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 المجمعبيان األرباح أو الخسائر 
 2019 ديسمبر 31المنتهية في  سنةلل

  بالدينار الكويتيلجميع المبالغ 

 

 

 

  .  تشكل جزيا من البيانات المالية المجمعة36  إل  ل1إن اإليضاحات المرفقة من ل
  

 2018  2019  إيضاحات 

      العمليات المستمرة

 11,812,154  7,875,365    بيع مخزون (قارات
 9,758,333  9,291,365    إيرادات إيجارات

    17,166,730  21,570,487 
  9,525,385ل  (6,141,576)   تكاليف بيع مخزون (قارات

 12,045,102  11,025,154    مجمل الربح
 3,013,093  (12,396,407)  9 حصة من نتائك أ(مال شركات محاصة

 19,197,450  20,534,478   10 حصة من نتائك أ(مال شركة زميلة
  4,431,407ل  (4,068,374)   تكاليف مو فين

  5,285,300ل  (3,879,104)  24 (مومية و إدارية اريفمص
  210,831ل  (1,053,948)  25 صافي خسائر استءمارات

 -  14,662,038   10 زميلةءمار في شركة اإلست قيمةفي  نخفاضاإل(كي خسائر 
  6,203,743ل  (4,476,663)  15 صافي ل التغير في القيمة العادلة لعقارات استءمارية
 157,500  -   أرباح بيع (قارات محتف  بها لغرض البيع

  158,781ل  (148,755)  4 خسائر إئتمانية متوقعة مخصص
 1,021,247  975,740   27 إيرادات أخرى

  13,048ل  53,615    لخسائر  فروقات (ملة أجنبيةأرباح 
 -  (194,565)  14 اإلستخدام حق موجودات طفايإ

  116,942ل  (113,759)  13 ممتلكات ومعدات استهالك
  10,369,923ل  (10,088,633)  26 تكاليف تمويل

 1,774,842  194,143    ئد افوإيرادات 

 10,419,259  11,024,960    ربح السنة من العمليات المستمرة قبل الضرائب ومكافأت أعضاء مجلس االدارة
 767,720  -  7 ربح السنة من العمليات غير المستمرة

 11,186,979  11,024,960    ربح  السنة  قبل الضرائب ومكافأت أعضاء مجلس االدارة
 -  -   حصة منسسة الكويت للتقدم العلمي

 -  -   ضريبة د(م العمالة الوطنية
 -  -   حصة الزكاة

  561,591ل  351,297    الضرائب (ن شركات أجنبية
  125,000ل  (148,750)  ¤  مكافرت أ(ضاي مجلي اإلدارة

 10,500,388  11,227,507    ربح  السنة

      
      الخاص بـ :

 10,819,372  11,435,414    مساهمي الشركة األم
  318,984ل  (207,907)   الحصص غير المسيطرة

 10,500,388  11,227,507    ربح  السنة

      
      ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة األم

      من العمليات المستمرة

 7.01  8.39  28 لفلي والمخففة ربحية السهم األساسية 

      من العمليات غير المستمرة

 0.54  -  28 لفلي والمخففة ربحية السهم األساسية 
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