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ملتابعة الن�صرة االقت�صادي وجه كامريتك نحو �صعار امللحق االقت�صادي

الثالثاء 29 جمادى الآخرة 1438ـ العدد 10215 

Tuesday 28th March 2017- No. 10215

وزعت 900 �ألف دينار �أرباحًا نقدية بن�سبة 50 %

»با�ضرك« تت�ضلم حو�ضً ا عائًما بكلفة 16 مليون دوالر مطلع 2018
عبا�س ر�ضي:

البحرين  ل�ضركة  املنتدب  الع�ضو  ك�ضف 

فوزي  »با�ضرك«،  والهند�ضة  ال�ضفن  لت�ضليح 

كانو »اأن ال�ضركة �ضت�ضلم يف مطلع العام املقبل 

ا عائًما لت�ضليح ال�ضفن بكلفة 16  2018 حو�ضً

مليون دولر«.

لل�ضحفيني  ت�ضريحات  يف   - كانو  وقال 

اأم�س  لل�ضركة  العمومية  اجلمعية  هام�س  على 

- »اإن احلو�س حالًيا يتم ت�ضنيعه يف فيتنام 

 2018 العام  مبطلع  العمل  حيز  و�ضيدخل 

وي�ضتوعب ت�ضليح 4 �ضفن �ضغرية«.

يف  ال�ضفن  اإ�ضالح  ل�ضوق  توقعاته  وحول 

املنطقة، قال: »اإن العام املا�ضي �ضهد حت�ضًنا يف 

ال�ضركات  اأغلب  اأن  اإل  ال�ضفن  ت�ضليح  عمليات 

ال�ضيانة  عمليات  يف  م�ضروفاتها  من  قللت 

واإجراءات  القت�ضادي  الو�ضع  لرتاجع  نتيجة 

من  بالرغم  ــه  »اأن ولفت  ــاق«.  ــف الإن تر�ضيد 

اإحراز  من  ال�ضركة  متكنت  ال�ضديدة  املناف�ضة 

بالعام  مقارنة   %22 بن�ضبة  الرباح  يف  منو 

املا�ضي، م�ضريا اىل اأن ال�ضركة عززت من قدرتها 

التناف�ضية من خالل التحول التنظيمي وزيادة 

كفاءتها الت�ضغيلية«.

 توزيع %50 �أرباًحا نقدية

اإىل ذلك وافقت اجلمعية العمومية العادية 

والهند�ضة-  ال�ضفن  لت�ضليح  البحرين  ل�ضركة 

 -  %69.2 فيها  احل�ضور  ن�ضاب  بلغ  والتي 

على توزيع اأرباح نقدية على امل�ضاهمني قدرها 

50% من راأ�س املال املدفوع )50 فل�ًضا لل�ضهم( 

والبالغة اإجمالًيا 900 األف دينار لل�ضنة املالية 

دفع  و�ضيتم   2016 دي�ضمرب   31 يف  املنتهية 

الأرباح ابتداًء من تاريخ 4 ابريل 2017.

مبلغ  حتويل  على  العمومية  ووافــقــت 

القانوين،  الحتياطي  اإىل  دينار  األف   1.526

وتخ�ضي�س مبلغ 47.828 األف دينار حل�ضاب 

 963.753 مبلغ  وحتويل  اخلريية،  الأعمال 

األف دينار اإىل الأرباح امل�ضتبقاة.

كما متت املوافقة على مقرتح توزيع مكافاأة 

قدره  اإجمايل  مببلغ  الإدارة  جمل�س  لأع�ضاء 

105.059 األف دينار لل�ضنة املا�ضية.

 وعينت اجلمعية العمومية ع�ضوين ملجل�س 

الإدارة للفرتة احلالية وذلك بعد احل�ضول على 

خالد  وهما  املركزي  البحرين  م�ضرف  موافقة 

�ضهاب  حممود  حبيب  من�ضب  ليت�ضلم  عبداهلل 

الذي تقاعد، واأن اإي �ضعدي )الرئي�س التنفيذي( 

مبن�ضب ع�ضو جديد.

تعديل �لنظام �الأ�ضا�ضي 

اجلمعية  �ضادقت  ـــر،  اآخ جــانــب  مــن   

بنود  تعديل  على  العادية  غري  العمومية 

لل�ضركة  الأ�ضا�ضي  والنظام  التاأ�ضي�س  عقد 

ليتوافق مع متطلبات قانون رقم )50( ل�ضنة 

اأحكام قانون  2014 واخلا�س بتعديل بع�س 

بقانون  باملر�ضوم  ال�ضادر  التجارية  ال�ضركات 

رقم )21( ل�ضنة 2001 وذلك باإعادة �ضياغة 

عقد التاأ�ضي�س والنظام الأ�ضا�ضي لي�ضمل جميع 

تلك التعديالت، وتغيري املادة )27( من النظام 

لتكون  الإدارة  مبجل�س  املتعلقة  الأ�ضا�ضي 

)يتوىل اإدارة ال�ضركة جمل�س اإدارة يتم تعيينهم 

الأ�ضا�ضي  النظام  لأحكام  وفقا  انتخابهم  اأو 

خم�ضة  عن  عددهم  يقل  ل  بحيث  والقانون، 

مع  ع�ضًوا  ع�ضر  خم�ضة  عن  يزيد  ول  اأع�ضاء 

مراعاة اأحكام قانون م�ضرف البحرين املركزي 

تنفيًذا  ال�ضادرة  واللوائح  املالية  واملوؤ�ض�ضات 

لأحكامه( بدلً من )يتوىل اإدارة ال�ضركة جمل�س 

اإدارة موؤلف من �ضتة اأع�ضاء(، وتفوي�س رئي�س 

على  للتوقيع  يفو�ضه  من  اأو  الإدارة  جمل�س 

اأمام  املعدلني  الأ�ضا�ضي  التاأ�ضي�س والنظام  عقد 

كاتب العدل.  التقرير ال�ضنوي ن�ضب اإىل رئي�س 

ال�ضفن  لت�ضليح  البحرين  �ضركة  اإدارة  جمل�س 

من  »بالرغم  قوله  كانو،  مبارك  والهند�ضة، 

والغاز  النفط  قطاع  وتباطوؤ  ال�ضوق  حتديات 

بدخل  قوية  البقاء  )با�ضرك(  ا�ضتطاعت  فقد 

دينار  مليون   6.7 بلغ   2016 ل�ضنة  مدمج 

لل�ضنة«.

اإي  اإن  التنفيذي  الرئي�س  قال  جانبه،  من 

جمال  يف  امللح  الك�ضاد  من  »بالرغم  �ضعدي: 

اأحوا�س ال�ضفن العاملي فاإنني متحم�س لالإفادة 

جمموعة  ــراز  اإح من  متكنت  )با�ضرك(  بــاأن 

نتائج قوية على خلفية عدد جيد من الطلبات 

فلقد ازداد الدخل بن�ضبة 11% اإىل 6.7 مليون 

دينار وذلك ب�ضبب م�ضتويات ن�ضاط اأعلى«.

ت�ضوير: ح�ضن قربان

»�ملركزي«: تغطية 70 مليون 

دينار الإ�ضد�ر�ت �أذونات �خلز�نة

اأنه  املركزي  البحرين  م�ضرف  اأعلن 

 ISIN(  1644 رقم  الإ�ضدار  تغطية  مت 

اخلزانة  اذونات  من   )BH0002886008

م�ضرف  ي�ضدرها  التي  ال�ضبوعية  احلكومية 

مملكة  حكومة  عن  نيابة  املركزي  البحرين 

البحرين.

دينار  مليون   70 الإ�ضدار  هذا  قيمة  وتبلغ 

فـي 29  تبداأ  يوماً  ا�ضتحقاق 91  لفرتة  بحريني 

مار�س 2017 وتنتهي يف 28 يونيو 2017، كما 

بلغ معدل �ضعر الفائدة على هذه الذونات %2.22 

ال�ضابق  الفائدة لالإذونات لالإ�ضدار  مقارنة ب�ضعر 

بتاريخ 15 مار�س 2017 حيث بلغ %2.19. 

وقد بلغ معدل �ضعر اخل�ضم 99.442% ومت 

قبول اأقل �ضعر للم�ضاركة بواقع 99.428% علماً 

باأنه قد مت تغطية الإ�ضدار بن�ضبة %162.

اخلزانة  لأذونات  القائم  الر�ضيد  بلغ  كما 

دينار  مليار   1.810 قيمته  ما  الإ�ضدار  هذا  مع 

بحريني.

»نا�س �ملوؤ�ض�ضـة« توزع مليـون دينـار �أربـاحًا نقديـة بن�ضبـة 5 %
حمرر ال�ضوؤون القت�ضادية:

نا�س  ل�ضركة  العامة  اجلمعية  وافقت 

عامة  م�ضاهمة  »�ضركة  �س.م.ب  املوؤ�ض�ضة 

على  نقدية  اأرباح  توزيع  على  بحرينية« 

 ،2016 عام  عن   %5 بن�ضبة  امل�ضاهمني 

ال�ضنوي  الجتماع  خالل  ذلك  اإعالن  مت 

مت  الذي  للم�ضاهمني  العامة  للجمعية 

انعقاده بتاريخ 27 مار�س 2017 بفندق 

بتوزيع  ال�ضركة  تقوم  و�ضوف  �ضرياتون. 

اأرباح نقدية على امل�ضاهمني بن�ضبة 5% من 

مليون   1.075 مببلغ  املدفوع،  املال  راأ�س 

البالغ  الأ�ضهم  عن  وذلك  بحريني،  دينار 

عددها 215.077 مليون �ضهم )وذلك بعد 

 4.923 البالغة  اخلزينة  اأ�ضهم  ا�ضتبعاد 

مليون �ضهم( واململوكة للم�ضاهمني املبينة 

تاريخ  يف  امل�ضاهمني  �ضجل  يف  اأ�ضماوؤهم 

انعقاد اجلمعية.

اإيرادات  اإجمايل  اأن  ال�ضركة  وحققت 

بحريني  دينار  مليون   135.818 بلغت 

قدرها  اإيرادات  )مقابل   2016 عام  يف 

عام  يف  بحريني  دينار  مليون   99.284

بن�ضبة  �ضنوية  زيادة  م�ضجلة   )2015

حققت  قد  ال�ضركة  تكون  وبذلك   ،%37

دينار  مليون  بلغت 3.044  نقدية  اأرباًحا 

 2.668 )مقابل   2016 عام  عن  بحريني 

 )2015 عام  عن  بحريني  دينار  مليون 

واأن   ،%14 بن�ضبة  �ضنوية  زيادة  م�ضجلة 

الأخري  الربع  عن  ال�ضركة  اإيرادات  اإجمايل 

مليون   44.376 بلغ   2016 عام  من 

اإيرادات  اإجمايل  )مقابل  بحريني  دينار 

قدرها 26.702 مليون دينار بحريني عن 

م�ضجلة   ،)2015 عام  من  الأخري  الربع 

فاإن  كذلك   ،%66 بن�ضبة  �ضنوية  زيادة 

اجمايل اخل�ضارة بلغ 1.141 مليون دينار 

الربح 1.086  بلغ �ضايف  بحريني )حيث 

الأخري  الربع  عن  بحريني  دينار  مليون 

ا �ضنوًيا  من عام 2015(، م�ضجلة انخفا�ضً

بن�ضبة %205.

»اأن عام 2016  نا�س  وقد ذكر �ضمري 

نظًرا  القت�ضادية  بالتحديات  مليًئا  كان 

مما  وال�ضعبة،  املعاك�ضة  ال�ضوق  لظروف 

ادى اإىل انخفا�س كبري لأرباح ال�ضركة لهذا 

العام مقارنة بالعام املا�ضي«.

ت�ضوير: حميد جعفر

وقعت �تفاقيات مع م�ستثمرين لتزويدها بالطحني باأ�سعار جتارية

»�ملطاحن« توزع 496.5 �ألف دينار �أرباحًا نقدية بن�ضبة 20 %
حمرر ال�ضوؤون القت�ضادية:

ملطاحن  البحرين  ل�ضركة  العمومية  اجلمعية  وافقت 

بن�ضبة  امل�ضاهمني  على  نقدية  اأرباح  توزيع  على  الدقيق 

اإجماليها  والبالغ  واملدفوع  ال�ضادر  املال  راأ�س  من   %20

 31 يف  املنتهية  املالية  لل�ضنة  دينار  األف   496.511

دي�ضمرب 2016، و�ضيتم دفع الأرباح ابتداًء من 4 اأبريل 

.2017

ن�ضاب  بلغ  والتي   - العمومية  اجلمعية  و�ضادقت 

األف  فيها 82.3% - على تخ�ضي�س مبلغ 20  احل�ضور 

األف دينار  دينار لالأعمال اخلريية، وحتويل مبلغ 286 

اإىل ح�ضاب الأرباح امل�ضتبقاة، وتخ�ضي�س مبلغ 34 األف 

دينار مكافاأة لأع�ضاء جمل�س الإدارة.

كما �ضادقت اجلمعية العمومية على تخويل جمل�س 

ت�ضهيالت  على  واحل�ضول  القرتا�س  حق  على  الإدارة 

املحلية  وغري  املحلية  املالية  املوؤ�ض�ضات  اأو  البنوك  من 

يف حدود مبلغ ل يتجاوز 25 مليون دينار بحريني من 

جميع البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية.

اأع�ضاء   5 تعيني  العادية  العمومية  اجلمعية  واأقرت 

عادل  العوجان،  عبدالطيف  وهم:  ممتلكات  عن  مممثلني 

عبدامللك، عبا�س عبداملح�ضن ر�ضي، مروان خالد طبارة، 

الزياين،  اأفنان  الكليب،  وهم:�ضالح  اأع�ضاء   3 وانتخاب 

واأمين عبداحلميد زينل.

حممد  الدقيق  ملطاحن  البحرين  ل�ضركة  وك�ضف 

�ضمن  بكمية  موندليز  �ضركة  زودت  ال�ضركة  »اإن  نا�س 

العمليات التجريبية مل�ضنعها للب�ضكويت يف منطقة احلد 

�ضيتم  جتاري  ب�ضكل  امل�ضنع  ت�ضغيل  وعند  ال�ضناعية، 

تزويده بالكميات املطلوبة«.

واأكد نا�س »اأن ال�ضركة وقعت اتفاقيات مع م�ضتثمرين 

من  بكميات  يتزويدهم  لهم،  م�ضانع  اإقامة  يعتزمون 

احتياجاتهم من الطحني، باأ�ضعار جتارية غري مدعومة«.

وقال »اإن �ضركة املطاحن قد اأمتت اإر�ضاء مناق�ضة على 

بكمية 25،000  اأ�ضرتايل  اأوروبية ل�ضترياد قمح  �ضركة 

األف طن و�ضيتم ا�ضتالمها خالل �ضهر مار�س القادم، وذلك 

من �ضمن ا�ضتعدادات ال�ضركة ل�ضهر رم�ضان املقبل«.

يف  منو  الدقيق  ملطاحن  البحرين  �ضركة  وحققت 

اإىل  لت�ضل  بن�ضبة %33  للعام 2016  ال�ضنوية  اأرباحها 

خالل  دينار  األف  بـ603.4  مقارنة  دينار،  اآللف   803

العام 2015. 

العائد  �ضجل  لل�ضركة،  املالية  البيانات  وبح�ضب 

ال�ضا�ضي على ال�ضهم منًوا بن�ضبة 33% لـ33 فل�ًضا خالل 

العام 2016، مقارنة بـ24 فل�ًضا عن العام 2015. 

اخل�ضائر  حجم  تراجع  املالية  البيانات  وتظهر 

 2016 للعام  احلكومي  الدعم  قبل  ال�ضنوية  الت�ضغيلية 

مليون   6.7 اإىل  احلكومي  الدعم  قبل   -  %27.6 بن�ضبة 

دينار، مقابل 9.2 مليون دينار خالل العام 2015.

تثبيت  للطحني نظري  الدعم احلكومي  وتراجع حجم 

اأ�ضعار منتجات ال�ضركة يف ال�ضوق املحلي بن�ضبة %21.5 

لي�ضل اإىل 8.2 مليون دينار خالل العام املن�ضرم 2016، 

مقارنة بـ10.4 مليون دينار عن العام 2015.

جانب من عمومية »با�صرك«

عمومية �صركة »نا�س املوؤ�ص�صة«

عمومية �صركة البحرين للمطاحن
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