي والمخفض على السهم

 53فلس

 48فلس

 98فلس

( )30فلس

العائد األساسي والمخفض على السهم هو نفسه ،ألن الشركة لم تقم بإصدار أي أدوات من شأنها أن يكون لها أثر مخفف .لم
يكن هناك أي معامالت أخرى تتعلق باألسهم العادية أو األسهم العادية المحتملة بين تاريخ نهاية الفترة وتاريخ االنتهاء من هذه
المعلومات المالية المرحلية المختصرة .
 .5سيتم تخصيص االحتياطيات من الربح ،إن وجدت ،في نهاية السنة فقط.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021

بالدينار البحريني

 .6العقارات واآلالت والمعدات
تشمل العقارات واآلالت والمعدات أعمال رأسمالية قيد التنفيذ بقيمة  2,905,840دينار بحرينييي تييم تكبييدها لتوريييد وتركيييب
اآلالت والمعدات الميكانيكية والكهربائية ،بما في ذلك األعمال الهندسية ،لتحديث مبنى التنظيف ،والطاحونة الجديدة ،وتحييديث
عملية مزج وخلط الدقيق ،ومعقم الدقيق في العقار المستأجر ،من مجموع قيمة العقد البالغ  2,928,475دينار بحريني.
 .7استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 31ديسمبر
2020
(مدققة)

 30يونيو
2021
(مراجعة)
في  1يناير
التغير في القيمة العادلة خالل الفترة

10,456,304
2,169,732

10,079,952
376,352

في نهاية الفترة

12,626,036

10,456,304

تمثل استثمارات في أوراق مالية في أسهم حقوق الملكية وصناديق مسعرة.

 .8ذمم مدينة وموجودات أخرى
 30يونيو
2021
(مراجعة)
ذمم تجارية مدينة (صافي من مخصص انخفاض القيمة في  8,200 :2021دينار
بحريني ( :2020ال شيء)
دعم مستحق القبض
ذمم مدينة ضريبة القيمة المضافة (صافي)
مبالغ مدفوعة مقدما ً للمزودين
مصروفات قابلة لالسترداد
أخرى

 31ديسمبر
2020
(مدققة)

244,840
855,996
110,275
34,221
56,767
72,759

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

1,374,858

2,313,450

الحركة في مخصص انخفاض القيمة كالتالي:
 30يونيو
2021
(مراجعة)
في  1يناير
مخصص الفترة
مشطوب

 31ديسمبر
2020
(مدققة)

8,200
-

94,847
)(94,847

8,200

-
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021

بالدينار البحريني

 .9اإليجار
األرض الكائنة في ميناء سلمان والتي بنيت عليها المطحنة ،مؤجرة من حكومة مملكة البحييرين .انتهييى عقييد اإليجييار بتياريخ
 30يونيو  ،2020وتتفاوض إدارة الشركة لتجديد العقد .اإلدارة واثقة من الحصول على تجديد فترة اإليجار لمدة ال تقل عيين
 15سنة.
 .10المبيعات

دقيق
نخالة
منتجات خاصة

للثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو
 30يونيو
2020
2021
(مراجعة)
(مراجعة)

للستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
 30يونيو
2020
2021
(مراجعة)
(مراجعة)

1,035,390
298,490
194,390

1,045,407
367,916
259,410

2,317,890
649,026
489,700

2,342,695
794,994
586,299

1,528,270

1,672,733

3,456,616

3,723,988

 .11الدعم الحكومي
يحتسب مبلغ الدعم الحكومي على أساس الفرق بين التكلفة الفعلية للقمح الذي تم شرائه واستخدم في انتاج المواد المباعة
محليا ،زائداً  31دينار بحريني لكل طن ( 31 :2020دينار بحريني لكل طن) مباع لتغطية التكاليف األخرى ذات العالقة
بالدقيق المباع في السوق المحلي ،ومجموع المبيعات المحلية من الدقيق خالل الفترة .الجدول التالي يبين تفاصيل الدعم
الحكومي:

التكلفة الفعلية للقمح المشترى والمستخدم
زائداً 31 :دينار بحريني لكل طن من القمح
المباع محليا ً
ناقصاً :مجموع المبيعات الخاضعة للدعم

للثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو
 30يونيو
2020
2021
(مراجعة)
(مراجعة)

للستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
 30يونيو
2020
2021
(مراجعة)
(مراجعة)

2,786,774

2,967,570

6,010,813

6,553,937

814,146

877,761

1,738,470

1,957,861

3,600,920
)(1,484,110

3,845,331
)(1,630,769

7,749,283
)(3,237,776

8,511,798
)(3,699,704

2,116,810

2,214,562

4,511,507

4,812,094

كميات الدقيق المباع خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2021بلغت  57,708طن ( 56,080طن بالسعر
المدعوم ،و 1,628طن بسعر تجاري) ( 63,550 :2020طن ( 63,157طن بالسعر المدعوم ،و 393بسعر تجاري)).
كميات الدقيق المباع خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو  2021بلغت  26,619طن ( 26,263طن بالسعر
المدعوم ،و 356طن بسعر تجاري) ( 28,708 :2020طن ( 28,315طن بالسعر المدعوم ،و 393بسعر تجاري)).
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021

بالدينار البحريني

 .12األطراف ذوي العالقة
األطراف ذوي العالقة تشمل كبار المساهمين ،أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اإلدارة العليا التنفيذيين للشركة،
والمؤسسات التي تسيطر عليها الشركة ،أو تسيطر عليها بصورة مشتركة ،أو تمارس الشركة تأثيرا ٌ كبيرا عليها .يتم
الموافقة على سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل مجلس إدارة الشركة.
المعامالت مع المساهمين
تصنف الشركة كجهة ذات عالقة بالحكومة بموجب تعريفات معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)24تقوم الشركة بشراء
الكهرباء ،والحصول على قروض قصيرة األجل وتستلم الخدمات من مختلف المؤسسات والشركات الحكومية وشبه
الحكومية في مملكة البحرين .عدا شراء الكهرباء والحصول على قروض قصيرة األجل ،فإن مثل هذه المعامالت تتم في
سياق العمل االعتيادي ،وال تعتبر جوهرية بصورة فردية من حيث الحجم .تم إدراج المعامالت مع أطراف تجارية أخرى
غير حكومية من ذوي العالقة والمتعلقة بالمساهم المسيطر ،والمعامالت الجوهرية مع أطراف ذوي عالقة بالحكومة في
بيان الربح أو الخسارة كما يلي:
أ) المعامالت واألرصدة مع أطراف ذوي العالقة
للستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2021
(مراجعة)

 )1بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
تكلفة التمويل على قروض تمويل اإلستيراد
مصروفات تشغيلية أخرى
إيرادات الفوائد

العالقة
شركة تابعة للشركة األم
شركة تابعة للشركة األم
شركة تابعة للشركة األم

30,522
3,580
4,006
للستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2021
(مراجعة)

 )2قروض تمويل اإلستيراد
قروض تم الحصول عليها خالل الفترة
سداد قروض تمويل اإلستيراد

 )3بيان المركز المالي

28,638
3,837
8,947
للستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2020
(مراجعة)

العالقة
شركة تابعة للشركة األم
شركة تابعة للشركة األم

()2,920,536
 30يونيو
2021
(مراجعة)

قروض تمويل اإلستيراد
فوائد مستحقة على قروض تمويل اإلستيراد
رصيد بنكي
ودائع ثابتة
فوائد مستحقة على ودائع ثابتة

للستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2020
(مراجعة)

2,991,298
()1,977,408
 31ديسمبر
2020
(مدققة)

العالقة
شركة تابعة للشركة األم
شركة تابعة للشركة األم
شركة تابعة للشركة األم
شركة تابعة للشركة األم
شركة تابعة للشركة األم

120,034
252,325
3,785

2,920,536
30,848
206,533
252,325
-
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021

بالدينار البحريني

 .12األطراف ذوي العالقة (يتبع)
ب) المعامالت مع أعضاء االدارة الرئيسيين
يتكون فريق اإلدارة العليا للشركة من أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اإلدارة العليا التنفيذيين الذين لهم الصالحيات
والمسئوليات للتخطيط وتوصية ومراقبة أعمال الشركة .كانت المكافآت والمزايا المدفوعة لهم كما يلي:
للستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2021
(مراجعة)
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المذممة خالل الفترة
أتعاب حضور أعضاء مجلس اإلدارة
مصروفات أعضاء مجلس اإلدارة األخرى
رواتب ومنافع أخرى

للستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2020
(مراجعة)

30,000
46,800
3,911
116,410

30,000
45,600
7,325
98,507

197,121

181,432

 .13معلومات القطاع
القطاع هو جزء فريد من الشركة ،ويضطلع بتقديم إما سلع أوخدمات (قطاع تجاري) ،أو يضيطلع بتقييديم سييلع وخيدمات فييي
بيئة محددة (نطاق جغرافي) ،ويخضع لمخيياطر وعوائييد تختلييف عين مثيالتهييا لييدى القطاعييات األخييرى .النشيياطات الحالييية
للشركة هي بشكل رئيسي إنتاج الدقيق والمنتجات ذات العالقة ،والتي يتم بيعها في السوق المحلي .أن إيييرادات ومصييروفات
ونتائج الشييركة يييتم مراجعتهييا علييى مسييتوى الشييركة فقيط ،وبالتييالي فإنييه ال يوجييد نتييائج قطيياع تشييغيلي منفصييل وال يوجييد
إفصاحات أخرى تم عرضها في هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة.
 .14القيمة العادلة لألدوات المالية
تراتبية القيمة العادلة
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بييين طيرفين ملمييين بالمعامليية وعلييى أسييس تجارييية ،بييين
المشاركين في السوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية وفي حالة عدم وجود ذلك يتم القياس بنا ًء على أفضييل
سعر للسوق يمكن للشركة الوصول اليه .القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم االداء الخاصة بها.
تقيس الشركة القيمة العادلة باستخدام التراتبية التالية ،والتي تعكس أهمية المدخالت المستخدمة عند عمل هذه القياسات:
• المستوى :1أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في سوق نشط ألصل مالي مماثل أو التزامات.
• المستوى :2تقنيات تقييم مبنية على مدخالت عدا األسعار المدرجة ضمن المستوى  1أعاله القابلة للرصييد ،مباشييرة (أي
األسعار) أو غير مباشرة (أي مشتقة من األسعار) .هذه الفئة تشمل أدوات مقيمة باسييتخدام :أسييعار السييوق المدرجيية فييي
سوق نشط ألدوات مالية مماثلة ،وأسعار مدرجة ألدوات مالية مماثلة أو مشابهة في سوق يعتبر أقل ميين نشييط ،أو طيرق
تقييم أخرى حيث تكون جميع المدخالت الهامة قابلة للرصد مباشرة أو غير مباشرة من معلومات السوق.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021

بالدينار البحريني

 .14القيمة العادلة لألدوات المالية (يتبع)
تراتبية القيمة العادلة (يتبع)
• المستوى :3تقنيات تقييم مبنية على مدخالت غير قابلة للرصد .تشمل هذه الفئة جميع األدوات التي تشمل تقنيييات تقييمهييا
مدخالت غير مبنية على معلومات قابلة للرصد ،حيث يكيون للمييدخالت الغييير قابلية تييأثير جييوهري علييى تقييييم األدوات
المالية .تشمل هذه الفئة أدوات مالية مقيمة على أساس األسعار المدرجة ألدوات مشابهة ،بحيث تتطلب تعديالت جوهرية
غير قابلة للرصد ،أو افتراضات ،لتعكس الفروقات بين األدوات المالية.
هذه التراتبية تتطلب استخدام معلومات السوق القابلة للرصد ،متى توفرت .تأخذ الشركة باالعتبار أسعار السوق ذات العالقة
والقابلة للرصد في تقييماتها ،كلما كان ذلك ممكنا ً.

أ) األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
الجدول التالي يحلل األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة كما في تاريخ نهاييية الفتييرة ،حسييب المسييتوى فيي تراتبييية القيميية
العادلة ،والتي تم بحسبها تصنيف قياس القيمة العادلة:
 30يونيو ( 2021مراجعة)
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة:
 أوراق مالية في أسهم حقوق الملكية وصناديقمسعرة

 31ديسمبر ( 2020مدققة)
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة:
 أوراق مالية في أسهم حقوق الملكية وصناديقمسعرة

المستوى 1

المستوى 3

المستوى 2

المجموع

12,626,036

-

-

12,626,036

12,626,036

-

-

12,626,036

المستوى 1

المستوى 3

المستوى 2

المجموع

10,456,304

-

-

10,456,304

10,456,304

-

-

10,456,304

لم يكن هناك أي تحويل بين المستويات خالل الفترة .لم تفصح الشييركة عيين القيميية العادليية لييألدوات المالييية األخييرى ،كييون
قيمتها الدفترية تقارب قيمتها العادلة.

ب) الموجودات والمطلوبات المالية األخرى
القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية األخرى للشركة تقارب قيمتها العادلة كونها قصيرة األجل في طبيعتها.

شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
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بالدينار البحريني

 .15الطبيعة الموسمية للعمليات
ليس لدى الشركة دخل ذو طبيعة موسمية.
 .16بعد نهاية السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020وافق المساهمون على تخصيصات سنة  2020في اجتماع الجمعية
العمومية العادية السنوية والتي عقدت بتاريخ  28مارس  ،2021التي تتمثل في أرباح أسهم نقدية تبلغ  15فلسا ً للسهم
الواحد بمجموع  372,384دينار بحريني ،وتبرعات خيرية بمبلغ  20,000دينار بحريني.
كما وافق المساهمون على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  60,000دينار بحريني ( 60,000 :2020دينار
بحريني).
 .17أثر جائحة كورونا (كوفيد )19-
أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي وباء جائحة كورونا (كوفيد )19-في  11مارس  ،2020وقد تطور إنتشار الفيروس
بسرعة على الصعيد العالمي .وقد أحدثت جائحة كورونا أيضا ً شكوكا ً كبيرة في االقتصاد العالمي .اتخذت السلطات تدابير
مختلفة الحتواء االنتشار بما في ذلك تطبيق قيود السفر وتدابير الحجر الصحي.
تراقب اإلدارة ومجلس اإلدارة عن كثب تطورات جائحة كورونا (كوفيد  )19 -وتأثيرها على عمليات الشركة ومركزها
المالي؛ بما في ذلك الخسارة المحتملة لإليرادات ،والتأثير على تقييمات األصول ،ومراجعة العقود المثقلة باألعباء،
وترتيبات االستعانة بمصادر خارجية ،وما إلى ذلك.
تجاوبت الحكومات والمصارف المركزية في جميع أنحاء العالم بإجراءات نقدية ومالية لتحقيق االستقرار في األوضاع
االقتصادية .أعلنت حكومة مملكة البحرين عن العديد من برامج التحفيز االقتصادي ("الحزم") لدعم األعمال التجارية في
هذه األوقات الصعبة .استلمت الشركة بعض المنافع من هذه الحزم ،وبشكل رئيسي في شكل تسديد جزئي لرواتب الموظفين
من صندوق التعطل.
تضمن بيان الربح أو الخسارة الدعم الحكومي المتعلق بدعم رواتب موظفي الشركة البحرينيين والذي بلغ  58,307دينار
بحريني تم استالمها خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  .2021اختارت الشركة عرض هذا الدعم ضمن بند
إيرادات أخرى.
وضعت الشركة أيضًا إجراءات الطوارئ ،والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر تعزيز واختبار خطط استمرارية العمل.
بنا ًء على تقييم اإلدارة ومجلس اإلدارة فان الشركة ستستمر في العمل كمنشأة مستمرة لألشهر األثنى عشر المقبلة.
عند إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة ،فإن التقديرات التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية
ومصادر التقدير خاضعة لعدم اليقينية وذلك بسبب التأثيرات المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية ،وان هذه التقديرات تمثل
أفضل تقييم من قبل اإلدارة بنا ًء على المعلومات المتاحة أو الملحوظة.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021

بالدينار البحريني

 .18توريد مخزون استراتيجي من القمح
وقعت الشركة عقداً مع حكومة مملكة البحرين بتاريخ  30إبريل  2020لتوريد وتخزين  26,838طنا ً إضافيا ً من القمح
بتكلفة إجمالية  3,227,991دينار بحريني كمخزون استراتيجي (تتكون من  2,807,145دينار بحريني كتكلفة القمح،
و 420,846دينار بحريني لرسوم مناولة القمح) .تمتد فترة القعد لستة أشهر ،وقابلة للتجديد .النتهى العقد كما في
 31أكتوبر .2020
وفقا ً للعقد ،سيتم تحويل قيمة المخزون كمنحة مدفوعة مقدما ً مقابل القمح الذي سيستخدم لعمليات اإلنتاج المستقبلية .باإلضافة
لذلك ،ستدفع الحكومة تكاليف اإليجار ،والمواصالت ،والتأمين لثالثة أشهر بعد انتهاء العقد.
نتيجة لهذه المعاملة في السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020احتسبت الشركة مخزونا ً إضافيا ً بمبلغ  2,807,145دينار
بحريني ،والتزام مقابل كمستحق للحكومة بنفس المبلغ .وفقا ً للتفاهم مع حكومة مملكة البحرين من خالل وزارة المالية
واالقتصاد الوطني ،سيتم تعديل المبلغ المستحق للقمح االستراتيجي مقابل الدعم الحكومي المستحق اعتباراً من فبراير
 .2021خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  ،2021استخدمت الشركة مخزون القمح االستراتيجي بالكامل،
وقامت بتعديل مبلغ  2,807,145دينار بحريني مقابل الرصيد المستحق للحكومة.

 .19التزامات وارتباطات محتملة

 )1التزامات
 30يونيو
2021
(مراجعة)

 31ديسمبر
2020
(مدققة)

التزام رأسمالي قائم

296,015

296,015

خطابات ائتمان

213,475

235,616

509,490

531,631

 )2ارتباطات محتملة
كما في  30يونيو  ،2021كان لدى الشركة التزامات طارئة تتعلق بضمانات بنكية بمبلغ  500دينار بحريني (:2020
 500دينار بحريني) ،والتي من غير المتوقع أن ينشأ عنها أي مطلوبات جوهرية.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
معلومات إضافية – غير مراجعة
إفصاحات إضافية متعلقة بآثار جائحة كورونا (كوفيد ( )19غير مراجعة)

التزاما بتعميم مصرف البحرين المركزي رقم  OG/259/2020الصادر بتاريخ  14يوليو  ،2020تقدم شركة البحرين
لمطاحن الدقيق المعلومات التالية:
أ .األثر اإلجمالي على المعلومات المالية
تم تقييم األثر اإلجمالي من قبل اإلدارة على البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق كما في  30يونيو  2021كما يلي:
ب .األثر على بيان الربح أو الخسارة
اإليرادات

المصروفات
إيراد  /خسارة االستثمار

صافي الدخل

شهد الربع الثاني من سنة  2021انخفاضا ً في حجم المبيعات والطلب،
مرتبط بتأثير جائحة الكورونا .خالل الفترة من يناير إلى يونيو ،2021
حصلت شركة البحرين لمطاحن الدقيق على بعض األعمال التجارية
اإلضافية األخرى ،بخالف نشاط األعمال المدعومة .شهد شهر يونيو
 2021تحسن حجم المبيعات مما يشير لألثر اإليجابي لتخفيف القيود
المفروضة .إن هذا التحسن يدعم وجهة النظر بأن حجم المبيعات يزداد
مع التخفيف المستمر لقيود جائحة الكورونا للفترة المتبقية من السنة.
تكبدت الشركة مصروفات إضافية بمبلغ  58,872دينار بحريني ذات
عالقة بجائحة كورونا لغاية  30يونيو .2021
تحتفظ الشركة بموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة .بلغ التغير في القيمة العادلة/الربح المعلن للفترة 2,169,732
دينار بحريني مقارنة بأرباح القيمة العادلة البالغة  376,352دينار
بحريني لسنة 2020؛ بعد تحسن األسواق بعد االنتكاسة المبدئية.
قدمت حكومة مملكة البحرين دعما ً إضافيا ً في يونيو  2021تمثل في
دعم  %50من رواتب جميع الموظفين البحرينيين  58,307 -دينار
بحريني.

ج .األثر على بيان المركز المالي
الموجودات
النقد وما في حكمه

يوجد لدى الشركة تسهيالت بنكية غير مستخدمة .وضع السيولة لدينا
قوي ،وال يوجد أي انخفاض جوهري في تحصيل النقد .عالوة على
ذلك ،لدى الشركة استثمارات سائلة في الميزانية العمومية.
التدفق النقدي من العمالء ثابت وقوي ونتوقع أن يستمر هذا ،كما نتوقع
أن يبقى الدعم الحكومي كما هو .ال يوجد أي تأثير مادي على أي أصول
أخرى للشركة كما في  30يونيو ،2021ولكن يوجد لمخصص الخسائر
االئتماينة المتوقعة وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
زادت قيمة االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بنسبة
 %21من  10,456,304دينار بحريني كما في  31ديسمبر 2020
إلى  12,626,037دينار بحريني كما في  30يونيو.2021
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
معلومات إضافية – غير مراجعة
إفصاحات إضافية متعلقة بآثار جائحة كورونا (كوفيد ( )19غير مراجعة) (يتبع)
المطلوبات
قروض تمويل اإلستيراد

صافي حقوق الملكية المنسوبة للمساهمين

يوجد لدى الشركة ديون وهي في سياق أعمال الشركة االعتيادية،
والمعاملة الوحيدة المتعلقة بجائحة الكورونا كانت معاملة شراء مخزون
القمح االستراتيجي ،والتي تم تمويلها من قبل الحكومة وكانت قائمة كما
في  31ديسمبر  ،2020وتم مقاصتها بالكامل من مطالبات الدعم
الالحقة.
تحسن صافي حقوق الملكية بمبلغ  2,043,733دينار بحريني كصافي
نتيجة الدخل الشامل اآلخر الحالي مطروحا ً منه أرباح األسهم
المدفوعة ،وتبرعات األعمال الخيرية المخصصة من دخل عام .2020

تأثير جوهري آخر على بيان المركز المالي
ال يوجد

د .األثر على قدرة استمرار الشركة في العمل كمنشأة مستمرة
أجرت الشركة تقييم استمرارية العمل كمنشأة مستمرة على ضوء الظروف االقتصادية الحالية وجميع المعلومات المتاحة حول
المخاطر والشكوك المستقبلية .تم إعداد التوقعات التي تغطي األداء المستقبلي للشركة ورأس المال والسيولة .قد يستمر تأثير
جائحة كورونا (كوفيد )19-في التطور ،ولكن في الوقت الحالي تظهر التوقعات أن الشركة لديها موارد كافية لالستمرار في
العمل ،وبناء على هذا التقييم ،فإن وجهة نظر مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق هو أن فرضية االستمرارية لم تتأثر أو
تتغير بشكل جوهري ،كما في  31ديسمبر  .2020ونتيجة لذلك ،تم إعداد هذه المعلومات المالية بشكل مناسب على أساس
فرضية االستمرارية.

