












 اتها التابعة ش.م.ك.ع. وشرك -ة التسهيالت التجاريركة ش

 دولة الكويـــت 

 2022مارس  31ية في الثالثة أشهر المنتهة مع لفترالمجف مرحلي المكثالالخسارة أو  حبيان الرب

 )غير مدقق( 

 )جميع المبالغ باأللف دينار كويتي( 
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 مارس  31 الثالثة أشهر المنتهية في إيضاح 

  2022  2021 

 3,447  3,085  ةاالئتماني تسهيالت الإيرادات 

     

 126  210 6 حصة في نتائج شركات زميلة 

 92  80  فوائد إيرادات

 01  19  أخرى  اتداري إ

 51  44    ماريةرادات إيجار من عقارات استث ي إ

 960  ,0033 10 من استثمارات  ربحصافي 

 -  43  عمالت أجنبيةترجمة  أرباحصافي 

 1,239  ,9933  مجموع اإليرادات األخرى 

     

 (594)  )6(48  أعباء تمويل

 (812)  (561)  هاتعلقة ب تكاليف موظفين ومصاريف م

 3)6(5  (363)  ية دارإو  ميةوممصاريف ع

 (32)  -  عمالت أجنبية ترجمة خسائر صافي 

 )1,80(3  ,1)(572  األخرىمجموع المصاريف 

 2,883  9124,  واالنخفاض في القيمة المتوقعة االئتمان ل مخصص خسائر ب ق حربال

 1,908  (423)  المتوقعة نيةئتمااالخسائر المخصص  رد ( / )تكوين

 1,794  4,489  ة ارس اإلد مجلاء عض أ  أةف اومكب  ائ ضرالقبل  حبرلا

 )(48  )(45  مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (162)  )(156  زكاة مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية وال

 (36)  )(36  مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 4,545  4,252  الفترة  ربح

     

     : لـ  العائد

 4,542  025,4  م  األ مساهمي الشركة

 3  2  مسيطرة  الغير حقوق الجهات 

  4,252  4,545 

 9  8 11 فلس  -  السهم ربحية

 

 المجمعة. المكثفة ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية   تشكل جزءً رفقة ت المإن اإليضاحا

 

 



 ة لتابعا اوشركاته ع.ش.م.ك. -ة جاريتشركة التسهيالت ال

 ـت دولة الكويــ

 2022 رسما 31تهية في لمنهر اة أشترة الثالثلمجمع لفامرحلي المكثف الوالدخل الشامل اآلخر  بيان الربح أو الخسارة

 )غير مدقق( 

 لف دينار كويتي( بالغ باأل)جميع الم
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 مارس  31 الثالثة أشهر المنتهية في 

 2022  2021 

 ,4554  524,2 الفترة   ربح

    مل اآلخر  اشل الالدخ 

    دة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة بنود يمكن إعا 

 4)(8  (7) يةترجمة عمالت أجنب خسارة 

    إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة ن يتم بنود ل 

 60  912 ر خآل ال لشامالعادلة من خالل الدخل ا القيمةب  ودات ماليةلموجالتغير في القيمة العادلة 

 12  905 للفترة خر  الدخل الشامل األ

 4,557  5,157 للفترة  الشامل   الدخلإجمالي  

    

    : لـ  العائد

 4,554  55,15 مساهمي الشركة األم  

 3  2 مسيطرة  الغير حقوق الجهات 

 5,157  4,557 

 

 المجمعة. ة كثفالمة رحلي ملا  ةلي لمااذه المعلومات ه ال يتجزأ من  تشكل جزءً ت المرفقة ايضاحإن اإل

 










