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خرب حصفي

.ب.م.رشكة البحرين ملطاحن ادلقيق ش
2021  مايو11

Bahrain Flour Mills Company B.S.C Announces
its Financial Results for the Three Months
Ending 31 March 2021

ب تعلن عن.م.رشكة البحرين لمطاحن الدقيق ش
نتائجها المالية ر
31 لفتة الثالثة أشهر المنتهية ف
2021 مارس

Kingdom of Bahrain - Manama, May 11, 2021 The Board of Directors of Bahrain Flour Mills
Company B.S.C. (Al-Matahin) trading symbol
(BFM), held their board meeting on Tuesday 11
May 2021, chaired by Mr. Marwan Khaled
Tabbara, Chairman of the Board of Directors. At
this meeting, the Board took a number of
decisions, including the approval of the
company's financial statements for the three
months ending 31 March 2021.

 – تعلن رشكة2021  مايو11 ،البحرين – المنامة
 رمز،) (المطاحن.ب.م.البحرين لمطاحن الدقيق ش
 بأن مجلس اإلدارة قد عقد اجتماعه،)BFM( التداول
 برئاسة السيد،2021  مايو11 يوم الثالثاء الموافق
 واتخذ. رئيس مجلس اإلدارة،مروان خالد طباره
المجلس عددا من القرارات من ضمنها اعتماد البيانات
للشكة ر
المالية ر
 مارس31 لفتة الثالثة أشهر المنتهية ف
.2021

Mr. Tabbara extended his sincere thanks and وتقدم طباره إىل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
gratitude to the Board of Directors, the
وجميع العاملي ر
بالشكة بموفور الشكر واالمتنان عىل
Executive Management and all of the company
employees for their support and continuous ،دعمهم وسعيهم المستمر لتحقيق أفضل النتائج
ً
endeavors to achieve the best results, wishing
.متمنيا للمطاحن المزيد من التقدم واالزدهار
Al-Matahin further progress and prosperity.
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Bahrain Flour Mills company B.S.C. announces
its financial results for the three months ending
31 March 2021. The company achieved a net
profit for the period of BHD 1,110,945,
compared to a net loss of BHD 1,931,932 for the
same period in 2020.
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هذا وقد أعلنت رشكة البحرين لمطاحن الدقيق عن
نتائجها المالية ر
 مارس31 لفتة الثالثة أشهر المنتهية ف
ر
 حيث حققت ر،2021
الشكة صاف رب ح
للفتة بلغ
 مقارنة مع صاف خسارة، دينار بحرين1,110,945
 دينار بحرين خالل ر1,931,932
الفتة نفسها من العام
.الماض

The increase in the net profit for the first quarter وتعزى هذه الزيادة ف صاف الرب ح للرب ع األول من العام
of the year 2021 in comparison to the same
 مقارنة بنفس ر2021
 بزيادة2020 الفتة من العام
period in 2020 is attributed to the increase in
.القيمة العادلة لالستثمارات واإليرادات األخرى
the fair value of investment and other income.

وارتفع العائد األساس والمخفض للسهم ر
Basic and diluted earnings per share for the first لفتة الرب ع
quarter increased to 45 fils compared with a loss
)78(  مقابل، فلس45  ليصل اىل2021 األول من العام
of (78) fils in the same period of 2020.
فلس لنفس ر
.2019 الفتة من العام

The company also recorded an operating profit
of BD 160,079 during the first quarter of the
year 2021 compared to BD 260,314 for the same
period in 2020, being a decrease of 38.5%. The
operating profit achieved is lower due to
decrease of sales volume and an increase in
operating expenses.

وكما حققت ر
الشكة الرب ح من العمليات خالل الرب ع
، دينار بحرين160,079  مقدار2021 األول من العام
 دينار بحرين لنفس ر260,314 مقارنة مع
الفتة من
 ويعود سبب.%38.5  أي بانخفاض قدره2020 العام
انخفاض الرب ح من العمليات ر
للفتة بسبب االنخفاض
.ف كمية المبيعات وزيادة المرصوفات التشغيلية

 فقد حققت ر،وأما عىل صعيد المبيعات
With regards to sales, the Company achieved الشكة
BHD 1,928,346 for the first quarter of 2021,
 دينار بحرين خالل الرب ح األول من عام1,928,346
compared to BHD 2,051,225 for the same period
 دينار بحرين خالل2,051,225  مقارنة مع،2021
in 2020, being a 6% comparative decrease.
ر
 وذلك بانخفاض قدره2020 الفتة نفسها من عام
.%6
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ً

شهد مجموع حقوق الملكية ر
The Company’s total equity increased by 3.4% للشكة ارتفاعا بنسبة
to BHD 21,602,998 compared with 20,884,437
 دينار بحرين مقارنة21,602,998  ليصل إىل%3.4
as recorded on 31 December 2020.

31  دينار بحرين كما هو بتاري خ20,884,437 مع
.2020 ديسمت

وبلغ مجموع الموجودات خالل ر
The total assets for the period reached BHD 25,673,335 الفتة
25,673,335 compared to BD 30,123,536 at the
 دينار بحرين30,123,536  مقارنة مع،دينار بحرين
end of the same period in 2020, being a
.%14.8  وذلك بإنخفاض قدره،2020 للعام
decrease of 14.8%.

On this occasion, Mr. Marwan Khaled Tabbara,
Chairman of the Board of Directors of the
company, stated that despite the challenges the
company is facing under the current
circumstances, it continues to adhere to all
necessary precautionary measures and
preventive measures related to health and
safety which aim to limit the spread of the
Corona virus in order to preserve the safety of
its employees and ensure the continuity of work
in the company. Al-Matahin Company is proud
of its employee’s awareness and commitment
and their support for the government's initiative
by obtaining the vaccination rate equivalent to
90% of the company’s employees.

ّ ،وب هذه المناسبة
رصح السيد مروان خالد طباره رئيس
 أنه بالرغم من ما تواجهه ر،الشكة
مجلس إدارة ر
الشكة
من تحديات ف ظل الظروف الراهنة فأنها مستمرة
ر
ر
االحتازية الالزمة والتدابت
باإللتام بكافة االجراءات
الوقائية المتعلقة بالصحة والسالمة ر
والن تهدف للحد
ً
من ر
تفش فتوس كورونا حفاظا عىل سالمة موظفيها
ولضمان استمرارية العمل ف ر
 وتفتخر رشكة.الشكة
المطاحن بوع ر
وإلتام موظفيها ودعمهم لمبادرة
 من90% الحكومة من خالل حصول ما يعادل
.الموظفي عىل التطعيم

ً
He stressed that Al-Matahin is proceeding with ماضية ف مستتها بإرصار
مؤكدا بأن رشكة المطاحن
ٍ
determination to enhance its ability to achieve
لتعزيز قدرتها عىل تحقيق نتائج قوية مع النظرة
strong results with an optimistic outlook to
.المستقبلية المتفائلة لدعم االقتصاد المحىل
support the local economy.
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تنوه رشكة البحرين لمطاحن الدقيق للسادة المساهمي The full set financial statements for the three
months ending 31 March 2021 and the press
بأن البيانات المالية ر
لفتة الثالثة أشهر المنتهية ف 31
release are available on Al-Matahin and
مارس  2021والخت الصحف متوفران عىل الموقع
Bahrain Bourse’s website.

ر
اإللكتون ر
للشكة وبورصة البحرين.
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