
  

 

 2021للسنة المالية للربع الثاني (: اإلعالن عن النتائج المالية المرحلية 3نموذج )
 

 السادة /  بورصة البحرين
 

)يرجى االطالع على المالحظة   12/2020/ 31قد اعتمد البيانات المالية المرحلية للستة أشهر المنتهية في  القابضة ش.م.ب. انفستكورب شركة  نود إفادتكم بأن مجلس إدارة
 وفقًا لما هو موضح أدناه: (1التوضيحية المرفقة  

 
 . نتائج أعمال الشركة للفترة الحالية:1

 لفترة ثالثة اشهر المنتهية في 
 الحالية( )السنة /03/09 )السنة الحالية( /31/12

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

يرجى االطالع على المالحظة التوضيحية 
2المرفقة   

2يرجى االطالع على المالحظة التوضيحية المرفقة   

التوضيحية يرجى االطالع على المالحظة  )د.ب./$(   الواحد  على السهم العادي )الخسارة( /العائد
2المرفقة   

2يرجى االطالع على المالحظة التوضيحية المرفقة   

 .المبينة اعاله للربع االول من السنة المالية الحالية  $ --مبلغ و  ،للربع الثاني $ --بنود استثنائية غير متكررة بمبلغ الخسارة( ) * يتضمن صافي الربح
 .المبينة اعاله  للربع االول من السنة المالية الحالية$    --  مبلغ و ،  للربع الثاني  $   --  مبلغ تطبيق معايير المحاسبة الدولية،# يتضمن صافي الربح )الخسارة(، نتيجة التغيير في  

 
 المقارنة: . نتائج أعمال الشركة2

 
 

 لفترة ستة اشهر المنتهية في

31/12 /2020 31/12 /2019 

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

$63,235,000 $47,563,000 

 0.65$ 0.88$ )د.ب./$(   الواحدعلى السهم العادي   )الخسارة( /العائد 

 للسهم الواحد  دوالر 0القيمة االسمية أو % من 0 للسهم الواحد  دوالر 0القيمة االسمية أو % من  0لألسهم العاديةأرباح نقدية   

سهم   0لكل  سهم 0أو % من راس المال المدفوع  0 أسهم منحة   
 مملوك حالياً 

سهم   0لكل  سهم 0أو % من راس المال المدفوع  0
 مملوك حالياً 

للنصف االول من السنة المالية   دوالر 0، مقارنة مع مبلغ الحاليةللنصف االول من السنة المالية  دوالر  0بنود استثنائية غير متكررة بمبلغ الخسارة( )يتضمن صافي الربح *
 حسب المبينة اعاله. السابقة

 للنصف األول من السنة المالية الحالية، نتيجة التغيير في تطبيق معايير المحاسبة الدوليةدوالر  0زيادة في المصروفات التشغيلية بمبلغ  # يتضمن صافي الربح )الخسارة(
 .المبينة اعاله للنصف االول من السنة المالية السابقةدوالر مليون 0.5 مقارنة مع مبلغ 

 المختصة. الرقابية هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات 
 

 
 
 
 

 باك ان إريكي
 المدير المالي 

 2021فبراير  9

 



   

 المرحلية(: اإلعالن عن النتائج المالية 3)للملحق مالحظات توضيحية 
 

 (: 1ة توضيحية )ظمالح
وذلك بموجب قرار خطي  ،2020يستتتتمبر  د 31أشتتتتهر المنتهية في للستتتتتة    المرحلية، النتائج المالية  2021 فبراير 9يوم   القابضرة ش.م.ب.  نفستتتتتكوربا  شرركةأقر مجلس إدارة 

  وليس في اجتماع للمجلس.
 

 (: 2مالحظة توضيحية )
فقط بنشتتر   سرتقمم الشرركةالمالية الفصتتلية. وبالتالي،  امن نشتتر نتائجهالقابضرة ش.م.ب    نفستتتكوربا  شرركة  فىعتقبل مصتترا البحرين المري، ،  من   ابموجب استتتثنام ممنول له

 (. 3)الملحق ( من 1القسم ) االستة من السنة المالية، دون أن ينطبق عليه لألشهر المرحليةالمالية  انتائجه
 
 
 
 

 
 

 


