




 

 
Financial Results Form 
Kuwaiti Company (KWD) 2  

  املالية البيانات نتائج نموذج
  للشركات الكويتية (د.ك.)

 
 

 

ر (%)  التغي ي  الربع الثاني املقارن   البيان  الربع الثاني الحا

Statement Change (%) 
 Select from the list Select from the list

2020-06-30  2021-06-30 

77.2%  (1,450,357)  (2,569,460) 

ي الربح (الخسارة) الخاص بمساهم الشركة ٔالام   صا
Net Profit (Loss) represents the amount 
attributable to the owners of the parent 
Company

77.1%  (8.79)  (15.57) 
  السهم ٔالاساسية واملخففةربحية (خسارة) 

Basic & Diluted Earnings per Share 

21.1%  13,454,939  16,300,547 
ي ٕالايرادات التشغيلية  إجما

Total Operating Revenue 

124.4%  (305,003)  (684,407) 
ي الربح (الخسارة) التشغيلية  صا

Net Operating Profit (Loss) 
 Not Applicable for first Quarter   ى ينطبق ال   ٔالاول  الربع ع

 

Increase/Decrease in Net Profit (Loss) is due to ي الربح   )الخسارة( سبب ارتفاع/انخفاض صا

Increase the losses due to provision for excepted 
credit losses and increase the Finance cost. 

الخسائر ٕالائتمانية املتوقعة وزيادة  ى مخصصزيادة الخسائر ترجع إ
 تكاليف التمويل

 

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

ئ   ال
ي ٕالايرادات من التعامالت مع ٔالاطراف  بلغ إجما

 ذات الصلة (املبلغ د.ك.)

 

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

KD 346,734/‐  
ي املصروفات من التعامالت مع ٔالاطراف  بلغ إجما

 ذات الصلة (املبلغ د.ك.)
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 أعضاء مجلس اإلدارة المحترمين  / السادة

 

 شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك. )عامة(  

 دولة الكويت 

 

 مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  حولتقرير مراقب الحسابات المستقل 

 

 مقدمة
بمراجعة  لقد   المرفق  قمنا  المجمع  المكثف  المرحلي  المالي  المركز  )"الشركة  بيان  )عامة(  القابضة ش.م.ك.  مجموعة عربي  لشركة 

  ، ، والبيانات المرحلية المكثفة المجمعة للدخل2021 يونيو 30سم "المجموعة"( كما في إا التابعة )"يشار إليها مجتمعة ب األم"( وشركاته

هية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة األم هي  أشهر المنت   الستةوالتدفقات النقدية لفترة    ،والتغيرات في حقوق الملكية  ،والدخل الشامل

"التقارير المالية    (34رقم )  لمعيار المحاسبة الدولي   وفقا  المسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  

 مجمعة بناء على مراجعتنا.المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة ال

 

 نطاق المراجعة 

 2410للمعيار الدولي المطبق على مهام المراجعة    وفقا  باستثناء األمر المبين في فقرة "أساس االستنتاج المتحفظ"، لقد قمنا بمراجعتنا  

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مراقب الحسابات المستقل للمنشأة". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة  

الموظفين   إلى  االستفسارات  توجيه  رئيسية،  بصفة  والمحا   المسؤولينالمجمعة،  المالية  األمور  المراجعة  عن  إجراءات  وتطبيق  سبية 

للمعايير الدولية للتدقيق    وفقا  التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل جوهري من نطاق التدقيق الذي يتم  

الل التدقيق. لذلك فإننا وبالتالي ال يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنكون على دراية بكافة األمور المهمة التي يمكن تحديدها من خ

 ال نبدي رأيا يتعلق بالتدقيق. 

 

 أساس االستنتاج المتحفظ

الضمان الصح2020ديسمبر    31كما في   الجوهري على شركة مستشفيات  تأثيرها  فقدت  أنها  المجموعة  إدارة  ترى  ي ش.م.ك.ع.  ، 

كاستثمار في شركة زميلة. وبناء على ذلك، قررت إدارة المجموعة تحويل هذا االستثمار إلى استثمار بالقيمة  ا  )"ضمان"( المدرج مسبق

اآلخر.   الشامل  الدخل  تأثيرها  وقد  العادلة من خالل  فقدان  تاريخ  في  االستثمار  لهذا  تقييم  بخبير خارجي إلجراء  المجموعة  استعانت 

 31دينار كويتي والذي تم االعتراف به في بيان الدخل المجمع للسنة المنتهية في    24,354,954الجوهري والذي نتج عنه ربح يبلغ  

دعاوى  2020ديسمبر   توجد  المحكمة  قضائية  .  أمام  المداولة  قيد  تزال  وال  االستثمار  هذا  بخصوص  المجموعة  وضد  من  مرفوعة 

باإلضافة إلى أية    ،حسابية لهذا االستثمارمومن ثم المعالجة ال( والتي قد تؤثر على نسبة ملكية المجموعة في ذلك االستثمار  17)إيضاح  

لم   وبالتالي  الشأن.  بهذا  للمجموعة  المجمعة  المالية  والبيانات  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  بالمعلومات  تعديالت أخرى ذات صلة 

التزامات أو تعديالت على االستثمار في   أية  تحديد ما إذا كانت هناك  شركة مستشفيات الضمان الصحي ش.م.ك.ع. وأي  نتمكن من 

 . 2020ديسمبر  31تعديل آخر ذي صلة منذ السنة السابقة المنتهية في 

 

 االستنتاج المتحفظ

نعتقد   استنادا إلى مراجعتنا، باستثناء التأثيرات المحتملة لألمر المبين في فقرة "أساس االستنتاج المتحفظ"، فإنه لم يرد لعلمنا ما يجعلنا

المادية   النواحي  كافة  من  إعدادها  يتم  لم  المرفقة  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  ر  وفقا  بأن  الدولي  المحاسبة    قم لمعيار 

(34) . 

 

 أمورد على تأكي 

حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة فيما يتعلق  (7( و )إيضاح 1.1إلى )إيضاح نلفت انتباهكم بدون التحفظ في استنتاجنا، 

والتأخر في تحصيل الذمم    ، بإعادة جدولة القروض المتعثرة لدى المجموعة. نتيجة لتأثير جائحة فيروس كورونا على أعمال المجموعة

  يونيو  30كما في    من القروض  دينار كويتي  19,411,378  وقدره  مبلغتعثر  وإلغاء بعض عقود اإليرادات من قبل العمالء،    ،المدينة

. وقد أفادت إدارة المجموعة أنها بصدد إعادة جدولة هذه المبالغ مع البنوك. نتيجة لذلك، فإن الجزء المتداول للقروض يتجاوز  2021

 .  2021 يونيو 30الجزء غير المتداول وهو ما يؤدي إلى زيادة المطلوبات المتداولة عن الموجودات المتداولة كما في 

 










