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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( بيان الدخل 

 2021 يوليو 31المنتهية في  للفترة

 
 منتهية في ر الأشه الثالثة

  يوليو 31
 منتهية في ر الشهأ  تسعةال

 يوليو 31

  2021 2020  2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   إيضاح 

       يرادات اإل

 6,005,608 5,565,488  1,856,735 1,747,583  من خدمات مقدمة إيرادات

 1,749,341 1,539,368  572,822 520,868  من أنشطة عقارية  إيرادات

 418,314 894,834  108,967 98,160  من عقود إنشاءات إيرادات

  

─────── ───────  ─────── ─────── 

  2,366,611 2,538,524  7,999,690 8,173,263 

  

─────── ───────  ─────── ─────── 

       يراداتاإل ةلفتك

 4,505,637 4,585,743  1,414,421 1,506,174  تكلفة خدمات مقدمة

 151,925 260,880  39,798 70,361  أنشطة عقارية  تكلفة

 553,141 1,259,864  160,883 223,516  تكلفة عقود إنشاءات 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

  1,800,051 1,615,102  6,106,487 5,210,703 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 2,962,560 1,893,203  923,422 566,560  مجمل الربح

       

 (670,435) (93,858)  (376,876) 34,890   متوقعةالئتمان الخسائر ا( مخصص) در

 (1,049,722) (941,588)  (338,338) (277,944)  مصروفات عمومية وإدارية

  

─────── ───────  ─────── ─────── 

 1,242,403 857,757  208,208 323,506  الربح من العمليات 
       

 5,919 -      - -  زميلة اتحصة في نتائج شرك

 (229,641) -      - -  خسارة من بيع شركة زميلة

 (677,912) 47,769  17,523 14,761  استثمار( خسائر) إيراداتصافي 

 36,768 89,437  2,779 9,271  أخرى  إيرادات

 (323,661) (188,953)  (88,171) (57,514)  ابحة مري ئندال تكاليف تمويل

 (246,943) (174,555)  (80,343) (57,271)  تأجير كاليف تمويل لمطلوباتت

  

─────── ───────  ─────── ─────── 

دعم  (  خسارة)ربح   قبل مخصص ضريبة  الفترة 

 (193,067) 631,455  59,996 232,753                العمالة الوطنية والزكاة
       

     - (16,493)      - (3,648)  وطنية مالة العال دعمة يبرض

     - (6,597)      - (1,459)  الزكاة

  

─────── ───────  ─────── ─────── 

 (193,067) 608,365  59,996 227,646  الفترة ( خسارة)ربح 

  

═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 
       

  فلس (0.43)   فلس 1.35   فلس 0.13   فلس 0.51 5 ففةة والمخيالسهم األساس( خسارة) بحيةر

  ═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الدخل الشامل  بيان 

 2021 يوليو 31المنتهية في  رةللفت

 
 منتهية في ر الأشه الثالثة

 يوليو 31
 
 

 منتهية في ر الشهأ  تسعةال
 ليووي 31

 2021 2020 2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي 
     

 (193,067) 608,365 59,996 227,646 الفترة  ( خسارة)ربح 

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

     أخرى شاملة  خسائر

بيان الدخل المرحلي   إلىتصنيفها  دةعاإ قد يتم يتم أو بنود
     ت الحقة:في فتراع المجم المكثف

 117 -     - - يات أجنبيةعمل لية ناتجة من تحويفروق تحويل عمالت أجنب -

جنبية عند بيع شركة احتياطي تحويل عمالت أإعادة إدراج  -

 (33,785) -     - - زميلة

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 - -     - (33,668) 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

بيان الدخل المرحلي   إلىالحًقا تصنيفها   يتم إعادة لن بنود
     المكثف المجمع في فترات الحقة:

لموجودات مالية مدرجة بالقيمة   التغير في القيمة العادلة -

 (356,506) - (290,789) - رادات الشاملة األخرى العادلة من خالل اإلي

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 - (290,789) - (356,506) 

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 (390,174) - (290,789) - للفترة   أخرىشاملة  خسائر

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 (583,241) 608,365 (230,793) 227,646 ة  ة للفترالشامل( لخسائرا) يراداتإجمالي اإل

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 

 

 




