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 2021اإلعالن عن النتائج المالية المرحلية المراجعة نصف السنوية للعام 
 

 السادة /  بورصة البحرين 
  06:00في تمام الساعة    2021/ 08/ 11الموافق    األربعاء   الذي عقد يوممجمع البحرين لألسواق الحرة     نود إفادتكم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة

 وفقا  لما هو موضح أدناه: 06/2021/ 30اعتمد البيانات المالية المرحلية غير المدققة والمراجعة للستة أشهر المنتهية في ، قد  مساء  
 . نتائج أعمال الشركة الربع سنوية للفترة الحالية:1

 
 الـبـنـد 

 لفترة ثالثة اشهر المنتهية في 
30 /6 /(2021) 31 /3 /(2021) 

  )الخسارة( العائد الى حملة االسهم العاديةصافي الربح 
 )د.ب./( *  

501 666 

فلس    3.52 العائد على السهم العادي )د.ب./( الواحد   فلس   4.68   

 د.ب./، مقارنة مع مبلغ ...... د.ب./ للربع االول من السنة المالية الحالية.    ..…,..…,..…* يتضمن صافي الربح بنود استثنائية غير متكررة بمبلغ  
د.ب. /، مقارنة مع مبلغ ......     ..…,.…,…# يتضمن صافي الربح )الخسارة(، نتيجة التغيير في تطبيق معايير المحاسبة الدولية، ربح/)خسارة( مبلغ  

 د.ب./ للربع االول من السنة المالية الحالية.
 
 نتائج أعمال الشركة نصف السنوية المقارنة: . 2

 
 

 لفترة ستة اشهر المنتهية في 

30 /6 /(2021) 30 /6 /(2020) 

صافي الربح )الخسارة( العائد الى حملة االسهم  
 العادية )د.ب./( *# 

1,167 2,190 

فلس   8.20 ربحية )خسارة( السهم )د.ب./(     فلس   15.39   

  ال يوجد   ي راس المال المدفوع ا % من  ال يوجد  أرباح نقدية   
 فلس للسهم الواحد 

  ال يوجد % من راس المال المدفوع اي   ال يوجد 
 فلس للسهم الواحد 

من راس المال المدفوع اي.... سهم  %  0 أسهم منحة   
 لكل .... سهم مملوك حاليا  

من راس المال المدفوع اي سهم لكل ....   %  0
 سهم مملوك حاليا  

د.ب./، مقارنة مع مبلغ ...... د.ب./ للنصف االول من السنة المالية     ..…,..…,..…* يتضمن صافي الربح بنود استثنائية غير متكررة بمبلغ  
 السابقة.

د.ب. /، مقارنة مع مبلغ ......     ..…,.…,…حاسبة الدولية، ربح/)خسارة( مبلغ  # يتضمن صافي الربح )الخسارة(، نتيجة التغيير في تطبيق معايير الم
 د.ب./ للنصف االول من السنة المالية السابقة.

  يوصي مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية على حملة االسهم العادية، علما  بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات 

 ختصة.الم الرقابية
 
 

 2021-08-11: التاريخصادق إسماعيل عبدالعزيز                                                        
 مسؤول حوكمة الشركة  و  سكرتير مجلس االدارة

 


