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كة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب تعلن عن    المنتهية سنوية النصفنتائجها المالية  شر
 30 ف 

 م2020 يونيو 

 

كة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب. )المطاحن(  - 2020أغسطس  13المنامة،  –البحرين  عقد مجلس إدارة شر

، رئيس مروان خالد طباره، برئاسة السيد 2020أغسطس  12الموافق  الربعاءايوم  م2020للعام  الثامن اجتماعه

كة المجلس عددا من القرارات من ضمنها اعتماد البيانات المالية  واتخذ مجلس اإلدارة.  ن العام م األولللنصف للشر

 م. 2020

 

كة بموفور الشكر مجلس اإلدارة إىل  طباره وتقدم ىل دعمهم ع واالمتنانواإلدارة التنفيذية وجميع العاملي   بالشر

 للمطاحن المزيد من التقدم  وسعيهم المستمر لتحقيق أفضل النتائج،
ً
 . واالزدهار متمنيا

 

كة البحرين لمطاحن الدقيقهذا وقد     ستةللة عن نتائجها المالي ،(BFMرمز التداول ) ،أعلنت شر
 أشهر المنتهية ف 

  خسارة خالل الستة أشهرتكبد الذي يتضح من خاللها و  م،2020يونيو  30
كة صاف  دينار، مقارنة 739,487الشر

   1,484,750مع 
  العام السابق. صاف 

  مقابل الستة أشهر  أرباح ف 
  الخسارة للستة أشهر األوىل ف 

 ويعود سبب صاف 

  األسهم وذلك لتداعيات وتأثي  وباء 
  لالستثمارات ف 

 COVID-19األوىل للعام السابق إىل انخفاض التقييم السوف 

   عىل العالم بأشه. 
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فلس  60فلس مقارنة مع ارباح للسهم الواحد  30وقد بلغت خسائر السهم الواحد للستة أشهر األوىل ما قدره 

 .للعام السابق

 

كة رب  ح تشغيىل  خالل الستة أشهر     ينار د 276,494األوىل وكما حققت الشر
دينار 135,843، مقارنة مع بحرين 

  
 . %104من العام السابق أي بارتفاع قدره بحرين 

 

  االرباح التشغيلية 
ة من العامللستة أشهر األوىل ويعود سبب االرتفاع ف  السابق  من هذا العام مقارنة بنفس الفي 

ة   كمية المبيعات وانخفاض المصاريف التشغيلية للفي 
يعات، فقد . وأما عىل صعيد اإليرادات/المباىل االرتفاع ف 

كة البحرين لمطاحن الدقيقحققت     دينار  3,723,988خالل الستة أشهر األوىل  شر
، مقارنة مع بحرين 

  دينار  3,547,934
 . %5وذلك بارتفاع قدره بحرين 

 

، مقارنة مع  19,058,791وبذلك بلغ إجماىل  حقوق المساهمي   خالل السنة المالية  
 20,066,534دينار بحرين 

  للعام السابق، وذلك بانخفاض قدره 
. وبلغ مجموع الموجودات خالل السنة المالية %5دينار بحرين 

، مقارنة مع  27,612,350  
  للعام السابق، وذلك بارتفاع قدره  25,987,289دينار بحرين 

 . %6دينار بحرين 

 

ة النصف األول من عام مروان طبارةورصح السيد  ة مليئة بالتحديات  2020، رئيس مجلس اإلدارة بأن في   كانت في 

  البحرين، 
كات ف    الوباء العالم  عىل جميع الشر

  فرضها تفشر
  ونحن سعداء جد ا بغي  المسبوقة الن 

الطريقة الن 

كة واجهت   الشر
ً
تها بإرصار لتعز فيها هذه التحديات للتغلب عليها. مؤكدا   مسي 

كة المطاحن ماضيٍة ف  يز بأن شر

 .  قدرتها عىل تحقيق نتائج قوية مع النظرة المستقبلية المتفائلة لدعم االقتصاد المحىل 

 

 أو 
ً
ا   البحرين حفظ واالمتنانعرب السيد رئيس مجلس اإلدارة عن أسم مشاعر الشكر أخي 

هم إىل القيادة الرشيدة ف 

كة المطاحن لتوفي  هذه السلعة    البحرين ولشر
هللا ورعاهم، وذلك لدعمهم وتشجيعهم المستمر لقطاع الغذاء ف 

  المملكة. 
 الغذائية المهمة والمدعومة للمواطني   والقاطني   ف 

 

كة البحرين لمطاحن الدقيق ه تنو    متوفران والخير الص األولللنصف المالية  بياناتلسادة المساهمي   بأن اللشر
حف 

  لبورصة البحرين
ون   . عىل الموقع اإللكي 


