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 اجلوهرية املعلومة

بالصحف صباح ما قد مت تداوله  رد وتعقيب شركة جمموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع على

مستشار مالي  املركز املالي الكوييتلـــ شركة مستشفيات الضمان الصحي  تعينياليوم حول 

ة شركة جمموعة عربي القابضة يف شركة مستشفيات إلدارة عملية املزاد اخلاص حبص

 الضمان الصحي

 

ما هو إال فصل من يف كثري من الصحف اليوم صباح حنيطكم علمًا أن ما قد مت تداوله بدايًة، 

واألطراف )الشريك االسرتاتيجي( فصول اخلالف املثار بني شركة جمموعة عربي القابضة 

، ولعل هذا اخلالف احلاصل بني الشركات املعنية بإدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي

سالفة الذكر ليس وليد اللحظة، فشركة جمموعة عربي القابضة قد بدأت خالفها الذي ترى 

يبة العادل أن يف قضاء دولتنا احلبوواثقًة  على أسس قانونية منذ أعوام عدة، آملًة أنه مبين

 ينصرها يف موقفها.

 

ن اإلجراءات املتخذة من قبل اهليئة العامة لالستثمار إفأما بشأن اخلرب املتداول صباح اليوم، 

مت  قد حول قضيتني أساسيتنيمستمرة، على الرغم من أن الشركة هلا نزاع قائم باحملكمة 

 -:، وهمااإلفصاح عنهم سابقًا

اسبة وكيل املؤسسني عن حملندب خبري ــــ واملتعلقة ب ،193/2019ية رقم القض .1

حكم ، وهى حمجوزة للشركة مستشفيات الضمان الصحي تأسيسإجراءات كيفية 

 .13/09/2021بتاريخ 

ق املال سواأقرار اجمللس التأدييب هليئة ووقف إلغاء  بـــ تعلقةوامل، 5/2021رقم القضية  .2

شركة يف  القابضة شركة جمموعة عربي) الشريك االسرتاتيجي( بشأن املضي ببيع أسهم 

 .05/09/2021واملؤجلة لتاريخ ، الصحي مستشفيات الضمان
 

من كلمة قضائنا العادل ملا فيه تنتظر شركة مستشفيات الضمان الصحي أن  وكان حري

علمًا بأن قرار املوافقة وعدم خلط األوراق على املستفيدين، خماطرة على املستثمر حسن النية، 

 على البيع قد مت مبوجب قرار إداري صادر من قبل هيئة أسواق املا ل، وقد مت الطعن فيه.

 

تود إحاطة مساهميها )الشريك االسرتاتيجي( ختامًا فإن شركة جمموعة عربي القابضة و

الكرام أن الشركة لن تكف عن املطالبة حبقها وحق مساهميها الكرام ومستمرة يف مجيع 

 ة.اإلجراءات القانونية حلفظ تلك احلقوق، مع ثقتنا الوافرة يف قضاء دولة الكويت العادل

أثر املعلومة اجلوهرية على 

 املركز املالي للشركة

إلفصاح عن أي آثر طبقًا لسري اخلرب املنشور ليس جبديد بل تكملة إلجراءات سابقة، وسيتم ا

 اإلجراءات
 

 يتم ذكر األثر على املركز املالي يف حال كانت املعلومة اجلوهرية قابلة لقياس ذلك األثر، ويستثنى

 .املمارسات وما يشبهها من عقوداألثر املالي الناتج عن املناقصات و 

 

 إذا قامت شركة مدرجة من ضمن جمموعة باإلفصاح عن معلومة جوهرية ختصها وهلا انعكاس مؤثر

 على باقي الشركات املدرجة من ضمن اجملموعة، فإن واجب اإلفصاح على باقي الشركات املدرجة ذات

 على تلك الشركة بعينهاالعالقة يقتصر على ذكر املعلومة واألثر املالي املرتتب 




