
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
  

  المعلومات المالية المرحلية المختصرة 
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   ١١٧٠ :  التجاري السجل
        

  الرئيس -   السيد مروان خالد طبارة :  اإلدارة أعضاء مجلس
  الرئيس نائب  -   الكليبمحمد السيد صالح     
    السيد أيمن عبدالحميد زينل     
    فرج رضا السيد إياد     
    السيد جاسم سلمان عبدهللا الشيخ    
    السيد خالد عبدالعزيز الجاسم     
    الدكتورة مروة خالد الصباغ    
    لوغدان صالح عبدالرسراآلنسة     
       

  ٣٤٢، مجمع ٤٢٣٦، طريق ١٧٧٣مبنى رقم  :  المكاتب
 مملكة البحرين - ميناء سلمان  ، المنامة،٢٦٧٨٧ص.ب     
  ١٧٧٢٩٣١٢، فاكس ١٧٧٢٩٩٨٤اتف ه    
  info@bfm.bhبريد إلكتروني:    
       

     ش.م.ب المتحد   االهلي البنك :  البنوك
     الوطني ش.م.ب البحرين بنك    
   ش.م.ب  والكويت البحرين بنك    
   البنك العربي    
   بنك الكويت الوطني    
       

   فخرو  جي ام  بي كي :   ابات الحس مدققو
       

   ذ.م.م  فينتك (البحرين)كارفي  :  سهمألال مسج



        شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
  

    المختصرة المالية المرحلية  المعلومات
  ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠ في المنتهيةللتسعة أشهر

  
  
  

  الصفحة                          المحــتويات
  
  
  

         ١        المختصرة ة المرحليةعلومات الماليعن مراجعة الم  المدققين تقرير 
  
  

     المختصرة المالية المرحلية المعلومات
  ٢              بيان المركز المالي المختصر

  ٣            لمختصرااآلخر والدخل الشامل الربح أوالخسارة  بيان
  ٥ -  ٤            المختصر الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

  ٦              المختصر بيان التدفقات النقدية
  ١٢ -  ٧                  يضاحاتإ

  
  ١٤ -  ١٣        ) اجعةرغير م(   متعلقة بأثر جائحة كورونا ضافيةإ تحاإفصا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
 









        ٤                                                                                                                                                           ش.م.ب مطاحن الدقيقشركة البحرين ل
  

  ق الملكية المختصربيان التغيرات في حقو
 بالدينار البحريني                                                         ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠المنتهية في عة أشهرتسلل

  
  

      احتياطيات       
  المجموع  أرباح  احتياطيات   احتياطي   عالوة  رأس المال   (مراجعة) ٢٠٢٠

    قاةمستب  أخرى  ي قانون  إصدار أسهم    
              

  ٢٠٬٠٦٦٬٥٣٤  ١١٬٥٢٩٬٤٠٤  ٣٬٤٦٣٬٦٢٨  ١٬٢٤١٬٦٢٥  ١٬٣٥٠٬٠٠٠  ٢٬٤٨١٬٨٧٧    ٢٠٢٠يناير  ١ كما في
              
  ٤٠٧٬٧٩٦  ٤٠٧٬٧٩٦  -   -   -   -   للفترة شاملال  لدخال موعجم
              

  )٢٤٨٬٢٥٦(  )٢٤٨٬٢٥٦(  -   -   -   -   ٢٠١٩ لسنة أرباح أسهم معلنة
  )٢٠٬٠٠٠(  )٢٠٬٠٠٠(  -   -   -   -   ٢٠١٩ة سنتبرعات خيرية معتمدة ل

              
  ٢٠٬٢٠٦٬٠٧٤  ١١٬٦٦٨٬٩٤٤  ٣٬٤٦٣٬٦٢٨  ١٬٢٤١٬٦٢٥  ١٬٣٥٠٬٠٠٠  ٢٬٤٨١٬٨٧٧  ٢٠٢٠ مبرسبت ٣٠في 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 المرحلية المختصرة. المالية ماتعلوالمن هذه  جزءاً أساسياً م ١٧إلى  ١ة من  لمرفقات ااحيضتشكل اإل

  



        ٥                                                                                                                                                          ش.م.ب  قمطاحن الدقيين لشركة البحر
  

  مختصرفي حقوق الملكية ال بيان التغيرات 
 نيبالدينار البحري                                                         (يتبع) ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠المنتهية في للتسعة أشهر

  
  

      تياطياتحا      
  المجموع  أرباح  احتياطيات  احتياطي  عالوة  رأس المال  (مراجعة) ٢٠١٩

    قاةمستب  رىخأ  قانوني  إصدار أسهم    
              

  ١٨٬٩٨٥٬٧٩٩  ١٠٬٤٤٨٬٦٦٩  ٣٬٤٦٣٬٦٢٨  ١٬٢٤١٬٦٢٥  ١٬٣٥٠٬٠٠٠  ٢٬٤٨١٬٨٧٧    ٢٠١٩يناير  ١كما في 
              

  ١٬٤٥٤٬١٨٥  ١٬٤٥٤٬١٨٥  -   -   -   -   للفترة الدخل الشامل مجموعالربح و
              

  )٧٥٠٬٠٠٠(  )٧٥٠٬٠٠٠(  -   -   -   -   ٢٠١٨ لسنة أرباح أسهم معلنة
  )٢٠٬٠٠٠(  )٢٠٬٠٠٠(  -   -   -   -   ٢٠١٨مدة لسنة تعتبرعات خيرية م

              
  ١٩٬٦٦٩٬٩٨٤  ١١٬١٣٢٬٨٥٤  ٣٬٤٦٣٬٦٢٨  ١٬٢٤١٬٦٢٥  ١٬٣٥٠٬٠٠٠  ٢٬٤٨١٬٨٧٧  ٢٠١٩سبتمبر ٣٠في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

المختصرة. المالية المرحلية المعلوماتمن هذه  جزءاً أساسياً  ١٧إلى  ١من   فقة لمريضاحات اتشكل اإل



  ٦                                                                       ش.م.ب        ققيلد طاحن ا مشركة البحرين ل
  

             دية المختصرالنققات التدفبيان 
  بالدينار البحريني                                            ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في أشهرالمنتهية  للتسعة

              
    هر أش للتسعة    هر أش للتسعة
    ي هية فنتالم  ي هية فالمنت
    سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠  ٢٠١٩    
    عة)اجمر(  (مراجعة)

       
  ية ن األنشطة التشغيلالنقدية مالتدفقات     

  ترةربح الف ٤٠٧٬٧٩٦  ١٬٤٥٤٬١٨٥
    
    
  التسويات:   

  اإلطفاء / االستهالك ٤٥٠٬١٧٠    ٤٥٩٬٦٨١
  ارةسخالالربح أو من خالل  قيمة العادلةالب في استثماراتير صافي التغ ١٩٠٬٩٦٥    )١٬٢١٠٬٩٩٦(

       
  التغيرات في رأس المال العامل:     
  المخزون ٢٦٠٬٣٠٠    )١٬١٥٩٬٤٠٨(
  أخرىة مدينة وذمم تجاري ٢٬٠٠٨٬٥٥٩    )٥٬٥٣٧٬٦١٦(

  ىرة وأخذمم تجارية دائن )٢٬٣٥١٬٢٥٥(    ٢٬٨١٣٬٥٩٣
  أخرىمم وذ ينوظفمللة خدمية الامكافأة نهمخصص   ١٤٬٧١٥    ١٢٬٩٠٢

       
  ليةطة التشغياألنش في )ستخدمالم( الناتج / صافي النقد ٩٨١٬٢٥٠    )٣٬١٦٧٬٦٥٩(

  
  األنشطة اإلستثماريةالتدفقات النقدية من       
  ودائع بنكية  )٤٩٠٬١٤١(    - 
  ، آالت ومعداتعقاراتشراء   )٢٬٢١٧٬٢٦٤(    )١٢٩٬٦٧٢(

  ومعدات التت، آارابيع عق  -     ٦٬٢٥٩
        
  يةارثمنشطة اإلستألا تخدم فيسمال لنقدصافي ا  )٢٬٧٠٧٬٤٠٥(    )١٢٣٬٤١٣(

  
  األنشطة التمويلية التدفقات النقدية من      

  مستلمة دل اإلستيراقروض تموي   ١٤٬٤٣١٬٨٣٠    ٨٬٤٩٧٬١٨٦
  سداد قروض تمويل اإلستيراد  )١٠٬٩٠٦٬٠٩٠(    )١٠٬٦٧٢٬٥٨٢(
  دفوعةأرباح أسهم م  )٤١٠٬٥٢٧(    )٧٦٢٬٠٨١(

  فالمكشو ىالسحب عل  ٣٧٬٩٤٧    ٣٬٧٨٠٬٥٧٣
        

  يليةومألنشطة التاالناتج من النقد  يفاص  ٣٬١٥٣٬١٦٠    ٨٤٣٬٠٩٦
  

        
  فترةلافي حكمه خالل في النقد وما  (النقص) /الزيادة  صافي  ١٬٤٢٧٬٠٠٥    )٢٬٤٤٧٬٩٧٦(

        
  يناير ١ي حكمه في النقد وما ف  ٢٬٠٣٦٬٦٧٧    ٣٬٠٥٦٬٩٤٤

        
  سبتمبر ٣٠كمه في النقد وما في ح  ٣٬٤٦٣٬٦٨٢    ٦٠٨٬٩٦٨

  
  ل في:ثمتت      

  الصندوقفي نقد   ١٬٤١٨    ١٬٩٢٤
  أرصدة بنكية  ٣٬٤٦٢٬٢٦٤    ٦٠٧٬٠٤٤

        
٣٬٤٦٣٬٦٨٢    ٦٠٨٬٩٦٨    

  
  

ً جزءاً أس ١٧إلى  ١من  ة احات المرفقاإليضتشكل  ختصرة.حلية المالمالية المر المعلومات ه  ذ همن  اسيا



  ٧                                                                             ش.م.ب يقلدقمطاحن ا ين لحرلبة اشرك
  
  المختصرة  ية المرحليةالمعلومات الماليضاحات حول إ

   ينيحرر الببالدينا                                                               ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠ في  المنتهيةأشهرللتسعة  
  
  

 شأة المن رتقري . ١

ش.م.ب) ("الشركة") كشركة مساهمة بحرينية مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة (ق ن لمطاحن الدقية البحريتأسست شرك
في   ومدرجة ١٩٧٠وليو ي ١٦يخ ر ال عليه بتي تم الحصوالذ  ١١٧٠ي رقم ب السجل التجارلسياحة في مملكة البحرين بموجوا

  ١     ها التجارية بتاريخياتملع ، وبدأت١٩٧٠يو ما ٩ ؤرخالم األميري مرسوملا بموجبالشركة ست أست البحرين.بورصة 
   . ١٩٧٢مايو 

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

  
 

 اس اإلعدادسأ . ٢

  أ)    بيان االلتزام

"التقارير المالية المرحلية"، ) ٣٤(قم لي ردواللمحاسبة تطلبات معيار اختصرة وفقاً لملما ةرحليمالية الملات اعلومالم دتأع
ة المرحليية ماللمعلومات ال. ال تشمل اصرةتصرة بصورة مخت المرحلية المخ ض المعلومات الماليةعرز والذي يجي
ة  ة المدققلبيانات الماليبالتزامن مع ا ها ءتاسنوية ويجب قرية الانات المالى كل المعلومات المطلوبة في البيعل ةالمختصر
حداث ومعامالت  ختارة لتفسير أج إيضاحات تفسيرية مإدراذلك، تم مع  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  للشركة
    يفنة المنتهية سلول ي نوية كما فا المالي منذ آخر بيانات مالية سئهاد ة وأشركللالمالي كز لمر تغيرات في ارية لفهم الجوه
 .٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  

ن مالي المختصر ملمقارنة لبيان المركز المدققة. تم استخراج أرقام اوليست  عةية المختصرة مراجحلمرالمعلومات المالية ال
رة و الخساح أرب البيان لة وأرقام المقارنة للبيانات المختصر .٢٠١٩يسمبر د  ٣١ي ية فمنتهن السنة الالمدققة ع ةاليالبيانات الم

لمرحلية المختصرة البيانات المالية اجها من ستخرالتدفقات النقدية تم اواة غيرات في حقوق الملكيلتوا األخر لشاملا خلد وال
  . ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠ي ف ة أشهر المنتهي التسعةلفترة عة المراج

 
 لتقديراتقرارات والا ب)   

ر  ؤثلفرضيات والتي تيرات واوالتقد  لقراراتاة سمارن اإلدارة مم يتطلبالمختصرة  إعداد المعلومات المالية المرحلية نإ
ئج  االنتات. قد تختلف يرادات والمصروفوجودات والمطلوبات واإلسبية والمبالغ المعلنة للمعلى تطبيق السياسات المحا

 رات.  يد عن هذه التقالفعلية 
  

ا في  تي تم استخدامهوهرية ذاتها الالج راتالقراتخدام اسارة بقامت اإلد  ت المالية المرحلية المختصرة،علوماملإعداد اد عن
لمدققة الية البيانات الماتم تطبيقها على ر عدم اليقينية، والتي ، والمصادر الرئيسية لتقديلسياسات المحاسبية للشركةا يقتطب
  .١٥يضاح إ ضح فيكما هو مو )COVID-19كورونا ( جائحة ثناء أثر تسا، ب٢٠١٩ر  ديسمب ٣١ يف ة المنتهية للسن

  
 اليةرة المخاطر المإدا   )ج

ققة للسنة ة المد المالييانات فصاح عنها في البة هي نفسها تلك التي تم اإلشركلللمخاطر المالية ة اارإد إن سياسات وأهداف 
  .٢٠١٩سمبر دي  ٣١ي ية فالمنته

  
 ةبية الهاملمحاسسات االسيا . ٣

ي ف قةة وطرق االحتساب المطبعبلمحاسبية المتات اياسدام نفس الستخة باسية المختصرم إعداد المعلومات المالية المرحلت
  .٢٠١٩  ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية  وكما في   لمالية المدققة للمجموعةإعداد البيانات ا

  
،  حريني)ر بادين ١٬٤٥٤٬١٨٥ :٢٠١٩دينار بحريني ( ٤٠٧٬٧٩٦ البالغةلفترة ا ربحلى أساس عالسهم  لعائد علىم احتساب ات .٤

ً مق والتي تبلغ  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ة في المنتهيالخزينة للفترة األسهم الصادرة، صافي أسهم د عد مرجح الموزون لل على اسوما
٢٤٬٨٢٥٬٥٧٠ ) ً ً سه ٢٤٬٨٢٥٬٥٧٠: ٢٠١٩سهما ألن الشركة ال تمتلك أية    سهم لكل لمخفض ائد اعالم عرض ). لم يت ما
 لسهم. ي على ااألساس ئد ض العاقد تخف  ابلة للتحويلأدوات دين ق

  
  



  ٨                                                                             ش.م.ب ن الدقيقمطاحالبحرين لشركة 
  

  ختصرة مإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية ال
   لدينار البحرينيبا                                                            ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠ في  منتهيةالأشهرللتسعة  

  
  

 سنة فقط. اية الت في نه، إن وجد من الربح سيتم تخصيص االحتياطيات .٥
 
 الطبيعة الموسمية للعمليات . ٦

 . دخل ذو طبيعة موسمية لشركةيس لدى ال
  

 ١٩بتاريخ عقدت  وية والتية السنية العاديمعية العمومالجفي  ٢٠١٩سنة خصيصات تساهمون على مق الواف، رةل الفتخال .٧
  هذه الفترة: في   والتي تم احتسابها ٢٠٢٠ أبريل

 
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
       

  ٧٥٠٬٠٠٠    ٢٤٨٬٢٥٦  م)س للسهفل ٣٠٫٢١٠: ٢٠١٩فلساً للسهم ( ١٠نقدية بواقع  همأرباح أس
  ٢٠٬٠٠٠    ٢٠٬٠٠٠  ت أعمال خيريةمساهما

  
 نار دي ٦٠٬٠٠٠: ٢٠١٩( ي دينار بحرين ٦٠٬٠٠٠لتي بلغت دارة واإلامجلس أعضاء أة وافقت الجمعية العمومية على مكافكما 

     بحريني).
  
  

  رى ة وموجودات أخذمم مدين.  ٨
  
  يسمبرد ٣١    سبتمبر ٣٠  

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
        

  ١٩٠٬٣٨٩    ٢٢٧٬٩١٢  ذمم تجارية مدينة 
  ٣٬٠١٦٬١٣٨    ٩١٠٬٣١٠  ضالقب دعم مستحق

  ١٥٩٬١٧٨    ٤٤٬٣٢٥  نة مقدماً للمزوديمدفوع مبالغ
  ٥٢٬٩٦٥    ٢٢٧٬٥٦٤  أخرى

  ٣٬٤١٨٬٦٧٠    ١٬٤١٠٬١١١  
        

  )٩٤٬٨٤٧(    )٩٤٬٨٤٧(  ض القيمةااً: مخصص انخفناقص
        
   ٣٬٣٢٣٬٨٢٣    ١٬٣١٥٬٢٦٤  

  
  كالتالي:  نخفاض القيمةافي مخصص  الحركة

  
  برديسم ٣١    سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
        
  ٣٧٢    ٩٤٬٨٤٧  ريناي ١ي ف

  ٩٤٬٤٧٥    -   الفترةص مخص
        
  ٩٤٬٨٤٧   ٩٤٬٨٤٧ 

  
  
  
  
 
  
  
  



  ٩                                                                             ش.م.ب مطاحن الدقيقن لالبحري شركة 
  

  ة حات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرإيضا
   نيبالدينار البحري                                                               ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠ في  المنتهيةعة أشهرللتس

  
  

  سارة خخالل الربح أو ال ادلة منبالقيمة العاستثمارات   . ٩
  

  مبرديس ٣١    سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
        
  ٨٬٥٤٤٬٦٨٧    ١٠٬٠٧٩٬٩٥٢  يناير ١ في

  ١٬٥٣٥٬٢٦٥    )١٩٠٬٩٦٥(  لعادلة قيمة التغير في ا
        

  ١٠٬٠٧٩٬٩٥٢    ٩٬٨٨٨٬٩٨٧  الفترة  في نهاية
  

  طرف ثالث.  قبل ة من في صناديق مدارمارات استثتمثل 
  
  إيرادات أخرى  . ١٠

  
  سبتمبر ٣٠    سبتمبر ٣٠  

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
        

  -     ٣١٨٬٥١٠  دعم حكومي
  ١٠٬٣٤٤    ٢٨٬٩٢٢  الفوائد  دخل
  ٥٨٬٢٣٦    ٣٦٬٦٥٤  أخرى

        
   ٦٨٬٥٨٠    ٣٨٤٬٠٨٦  

  
  
  ةقعالالي اف ذوطراأل.  ١١

ثير كبير على  مارسة تأالسيطرة على الطرف اآلخر أو مة على درين لديه القد الطرفأحالقة إذا كان عالاألطراف ذوي تعتبر 
ٌ مارس ات التي ت. األطراف ذوي العالقة تشمل المؤسساوالتشغيلية ماليةت الارااذ القرالطرف اآلخر في اتخ   لشركة تأثيرا

    يين للشركة.التنفيذ ا اإلدارة العلياإلدارة وأعضاء مجلس  ءأعضا همين،يراً عليها، كبار المساكب
  

سعر العقد هري وفقاً لير جوتأث يهايوجد علأعضاء مجلس اإلدارة أو حتى التي ر عليها لمعامالت مع الجهات التي يسيطتتم ا
ط ى تتم وفق الشرواألخر  ةلعالقذوي االمعامالت مع األطراف  ات.ومة وهذه الجهوالحك ل الشركةالثابت المتفق عليه من قب

  .االمتفق عليه
  

  عالقة   الأطراف ذوي  صدة مع رمعامالت واألأ) ال
  
  ديسمبر ٣١    سبتمبر ٣٠     

    ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
         
        العالقة  يلمال ا المركز بيان ) ١

  ٤٨٨٬٢٠٣    ٢٩٬٠١٠ ألمة للشركة اشركة تابع  قروض تمويل اإلستيراد  
  ١٬٨٧٣    ١٬٤٤٦  ركة األمة للششركة تابع   يراد قروض تمويل اإلستفوائد مستحقة على 

          
    ٤٩٠٬٠٧٦    ٣٠٬٤٥٦  
  
  
 
 
 
 
 



  ١٠                                                                             ش.م.ب الدقيقمطاحن البحرين ل شركة
  

  لمرحلية المختصرة لمالية ا ات ال المعلوم إيضاحات حو
   البحرينيدينار  بال                                                             ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠ في  المنتهيةللتسعة أشهر

  

  
  (يتبع) قةعالالطراف ذوي األ.  ١١

  
   أشهر التسعة     أشهرالتسعة     
  المنتهية في    منتهية في ال    
  سبتمبر ٣٠   سبتمبر ٣٠    

    ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
        العالقة  يان الربح أو الخسارةب ) ٢
  ٦١٬٦٣٦    ٤٠٬٨٢٣ ة للشركة األمتابع شركة  داإلستيراوض تمويل قرعلى ئد فوا

  ٤٬٩٥٢    ٦٬٣٨٥ للشركة األم ةكة تابعشر  خرىشغيلية أت فاتمصرو
          
    ٦٦٬٥٨٨   ٤٧٬٢٠٨  
  

  الرئيسيينارة ء االدضاامالت مع أعالمعب) 

والمسئولية ة لسلطمارسون ارئيسيين الذين يال ة وأعضاء اإلدارةء مجلس اإلدارمن أعضاة الرئيسيون دارعضاء اإليتكون أ
  إلدارة الرئيسيين:عضاء احوافز أ الشركة. فيما يلي في التخطيط والتوجيه والسيطرة على أنشطة

  
   أشهرالتسعة      أشهرالتسعة   
  المنتهية في    ة في المنتهي  
  تمبرسب ٣٠   سبتمبر ٣٠  

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
        
  ٤٥٬٠٠٠    ٤٥٬٠٠٠  لفترةلضاء مجلس اإلدارة خصص مكافأة أعم
  ٦٥٬٤٥٠    ٧٤٬٥٤٤  جتماعاتاالر حضوعاب أت

  ١٠٬٥٦٨    ١٥٬٢٣٨  مصروفات مجلس اإلدارة األخرى
  ٩٠٬٠٩٠    ١٣٨٬٨١٢     التنفيديةاإلدارة  -  رواتب ومنافع أخرى

        
  ٢١١٬١٠٨    ٢٧٣٬٥٩٤ 
  

  

  القطاعات لوممع . ١٢

دمات فـي ع وخـ لع بتقـديم سـلطيضـ أو  ،ري)اع تجات (قطوخدماأ لعسإما بتقديم  لعطويض ،ةشركد من الفري هو جزء القطاع
لنشـاطات الحاليـة ااألخـرى.  ى القطاعـاتن مثيالتهـا لـد بيئة محددة (نطاق جغرافي)، ويخضـع لمخـاطر وعوائـد تختلـف عـ 

ت صـروفاموت اأن إيـراد  لي.بيعها في السوق المحيتم والتي  ذات العالقة، جاتمنتواللدقيق ائيسي إنتاج ة هي بشكل رللشرك
 يوجـد بالتـالي فإنـه ال يوجـد نتـائج قطـاع تشـغيلي منفصـل والو ،ة فقـطشـركال سـتوىمراجعتهـا علـى م يـتم ةشـركائج الونت

  .مختصرةالمرحلية ال الماليةالمعلومات ذه عرضها في هت أخرى تم إفصاحا
  
  
    الية ة لألدوات المادلالعمة . القي١٣

  
 القيمة العادلة تبية ترا

تزام بـين طـرفين ملمـين بالمعاملـة وعلـى أسـس تجاريـة، بـين د إلادلة أصل أو سدابه مبكن لذي يمبلغ اي المه لةد القيمة العا
ى أفضـل عل اءً بن القياس جود ذلك يتمحالة عدم و روف السوق الحالية وفياس في ظل ظتاريخ القيفي السوق في  المشاركين
 .الخاصة بها داءدم االر عمخاط ستعكت طلوبالمل ةلقيمة العادلشركة الوصول اليه. ان للسوق يمكسعر لل

  
  
  
  
  



  ١١                                                                            ش.م.ب طاحن الدقيقمالبحرين لشركة 
  
  المختصرة المرحلية مالية للمعلومات ايضاحات حول اإ

   بالدينار البحريني                                                               ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠ في  هيةالمنتللتسعة أشهر
  

  
    ادلة لألدوات المالية (يتبع)عة ال. القيم١٣
  

  (يتبع)  عادلةاللقيمة اية تراتب
  
  ذه القياسات: تخدمة عند عمل هسالت المعكس أهمية المدخي تلية، والتة التايام التراتبالعادلة باستخد قيس الشركة القيمة ت

 أو التزامات. مماثل مالي لشط ألصلمعدلة) في سوق نر اة (غيالمدرج قر السو:  أسعا١المستوى 

 أي  ةرصـد، مباشـرقابلـة للالاله أع ١ة ضمن المستوى جمدرخالت عدا األسعار المد  يم مبنية علىت تقيياقنت: ٢المستوى)
فـي  رجـةالمد  ر السـوقام: أسـعت مقيمة باسـتخدالفئة تشمل أدوااألسعار). هذه ا شتقة منير مباشرة (أي مو غر) أاسعألا

ق رو طـ يعتبر أقل مـن نشـط، أمشابهة في سوق  لة أواثممات مالية مماثلة، وأسعار مدرجة ألدوات مالية سوق نشط ألدو
 ات السوق.ممن معلوأو غير مباشرة  شرةللرصد مباقابلة  الت الهامةكون جميع المدختقييم أخرى حيث ت

 جميع األدوات التي تشمل تقنيـات تقييمهـا تشمل هذه الفئة  صد.ة للرير قابلغدخالت ييم مبنية على م: تقنيات تق٣وىالمست
 ألدواتاعلـى تقيـيم ة تـأثير جـوهري لمـدخالت الغيـر قابلـ لون قابلة للرصد، حيث يكـ ية على معلومات ر مبنغيت مدخال
جوهرية  التتعدي ث تتطلبيهة، بحرجة ألدوات مشابس األسعار المد ة مقيمة على أسايوات مالمل هذه الفئة أد تش المالية.
 الية.ت المواد ة للرصد، أو افتراضات، لتعكس الفروقات بين األغير قابل

  
لعالقـة عار السوق ذات اأس بارباالعتلشركة افرت. تأخذ للرصد، متى تو لومات السوق القابلةاتبية تتطلب استخدام معهذه التر

 ناً.لما كان ذلك ممكي تقييماتها، كالقابلة للرصد فو
  

  مة العادلةالقيالمالية المقاسة بألدوات ا ) أ

مـة ي تراتبيـة القيفـ  حسـب المسـتوى  ،تـرةكما في تاريخ نهايـة الف العادلة القيمةة بمقاسالالمالية  األدواتالجدول التالي يحلل 
  :ةلة العاد قيما تصنيف قياس السبهحتم ب والتي ،العادلة

  
  ٢٠٢٠ ١ىتوالمس ٢المستوى ٣ستوىالم المجموع

      
  من خالل الربح ةعادلبالقيمة ال ثماراتاست    
  :أو الخسارة    

   ناديق مدارةص -  ٩٬٨٨٨٬٩٨٧ - - ٩٬٨٨٨٬٩٨٧
        

٩٬٨٨٨٬٩٨٧ - - ٩٬٨٨٨٬٩٨٧   
 

  ٢٠١٩ ١المستوى ٢لمستوىا ٣المستوى موعالمج
      

  الربحمن خالل  ةلعادلايمة القب استثمارات    
  لخسارة:أو ا    

  رةصناديق مدا -  ١٠٬٠٧٩٬٩٥٢ - - ١٠٬٠٧٩٬٩٥٢
        

١٠٬٠٧٩٬٩٥٢ - - ١٠٬٠٧٩٬٩٥٢   
  

سـبتمبر  ٣٠أو  ٢٠٢٠ سـبتمبر ٣٠لفتـرة المنتهيـة فـي خـالل ا ٣ستوى ف قياس الملم يكن هناك أي تحويل من أو إلى تصني
٢٠١٩.   

  
  رىلية األخاودات والمطلوبات المموجال )ب

   .كونها قصيرة األجل في طبيعتهادلة العاتقارب قيمتها للشركة خرى األ ةماليالطلوبات ت والمترية للموجودادفقيمة الال
  
  
  



  ١٢                                                                              بش.م. مطاحن الدقيقل البحرينشركة 
  

  تصرة المالية المرحلية المخ تإيضاحات حول المعلوما
   بالدينار البحريني                                                           ٢٠٢٠رتمببس  ٣٠ ي ف نتهيةالمأشهرللتسعة  

  

  
 استراتيجي من القمحتوريد مخزون  .١٤

  افيًا من الحبوب بتكلفةضطنًا إ ٢٦٬٨٣٨وتخزين لتوريد  ٢٠٢٠أبريل  ٣٠ حكومة البحرين فيالشركة عقًدا مع برمت أ
 ٢٠٢٠أكتوبر  ٣١انتهت االتفاقية بتاريخ  . مدة العقد ستة أشهر قابلة للتجديد . يني ر ار بحندي ٣٬٢٢٧٬٩٩١غ إجمالية تبل

  تفاقية. والشركة في طور تفعيل إجراءات اإلنهاء حسب اال

لشركة التخزين التي تديرها افي مرافق ب وتخزينها الكمية اإلضافية المطلوبة من الحبوتوريد تم  ،٢٠٢٠ سبتمبر  ٣٠كما 
يقة  رطلحكومة اإلضافية. ستقرر ا الكمية هذه حق التصرف في ، ال تملك الشركة ة البحرين. وفقًا للعقد وم حكنيابة عن 

، لم يتم االعتراف بهذا المخزون ضمن مخزون  انتهاء العقد. وبناًء على ذلك هذا المخزون اإلضافي عند ف في رلتصا
  الشركة.

  
  
 )١٩يد  كوف(كورونا  ئحة جا أثر .١٥

  وسإنتشار الفير تطور ، وقد ٢٠٢٠مارس  ١١في ) ١٩كوفيد ( ا كورون جائحةوباء لعالمية تفشي ة احالص أعلنت منظمة 
ً أيضكورونا  جائحة تأحدث د العالمي. وقد يلصعاعلى  ةعبسر ً شكو ا . اتخذت السلطات تدابير  العالمي اد االقتصكبيرة في  كا
  جر الصحي.الح د السفر وتدابيرر بما في ذلك تطبيق قيوفة الحتواء االنتشالمخت

في   الخسارة المحتملةك ذل يما ف ب ،الماليت الشركة ومركزها لى عملياع) ١٩(كوفيد رات أثر تطو بمراقبةاإلدارة وم قت
بمصادر خارجية  وترتيبات االستعانة ، عقود ، ومراجعة الالنخفاض في القيمةعلى تقييمات األصول ، وا، والتأثير اتاإليراد 

ط استمرارية ختبار خط يز وا الحصر تعزالمثال ال تشمل على سبيل رئاتدابير طوركة لشا  . وضعتمن األمورغيرها و
ستستمر في العمل كمنشأة  إلى أن الشركة خلصت وية ة االستمراريالمتعلقة بفرضلألمور تقييم  ملبع ةدارإل ا قامت. العمل

  .االثنى عشر القادمة  مستمرة لألشهر

المحاسبية سات لسيادارة في تطبيق ااإل تخذتهاالتقديرات التي ا ، فإنةختصرالم ليةلمرحت المالية اعند إعداد المعلوما
تمثل   وان هذه التقديرات ،يةلتقلبات االقتصادية الحالالمحتملة ل التأثيرات اليقينية وذلك بسببم لعد  ضعة اخ رالتقديومصادر 
  .ظةمتاحة أو الملحوت الاًء على المعلوماإلدارة بنا من قبل يم أفضل تقي

هذه األوقات  ي ة فيارجالت ألعماللدعم ا ("الحزم") القتصاديبرامج التحفيز ا منالعديد كة البحرين عن أعلنت حكومة ممل
دعم  ، كهرباء والماءفواتير خدمات هيئة اللمؤقت عم د في شكل المزايا من هذه الحزم  كة على بعضالصعبة. حصلت الشر

  .تعطلالق تعويض رواتب الموظفين البحرينيين من صندوورة ى األراضي المؤجيجار علقت لرسوم اإل مؤ

متعلقة بدعم رواتبي موظفي  دينار بحريني وال ٢٦٦٬٧٣٢بمبلغ ة تلمسم وميةكعدات حمساوالخسارة أ ربحبيان ال يتضمن
جار  المتعلق رسوم إيدينار بحريني  ٧٬٧٧٣، ومبلغ واتير الخدماتدينار بحريني المتعلق بف ٤٤٬٠٠٥الشركة، مبلغ 

 ى. ت األخراإليرادا في ومية المساعدات الحكتم تضمين ألراضي. ا
 
 

 لتزاماتإلا .١٦
 

  مبرديس ٣١    رمبسبت ٣٠    
    ٢٠١٩   ٢٠٢٠  

         
  ١٬٩٩٨٬٥٥٢    ٢٦٥٬٤٧٨   صنعتحديث الم
  -     ٢٬٨٣٦٬٩٢٥   القمحمشتريات 

          

    ١٬٩٩٨٬٥٥٢    ٣٬١٠٢٬٤٠٣  
  
  

  أرقام المقارنة .١٧

 لة مع عرض الفترة الحالية. إنالمقارنة للسنة السابقة، عند الضرورة، إلعطاء مقارنة عاد  م تم إعادة تصنيف بعض أرقا
 حقوق الملكية المعلنة سابقاً.مجموع خل الشامل أو أو الد الفترة نيف لم تؤثر على ربح التص دةإعا

 



  ١٣                                                                             بش.م. قن الدقيمطاحل البحرينركة ش
  

 ة جعمراغير  –حة كورونا أثر جائمتعلقة ب ضافية إ إفصاحات
  
 عة) ) (غير مراج١٩(كوفيد كورونا  جائحة  اربآث متعلقةافية إضحات افصإ

 
  علومات التالية: بحرين لمطاحن الدقيق المم شركة ال، تقد OG/259/2020ن المركزي رقم  تزاما بتعميم مصرف البحريال
  
  لومات الماليةمع. األثر على الأ

مبر  بتس ٣٠شهر المنتهية في أ للتسعةلشركة ل مرحلية المختصرةاللية الما تاممعلوعلى الإلدارة من قبل اي اإلجمال ثرتم تقييم األ
  كما يلي:  ٢٠٢٠

  

  ةالخسار بيان الربح أوى ب. األثر عل

 يراداتاإل

الشركة منتجات  .عليها األغذية والطلبيكن هناك تأثير في صناعة  لم
ً عليها ليست موسمية وكان الطلب  ان  ك كورونا جائحة ا. بسبب جائحةثابت

ها لم  ومة) على الرغم من أنف الطلبات المدعتجارية (بخالت بيعا منا يد ل
دات اإليراري على حظ أي تأثير جوه، لم نال كبيرة. بشكل عام تكن
  . ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  ةللتسع

  
نار  دي ٣١٨٬٥١٠بمبلغ حكومي دعم ضافة إلى ذلك، استلمت الشركة باإل

ب الرواتكان دعم  .خرىات أد راإلي من ضمنتم تصنيفها  بحريني
فواتير ي ودينار بحرين  ٧٬٧٦٩إيجار  ،ر بحرينيدينا ٢٦٦٬٧٣٢

  . ي ر بحريندينا ٤٤٬٠٠٥  ءكهرباء والماال

  المصروفات
ذات   دينار بحريني ٩٥٬٢٩٨لغ ة بمبإضافي روفاتمصتكبدت الشركة 

  .٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠نتهية في  المترة خالل الفعالقة بجائحة كورونا 

  رستثما اال ئرخسا

 .ةمن خالل الربح أو الخسار ة العادلةالقيمب استثمارات تحتفظ الشركة ب 
 ٢٠٢٠تمبر سب ٣٠تسعة أشهر المنتهية في للادلة مة العفي القيالتغير 

ي مقارنة بأرباح القيمة  ينار بحريند  ١٩٠٬٩٦٥تمثلت في خسارة بمبلغ 
  ع ذلك جيري ودينار بحريني العام الماض ١٬٢١٠٬٩٩٦ة العادلة البالغ

  . )١٩كوروونا (كوفيد جائحة   ببسبالسوق  ى رد فعلل رئيسي إلبشك

  كما هو موضح أعاله  فترةربح ال

  
 يمالركز الن الميا. األثر على بج

  الموجودات

  في حكمه النقد وما

،  قوي . وضع السيولة لديناغير مستخدمةبنكية تسهيالت  ى الشركةلد 
لدى ، لك. عالوة على ذنقد لا صيلاض جوهري في تحأي انخف وال يوجد 
  ية. ومي الميزانية العمرات سائلة ف استثما الشركة

  
توقع أن يبقى  ن، كما  ر هذاونتوقع أن يستم   ثابت  من العمالءنقدي ال تدفقال

ومي كما هو. ال يوجد أي تأثير مادي على أي أصول أخرى الدعم الحك
  .٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠  يللشركة كما ف 

  
ر الخسائخالل األرباح و لقيمة العادلة مناب مارضت قيمة االستثانخف

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ما في ريني كنار بح يد ١٠٬٠٧٩٬٩٥٢من ٪ ٢بنسبة 
  . ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠في   ر بحريني كمادينا ٩٬٨٨٨٬٩٨٧إلى 

  
  
  



  ١٤                                                                              بش.م. مطاحن الدقيقل البحرينشركة 
  

 عة جمراغير  –كورونا  ةحائجمتعلقة بأثر ية ضافإ إفصاحات
  

 تبع) (ي ) (غير مراجعة)١٩ورونا (كوفيد ك جائحةبآثار   قةمتعلة ت إضافي إفصاحا
 
  طلوباتالم

  قروض تمويل اإلستيراد 

شركة ال أعمال  ستيراد وهي في سياقلدى الشركة قروض تمويل اال 
ستراتيجي من القمح  يد مخزون ارتويل االعتيادية. قامت الشركة بتمو 

في مقابل تسجيل  تمويل اإلستيراد روض ق عن طريق كومة ح الحلصال
  لي.اكز المرة في بيان الممبلغ مستحق من الحكوم

  صافي حقوق الملكية

لة العاد  ات بالقيمةاستثمار يوجد انخفاض في حقوق الملكية نتيجة لخسائر 
ربح  ل زئيا من خالجة سار. تم تعويض الخمن الربح أو الخسارة

  عمليات.ال

  مركز المالي ن اليار على بري آخر جوهتأثي

  ال يوجد 

  
  ستمرة في العمل كمنشأة مركة الشار استمرد. األثر على قدرة 

الية وجميع المعلومات المتاحة حول االقتصادية الحلظروف اى ضوء علنشأة مستمرة كم ستمرارية العملا رت الشركة تقييم أج
  ثيرمر تأالمستقبلي للشركة ورأس المال والسيولة. قد يستي تغطي األداء مستقبلية. تم إعداد التوقعات التلكوك اشالر والمخاط

افية لالستمرار في  وارد كملديها عات أن الشركة توقالحالي تظهر ال، ولكن في الوقت رفي التطو ) ١٩كورونا (كوفيد  ئحةجا
إعداد المعلومات   تم، نتيجة لذلك. و٢٠١٩ديسمبر  ٣١ شكل جوهري منذ بتغير تو أر تأثتمرارية لم تفرضية االسوأن  العمل

  ارية. االستمر فرضيةلى أساس سب عناشكل مبالمختصرة المالية المرحلية 

  
  




