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 لشهر رمضان الفضيل ة المطاحنإستعدادت شرك
 

صرح السيد عبداللطيف خالد العوجان رئيس جملس إدارة شركة البحرين ملطاحن الدقيق )املطاحن( خالل لقاءاً 
اإلستعدادت الالزمة لشهر رمضان الفضيل مأكدًا بأن جملس إدارة الشركة صحفيًا معه بأن الشركة قد قامت جبميع 

لون كل األهتمام لتوفري متطلبات اململكة من الطحني ومشتقاته حفاظاً على األمن الغذائي, وقد و واإلدارة التنفيذية يو 
اإلسرتاتيجي من القمح أكد العوجان بإعطاء توجيهاته جمللس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للحفاظ على املخزون 

والطحني إستعداداً إلستقبال شهر رمضان الفضيل ولتغطية حاجة اإلستهالك احمللي يف هذا املوسم تنفيذاً إلرشادات 
 احلكومة الرشيدة. 

 
شركة البحرين ملطاحن و املؤسسة اخلريية امللكية  بأن هنالك إرتباطًا إسرتاتيجيًا بني عبداللطيف العوجانالسيد  ذكرو 

الدقيق لتوزيع السالل الرمضانية على أسر املؤسسة من األيتام واألرامل واحملتاجني, مقدرًا هذا التكافل اجملتمعي بني 
خمتلف مؤسسات اجملتمع, من أجل دعم هذه املشروعات اخلريية النبيلة, والعمل على ختفيف األعباء املعيشية على 

رص على اليت حتو  للمؤسسة اخلريية امللكيةلول شهر رمضان املبارك, موجًها شكره وتقديره األسر احملتاجة مع قرب ح
 مؤكًِّدا حرص الشركة على تعزيز مثل هذه الشراكات من أجل الصاحل العام. توزيع هذه السالل سنويًا
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أمتت إجراءات التعاقد إلسترياد القمح  خالل إجتماعها األخري قدأوضح العوجان بأن جلنة مشرتيات القمح كما 
حيث تتكون الشحنة من القمح الصلب والشبه الصلب واليت مت إستالمها إحتياجات الشهر الفضيل لتلبية األسرتايل 

مشرياً إىل أن الشركة متكنت من احلصول على نوعية ذات جودة عالية من أفضل لريتفع خمزون القمح,  هذا األسبوع
 العاملية بأسعار تنافسية من خالل طرح مناقصة مفتوحة يف السوق العاملية.املناشئ 

 
وأخريًا أعرب السيد رئيس جملس اإلدارة عن أمسى مشاعر الشكر واإلمتنان إىل القيادة الرشيدة يف البحرين حفظهم 

لتوفري هذه السلعة اهلل ورعاهم, وذلك لدعمهم وتشجيعهم املستمر لقطاع األغذية يف اململكة ولشركة املطاحن 
 الغذائية املهمة واملدعومة من قبل احلكومة جلميع املواطنني والقاطنني يف مملكتنا احلبيبة.

 


