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 2                              ش.م.ب                                                     لمطاحن الدقيق البحرين كةرش
 

  بيان المركز المالي المختصر
 البحريني  بالدينار                                                                                 2021 مارس 31 في كما
 
 ديسمبر 31  مارس  31 إيضاح 
  2021  2020 
 )مدققة(   )مراجعة(   

      الموجودات
     غير المتداولة  الموجودات

 6,091,403  5,985,596 16 عدات العقارات واآلالت والم

 6,091,403  5,985,596  المتداولة  ير غ  داتوجومجموع الم 

     
     ة لوا ت المتدجوداالمو

 10,456,304  11,393,375 9 الربح أو الخسارة العادلة من خالل   استثمارات بالقيمة
 8,656,020  5,276,571  المخزون 

 2,313,450  1,518,843 8 أخرى ات موجودو مدينة  ذمم
 1,854,034  1,246,625  أرصدة البنوك و دنقال

 752,325  252,325  وديعة ثابتة 

 24,032,133  19,687,739  المتداولة جوداتموال عومجم

 30,123,536  25,673,335  الموجودات  موعجم

  

     المطلوبات وحقوق الملكية 

     الملكية   حقوق
 2,481,877  2,481,877  المال    رأس
 1,350,000  1,350,000  أسهم ر صدا ة إوعال
 1,241,625  1,241,625  تياطي القانوني حالا

 3,463,628  3,463,628  ات أخرى ي ياطاحت 
 12,347,307  13,065,868     ةقامستب  احأرب 

 20,884,437  21,602,998    الملكية حقوق مجموع

    

     داولة مت ال ت غيرالمطلوبا

 351,343  340,393  التزامات اإليجار 
 83,923  88,218  خدمة للموظفين ة الهاي ة ن مخصص مكافأ

 435,266  428,611  لمتداولة اغير بات  و مطللا وع ممج

     
     المتداولة  المطلوبات 

 67,380  67,380  التزامات اإليجار 
 3,351,469  2,107,675  ى ر خأ ات وب مطلو دائنة ريةتجا ذمم

 4,893,829  1,466,671  إلستيراد مويل اقروض ت 
 491,155  -  المكشوف ى عل ب حس

 8,803,833  3,641,726  لمتداولة ا  باتو لالمط ع مجمو
     

 9,239,099  4,070,337  ات وبمجموع المطل
     

 30,123,536  25,673,335  ة حقوق الملكيالمطلوبات و مجموع

 
 
 

    
 جيكري هنرواين  صالح محمد الكليب طبارة خالد  مروان

 يفيذنتس الالرئي اإلدارة سلمج سيرئ نائب  ارةجلس اإلدمس يرئ
 

 المختصرة. المرحليةالمالية  المعلوماتجزءاً أساسياً من هذه  19إلى   1من  لمرفقةيضاحات اإلل اتشك

DocuSign Envelope ID: CE83CB10-6B60-49F9-B069-2EE1B80ADFB7



 3                                           ش.م.ب                                        قلمطاحن الدقي البحرين شركة
 

      المختصر خر آلوالدخل الشامل اخسارة  بيان الربح أو ال
 بالدينار البحريني                                       2021 مارس  31 في تهية ة أشهر المنالثثلل

 
 

     أشهر ةللثالث  للثالثة أشهر  

   المنتهية   المنتهية 

   مارس   31في   مارس   31في 

2020  2021   

   )مراجعة(   ( جعة )مرا
     

 المبيعات  10 1,928,346  2,051,255

 يعاتالمب  تكلفة  (3,839,413)  (4,069,788)

 خسارة قبل الدعم الحكوميل إجمالي ا  (1,911,067)  (2,018,533)
     

 الدعم الحكومي  11 2,406,801  2,597,532

     
 إجمالي الربح   495,734  578,999

     

 لية أخرى غي تش مصروفات  (335,655)  (318,685)

     

 يات عملال ربح  160,079  260,314
     

   إيرادات أخرى   13,795  12,164
 القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح  تغيرات     

 الخسارة أو  9 937,071  (2,204,410)

     
 الفترة  ( ةار خس )  /  ربح  1,110,945  (1,931,932)

     
 الدخل الشامل اآلخر للفترة   -  -

     
 للفترة  امل مجموع الدخل الش  1,110,945  (1,931,932)

 
 

     
 ( لفلس سهم )با ال على  والمخفض اسي العائد األس  4 45  (78)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 يجكري واين هنر صالح محمد الكليب طبارة خالد  مروان

 يفيذنتس الالرئي اإلدارة سلمج سيرئ نائب  ةرااإلدس جلمس يرئ
 

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

DocuSign Envelope ID: CE83CB10-6B60-49F9-B069-2EE1B80ADFB7



                                                                                                                                                                                                    4                                                                                                                                                                ش.م.ب  ق مطاحن الدقين لبحريشركة ال
 

 ر الملكية المختص في حقوقات تغيرلبيان ا
 بالدينار البحريني                                                             2021 مارس   31المنتهية في أشهر  للثالثة

 
 

   احتياطيات    

 المجموع  أرباح  احتياطيات  احتياطي  عالوة  رأس المال  )مراجعة(  2021
  قاة بمست أخرى ي قانون إصدار أسهم   

       
 20,884,437 12,347,307 3,463,628 1,241,625 1,350,000 2,481,877    2021يناير  1 كما في

       
 (20,000) (20,000) - - - - 2020ة سن تبرعات خيرية معتمدة ل 

 (372,384) (372,384) - - - - 2020 لسنة أرباح أسهم معلنة

       

 1,110,945 1,110,945 - - - - للفترة  شامل ال ل دخال  موع جم

       
 21,602,998 13,065,868 3,463,628 1,241,625 1,350,000 2,481,877 2021 مارس 31في 

 

 

   احتياطيات    

 المجموع  أرباح احتياطيات  احتياطي عالوة رأس المال  )مراجعة(  2020
  قاةب مست  أخرى  يقانون  إصدار أسهم   

       
 20,066,534 11,529,404 3,463,628 1,241,625 1,350,000 2,481,877 2020يناير  1 كما في

       
 (1,931,932) (1,931,932) - - - - للفترة  شاملال ل دخال موعجم

       
 18,134,602 9,597,472 3,463,628 1,241,625 1,350,000 2,481,877 2020مارس  31في 

 
 
 

ً أساس  جزءاً  19إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من  لية المختصرة.المالية المرح المعلوماتمن هذه  يا



 5                                                                        .ب        .م ش مطاحن الدقيق ركة البحرين لش
 

       ربيان التدفقات النقدية المختص
 بالدينار البحريني                                                2021 مارس   31المنتهية في  أشهر ثةالللث

       

  هر  أش للثالثة  هر  أش للثالثة
  ي هية فنت الم  يهية فنت الم

  مارس  31  مارس  31

2020  2021  

  عة( اجمر)  )مراجعة( 

     

 ة ين األنشطة التشغيلالنقدية مالتدفقات    
 ترة الف)خسارة(  / ربح  1,110,945  ( 1,931,932)

    
 :وياتتسلا   

 اإلطفاء / االستهالك 144,745  150,846
 ارةسخالالربح أو من خالل  قيمة العادلةالب  في استثماراتير غصافي الت  (937,071)  2,204,410

 تكلفة التمويل 6,222  9,129
 إيرادات الفوائد (3,096)  (2,559)

 تعويض المصروفات –الدعم الحكومي  (12,104)  -
    
 المال العامل:في رأس  راتالتغي    

 المخزون  3,379,449   448,558
 أخرىموجودات ة مدينة وذمم تجاري  798,269  102,003

 ىرأخبات ومطلة وذمم تجارية دائن  (1,647,129)   (2,606,874)
 أخرىمم وذ ينوظفمللة خدملية اانه مكافأةمخصص   4,295   3,700

 ليةطة التشغياألنش في (ستخدمالم) /من ناتج لا النقدصافي  2,844,525  (1,622,719)
 

 األنشطة اإلستثماريةالتدفقات النقدية من    
 فترةوديعة ثابتة مودعة خالل ال -  (1,000,000)

 فترةوديعة ثابتة مستحقة خالل ال 500,000  -
 ائد مستلمةإيرادات فو 6,018  2,559

 اتومعد وآالت شراء عقارات (38,937)  (37,203)

 يةارثمتنشطة اإلسألا( تخدم فيسمال) / منلناتج ا لنقدصافي ا 467,081  (1,034,644)
 

 األنشطة التمويلية التدفقات النقدية من   
 مستلمة دل اإلستيراقروض تموي   -  5,653,156

 ستيراد تمويل اإل سداد قروض  ( 3,427,158)  ( 2,812,756)
 وعة فدمأرباح أسهم  -  ( 9,819)
 تكاليف تمويل مدفوعة  ( 702)  ( 7,576)

 يليةومألنشطة التاالناتج من  /( ي)المستخدم فالنقد  يفاص ( 3,427,860)  2,823,005
 

    
 فترةلال مه خالكفي حفي النقد وما  الزيادة/  )النقص( صافي ( 116,254)  165,642

    
 ريناي  1ي حكمه في النقد وما ف 1,362,879  2,036,677

 مارس 31كمه في النقد وما في ح 1,246,625  2,202,319

 

 ل في:ثمتت   
 الصندوقفي نقد  1,494  1,539

 أرصدة بنكية 1,245,131  2,200,780

2,202,319  1,246,625  

 
 

المالية المرحلية المختصرة. معلوماتلا  جزءاً أساسياً من هذه  19إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 6                                                                                 ش.م.ب  يق دق ن الاحمطل ن يحربلاة شرك
 
 المختصرة  لومات المالية المرحلية معاليضاحات حول إ
  يينحربل ا ار بالدين                                                           2021مارس   31 في المنتهية ثالثة أشهرلل
 
 

 شأة المن رتقري .1

ش.م.ب( )"الشركة"( كشركة مساهمة بحرينية مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة )ق  ن لمطاحن الدقية البحريتأسست شرك
  ومدرجة   1970وليو  ي  16يخ  رال عليه بتي تم الحصوالذ  1170ي رقم  ب السجل التجارلسياحة في مملكة البحرين بموجوا

بتاريخ ياتملع  ، وبدأت1970يو  ما  9  ؤرخالم األميري مرسوملا بوجبمكة  شرال   تسسأت  البحرين.في بورصة   التجارية        ها 
  . 1972مايو  1
 

 محلية. األسواق اليتم بيعها في  القة، والتيالعإنتاج الدقيق والمنتجات ذات  تتمثل األنشطة الرئيسة للشركة في
 

مل من قبل غالبية أسهم الشركة، وهي شركة مملوكة بالكا( تلكاتة( )ممالبحرين القابضة ش.م.ب. )مقفلمتلكات شركة م تمتلك 
 % من رأسمال الشركة. 65.73حكومة مملكة البحرين والتي تملك 

 
 

 اس اإلعداد سأ .2

 أ(    بيان االلتزام

الملاات  علومالم  دتأع.  1 لملما  ةرحليمالية  وفقاً  مختصرة  اتطلبات  ردواللمحاسبة  عيار  ا(  34)قم  لي    لمالية "التقارير 
يجيحلالمر والذي  الماليةعرز  ية"،  المعلومات  المخ  ض  مختالمرحلية  بصورة  اصرةتصرة  تشمل  ال  ال.  ية ماللمعلومات 

المختصرالمرحلي البيعل   ةة  المطلوبة في  المعلومات  المالى كل  قرلا ية  انات  ا  هاءتاسنوية ويجب  ة  المالي لبيانات  بالتزامن مع 
في    للشركةة  المدقق المنتهية  تم  مع    .2020مبر  ديس  31للسنة  مإدراذلك،  تفسيرية  إيضاحات  أج  لتفسير  حداث ختارة 

الجوهومعامالت   لفهم  ارية  في  وأشركللالمالي  كز  لمرتغيرات  سئهادة  مالية  بيانات  آخر  منذ  المالي  فا  كما  نة  سللو  ينوية 
  1تباراً من  فعول اعلما  ريةسا   وهي يير واألطر الحالية،  عديالت على المعاض التهناك بع  .2020ديسمبر    31    يفالمنتهية  

تطبيق الللشركة. لم تقم الشركة ب  ية المختصرةحلمرالمعلومات المالية ال  جوهري على   رولكن ليس لها أي أث  ،2021ناير  ي
   دة خالل الفترة.يالجد ريي من المعايمبكر ألال
 
مالي المختصر  يان المركز النة لبارلمقا  أرقام   مدققة. تم استخراجوليست    عةالمختصرة مراج  ةيحلمرالمعلومات المالية ال.  2
البيانات المم الالمدققة ع  ةالين  المختصر  .2020يسمبر  د  31ي  ية فمنتهن السنة  للبيانات  و  أ  حربالبيان  لة  وأرقام المقارنة 

الملكيلتوا  األخر  لشاملا  خلدرة والالخسا اتل واة  غيرات في حقوق  تم  النقدية  اجها من  ستخرادفقات  ية  حللمرا  لماليةالبيانات 
 . 2020مارس  31ي فة أشهر المنتهي الثالثةلفترة  إصدارها تم التي لم يولكن   عةمختصرة المراجال
 

لتفشي جائحة   المساهمة  (19  –)كوفيد  المستجد  فيروس كورونا  نظراً  المركزي جميع الشركات  ، أعفى مصرف البحرين 
فإن  . وبالتالي،  2020رس  ما  31ة أشهر المنتهية في  ثللثال  مختصرةالمرحلية الداد ونشر المعلومات المالية  إع  من  العامة

قد    المختصرة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية  لبيانات  أرقام المقارنة ل
 .، ولكن لم يتم نشرها تم مراجعتها

 
 لتقديرات قرارات والا ب(  

ر ثؤ لفرضيات والتي تيرات واوالتقد  لقراراتاة  سمارن اإلدارة مم  بيتطلالمختصرة    يةحلالمر  لماليةإعداد المعلومات ا  نإ
المحا السياسات  تطبيق  للمعلى  المعلنة  والمبالغ  واإل سبية  والمطلوبات  والمصروفوجودات  تختلف  يرادات  قد  ئج االنتات. 

 رات.  يدقعن هذه التالفعلية 
 

األحكام ويتم مراجعة   الالفرضيالتقديرات،  التقديعاات  تقييم  يتم  بناًء  مة بصورة مستمرة.  بشكل مستمر  واالفتراضات  رات 
تعديالت  احتساب  يتم  العادية.  الظروف  تحت  المستقبلية  لألحداث  كالتوقعات  أخرى،  وعوامل  التاريخية  الخبرة  على 

 ثرة. تألية ممستقب لتقديرات وفي أي فترةيتم فيها تعديل هذه ا التقديرات المحاسبية في الفترة التي
 

 اليةرة المخاطر المإدا   (ج

ققة للسنة  ة المدالمالييانات  فصاح عنها في البة هي نفسها تلك التي تم اإلشركلللمخاطر المالية  ة ااردإإن سياسات وأهداف  
 . 2020سمبر دي 31ي ية فالمنته

 



 7                                                                                ش.م.ب  مطاحن الدقيق البحرين لشركة 
 

 لمختصرة لومات المالية المرحلية المعول احات حإيضا
  بالدينار البحريني                                                           2021مارس   31 في المنتهية ثة أشهرثاللل

 
 ةبية الهاملمحاساسات السيا .3

المالت المعلومات  إعداد  المم  باصرلمختا  يةرحلية  الستخسة  نفس  اياسدام  المتات  المطبعبلمحاسبية  االحتساب  ي  ف   ةقة وطرق 
 . 2020 ديسمبر  31في للسنة المنتهية وكما في  لمالية المدققة للمجموعةإعداد البيانات ا

 
ً مق  ،لفترةا  ربح   يصاف   لى أساس عالسهم    لعائد على م احتساب ات  .4 للفترة   ةقائمالكية  لالم  حقوق  مهسألمرجح  لاط  سالمتو على  سوما

 :ليي، كما 2021 مارس 31ة في المنتهي
 

 مارس  31  مارس  31 
 2021  2020 
 )مراجعة(   )مراجعة(  
    

 ( 1,931,932)  1,110,945 لفترة اخسارة( ربح / )
    
 24,832,500  24,832,500 القائمة ة المتوسط المرجح ألسهم حقوق الملكي      
      
 ( فلس 78)  فلس  45   فض على السهماسي والمخساأل عائدال     

 
 

 سنة فقط.اية الفي نه ،ت، إن وجدمن الربح  سيتم تخصيص االحتياطيات .5
 
 ياتالطبيعة الموسمية للعمل. 6

 . دخل ذو طبيعة موسمية لشركةيس لدى ا ل
 

ة ية العاديمعية العمومالجفي    2020ة سنت  صاخصيتساهمون على  مق الواف،  2020ديسمبر    31في   يةبعد نهاية السنة المنته  .7
والتالسن في،  2021  مارس  28بتاريخ  عقدت    يوية  تتمثل  تبلغ    التي  نقدية  أسهم  بمجموع   15أرباح  الوحد  للسهم  فلساً 

 حريني.دينار ب 20,000خيرية بمبلغ ، وتبرعات ار بحرينيدين 372,384
 

 (.دينار بحريني 60,000: 2020بحريني ) دينار  60,000غ بمبلة دارأعضاء مجلس اإل آتوافق المساهمون على مكافا كم
 
 
 رى ة وموجودات أخذمم مدين.  8
 

 يسمبرد 31  مارس  31 
 2021  2020 
 ( ققة مد)  )مراجعة(  
    

 243,871  448,430 ذمم تجارية مدينة
 1,846,074  848,375 دعم مستحق القبض 

 117,577  113,613 ذمم مدينة ضريبة القيمة المضافة )صافي( 
 39,904  36,238 مبالغ مدفوعة مقدماً للمزودين 

 18,394  26,767   صروفات قابلة لالسترداد م
 47,630  45,420 أخرى 

    
     1,518,843  2,313,450 
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 )يتبع(  رى ة وموجودات أخذمم مدين.  8
 
 كالتالي: نخفاض القيمةا في مخصص ركةالح
 

 برديسم 31  رس ما 31 

 2021  2020 

 ( ققة مد)  )مراجعة(  
    
 94,847  - ريناي  1ي ف

 -  - الفترةص مخص
 (94,847)  - طوب مش

    
 -  - 

 
 

 سارة خال خالل الربح أو ادلة منبالقيمة العاستثمارات  . 9
 

 مبرديس 31  مارس  31 
 2021  2020 
 )مدققة(   )مراجعة(  
    
 10,079,952  10,456,304 يناير 1 في

 376,352  937,071 لعادلة ا قيمة لتغير في ا

    
 10,456,304  11,393,375 الفترة  في نهاية 

 

 . مسعرةصناديق و  حقوق الملكية أسهم  في  أوراق مالية  فيمارات  استث تمثل 
 
 

 مبيعات . 10
 

 للثالثة أشهر    ثالثة أشهر  لل 
 لمنتهية فيا  المنتهية في  
 مارس  31  مارس  31 
 2021  2020 
 ة( مراجع)  )مراجعة(  
    

  1,297,288   1,282,500 دقيق 
  427,078   350,536 نخالة 

  326,889   295,310 منتجات خاصة 

    
   1,928,346  2,051,255 
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 ومي حكالدعم ال. 11
 

ي انتبباج المببواد المباعببة لمشببترى والمسببتخدم فبب عليببة للقمببح ابببين التكلفببة الف قومي علببى أسبباس الفببريحتسببب مبلببغ الببدعم الحكبب 
دينببار بحرينببي لكببل طببن( مببباع لتغطيببة التكبباليف األخببرى ذات  31: 2020دينببار بحرينببي لكببل طببن ) 31محليببا، زائببداً 

تكبباليف  تعببويضو، ةفتببرالدقيق خببالل قببة بالببدقيق المببباع فببي السببوق المحلببي، ومجمببوع المبيعببات المحليببة مببن البب العال
 .تخزينال
 

 دعم الحكومي:صيل ال ول التالي يبين تفاالجد
 

 للثالثة أشهر    للثالثة أشهر   
 المنتهية في  المنتهية في  
 مارس  31  مارس  31 
 2021  2020 
 مراجعة( )  )مراجعة(  
    

 3,586,367  3,224,039 التكلفة الفعلية للقمح المشترى والمستخدم
ً لقمح طن من احريني لكل ينار ب د 31زائداً:   1,080,100  924,324 المباع محليا

 -  12,104 تكاليف التخزينمقابل  تعويض المصروفات 

      
 4,160,467  4,666,467 

 (2,068,935)  (1,753,666) ناقصاً: مجموع المبيعات الخاضعة للدعم

    
 2,406,801  2,597,532 

 
المباع  بلغت   الدقيق  السنة  كميات  )  31,089خالل  المدع  29,817طن  بالسعر  و ومطن  تجاري(    1,272،  بسعر  طن 

 بسعر تجاري((.  شيء الوطن بالسعر المدعوم،  34,842طن )  34,842: 2020)
 

 
 ةق عالالي اف ذوطراأل.   12

المساهمين، كبار  تشمل  العالقة  ذوي  التنفيذيينأعضاء    األطراف  العليا  اإلدارة  وأعضاء  اإلدارة،  للشركة،   مجلس 
تسيوالمؤسس التي  الشركة، طات  عليها  مشتركة،    أو  ر  بصورة  عليها  يتم تسيطر  عليها.  كبيرا  تأثيراٌ  الشركة  تمارس  أو 
 سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل مجلس إدارة الشركة. على الموافقة 

 

 المعامالت مع المساهمين 

تعتص بموجب  بالحكومة  عالقة  ذات  كجهة  الشركة  المحنف  معيار  الدوليريفات  )  اسبة  تقوم  24رقم  بشراء  الش(.  ركة 
والحصول الخدمات    الكهرباء،  وتستلم  األجل  قصيرة  قروض  المؤسسات  على  مختلف  وشبه والشركات  من  الحكومية 

جل، فإن مثل هذه المعامالت تتم في الحكومية في مملكة البحرين. عدا شراء الكهرباء والحصول على قروض قصيرة األ
المعامالت مع أطراف تجارية أخرى    دية من حيث الحجم.  تم إدراج فر  بر جوهرية بصورة تادي، وال تعياق العمل االعتيس

بالحكومة في   الجوهرية مع أطراف ذوي عالقة  المسيطر، والمعامالت  بالمساهم  العالقة والمتعلقة  غير حكومية من ذوي 
 و الخسارة كما يلي: بيان الربح أ
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 تصرة ية المخلمرحلإيضاحات حول المعلومات المالية ا
  حرينيبالدينار الب                                                            2021مارس   31 في المنتهية الثة أشهرللث
 

 
 يتبع() ةقعالالي  اف ذوطراأل.   12

 
 عالقة  الوي ذ أطراف  صدة معرمعامالت واألالأ( 
 

   أشهر الثالثة    أشهر  الثالثة     
 منتهية فيال  منتهية في ال  

 مارس  31  مارس  31  
  2021  2020 
 )مراجعة(   )مراجعة(   

     
    القة الع بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  (1

 1,490  21,600 ألم ة للشركة ا شركة تابع ادروض تمويل اإلستيرق لتمويل على تكلفة ا
 1,933  1,709 ركة األم شة للشركة تابع ية أخرى مصروفات تشغيل

     
  23,309  3,423 

 
 

   أشهر الثالثة    أشهر  الثالثة   
 منتهية فيال  منتهية في ال  
 مارس  31  مارس  31  

  2021  2020 
 ( )مراجعة   ( )مراجعة  
     

    العالقة  اإلستيراد  قروض تمويل (2
 2,991,298   -  ة للشركة األم تابع شركة  تم الحصول عليها خالل السنة  قروض 

 ( 494,741)  (1,453,866)  للشركة األم  ةكة تابعشر سداد قروض تمويل اإلستيراد 

 
 

 مبرديس 31  مارس  31  
  2021  2020 

 ( )مدققة   اجعة( )مر  
       
    العالقة  ي المركز المالبيان  (3

 2,920,536  1,466,671 ة للشركة األم تابع شركة  ستيراد قروض تمويل اإل
 30,848  8,973 للشركة األم  ةكة تابعشر فوائد مستحقة على قروض تمويل اإلستيراد

 206,533  102,436 ة للشركة األم تابع شركة  يبنكرصيد 
 252,325  252,325 شركة األم لل ةكة تابعشر تةائع ثاب ود
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 يتبع() ةقعالالي  اف ذوطراأل.   12
 

 الرئيسيين ارة ء االدضاامالت مع أعالمعب( 

وأعضاء   اإلدارة،  مجلس  أعضاء  من  للشركة  العليا  اإلدارة  فريق  العليتكون  لاإلدارة  الذين  التنفيذيين  الصالحياتيا   هم 
 لشركة.  كانت المكافآت والمزايا المدفوعة لهم كما يلي:ة ومراقبة أعمال اخطيط والتوصيلتوالمسئوليات ل

 

   أشهر الثالثة    أشهر  الثالثة  
 منتهية فيال  منتهية في ال 
 مارس  31  مارس  31 

 2021  2020 
 )مراجعة(   )مراجعة(  
    
 15,000  15,000 فترةخالل ال ذممةالمعضاء مجلس اإلدارة كافآت أم

 23,600  25,800 إلدارةضور أعضاء مجلس اأتعاب ح 
 2,611  2,933 أعضاء مجلس اإلدارة األخرى مصروفات  

 34,465  37,042 رواتب ومنافع أخرى  

    
 80,775  75,676 

 
 

 القطاعات لوممع . 13

دمات فببي ع وخبب سببللع بتقببديم طضبب ي أو ،ري(اع تجاطت )قوخدماأ علسإما بتقديم  لعطويض  ،ةشركد من الفري  هو جزء  القطاع
لنشبباطات الحاليببة ااألخببرى.    ى القطاعبباتن مثيالتهببا لببداق جغرافي(، ويخضع لمخبباطر وعوائببد تختلببف عبب حددة )نطئة مبي

ت صببروفامو تاأن إيببراد لي.سوق المحبيعها في اليتم والتي  ذات العالقة،  جاتمنتواللدقيق  ائيسي إنتاج  بشكل رة هي  للشرك
 يوجببد فإنببه ال يوجببد نتببائج قطبباع تشببغيلي منفصببل والبالتببالي و ،طة فقبب شببركال سببتوىم مراجعتهببا علببى  ميببت  ةشببركائج التون

 .مختصرةلية الالمرح الماليةالمعلومات ذه عرضها في هت أخرى تم إفصاحا
 
 

   الية ة لألدوات المادلالعمة . القي14
 

 العادلة القيمةتبية ترا

المعاملببة وعلببى أسببس تجاريببة، بببين ملمببين ب رفينتزام بببين طبب د إلدادلة أصل أو ساببه مكن  لذي يمابلغ  ي المه  ةلدالقيمة العا
ى أفضببل عل اءً بن القياس جود ذلك يتمعدم و حالة روف السوق الحالية وفياس في ظل ظتاريخ القيفي السوق في    المشاركين
 .هاالخاصة ب داءالدم ار عمخاط سكتعت طلوبالمل ةلقيمة العادلاليه. ا شركة الوصولن للسوق يمكسعر لل

 
 ذه القياسات: تخدمة عند عمل هسالت المعكس أهمية المدخي تلية، والتة التايام التراتبة باستخدالعادليمة الق قيس الشركةت

 التزامات.أو  ثلمما مالي لشط ألصلمعدلة( في سوق نر اة )غيالمدرج قر السوا:  أسع1المستوى •

)أي   ةرصببد، مباشببرقابلة للالاله  أع  1توى  ة ضمن المسجمدرالعدا األسعار  ت  خالمد  بنية علىيم مت تقييانقت:  2المستوى •
فببي  رجببةالمد ر السببوقام: أسببعات مقيمة باسببتخدلفئة تشمل أدوااألسعار(. هذه ا  شتقة منير مباشرة )أي مو غر( أاسعألا

ق رو طبب أ أقل مببن نشببط، بريعتبهة في سوق مشا لة أواثممر مدرجة ألدوات مالية وأسعا ات مالية مماثلة،سوق نشط ألدو
 ات السوق.ممن معلوأو غير مباشرة  شرةللرصد مباقابلة  الت الهامةيع المدخكون جميث ترى حتقييم أخ

تقنيببات تقييمهببا  ي تشملجميع األدوات التتشمل هذه الفئة    صد.ة للرير قابلغدخالت  مييم مبنية على  : تقنيات تق3وىالمست •
 ألدواتاعلببى تقيببيم ر جببوهري ة تببأثيقابلبب غيببر لمببدخالت اللون يكبب للرصد، حيث  لةقابلى معلومات ية عر مبنغي  تمدخال
جوهرية  التتعدي ث تتطلبيهة، بحبرجة ألدوات مشاس األسعار المدة مقيمة على أسايوات مالمل هذه الفئة أدتش  المالية.
 .اليةت الموادلتعكس الفروقات بين األاضات، ة للرصد، أو افترغير قابل
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   لمالية )يتبع(ات اادلة لألدو عة الم. القي14
 

 )يتبع(  عادلةاللقيمة اية تراتب
 

لعالقة عار السوق ذات اأس  بارباالعتلشركة  افرت. تأخذ  ، متى توللرصد  لومات السوق القابلةاتبية تتطلب استخدام معهذه التر
ً كان ذلك مملما كي تقييماتها، كد فالقابلة للرصو  .نا
 
 مة العادلةالقيبلية المقاسة ماالألدوات ا (أ

مببة بيببة القيي تراتفبب  حسببب المسببتوى  ،تببرةكما في تاريخ نهايببة الف العادلة القيمةة بمقاسالالمالية    األدواتلتالي يحلل  ول االجد
 :ةلة العادقيما تصنيف قياس السبهحتم ب والتي ،العادلة

 
 )مراجعة(   2021  مارس 31 1ىتوالمس 2المستوى 3ستوىالم المجموع 

     
 لربحمن خالل ا ة عادلبالقيمة ال ارات ثمتاس    
 : أو الخسارة    
 ناديق صو حقوق الملكية   أسهم في   أوراق مالية -    

 مسعرة   11,393,375 - - 11,393,375

     
11,393,375 - - 11,393,375  

 
 

 )مدققة(   2020ديسمبر  31 1المستوى 2لمستوىا 3المستوى موع المج
     

 لربحان خالل  م ةل لعادايمة القب  تاستثمارا    
 لخسارة: أو ا    
 ناديق صو حقوق الملكية أسهم  في   أوراق مالية -    

 مسعرة   10,456,304 - - 10,456,304

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

 
لماليببة األخببرى، كببون عببن القيمببة العادلببة لببألدوات اة. لم تفصح الشببركة  فترلم يكن هناك أي تحويل بين المستويات خالل ال

  العادلة. قارب قيمتها  تقيمتها الدفترية 
 

 رىلية األخاودات والمطلوبات المموجال ( ب

  .رة األجل في طبيعتهاكونها قصيدلة العاتقارب قيمتها للشركة خرى األ ةماليلاطلوبات ت والمارية للموجودتدفقيمة الال
 
 

 اإليجار .15

اإليجببار بتبباريخ  انتهببى عقببد  .ملكة البحببرينمبنيت عليها المطحنة، مؤجرة من حكومة األرض الكائنة في ميناء سلمان والتي 
الوطني لتجديد العقد. اإلدارة واثقة من الحصول على صاد ركة مع وزارة المالية واالقت، وتتفاوض إدارة الش2020يونيو    30

 سنة. 15تجديد فترة اإليجار لمدة ال تقل عن 

 
 عداتالعقارات واآلالت والم .16

لتوريببد وتركيببب تببم تكبببدها   دينببار بحرينببي    2,899,302  ذ بقيمببةتنفيبب ية قيببد الأعمال رأسمال  عداتالعقارات واآلالت والم  تشمل
جديببدة، وتحببديث ة الحببديث مبنببى التنظيببف، والطاحونبب بما في ذلك األعمال الهندسببية، لت، كية والكهربائيةاآلالت والمعدات الميكاني
 دينار بحريني. 2,928,475العقد البالغ مجموع قيمة  منومعقم الدقيق في العقار المستأجر،  عملية مزج وخلط الدقيق،
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 (19-  يدف كو)كورونا  ئحةجا أثر .17

 وسإنتشار الفير  تطور  ، وقد2020مارس    11في  (  19-كوفيد )  اكورون  جائحةوباء  لعالمية تفشي  ة اح الص  علنت منظمةأ
. اتخذت السلطات تدابير الميالع  اداالقتص  كبيرة في  كاً وشك  اً يضأكورونا    جائحة  تأحدث  د العالمي. وقديلصعا على    ةعبسر
 جر الصحي. الح السفر وتدابير دتطبيق قيور بما في ذلك حتواء االنتشافة اللمخت

ة ومركزها شركال  ( وتأثيرها على عمليات19  -جائحة كورونا )كوفيد  تراقب اإلدارة ومجلس اإلدارة عن كثب تطورات  
ا ذلك  في  بما  المحتالمالي؛  لإليلخسارة  والتأثملة  العقرادات،  ومراجعة  األصول،  تقييمات  على  باألعباءير  المثقلة  ،  ود 

خارجيةوترتيب بمصادر  االستعانة  الطوارئ   ،ات  إجراءات  أيًضا  الشركة  ذلك. وضعت  إلى  والوما  سبيل  ،  على  تشمل  تي 
ة ستستمر في ارة فان الشركجلس اإلدماإلدارة وم  بناًء على تقيي  .خطط استمرارية العمل  المثال ال الحصر تعزيز واختبار

 .شهر األثنى عشر المقبلةالعمل كمنشأة مستمرة لأل

المعلوما  عند اإعداد  ات  فإنةختصرالم  ليةلمرحلمالية  ا  ،  التي  ااإل  تخذتهاالتقديرات  تطبيق  في  المحاسبية سات  لسيادارة 
تمثل   وان هذه التقديرات  ،يةالالقتصادية الحبات اتقللالمحتملة ل  التأثيرات  اليقينية وذلك بسببم  لعد  عةضا خ  رالتقديومصادر  
 .ظةحة أو الملحومتات اللى المعلومااًء عإلدارة بنا من قبل يمقيأفضل ت

 
 

 لقمح استراتيجي من اتوريد مخزون  .18

حبوب افياً من الضطناً إ  26,838  لتوريد وتخزين    2020يل  إبر  30  بتاريخ  مملكة البحرينكومة  حع  اً مشركة عقدالقعت  و
إجمالية  بتك بحريني    3,227,991لفة  استرات دينار  )كمخزون  من  تيجي  البحريني  ر  دينا  2,807,145تكون  ، محقكتكلفة 
القمح(بحريدينار    420,846و مناولة  لرسوم  ا تد  تم  .ني  أش  لقعدفترة  كم  قابلةو  ،هرلستة  العقد  النتهى  في  للتجديد.    31ا 

 . 2020أكتوبر 

ً كمنحة مدفوع ن  ة المخزوم تحويل قيمتيس،  وفقاً للعقد ضافة  اإلب  بلية.لمستقا  اإلنتاجعمليات   مقابل القمح الذي سيستخدم لة مقدما
 د. لعقنتهاء ابعد ا أشهر ثةلثال ينميجار، والمواصالت، والتأذلك، ستدفع الحكومة تكاليف اإلل
 

ار  دين  2,807,145اً بمبلغ  اً إضافيمخزون  الشركة  تاحتسب  ،2020ديسمبر    31المنتهية في    في السنة  هذه المعاملةنتيجة ل
ك مقابل  والتزام  للبحريني،  المبلغ  حكومةمستحق  ً و  .بنفس  خ  فقا من  البحرين  مملكة  حكومة  مع  المالللتفاهم  وزارة  ة  يالل 

الوطني، تعديل يتس  واالقتصاد  للامبلغ  ال  م  مقاب  لقمحمستحق  المستحقاالستراتيجي  الحكومي  الدعم  من    ل  فبراير اعتباراً 
، والرصيد  كومةحلستحق لحريني مقابل الرصيد المدينار ب  1,546,322لشركة بتعديل مبلغ  لفترة، قامت اخالل ا    .2021

مارس    31كما في    ى رخأ  ات وبمطلو  دائنة  رية تجا ذممي بند  بحريني تم اإلفصاح عنه ف دينار    1,260,813والبالغ  تبقي  مال
2021 . 

 
 

 حتملةمات وارتباطتزامات ال. 19

 ائمأسمالي ق التزام ر( 1
النف الرأبلغت  المققات  )  296,015  نهاأبش  المتعاقدةدرة  سمالية  بحريني  بحريني(  296,015:  2020دينار  يتوقع  دينار   .

 مالي. بيان المركز ال  اريخمن تاء ابتد سنوات 5لى حدة إغضون سنة وا  سداد االلتزامات في
 
 ن بات ائتماخطا( 2

ار بحريني دين  220,619طراف أخرى مبلغ  ة تجاه أكشرائمة لدى التماد القخطابات االع  لغتب  ،2021  مارس  31  كما في
 (. ر بحرينيدينا 235,616: 2020ديسمبر  31)
 
 ارتباطات محتملة (3

التزامات طارئة تتعلق بضمانات بنكية بمبلغ  2021  مارس  31كما في   :  2020ينار بحريني )د  500، كان لدى الشركة 
 ها أي مطلوبات جوهرية.قع أن ينشأ عنير المتو، والتي من غدينار بحريني(  500
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 مراجعةر  ي غ –ات إضافية معلوم

 
 

 ة( راجعم ( )غير19ة بآثار جائحة كورونا )كوفيد إفصاحات إضافية متعلق
 
رق ا المركزي  البحرين  مصرف  بتعميم  بتاريخ    OG/259/2020م  لتزاما  شركة  2020يوليو    14الصادر  تقدم  البحرين  ، 

 لمطاحن الدقيق المعلومات التالية:
 

 أ. األثر اإلجمالي على المعلومات المالية 

 كما يلي:  2021  مارس 31دقيق كما في ين لمطاحن الارة على البيانات المالية لشركة البحرتم تقييم األثر اإلجمالي من قبل اإلد
 

 األثر على بيان الربح أو الخسارة. ب

  ، فاضاً في حجم المبيعات والطلبانخ  2021هد الربع األول من سنة  ش اإليرادات
الكورونا.  مرتبط جائحة  مارس   بتأثير  إلى  يناير  من  الفترة  خالل 
بعض  حصلت،  2021 الدقيق   لمطاحن  البحرين  مال األع  شركة 

نظراً لعدم  المدعومة.    نشاط األعمالى، بخالف  جارية اإلضافية األخرالت
، نتوقع أن  2021جائحة الكورونا خالل الربع األول لسنة    وضعتطور  

المالية  ن  حسيت السنة  تقدم  مع  المبيعات  وتيرة  2021حجم  زيادة  مع   ،
 د المفروضة. ف القيولمرض وتخفيالتلقيح ضد ا

بمبلغ  وفالشركة مصركبدت  ت المصروفات ذات   34,112ات إضافية  دينار بحريني 
 . 2021 مارس  31عالقة بجائحة كورونا لغاية 

بموجودات   االستثمار   خسارة /إيراد  الشركة  بالقيمتحتفظ  أو  مالية  الربح  خالل  من  العادلة  ة 
ب العادلة/الربالخسارة.  القيمة  في  التغير  المعلن  لغ    937,071  ترةللفح 
بحرين ب  يدينار  البالغة  أر مقارنة  العادلة  القيمة  دينار   375,373باح 

 مبدئية. بعد النكسة المن حسن األسواق تت ؛ للربع األول بحريني

 كما هو موضح أعاله صافي الدخل 

 

 على بيان المركز المالي ج. األثر

 الموجودات

الشركة   لنقد وما في حكمها لدى  السييوجد  وضع  مستخدمة.  غير  بنكية  لدينا وتسهيالت  لة 
على  قو عالوة  النقد.  تحصيل  في  جوهري  انخفاض  أي  يوجد  وال  ي، 

 ذلك، لدى الشركة استثمارات سائلة في الميزانية العمومية.
 

قى ونتوقع أن يستمر هذا، كما نتوقع أن يب العمالء ثابتالتدفق النقدي من  
أي تأثير مادي على أي أصول أخرى  الدعم الحكومي كما هو. ال يوجد  

 . 2021 مارس 31ة كما في كللشر
 

الربح أو الخسارة بنسبة   العادلة من خالل  زادت قيمة االستثمار بالقيمة 
  2020مبر  ديس  31دينار بحريني كما في    10,456,304٪ من  3.7
 . 2021  مارس 31دينار بحريني كما في  11,393,376إلى 
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 يتبع( ة( )راجع( )غير م19إفصاحات إضافية متعلقة بآثار جائحة كورونا )كوفيد 

 

 بات المطلو

المستحق  – مخزون القمح االستراتيجي الدائن
 للحكومة

الشركة    يوجد أعمال  ديونلدى  سياق  في  اال  وهي  تيادية، عالشركة 
والمعاملة الوحيدة المتعلقة بجائحة الكورونا كانت معاملة شراء مخزون 

بمبلغ   الحكومة  عن  بالنيابة  االستراتيجي  دينار   2,807,135القمح 
للو  بحريني، كمستحق  مقابل  اآلن حكومةالتزام  الرصيد  ويبلغ   ،

بحرييد  1,260,823 في  نار  كما  سداد    2021مارس    31ني  بعد 
 تين.عدف

بمبلغ   حقوق الملكية المنسوبة للمساهمين ي صاف الملكية  حقوق  صافي  كصافي    718,562تحسن  بحريني  دينار 
األسهم  أرباح  منه   مطروحاً  الحالي  اآلخر  الشامل  الدخل  نتيجة 

دخل    وتبرعاتفوعة،  المد من  والمدفوعة  المخصصة  الخيرية  األعمال 
 . 2020عام 

 كز المالي رتأثير جوهري آخر على بيان الم

  يوجد ال

 

 د. األثر على قدرة استمرار الشركة في العمل كمنشأة مستمرة 

تقييم   الشركة  الحالية وجأجرت  الظروف االقتصادية  العمل كمنشأة مستمرة على ضوء  المعلوماتاستمرارية  المتاحة حول   ميع 
إعد تم  المستقبلية.  والشكوك  المستالمخاطر  األداء  تغطي  التي  التوقعات  للشركقاد  تأثير ة  بلي  يستمر  قد  والسيولة.  المال  ورأس 

)كوفيد   كورونا  الوقت19جائحة  في  ولكن  التطور،  في  في   (  لالستمرار  كافية  موارد  لديها  الشركة  أن  التوقعات  تظهر  الحالي 
تتأثر أو م تمرارية لسرين لمطاحن الدقيق  هو أن فرضية االهذا التقييم، فإن وجهة نظر مجلس إدارة شركة البح مل، وبناء علىالع

ت المالية بشكل مناسب على أساس فرضية  . ونتيجة لذلك، تم إعداد هذه البيانا2020ديسمبر    31تتغير بشكل جوهري،  كما في  
 االستمرارية.
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