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كة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب تعلن عن   م 2020  للرب  ع الثالث من العام نتائجها المالية   شر

 

كة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب. )المطاحن( تعلن    –  2020  نوفمب    11المنامة،    –البحرين    التداول  رمز  شر

(BFM  ،)وذلك  2020  نوفمب   10  الموافق  ثالثاءال  يوم  اجتماعه  عقد   قد  اإلدارة  مجلس  بأن    
الثالثة    الساعة  تمام  ف 

   والنصف
 
المجلس   واتخذ ، رئيس مجلس اإلدارة.  مروان خالد طبارهبرئاسة السيد    البحرين،  مملكة  بتوقيت  ظهرا

كة عددا من القرارات من ضمنها اعتماد البيانات المالية   م. 2020من العام  رب  ع الثالثللللشر

 

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

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

 

كة البحرين لمطاحن الدقيقهذا وقد    ضمنها   ومن.  الحاىل    العام  من  أشهر   للتسعة  المالية  نتائجها   عن  ،أعلنت شر

كة  حققت  حيث  الثالث  الرب  ع  نتائج     الشر
    مع  مقارنة  دينار،  1,147,183  الثالث  للرب  ع  رب  ح  صاف 

 خسارة   صاف 

ة نفس من دينار  30,565  .االستثمار دخل زيادةوذلك بسبب  السابق، العام من الفبر

 

 .السابق  العام من خسارة  فلس 1 مع مقارنة فلس 46 قدره ما  الثالث للرب  ع الواحد  السهم ربحية بلغت وقد 

 

كة  تكبدت  وكما   رب  ح   مع  مقارنة  دينار،  61,919  الثالث  الرب  ع  خالل  تشغيلية  خسارة  الدقيق  لمطاحن  البحرين  شر

ة  دينار لنفس  38,766  تشغيىل   ة  التشغيلية  الخسارة  سبب  ويعود   السابق  العام  من  الفبر     نخفاضإىل ا  للفبر
  كمية  ف 

  .التشغيلية المصاريف  وارتفاع المبيعات
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كة   حققت  فقد   المبيعات،  صعيد   عىل  وأما   مع   مقارنة  دينار،  1,583,017  الدقيق  لمطاحن  البحرين  شر

 . % 6.9 قدره بانخفاض وذلك  السابق العام من الثالث للرب  ع ر  دينا  1,701,216

 

     أشهر   للتسعة  المالية  للنتائج  بالنسبةو 
كة  حققت  فقد ،  2020سبتمب     30المنهية ف      الشر

  407,796  رب  ح  صاف 

ة   لنفس  ارباح  دينار   1,454,185  مع  مقارنة  دينار،     الفبر
 ويعود   ،%  71.9  قدره  بانخفاض  وذلك  السابق  العام  ف 

   االنخفاض سبب
   ف 

 التقييم  انخفاض إىل السابق للعام األوىل أشهر  التسعة مقابل األوىل أشهر  للتسعة الرب  ح صاف 

  
    لالستثمارات  السوفر

    واالرتفاع  بأشه  العالم  عىل  Covid-19  وباء  وتأثب    لتداعيات  وذلك  األسهم  ف 
 المصاريف   ف 

 ة. التشغيلي

 

ة الحالية الواحد  السهم أرباح بلغت وقد  ة لنفس  فلس 59 مع مقارنة فلس 16ما قدره  للفبر  .السابق  العام من الفبر

 

كة  حققت  وكما    174,609  مع  مقارنة  دينار،  214,675من العام الحاىل     األوىل  أشهر   التسعة  خالل  تشغيىل    رب  ح  الشر

    االرتفاع  سبب  ويعود %.    22.9  قدره  بارتفاع  أي  السابق  العام  من  دينار 
 األوىل   أشهر   للتسعة  التشغيلية  االرباح  ف 

ة  بنفس  مقارنة  العام  هذا   من     االجماىل    االرتفاع  اىل  السابق  العام  من  الفبر
 عىل   وأما .  أشهر   للتسعة  المبيعات  كمية  ف 

كة  حققت  فقد   المبيعات،  صعيد   مقارنة  دينار،  5,307,006  األوىل  أشهر   التسعة  خالل  الدقيق  لمطاحن  البحرين  شر

  % 1.1 قدره بارتفاع وذلك دينار  5,249,150 مع

 

 دينار   20,066,534  مع  مقارنة  دينار،  20,206,074  المالية  السنة  خالل  المساهمي     حقوق  إجماىل    بلغ  وبذلك

 0.7 % قدره بارتفاع وذلك السابق، للعام

 السابق،   للعام  دينار   25,987,289  مع  مقارنة  دينار،27,211,705  المالية   السنة  خالل  الموجودات  مجموع  وبلغ

  %4.71 قدره  بارتفاع وذلك

 

السيد   طبارةورصح  بأنمروان  اإلدارة  مجلس  رئيس  فأن    ه،  الراهنة  الظروف  ظل    
المطاحن  ف  كة    كافة  تخذ تشر

ازية   االحبر للحد من  االجراءات  تهدف    
والتر والسالمة  بالصحة  المتعلقة  الوقائية  والتدابب   وس الالزمة  فب    

تفشر

كةكورونا   الشر   
العمل ف   عىل سالمة موظفيها ولضمان استمرارية 

 
  .  حفاظا

 
  مؤكدا

ف  المطاحن ماضيٍة  كة  بأن شر

تها بإرصار لتعزيز قدرتها عىل تحقيق نتائج قوية مع النظرة  . مسب   المستقبلية المتفائلة لدعم االقتصاد المحىل 
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 أو 
 
ا   البحرين حفظهم   واالمتنانعرب السيد رئيس مجلس اإلدارة عن أسىم مشاعر الشكر  أخب 

إىل القيادة الرشيدة ف 

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

  المملكة. 
 الغذائية المهمة والمدعومة للمواطني   والقاطني   ف 

 

كة البحرين لمطاحن الدقيق  تنوه     متوفران    رب  ع الثالث لل المالية    ت بيانا لسادة المساهمي   بأن ال ل شر
والخب  الصحف 

  
ون  كة و  عىل الموقع اإللكبر  . بورصة البحرين للشر


