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   م7201لعامل منوًا ملحوظًا يف نتاجئها املاليةحتقق املطاحن 

 

دارة جملس عقد - م2017 نومفرب 9 ،املنامة –البحرين  جامتعه ( املطاحن) البحرين ملطاحن ادلقيق ش.م.ب. رشكة ا    الرابعا 

. ال دارة جملس رئيس ،عبداللطيف خادل العوجان/ الس يد سعادة برئاسة ،م2017 نومفرب 9 املوافق امخليس يوم م2017للعام 

 م.2017من العام  الثالثللربع للرشكة  املالية البياانت اعامتد مضهنا من القرارات من عدداً  اجمللس ختذا  و 

 

ىل العوجان  تقدمو  وال دارة التنفيذية ومجيع العاملني ابلرشكة مبوفور الشكر وال متنان عىل ما مت حتقيقه من نتاجئ جملس ال دارة ا 

 م ممتنيًا للمطاحن املزيد من التقدم وال زدهار.2017من العام  فرتة التسعة أ شهرخالل  جيدة

 

خالل فرتة التسعة أ شهر من العام  الرحبصايف . وقد بلغ م2017نتاجئها املالية للعام يف ملحوظًا منوًا  الرشكة حققتوقد 

أ ما ابلنس بة للفرتة من )يونيو  لنفس الفرتة من العام املايض. حبريين دينار أ لف 437دينار حبريين مقابل مليون  4.8 م 2017

أ لف دينار لنفس الفرتة من العام املايض، وزايدة  85أ لف دينار مقابل  660م( فقد بلغ صايف الرحب 2017سبمترب  – 2017

م، وزايدة أ رابح الرشكة من 2016مليون دينار يف العام  1.5مليون دينار حبريين مقابل  1.6أ رابح املبيعات حيث بلغت يف 

 أ لف دينار لنفس الفرتة من العام املايض. 98أ لف دينار مقابل  500ا يعادل مبال ستامثرات 

دارة الرشكةرئيس  العوجان عبداللطيف أ وحض الس يد وقد  %9بأ ن ال رابح انجتة عن زايدة مبيعات الرشكة بنس بة  جملس ا 

جملس  لقرارنتيجٍة  2016أ لف يف العام  390مليون دينار حبريين مقابل  3.9ما يعادل وزايدة أ رابح الرشكة من ال ستامثرات 

دارة الرشكة يف العام  ىل جدوةل احملفضة ال ستامثرية للرشكة.ل عادة م 2016ا   أ رابح  ارتفاع ملحوظ يف ذكل اكن هناك ابل ضافة ا 
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، كام اكن أ لف لنفس الفرتة من العام املايض 47أ لف دينار حبريين مقابل  347ما يعادل التشغيلية  خالل معلياهتاالرشكة من 

خنفاضهناك    مقارنة ابلعام املايض.% 2 تلكفة املبيعات بنس بة يف ا 

 

 ربتع املالية النتاجئبأ ن هذه  العوجان رصحكام  م.2017عام من ال لثالثاللربع بياانت الرشكة املالية النتاجئ يف هذا ما أ وحضته 

 .قتصاد احمليللال   دلمع حتقيق نتاجئ قوية مع النظرة املس تقبلية املتفائةل وقدرهتا عىل الرشكة عن متانة

 

ىل القيادة الرش يدة يف البحرين حفظهم هللا ورعامه،  وأ عرب الس يد رئيس جملس ال دارة عن أ مسى مشاعر الشكر وال متنان ا 

وذكل دلمعهم وتشجيعهم املس متر لقطاع الغذاء يف البحرين ولرشكة املطاحن لتوفري هذه السلعة الغذائية املهمة واملدعومة 

 يف اململكة. للمواطنني والقاطنني

 

 

 


