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   ينار كويتيد 732,896 صافي أرباح بلغت األول  القابضة للربعمجموعة أسس حققت 

اقع ربحية مقدارها   دينار كويتي   13,392,482 مقدار  2022مارس  31في امللكية  حقوق بلغت و   فلس للسهم الواحد 7بو

 % عن بداية العام22بزيادة قدرها 

ُسْس القابضة )ش.م.ك.ع(  اإلدارةأفاد رئيس مجلس  
ُ
املشعان، في بيان  سليمان السيد/ عبداملحسن في شركة مجموعة أ

،  في تمام 2022مايو  16اجتمع صباح اليوم االثنين املوافق صحفي بأن مجلس اإلدارة قد 
ً
استبق  وقدالساعة الثامنة صباحا

، طّيب نهيانآل  زايدخ/ خليفة بن يسمو الشصاحب المجلس اإلدارة بدء االجتماع بنعي املغفور له بإذن هللا تعالى، أعضاء 

وأن   جنات النعيم فسيح جناته  ه املولى عز وجل أن يسكن يندولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة، سائل رئيسهللا ثراه،  

 صاب الجلل.هذا املعلى  لوانسالصبر وال   واألمتين العربية واإلسالمية  يلهم أهله وشعبه وذويه 

 حيث  2022ارس م 31نتهية في أشهر امل الثالثة   املرحلية لفترة ت املالية املعلوما اإلدارة اعتمادمجلس  خالل اجتماع وقد تمهذا 

 من خالل ذراعيها في   استمر التحسن والنمو في أداء املجموعة   الربع األول من العام السابقوباملقارنة مع فترة  بأنه    املشعانبّين  

 املالية للشركة.  مما انعكس بشكل إيجابي على النتائج والعقاري  االستثماري القطاعين  

 . 2021العام  طرأت على الشركة باملقارنة مع ذات الفترة من تيوفيما يلي بيان بأبرز مالمح التطورات اإليجابية ال

 : 2022مارس  31في املنتهية   للثالثة أشهر املعلومات املالية 

باملقارنة مع   د.ك  732,896  بواقع  2022مارس    31ي  ف  لفترة الثالثة أشهر املنتهية ل  و لربع األ فترة ا   في  ربحصافي  حققت الشركة   

ارتفاع    يعود سبب، و %1271  نسبته جوهري بما    بارتفاعد.ك. أي    (62,575) مبلغ  الخسارةبه صافي    تالعام السابق والذي بلغ

بشكل أساس ي إلى ارتفاع بند ايراد من استثمارات حيث بلغت   2022مارس    31صافي ربح الشركة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  

د.ك باملقارنة مع فترة املقارنة حيث بلغت قيمة خسائر من   804,461  الحالية مبلغقيمة بند ايراد من استثمارات خالل الفترة  

 .د.ك 852,445( د.ك أي بارتفاع وقدره 47,984استثمارات )

مبلغ   2022الربع األول من عام  من جانب حقوق امللكية الخاصة بمساهمي الشركة األم والذي بلغ إجماليه بنهاية  و  •

من ، و %22سبته  بارتفاع ن، أي  د.ك  11,005,791مبلغ    2021  مع ذات الفترة من عام  باملقارنة د.ك    13,392,482وقدره  

 .  ارتفاع صافي أرباح الشركة بشكل رئيس ي هو نتيجة إلى  االرتفاعالجدير بالذكر بأن سبب 

من العام    ذات الفترةفلس للسهم، باملقارنة مع    128مبلغ    2022مارس    31بلغت الـقيمة الـدفـترية للسهم كما في  وقد   •

 %. 21، وما نسبته الواحد للسهم فلس 22.5 قدره رتفاعباأي ،  فلس للسهم 105مبلغ   2021مارس  31كما في املاض ي 

فلس للسهم، باملقارنة مع    6.98  مبلغ   ،2022مارس    31في    املنتهية أشهر  لفترة الثالثة  السهم الواحد    ربحيةبلغت  كما   •

  قدره  ملحوظبفارق    فلس للسهم، أي(  0.6السهم )  خسارة  بلغتحيث    2021مارس    31  فيفترة الثالثة أشهر املنتهية  

 الواحد. فلس للسهم  7.58

الثالثة  فترة  وذلك باملقارنة مع    % 3.5نسبة    2022مارس    31في  لفترة الثالثة أشهر املنتهية  على األصول    ربحغ معدل البلو  •

 . %3.8قدره  تحسن في العائد    بفارق أي    (%0.3األصول )على    معدل الخسارة   حيث بلغ  2021مارس    31أشهر املنتهية في  

نسبة  للشركة    2022  مارس  31  املنتهية فيأشهر    لثالثة لى حقوق امللكية )املساهمين( خالل االعائد عمعدل  كما بلغ   •

،  %(0.5)  على حقوق امللكية   الخسارةمعدل    حيث بلغ  2021  مارس  31  فترة الثالثة أشهر املنتهية في%، باملقارنة مع  5.6

 %.6.1 قدره تحسن في العائد   بفارق أي 


