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 2019  2020 إيضاح  

 18,024  15,341  إيرادات التسهيالت االئتمانية 

 744  403 8 حصة في نتائج شركات زميلة 

 969  584  إيرادات فوائد

 49  117  إيرادات أخرى 

 235  201  إيرادات تأجير من عقار استثماري 

 5,129  242 17 صافي أرباح من استثمارات  

 38  (157) 9 يةلعقارات استثمارلالالتغير في القيمة العادلة 

 153  -   بيع استثمارات عقاريةربح 

 7,317  1,390    األخرى  يراداتمجموع اإل

     

 ( 5,729)  (3,458)  تكاليف اقتراض 

 ( 3,073)  (2,254)  تكاليف موظفين ومصاريف متعلقة بها

 ( 1,015)  (1,176)  مصاريف عمومية وإدارية 

 ( 28)  (45)  صافي خسائر ترجمة عمالت أجنبية 

 -  (3,207)  خسارة تأجيل األقساط االئتمانية 

 ( 9,845)  (10,140)  مجموع المصاريف  

 15,496  6,591  االئتمان  الربح قبل مخصص خسائر )الخسارة(/ 

 ( 1,543)  (7,231) 6 خسائر االئتمانمخصص  

 13,953  (640)  أعضاء مجلس اإلدارة  الضرائب ومكافأةالربح قبل 

 ( 140)  -  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 ( 347)  -  ضريبة دعم العمالة الوطنية  

 ( 132)  -  الزكاة

 ( 144)  -  أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة 

 13,190  (640)  ربح السنة)خسارة(/  

     

       يوزع كالتالي: 

 13,181  (650)  مساهمي الشركة األم  ل

 9  10  مسيطرة  الغير لحقوق الجهات 

  (640)  13,190 

 26  (1) 18 فلس  -  همـالس يـةربح)خسارة(/  

 

 

.إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة
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  2020  2019 

 13,190  (640)  ربح السنة)خسارة(/  

     بنود الدخل الشامل األخرى 

     يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة  البنود 

 802  (1,234)  التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 50  -  إعادة تقييم أرض ربح 

     بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة 

 63  265  عمالت أجنبية ترجمة تعديالت 

 915  (969)  الدخل الشامل اآلخر للسنة /الخسارة( )

 14,105  (1,609)  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

     

       توزع كما يلي: 

 14,096  (1,612)  مساهمي الشركة األم  ل

 9  3    لحقوق الجهات الغير مسيطرة 

  (1,609)  14,105 

 

 

المجمعة. تشكل جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية  المرفقة إن اإليضاحات










