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كة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب تعلن عن    شر

ة المالية  نتائجها       المنتهية أشهر   الثالثة   لفتر
  31  ف 

 2022 مارس 
 

Bahrain Flour Mills Company B.S.C 

Announces its Financial Results for the 

2nding 31 March 202Eonths Mhree T 

كة تعلن    –  2022  مايو   12المنامة،    –البحرين   شر

)المطاحن( ش.م.ب.  الدقيق  لمطاحن  رمز ،  البحرين 

 اجتماعه  عقد   قد   اإلدارة  مجلس  بأن  ،(BFMالتداول )

    وذلك  2022مايو    12  الموافق  لخميسا  يوم
 تمام   ف 

   الثالثة و النصف  الساعة
 
 البحرين،   مملكة  بتوقيت  ظهرا

برئاسة السيد مروان خالد طباره، رئيس مجلس اإلدارة. 

واتخذ المجلس عددا من القرارات من ضمنها اعتماد  

كة  م. 2022 للرب  ع األول من البيانات المالية للشر
 

Kingdom of Bahrain - Manama, May 12, 2022- 
The Board of Directors of Bahrain Flour Mills 
Company B.S.C. (Al-Matahin) trading code (BFM), 
held their meeting on Thursday, May 12, 2022, 
chaired by Mr. Marwan Khaled Tabbara, 
Chairman of the Board of Directors. The Board 
took a number of decisions, including the 
approval of the company's financial statements 
for the three months ending 31 March 2022. 

 

الدقيق   لمطاحن  البحرين  كة  شر أعلنت  وقد   عن هذا 

ة  المالية  نتائجها      المنتهية  أشهر   الثالثة  لفتر
  مارس   31  ف 

كة  حققت  حيث  ،2022     الشر
ة   رب  ح  صاف    بلغ  للفتر

،   دينار   2,891,878  
 1,110,945  مع  مقارنة  بحرين 

    دينار 
    خالل  بحرين 

الماض  العام  من  نفسها  ة    ، الفتر

 . % 160.31  قدره رتفاعبا وذلك

 

Bahrain Flour Mills company B.S.C. announces its 
financial results for the three months ending 31 
March 2022. The company achieved a net profit 
for the period of BHD 2,891,878, compared to 

BHD 1,110,945 for the same period of 2021- up 
by 160.31%. 
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    الزيادة  هذه  وتعزى
    ف 

 العام  منللرب  ع األول    الرب  ح  صاف 

ة   بنفس  مقارنة  2022 ارتفاع ب  2021  العام  من  الفتر

 واإليرادات األخرى.   القيمة العادلة لالستثمارات

 
 
 

The increase in the net profit for the first quarter 
of the year 2022 in comparison to the same 
period of 2021 is attribute to the increase in fair 
value of investment and other income. 
 

ة  للسهم  والمخفض  األساس    العائد   ارتفعو   الرب  ع   لفتر

  45  مقابل  فلس،  116  اىل  ليصل   2022األول من العام  

ة لنفس فلس  . 2021 العام من الفتر

 

Basic and diluted earnings per share for the first 
quarter increased to 116 fils compared with 45 
fils in the same period of 2021. 
 
 

كة  حققت  وكما    الرب  ع  خالل  العمليات  من  رب  ح  الشر

،   دينار 138,163   بمقدار   2022  العام  مناألول    
  بحرين 

    دينار   166,301  مع  مقارنة
ة  لنفس  بحرين    من  الفتر

 ويعود .  % 16.92  قدره  بانخفاض   أي  2021  العام

ة العمليات من الرب  ح انخفاض سبب   زيادة بسبب  للفتر

 . التشغيلية المرصوفات

 

The company also achieved an operating profit 
during the first quarter of the year 2022 of BHD 
138,163 compared to BD 166,301 for the same 
period in 2021, with a decrease of 16.92%. The 
operating profit achieved is less due to increase 
of operating expenses. 
 
 
 
 

كة حققت فقد  المبيعات، صعيد  عىل وأما    الشر
   دينار  2,029,943

  عام مناألول  عالرب   خالل  بحرين 
   دينار  1,928,346 مع مقارنة ،2022

 خالل بحرين 
ة   قدره رتفاعبا وذلك 2021 عام من نفسها  الفتر
5.27 % . 

With regards to sales, the Company achieved 
BHD 2,029,943 for the first quarter of 2022, 
compared to BHD 1,928,346 for the same period 
in 2021, with a decrease of 5.27%. 
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كة  الملكية  حقوق  مجموع  شهد     للشر
 
 بنسبة  ارتفاعا

    دينار   26,690,163  إىل  ليصل  9.21%
 مقارنة   بحرين 

    دينار 24,438,925  مع
 31  بتاري    خ  هو   كما   بحرين 

 . 2021 ديسمت  

The Company’s total equity increased by 9.21% 
to BHD 26,690,163 compared with 24,438,925 
recorded as of 31 December 2021. 

ة   خالل  الموجودات  مجموع  وبلغ  الفتر

،  دينار 35,929,562  
 مع   مقارنة  بحرين 

    دينار 32,338,602
 وذلك   ،2021  للعام  بحرين 

 . % 11.10  قدره ارتفاعب

The total assets for the period reached BHD 
35,929,163 compared to BD 32,338,602 in the 
year 2021, with an increase of 11.10%. 

 :
ا
وب  هذه المناسبة، رّصح السيد مروان خالد طباره قائًل

للرب  ع األول   العامة  بالنتائج المالية  ا 
 
"نحن سعداء جد

العام   للتعبئة  ،  2022من  طرحنا  مع  امن  تتر    
النر

  االسواق المحلية خالل 
الجديدة لمنتجات التجزئة ف 

ومن منطلق حرص مجلس اإلدارة .  2022شهر مارس  

المساهمي    حقوق  المجلس عىل  ام  التر  سيستمر   ،

  من شأنها تعزيز  
بوضع وتحديد السياسات المهمة النر

 .
ا
كة مستقبال   مكانة الشر

 

كة المطاحن أب“وختم السيد طباره ترصيحه مؤكدا   ن شر

تواصل  سوف  تواجهها    
النر العديدة  التحديات  رغم 

ورفع   منتجاتها  كفاءة  لتحسي    الدؤوبة  جهودها 

ع مستوى األداء وتحقيق إنتاجيتها بما ينعكس عىل رف

النجاحات.  من  اإلدارة   المزيد  مجلس  رئيس  وجه  كما 

للمساهمي   والعمالء الكرام عىل ثقتهم  شكره وتقديره  

ل الدائم  كةودعمهم  أعضاء لشر بالشكر  أخص  كما   ،

المستمرين،   والدعم  التوجيه  عىل  اإلدارة  مجلس 

كة  و  الشر موظفي    وجميع  التنفيذية  عىل  اإلدارة 

وت تحقيق  إخالصهم    
ف  ساهم  مما  العمل،    

ف  فانيهم 

On this occasion, Mr. Marwan Tabbara, 
Chairman of the Board of Directors, stated that 
“We are very pleased with the financial results 
for the first quarter of 2022, which coincides with 
the launch of the new packaging for our retail 
products in the local markets during the month of 
March 2022. In order to preserve shareholders’ 
rights, the Board of Directors will continue their 
commitment to implementing and defining 
important policies that will enhance the 
company's position in the future”. 
 
 
 
Mr. Tabbara concluded his statement by 
emphasizing that “despite the challenges it faces, 
Bahrain Flour Mills Co. will continue its tireless 
efforts to improving production efficiency and 
raising productivity, which will be reflected in the 
achieved performance and lead to further 
success.” The Chairman of the Board of Directors 
also extended his thanks and appreciation to the 
shareholders and valued customers for their trust 
and constant support to  the Company. He also 
thanked the Board of Directors for their 
continuous guidance and support. Finally, he 
thanked the executive management and all the 
Company’s employees for their sincerity and 



Press Release   خرب حصفي 

Bahrain Flour Mills Company B.S.C. 

12 May 2022  ش.م.ب.   رشكة البحرين ملطاحن ادلقيق 

 2022مايو   12

 
 

4 
 

التقدم  من  المزيد  للمطاحن   
 
متمنيا النتائج،  أفضل 

 . ”واالزدهار

 

 

dedication to work, which contributed to 
achieving the positive results, wishing Bahrain 
Flour Mills Co. further progress and prosperity.” 
 

كة البحرين لمطاحن الدقيق ل تنوه   لسادة المساهمي    شر

ة بأن البيانات المالية       المنتهية   أشهر   الثالثة   لفتر
  31  ف 

الموقع  والخت     2022  مارس  عىل  متوفران    
الصحف 

  
ون  كة و  اإللكتر  رصة البحرين. بو للشر

The full set financial statements for the three 
months ending 31 March 2022 and the press 
release are available on Bahrain Flour Mills’ 
and Bahrain Bourse’s website.  
 

  

 

 

 


