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 م2021إبريل  14

 

 تحية طيبة وبعد، 

 

 م2021مارس   31أشهر المنتهية في  ثالثة الالموضوع: النتائج األولية غير المدققة لفترة  

 

الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، تعلن   ( من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال280وفقاً للمادة )

لفترة  النهضة   المدققة  النتائج األولية غير  أدناه عن  م ع ع  المنتهية في    ثالثةال للخدمات ش  مارس   31أشهر 

 : م 2021

  

    المبالغ بآالف الرياالت   
 ولالربع األ  

 م 2021

 ولالربع األ

 م2020

 
 نسبة التغيير 

  
 

 

 (%10.8)  28,868 25,761 اإليرادات 
 %7.2  (23,644) (21,936) تكاليف التشغيل 

 (%26.8)  5,224 3,825 الربح من العمليات التشغيلية 

 %4.4  (1,172) (1,120) تكاليف التمويل      

 (%250.0)  (2) (7) الضرائب 

    (%33.4)  4,050 2,698 بعد الضرائب صافي الربح  
 

 

     
     صافي الربح المنسوب إلى: 
 (%34.6)  3,207 2,097 المساهمين في الشركة األم

 (%28.7)  843 601 حقوق األقلية 

  2,698 4,050  (33.4%) 

  :ات مالحظ

 
ات  هذه التأثير  استمرتو.  19الناجمة عن جائحة كوفيد    ة االقتصادي   تأثيراتال  تسجيل ءت قبل  جا  م2020عام  لنتائج الربع األول   .1

التكاليف  ةالمتمثل وارتفاع  اإليرادات  انخفاض  التأثير    في  األول  في  الربع  في  األداء  ذلكم2021عام  لعلى  ومع  نجحت  ،  . 
 غيلقيد التشعمالؤنا  أعمال    راستمراو  احماية عمالئنا وموظفين في ضمان    الجائحة  عند التعامل مع  لشركةلاالستباقية  ستجابة  اال

 . قادمةاللسنة بشأن انظرة إيجابية وجود مع قيق أرباح  في تحشركتنا  واستمرار

 

المحتمل أن تكون مختلفة عن هذه األرقام إلى حد   إن هذه األرقام عبارة عن تقديرات والحسابات غير المدققة للنتائج الفعلية من .2
بـ الزمنية المحددة    الفترةاإلفصاح عن النتائج الفعلية غير المدققة التي وافق عليها مجلس اإلدارة خالل  ب الشركة  وستقوم  ما.  
 من نهاية الربع األول.  اً يوم 45

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير، 

 

   

 عن/ النهضة للخدمات ش م ع ع 
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14th April 2021 

 

After compliments,  

 

Subject: Initial Unaudited Results for the Three Months ended 31st March 2021 

 

Pursuant to Article 280 of the Executive Regulation of the Capital Market Law issued by the 

Capital Market Authority, Renaissance Services SAOG (the company) discloses the 

following initial unaudited results for the three months ended 31st March 2021. 

 

 
Q1 2021 

Rial’000 

Q1 2020 

Rial’000 
Change  

    

Revenue 25,761 28,868 (10.8%) 

Operating costs    (21,936) (23,644) 7.2% 

Profit from operations 3,825 5,224 (26.8%) 

Finance costs  (1,120) (1,172) 4.4% 

Tax  (7) (2) (250.0%) 

Net profit after tax 2,698 4,050 (33.4%) 

    

    

Net profit attributable to:    

Shareholders of the parent company  2,097 3,207 (34.6%) 

Non-controlling interest 601 843 (28.7%) 

 2,698 4,050 (33.4%) 
Notes: 

 

1. Q1 2020 Results precede the economic impact of the COVID-19 pandemic. This impact, of lower revenue 

and higher costs, continues to affect performance in Q1 2021. However, the company’s proactive response 

to the pandemic ensures our customers and employees are protected, our clients remain operational and 

our company remains profitable, with positive outlook for the year ahead. 

 

2. These numbers are estimates and precise unaudited actual results are likely to differ from these estimates 

to some degree. The company shall disclose the unaudited actual results approved by the Board within 

the prescribed timeline of 45 days from the end of first quarter. 

 

With best regards,  

 

 

 

 

For/ Renaissance Services SAOG 


