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   ينار كويتيد 361,144ربح بلغ صافي  للستة أشهر األولىالقابضة مجموعة أسس حققت 

اقع ربحية مقدارها   فلس. 114وبلغت القيمة الدفترية للسهم  الواحد،للسهم  فلس 3.44بو
 

 

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

 الساعة   مامي تف 2022أغسطس  1املوافق  االثنين، يومال اجتمع  بأن مجلس اإلدارة قد 
 
 .الواحدة ظهرا

 حيث   ،2022  يونيو  30نتهية في  أشهر امل  ستةال  املرحلية لفترة  املالية البيانات    اإلدارة اعتمادمجلس    خالل اجتماع  وقد تمهذا  

   والعقاري   االستثماري القطاعين    من خالل ذراعيها في  اء املجموعة أدن  أب  املشعان  أفاد
 
قد حافظ على أداء إيجابي متراجع نسبيا

 املاض ي. عن أداء ذات الفترة من العام 

باملقارنة مع األداء املتميز خالل الربع   2022خالل الربع الثاني من العام  الكثير من التحديات االقتصادية    ت املجموعة واجهفقد  

التي اندلعت الحرب الروسية األوكرانية  تداعيات    بدأتو أضرار أزمة كورونا إال    منالتعافي  ت بوادر  ، فما أن بدأاألول من العام

عرقل سلسلة التوريدات والحركة التجارية حول العالم وأدى إلى أثقل كاهل االقتصاد العاملي ف مما    ،فبراير املاض ي  شهر  أواخر

باشر على مختلف أسواق امل ثرناهيك عن األام، بشكل ع االقتصاد هزملستثمرين و ازعزع ثقة  و سعار األ تضخم و  تقلب العمالت

، ولم تكن املجموعة في منأى عن ذلك، وكان لفترة الربع التراجع باألداء والركود  احتماالتاملال حول العالم في ظل التخّوف من  

  الثاني نصيب من تلك التراجعات.

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

 : 2022 يونيو  30في املنتهية   أشهر  ستةللاملعلومات املالية 
 

باملقارنة مع العام السابق    2022يونيو    30د.ك في فترة الستة أشهر املنتهية في    361,144حققت الشركة صافي ربح بواقع   •

 . %17 بانخفاض نسبته  أيد.ك  435,740والذي بلغ به صافي ربح بواقع 

إجماليه   • بلغ  والذي  األم  الشركة  بمساهمي  الخاصة  امللكية  حقوق  جانب  في  ومن  وقدره مبلغ    2022يونيو    30كما 

 . %4بارتفاع نسبته  ، أيد.ك 11,503,546مبلغ ب 2021يونيو   30 مع فترة د.ك باملقارنة 11,970,730

مع ذات الفترة  فلس باملقارنة    114مبلغ    2022يونيو    30القيمة الدفترية للسهم لفترة الستة األشهر املنتهية في  قد بلغت  و  •

 %.3.6، وما نسبته الواحد  للسهم فلس 4 قدره بارتفاعأي ، فلس للسهم 110من العام املاض ي حيث بلغت 

فلس للسهم باملقارنة مع فترة الستة    3.44  مبلغ  2022يونيو    30وبلغت ربحية السهم الواحد لفترة الستة أشهر املنتهية في   •

في   املنتهية  للسهم    فلس  0.71  بتراجع قدرهفلس للسهم أي    4.15مبلغ    ربحية السهمبلغت    حيث  2021يونيو    30أشهر 

 .الواحد

% وذلك باملقارنة مع فترة الستة    1.8نسبة    2022يونيو    30على األصول لفترة الستة أشهر املنتهية في    العائد بلغ معدل  و  •

تراجع  ب% أي  2.4على األصول لذات الفترة من العام املاض ي نسبة لعائد امعدل حيث بلغ  2021يونيو  30أشهر املنتهية في 

 .%0.6- قدره

باملقارنة    %2.9نسبة    2022يونيو    30في    ة أشهر املنتهيخالل فترة الستة    ملساهمينعلى حقوق امللكية ا  العائدكما بلغ معدل   •

 %. 0.8-فارق قدره ب  % أي3.7على حقوق امللكية العائد ، حيث بلغ معدل 2021يونيو  30في   ةأشهر املنتهيمع فترة الستة 
 


