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Financial Quarter Ended on

30-09-2018

Company Name

الفترة المرحلية المنتهية في
اسم الشركة

National Industries Group Holding – KPSC

مجموعة الصناعات الوطنية القابضة – شركة مساهمة كويتية عامة

Board of Directors Meeting Date

تاريخ اجتماع مجلس اإلدارة
28-10-2018

)%( التغيير
Change (%)

فترة التسعة أشهر المقارنة
9-Month
Comparative Period
30/09/2017

فترة التسعة أشهر الحالية
Current 9-Month
Period
30/09/2018

339%

7,347,000

32,271,000

344%

5.5

24.4

22%

336,690,000

411,036,000

1%

1,271,906,000

1,282,283,000

-4%

493,017,000

474,011,000

-1%

761,746,000

758,095,000

1%

377,134,000

379,296,000

41%

123,819,000

174,975,000

110%

33,479,000

70,263,000

339%

5.40%

23.73%

البيان
Statement
)الخسارة( الخاص بمساهمي الشركة األم/صافي الربح
Net Profit (Loss) represents the amount
attributable to the owners of the parent
Company
)(خسارة) السهم األساسية والمخففة (فلس/ربحية
Basic & Diluted Earnings per Share (fils)
الموجودات المتداولة
Current Assets
إجمالي الموجودات
Total Assets
المطلوبات المتداولة
Current Liabilities
إجمالي المطلوبات
Total Liabilities
إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم
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Total Equity attributable to the owners of the
Parent Company
إجمالي اإليرادات التشغيلية
Total Operating Revenue
 (الخسارة) التشغيلية/صافي الربح
Net Operating Profit (Loss)
 رأس المال المدفوع/أرباح (خسائر) مرحلة
Retained Profit (Loss) / Paid-Up Share Capital

)البيانات المالية المرحلية (الربع الثالث
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)%( التغيير
Change (%)

الربع الثالث المقارن
Third Quarter
Comparative Period
30/09/2017

الربع الثالث الحالي
Third Quarter
Current Period
30/09/2018

248%

2,117,000

7,363,000

250%

1.6

5.6

28%

40,726,000

52,175,000

39%

11,727,000

16,267,000

البيان
Statement
الخسارة الخاص بمساهمي الشركة األم/صافي الربح
Net Profit (Loss) represents the amount
attributable to the owners of the parent
Company
)خسارة السهم األساسية والمخففة (فلس/ربحية
Basic & Diluted Earnings per Share (fils)
إجمالي اإليرادات التشغيلية
Total Operating Revenue
صافي الربح (الخسارة) التشغيلية
Net Operating Profit (Loss)

الخسارة/انخفاض صافي الربح/سبب ارتفاع

Increase/Decrease in Net Profit/(Loss) is due to

 ارتفاع في مجمل الربحارتفاع الربح من االستثماراتربح من بيع جزئي لشركة زميلة-

-Increase in the gross profit
-Increase in income from Investments
- Profit on partial disposal of associates

بلغ إجمالي االيرادات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة
).ك.(المبلغ د

Total Revenue realized from dealing with
related parties (value, KWD)

ال شيء

NIL

بلغ إجمالي المصروفات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة
).ك.(المبلغ د

Total Expenditures incurred from dealing with
related parties (value, KWD)
11,075,000

ختم الشركة
Company Seal

•

11,075,000

التوقيع
Signature

المسمى الوظيفي
Title

مرفق تقرير مراقب الحسابات

Auditor Report Attached
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