
 

 (:اإلعالن عن النتائج المالية المرحلية المراجعة 4نموذج )

 2020للتسعة أشهر األولى من العام 

 

 

 بورصة البحرينالسادة /  

 

في تمام  12/11/2020الموافق  عقد يوم الخميسالذي مجموعة جي اف اتش المالية  نود إفادتكم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة

 30/09/2020، قد اعتمد البيانات المالية المرحلية غير المدققة والمراجعة للتسعة أشهر األولى المنتهية في الواحدة ظهراالساعة 

 وفقاً لما هو موضح أدناه:

 

 . نتائج أعمال الشركة للربع الثالث:1

 
 لفترة ثالثة اشهر المنتهية في

30/9/2020 30/6/2020 

صافي الربح )الخسارة( العائد الى حملة 

 )$( * االسهم العادية

صافي الربح )الخسارة( العائد الى حملة 

 )د.ب.( * االسهم العادية

8,113,000 

 

3,058,601 

 ال ينطبق**

 العائد على السهم العادي )$( الواحد 

 العائد على السهم العادي )د.ب.( الواحد 

 0.24 سنت 

 1 فلس 
 ال ينطبق**

 للربع الثالث. د.ب./$،  ال يوجد((* يتضمن صافي الربح )الخسارة( بنود استثنائية غير متكررة بمبلغ 

 للربع الثالث.د.ب. /$،  ال يوجد()# يتضمن صافي الربح )الخسارة(، نتيجة التغيير في تطبيق معايير المحاسبة الدولية، ربح/)خسارة( مبلغ 

 

والذي يستثني جميع شركات المساهمة العامة من إعداد  2020مارس  30( الصادر بتاريخ OG/124/2020وفقا لتعميم مصرف البحرين المركزي )**

. فإن مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. قد إستفادت من اإلعفاء المذكور وإتبعت تعليمات 2020ونشر نتائجها المالية المراجعة للربع األول من من عام 

، وبناء عليه لم يتم تقديم نتائج 2020يونيو  30مراجعة تم إصدارها هي لفترة الستة أشهر المنتهية في مصرف البحرين المركزي وأول بيانات مالية 

  . 2020المقارنة للربع الثاني من عام 

 

. نتائج أعمال الشركة للتسعة أشهر األولى المقارنة:2  

 
 لفترة تسعة اشهر المنتهية في

30/9/2020 30/9/2019 

العائد الى حملة  صافي الربح )الخسارة(

 )$( * االسهم العادية

صافي الربح )الخسارة( العائد الى حملة 

 )د.ب.( * االسهم العادية

23,167,000 

 

8,733,959 

64,532,000 

 

24,328,564 

 العائد على السهم العادي  )$( الواحد

   العائد على السهم العادي  )د.ب.( الواحد  

 0.69 سنت 

 فلس 3

 1.91 سنت 

 7 فلس 
د.ب./$ للربع الثالث من السنة    ال يوجد((د.ب./$، مقارنة مع مبلغ    ال يوجد((* يتضمن صافي الربح )الخسارة( بنود استثنائية غير متكررة بمبلغ 

 المالية السابقة.

   ال يوجد((د.ب. /$، مقارنة مع مبلغ     يوجد(ال (# يتضمن صافي الربح )الخسارة(، نتيجة التغيير في تطبيق معايير المحاسبة الدولية، ربح/)خسارة( مبلغ 

 د.ب./$ للربع الثالث من السنة المالية السابقة.

 

 2020نوفمبر  13: التاريخ      : مريم جوهرياالسم

 

  :التوقيع

 


