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 الســادة شركـة بورصـة الكـويت املحتـرميـــن

 

 

 ،دـــــــــة وبعـــــــة طيبـــــــــتحي

 

 لــــمـاح مكـــــــافصوع: ــــــاملوض

 

 إلفصــــااملا ا فر     
ً
، والذي تضــــإلن اإلفصــــال ةن معالةة الاــــركة  و ــــا  شــــركة 2021ابريل  25إلحاقا

تابعة لها، شـــركة ايفا فونمونت بيإلبال  لافملادا وا ملتتعات، توصـــات إلق اتفاا يتخـــ ا بتكارم الاـــركة من 

ا فونمونت بيإلبال  لافملادا د.ك وبيادة رأس مال شــــــــــركة ايف 0.040ماكيتها    الاــــــــــركة التابعة بإلبا  وقدرة 

د.ك، وســـــــي ت  ةن  4,209,383وا ملتتعات، من خالل مســـــــيدإلر رديد رطري صون  ي صـــــــاة  بإلبا  وقدرة 

د.ك وربح متوقع نييتـــة ةكح ااتيـــاط  ةإلالت أرملايـــة  عـــادل  234,221هـــذا التكـــارم خســـــــــــــــارة بإلتـــدار 

 د.ك. 2,425,388

 

 من الربع يرجق العام بأن ا ثر ا ال  ا توقع والذي ســـــــــ
ً
ي ت  ةن هذه الصـــــــــفتة ســـــــــييهر    الربع الدا   بد 

 ةلق نحو ما ورد    اإلفصال السابق. 2021الدالث من ةام 

 

 وافـــــــــر التحيــــــــــة،،ـول ــــــبتبوا ـــــــوتفضـا      

 

 طـــالل راســــم البحر  

   رئيح متاح اإلدارة  

 



 إلفصاااااااااااااا  ا          
ً
، و لذي تضااااااااااااا    إلفصاااااااااااااا     2021 بريل  25إلحاقا

معالجة  لشركة ألوضاع شركة تابعة لها، شركة  يفا فيرمونت زي بال  للف ادق 

و   تجعات، توصااالت إلت  تفاق يي اااار بتلا ك  لشاااركة م  ملالشرا     لشاااركة 

ا فيرمونت زي بال  د.ك وزيادة  أس مال شاااااااااااااركة  يف 0.040 لتابعة ب بلغ وقد ة 

للف ادق و   تجعات، م  خالل مساااااااااااارف ر رديد صلر( بير غي صاااااااااااالة  ب بلغ 

 234,221د.ك، وساااااااالذت     اذ   لتلا ك خسااااااااا ة ب يد    4,209,383وقد ة 

 2,425,388د.ك و بح متوقع نرلجاااااة  اي   تلاااااالب   الت أر  لاااااة  عاااااادل 

 د.ك.

 

لذت     اذه  لصاااافية ساااال هر    يرجت  لعلم بأن  ألثر   ال    توقع و لذي ساااا

 م   لربع  لفالث م   ام 
ً
 لت نحو ما و د     إلفصاااااااااااااا   2021 لربع  لفانب بدال

  لسابق.

 سل هر 
ً
 ألثر   ال    توقع و لذي سلذت     اذه  لصفية     لربع  لفانب بدال

 نحو ما و د     إلفصا   لسابق.  لت 2021م   لربع  لفالث م   ام 
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