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Date: 07/08/2022
KREC/FIN/2022/
To: Boursa Kuwait Company

المحترمين

 شركة بورصة الكويت/ السادة

Subject: Results of Board of Directors
meeting of Kuwait Real Estate
Company

 نتائج إجتماع مجلس إدارة:الموضوع

Reference to the above mentioned subject, we
are pleased to inform you that the Board of
Directors held its meeting on Sunday 07/08/2022
at 01:00 PM where the Interim Condensed
Consolidated Financial Information for the Six
month period ending on 30/06/2022 have been
discussed and approved.
Please find enclosed the Results form of
financial for the period ending 30/06/2022.

 يرجى العلم بأن مجلس،باإلشارة إلى الموضوع أعاله

شركة عقارات الكويت
اإلدارة قد عقد إجتماعه في يوم األحد الموافق
 ظهرا وقد تم مناقشة70:77  في تمام الساعة2722/70/70
وإعتماد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة
.2722/70/07 الستة أشهر المنتهية في
للفترة المنتهية في

نرفق لكم نموذج نتائج البيانات المالية
.2722/70/07

Reference to “continuing Obligations in the
Premier Market” of Boursa – Kuwait Rule
Book issued as per decision No. (1) for year
2018, and since Kuwait Real Estate Company
has been classified in the Premier Market, We
would like to announce that the quarterly
Analyst / Investor Conference will be held at
01:00 PM (Kuwait Local Time) through (Live
Webcast) on Tuesday 09/08/2022, Analysts
and Investors and who is interested can
communicate with our company on the
following email address.
investor.relations@aqarat.com.kw

وعمال بمتطلبات قواعد البورصة الصادرة بموجب قرار
 وحيث أن شركة عقارات الكويت تم،2700 ) لسنة0(
 يسر شركة عقارات،تصنيفها ضمن مجموعة السوق األول
المستثمرين/الكويت اإلعالن عن موعد مؤتمر المحللين
الربع سنوي والذي تقرر عقده عن طريق بث مباشر على
) في تمام الساعةLive Webcast( شبكة اإلنترنت
 ظهرا (توقيت الكويت المحلي) من يوم الثالثاء70:77
 ويمكن للمستثمرين والمحللين.2722/70/70 الموافق
والمهتمين التواصل مع شركتنا على البريد اإللكتروني
:التالي

to provide them with the invitation and details
of participation in the conference
Best Regards

ليتم تزويدهم بالدعوة وتفاصيل المشاركة في المؤتمر

*CC:
CMA – Disclosure Dept.

investor.relations@aqarat.com.kw

،،،وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير

محمد نوري الحمد
مساعد نائب الرئيس إدارة الموارد البشرية
والشؤون اإلدارية

:* نسخة الى
 هيئة أسواق المال – إدارة االفصاح/ السادة

نموذج اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية
التاريخ
اسم الشركة المدرجة

2722/70/70
شركة عقارات الكويت (ش.م.ك.ع).

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة عقارات الكويت قد عقد إجتماعه في يوم األحد
الموافق  2722/70/70في تمام الساعة  70:77ظهرا وقد تم مناقشة وإعتماد
المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة الستة أشهر المنتهية في
.2722/06/30
وعليه ،نرفق لكم نموذج نتائج البيانات المالية للفترة المنتهية .2722/06/30
المعلومة الجوهرية

أثرالمعلومة الجوهرية على
المركز المالي للشركة

كما يسر شركة عقارات الكويت اإلعالن عن موعد مؤتمر المحللين/المستثمرين
الربع سنوي والذي تقرر عقده عن طريق بث مباشر على شبكة اإلنترنت ( Live
 )Webcastفي تمام الساعة  70:77ظهرا (توقيت الكويت المحلي) من يوم الثالثاء
الموافق  .2722/70/70ويمكن للمستثمرين والمحللين والمهتمين التواصل مع شركتنا
على البريد اإللكتروني التالي investor.relations@aqarat.com.kw :ليتم
تزويدهم بالدعوة وتفاصيل المشاركة في المؤتمر.
اليوجد تأثير على المركز المالي للشركة.

محمد نوري الحمد
مساعد نائب الرئيس
إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية

Disclosure of Material Information Form
Date

07/08/2022

Name of the Listed Company Kuwait Real Estate Company – KPSC

Please note that the Board of Directors of Kuwait Real Estate
Company held its meeting on Sunday 07/08/2022 at 01:00 PM
where the Interim Condensed Consolidated Financial
Information for the Six month period ending on 30/06/2022
have been discussed and approved.
Accordingly, we attach the Results form of financial for the
period ending 30/06/2022.
Also, we are pleased to announce that the quarterly Analyst /
Investor Conference will be held at 01:00 PM (Kuwait Local Time)
through (Live Webcast) on Tuesday 09/08/2022, Analysts and
Investors and who is interested can communicate with our
company on the following email address.
investor.relations@aqarat.com.kw, to provide them with the
invitation and details of participation in the conference

Material
information

Significant Effect of the
Material information on
the financial position of
the Company

No Impact on the company’s Financial Position

Mohammad Nouri Al- Hamad
Assistant VP- HR & Administration

