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 2022يوليو  27 التاريخ:

 

 املحترمين الكويت بورصة شركة الســـادة

 

 وبعــد،تحيــة طيبــة 

 

 افصاح مكملاملوضوع: 

  

أن إحدى الشركات التابعة  ، تعلن شركة ايفا للفنادق واملنتجعات ش.م.ك.ع2021أغسطس  02إلحاقا إلفصاحنا بتاريخ 

( مملوكة لشركة 1.2m sqfلها قد أبرمت اتفاقية مشروع مشترك لتطوير مشروع سكني فاخر على قطعة أرض بمساحة )

مليون دينار كويتي، مع العلم ان املشروع في مرحلة  57دبي بتكلفة تقديرية قدرها  –تابعة تقع في جزيرة النخلة جميرا 

جارية للمشروع سوف تعتمد حسب التصميم النهائي للمشروع، ومن املتوقع أن يكتمل تصميم و التصميم و العالمة الت

بالنظر إلى اتفاقية و ، 2025، و االنتهاء من املشروع بنهاية الربع الرابع من عام 2022بدء املشروع في الربع الرابع من عام 

مقابل شراء  مليون دينار كويتي( 23.62) درهم إماراتي مليون  282.85املشروع املشترك قام املستثمر بدفع مبلغ وقدره 

 .تصنيف االستثمار املحتفظ به كاستثمار في شركة محاصة وسيتم إعادة من األسهم.% 50

 

٪ من أسهم الشركة التابعة التي 25.45لبيع )طرف ذي صلة( عالوة على ذلك، أبرمت املجموعة اتفاقية أخرى مع مستثمر 

 6مليون درهم إماراتي ) 72حاصة كما هو موضح في الفقرة أعاله. قام املستثمر بدفع مبلغ وقدرة امل٪ من شركة 50تمتلك 

 مليون دينار كويتي( مقابل شراء هذه األسهم. 

 

 1.07) مليون درهم إماراتي 12قدره و إلى صافي ربح  وإعادة التصنيف هذا الترتيب فيالتابعة  اتسيؤدي دخول الشركو  

 .2022من عام  ثالثهذا األثر املالي في الربع ال وسيظهر مليون دينار كويتي(.

 

،والتقدير،وتفضلوا بقبول فائق االحترام   

 

 

 

 

 طــــــــــــالل جــاسم البحــــــــــــر 

 رئـيـــــــــــــــس مجلس اإلدارة  

 

 



 2022يوليو  27

 شركة ايفا للفنادق واملنتجعات ش.م.ك. عامة

 افصاح مكمل 

 2021 أغسطس 2

، تعلن شركة ايفا للفنادق واملنتجعات 2021أغسطس  02إلحاقا إلفصاحنا بتاريخ 

أن إحدى الشركات التابعة لها قد أبرمت اتفاقية مشروع مشترك لتطوير  ش.م.ك.ع

( مملوكة لشركة تابعة تقع في 1.2m sqfمشروع سكني فاخر على قطعة أرض بمساحة )

مليون دينار كويتي، مع العلم ان  57دبي بتكلفة تقديرية قدرها  –جزيرة النخلة جميرا 

جارية للمشروع سوف تعتمد حسب التصميم املشروع في مرحلة التصميم و العالمة الت

النهائي للمشروع، ومن املتوقع أن يكتمل تصميم و بدء املشروع في الربع الرابع من عام 

بالنظر إلى اتفاقية و ، 2025، و االنتهاء من املشروع بنهاية الربع الرابع من عام 2022

 23.62) درهم إماراتي مليون  282.85املشروع املشترك قام املستثمر بدفع مبلغ وقدره 

تصنيف االستثمار  وسيتم إعادة من األسهم.% 50مقابل شراء  مليون دينار كويتي(

 .املحتفظ به كاستثمار في شركة محاصة

 

لبيع )طرف ذي صككككككككككككلكككة( عالوة على ذلكككأ، أبرمكككت املاموعكككة اتفكككاقيكككة أخرى مع مسككككككككككككتثمر 

حاصة كما هو موضح في امل٪ من شركة 50٪ من أسهم الشركة التابعة التي تمتلأ 25.45

مليون دينكككار  6مليون درهم إمكككاراتي ) 72الفقرة أعاله. قكككام املسككككككككككككتثمر بكككدفع مبلغ وقكككدرة 

 كويتي( مقابل شراء هذه األسهم.

 12قدره و إلى صافي ربح  وإعادة التصنيف هذا الترتيب فيالتابعة  اتسيؤدي دخول الشرك

 ثالثهذا األثر املالي في الربع ال وسيظهر مليون دينار كويتي(. 1.07) مليون درهم إماراتي

 .2022من عام 
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