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  م 7201 للسنة المنتھیة فيرباحًا أبحریني  ردینا 5,003,773 تحققالمطاحن 

  
. ب.م.عقد مجلس إدارة شركة البحرین لمطاحن الدقیق ش -  2018فبرایر  14المنامة،  – البحرین 

، برئاسة سعادة م2018 فبرایر 13الموافق  الثالثاءیوم  2018للسنة المالیة جتماعھ األول إ) المطاحن(
من القرارات من ضمنھا  تخذ المجلس عدداً وأ. ، رئیس مجلس اإلدارةعبداللطیف خالد العوجان/ السید

للجمعیة  رفع توصیةو ،2017دیسمبر  31عتماد البیانات المالیة الموحدة للسنة المالیة المنتھیة في إ
 .من رأس المال% 20بتوزیع أرباح نقدیة على المساھمین بنسبة للمصادقة  بإجتماعھا القادم العمومیة

  
بلغ  إذ .م2016 بالسنةمقارنة  %523بنسبة  األرباحصافي في باھرًا نموًا حققت الشركة م 2017في سنة 

أوضح السید  كما  .م2016 عن سنةألف دینار  803دینار بحریني مقابل  ملیون 5ما یعادل  صافي الربح
 من ھذه النتائج المتمیزة في األرباح قد تحققتبأن  رئیس مجلس إدارة الشركة العوجان خالد عبداللطیف

نتیجة إلعادة  اإلستثماراتجوھریة في وزیادة  ،بالسنة السابقةمقارنة  %8 زیادة مبیعات الشركة بنسبة
دینار  ملیون 4,4للشركة حیث نتج عن إجراءات الھیكلة ربح صافي بمبلغ  ھیكلة المحفظة اإلستثماریة

كذلغ ساعد في تحقیق ذلك المستوى م 2016 ألف دینار بحریني عن سنة 577بمبلغ مقارنة  بحریني
ألف دینار بحریني مقارنة بمبلغ  425المتمیز في صافي األرباح أرباح العملیات التشغیلیة والتي بلغت 

  .م2016 ار بحریني في سنةألف دین 162
  

ألف  208حققت الشركة أرباح صافیة بلغت قد م ف2017أما عن نتائج الشركة في الربع الرابع من العام 
  .م2016لف دینار بحریني للفترة نفسھا من سنة أ 366دینار بحریني مقابل 
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م 2017فقد حققت الشركة وفورات ملحوظة إذ انخفض مبلغ الدعم لسنة لدعم الحكومي فیما یتعلق باأما  
 بمبلغ دینار بحریني مقارنةملیون  7.8م حیث بلغ مبلغ الدعم 2016عن مبلغ الدعم في سنة % 4بنسبة 

 ویعزى ھذا اإلنخفاض في الدعم نتیجة الوفوراتم 2016في إحتسب كدعم ملیون دینار بحریني  8.2
  .العالمیةفي السوق أسعار القمح المحققة في عملیات شراء القمح وكذلك إلنخفاض 

  
كما صرح  .م2017دیسمبر  31 للسنة المنتھیة فيبیانات الشركة المالیة النتائج في ھذا ما أوضحتھ 

العوجان بأن ھذه البیانات المالیة تعتبر تأكیدًا على قدرة الشركة في تحقیق نتائج قویة مع النظرة 
المستقبلیة المتفائلة لإلقتصاد المحلي، فنحن في وضع یؤھلنا لتحسین موقعنا بشكل أفضل بین الشركات 

والتفاني من اإلدارة والموظفین، ھذا  وأكد إن نجاح الشركة لم یكن ممكنًا من دون العمل الشاق .المحلیة
إلدارة الشركة وجمیع العاملین بھا لتفانیھم في العمل وتحقیقھم ألفضل النتائج  هوإمتنا هوتقدیر هشكروقدم 

  .م2017سنة الممكنة في 
  

إلى القیادة الرشیدة في البحرین  أعرب السید رئیس مجلس اإلدارة عن أسمى مشاعر الشكر واإلمتنانكما 
حفظھم هللا ورعاھم، وذلك لدعمھم وتشجیعھم المستمر لقطاع الغذاء في البحرین ولشركة المطاحن لتوفیر 

  .ھذه السلعة الغذائیة المھمة والمدعومة للمواطنین والقاطنین في المملكة
  
  
  


