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Arabi Holding Group Co. K.P.s.c 

Quarterly Financial Statement Results Form 

I 
f 

(Q2) 
Kuwaiti Company (KWD) 

Financial Quarter Ended on 

Company Name 
Arabi Holding Group Co (K.P.S.C) 

(%)~1 4..i..Jil...ll ~~ ~~ oji! 
6-Month 

Change(%) 
Comparative Period 

-----t 
30/6/2018 

(64.7)% 303,808 

I 

(64.7)% 1.84 

- I 

10.8% I 139,143,374 

6.1% 238,347,561 

I 

~ (9.7)% I 149,132,243 

---r-

7.5% 203 712 454 

30/6/2019 

07/08/2019 

~~~~~loji! 
Current 6-Month 

Period 

30/06/2019 

107,111 

. I --

0.65 

154,235,585 

252./97,618 

134,659,407 

218 894 342 

('F"1ill ~)I) ~~141W1 .:..t..~l ~w ~j_,...; 
( .~ . .l) ~fill wi.S~I 

.) ~I ~yJI ;;_;ill 

-~y:.\1~1 

·lull u .. 
Statement 

/J14.Sy:.\l ~~(.)-<'WI oJ~I/~)1.)~ 

Net Profit (Loss) represents the amount 
a~ributable ~o the owners of the parent Company 

. (uJ!) ~1_, ~L....YI ~I ;;.JL...::..f~.J 
" 

Basic & Diluted Earnings per Share (fils) 

4..l_,l..li.JI wl.l..?. _,.JI 

Current Assets 
-- --

wl.l..?._,.JI J4l 

Total Assets 
-

4..l_,l..li.JI w~_,lh.JI 

Current Liabilities 
- -

..:...~_,lh.JI J4l 

Total Liabilities 

I 

-/ Y. I 4£~\ ~~ 4....:.W\ ~~ t.iJb ~4) 
(6.8)% 27,531,048 25,667,679 Total Equity attributable to the owners of the 

I Parent Company 
~ - -- -----'-----j 

4}J' .~.-;11 ..:...l.li.J:!')/1 J4l 
(7.1)% 54,838,595 50,918,920 

Total Operating Revenue 

r- ~~ (o L....:..ll) ) 1 .)~ -- _) ~ .. 
14.6% 5,639,623 6,460,725 

Net Operating Profit (Loss) 
t--

t_,h..ll JWI l)"I.J (~.JA (.JL..i:..) c~) 
(620)% 1.74 (9.04)% Retained Profit {loss)/ Paid up Capital 
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Arabi Holding Group Co. K.P.s.c 

(%)~1 
w\l.JI ~"WI &.)1 <)WI ~"WI &YI 
Second Quarter Second Quarter 

Comparative Current Period 
Period __J 

30/6/2018 ~ 30/6/2019 

Change(%) 

46.0% 293,372 428,443 

46.1% 1.78 2.60 

u4.J' 
Statement 

r ~~ ~ y;.ll ~~ u-oWI o .J~If~)\ .)l.....::. 
Net Profit (Loss) represents the amount 

attributable to the owners of the parent I 
Company 

(- . t~)4oo.;,.JI ~t....~ l _. .11 0 1 .. ~ ,~ u= J - re-' _)~ - . .) 

1---- -------t-
Basic & Diluted Earnings per Share (fils) 

----------+---------
(8.6)% 

;;,,,. ,7,;}1 wl..li.J:l';/1 J4l 
Total Operating Revenue 

29,871,482 27,311,488 
---------,,--:-

22.6% 
~1 ('0 t.....;,JI) )1 . ~L...::. 
-- _) ~ 1.,? 

Net Operating Profit (Loss) 
3,121,527 3,825,950 

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

Profit reduce due to the increase in loss from 
Investment in Associates and increase in 
finance cost. 

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

Nil 

t Total Expenditures incurred from dealing with 
related parties (value, KWD} 

KD 336,561 

i 
• Auditor Report Attached 

~~ ~~j ul~'il ~~~\.lUll u.- ~l.ll..>.~'il ~~~ ~ 
(.~ • .l~l) 

~~j ul~'il ~~\.lUll u.- ~a.J~I ~~~ ~ 
(.~ • .l~l)~l 

~_,11~1 
Title 
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 شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك. (عامة) 
 دولة الكويت

 
  الحسابات المستقل إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارةتقرير مراجعة مراقب 

 
  تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 
  مقدمة

لشركة األم") وشركاتھا لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك. (عامة) ("ا
، والبيانات المرحلية المكثفة المجمعة للدخل والدخل الشامل والتغيرات في 2019يونيو  30يشار إليھا مجتمعة باسم "المجموعة") كما في التابعة (

ذه وعرض ھحقوق الملكية والتدفقات النقدية ذات الصلة لفترة الستة أشھر المنتھية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة األم ھي المسؤولة عن إعداد 
 "التقارير المالية المرحلية".  34المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 
  ستنتاج حول ھذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بناء على مراجعتنا.إي إبداء إن مسؤوليتنا ھ

 
 نطاق المراجعة

: "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مراقب الحسابات 2410الدولي المطبق على مھام المراجعة لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار 
لين عن المستقل للمنشأة". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، بصفة رئيسية، توجيه االستفسارات إلى الموظفين المسئو

بيق إجراءات المراجعة التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل جوھري من نطاق األمور المالية والمحاسبية وتط
مة التي يمكن التدقيق الذي يتم وفقًا لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنكون على دراية بكافة األمور المھ

 يق. لذلك فإننا ال نبدي رأيا يتعلق بالتدقيق. تحديدھا من خالل التدق
 

  ستنتاجإلا
ة النواحي إلى مراجعتنا، فانه لم يرد لعلمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادھا من كاف ستناداً إ

 (التقارير المالية المرحلية). 34المادية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 خرآأمر 
بتاريخ  2019يونيو  30للفترة النتھية قي  حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةمتحفظ   ستنتاجإ ه تم إبداءنتباھكم إلى حقيقة أنإنوجه 

ئتمانية المتوقعة بشأن متطلبات إللتأثير المحتمل لمخصص الخسائر ا، نظًرا ألن المجموعة كانت ال تزال في مرحلة تقييم ا2018 أغسطس 13
 .9لمالية تطبيق المعيار الدولي للتقارير ا

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية واألمور التنظيمية األخرى

 
كذلك، لم يرد باإلضافة إلى ذلك، وبناء على مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع الدفاتر المحاسبية للشركة األم. 

والئحته التنفيذية وتعديالتھما، أو لعقد التأسيس والنظام األساسي  2016لسنة  1الشركات رقم لعلمنا ما يشير إلى حدوث مخالفات ألحكام قانون 
، على وجه يؤثر ماديًا في نشاط المجموعة أو في مركزھا المالي 2019يونيو  30للشركة األم وتعديالتھما، خالل فترة الستة أشھر المنتھية في 

 المجمع.
 

 
 
 

 قيس محمد النصف          
 فئة "أ" 38مراقب حسابات ترخيص رقم  
 BDO النصف وشركاه 

 
 2019 ……………….الكويت: 




