
2020للتسعة أشهر من العام اإلعالن عن النتائج المالية المرحلية المراجعة 
 

2020 نوفمبر 4 التاريخ:
SP/PD/01-1120 الرمز اإلشاري: 

السادة /  بورصة البحرين

في   2020  نوفمبر  4الموافق    األربعاءالذي عقد يوم  "(  الشركةش.م.ب. )"نود إفادتكم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة عقارات السيف  
 سبتمبر   30أشهر المنتهية في  (  9)   للتسعةصباحًا، قد اعتمد البيانات المالية المرحلية غير المدققة والمراجعة    11:00تمام الساعة   

 .وفقًا لما هو موضح أدناه  2020

نتائج أعمال الشركة للربع الثالث: .1
( أشهر المنتهية في3) ثالثةلفترة 

30/9/2020 30/6/2020
 ال ينطبق  933,334 حملة االسهم العادية )د.ب.( *# صافي الربح العائد الى 

ال ينطبق فلس 2,03ربحية  السهم )د.ب.(  

للربع الثاني د.ب.    ال ينطبقمقارنة مع مبلغ    د.ب. 1,771,468  * يتضمن صافي الربح بنود خسائر استثنائية غير متكررة بمبلغ
 من السنة المالية السابقة.

د.ب.   ال ينطبقد.ب. مقارنة مع مبلغ     ال شيء  # يتضمن صافي الربح نتيجة التغيير في تطبيق معايير المحاسبة الدولية، ربح مبلغ  
 من السنة المالية السابقة. للربع الثاني

حظة:مال
( بشأن  OG/124/2020)الرمز اإلشاري:    2020مارس    30التعميم الصادر من قبل مصرف البحرين المركزي بتاريخ  ب  عملً 

إعداد أو نشر بياناتها لم تقم الشركة ب  ،   2020إعفاء جميع الشركات المدرجة من إعداد ونشر بياناتها المالية للربع األول من عام  
 30( أشهر المنتهية في  6الشركة هي لفترة الستة )  أصدرتهالية  على ذلك، فإن أول بيانات ماوبناءًا    . 2020المالية للربع األول من  

 . 2020لم يتم تقديم النتائج المقارنة للربع الثاني من عليه،  . 2020يونيو 

المقارنة: للتسعة أشهرنتائج أعمال الشركة  .2
أشهر المنتهية في (9) تسعةلفترة 

30/9/2020 30/9/2019
454,067,7 3,641,858 صافي الربح العائد الى حملة االسهم العادية )د.ب.( *#   

فلس   36,15فلس   92,7 ربحية  السهم )د.ب.(  

( 9)   للتسعةد.ب.    ال شيءمقارنة مع مبلغ    د.ب.  3,395,276  استثنائية غير متكررة بمبلغ  خسائريتضمن صافي الربح بنود    *
 المالية السابقة.من السنة المنتهية  أشهر

د.ب.   ال شيءد.ب. مقارنة مع مبلغ     ال شيء    # يتضمن صافي الربح نتيجة التغيير في تطبيق معايير المحاسبة الدولية، ربح مبلغ
 من السنة المالية السابقة. ( أشهر المنتهية 9للتسعة )

أحمد يوسف 
ي    ذالتنفي الرئيس


