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 254/2022اإلشارة :ع ق /                                                                                                                         15/08/2022التاريخ :

 احملرتمني                            السادة / بورصة الكويت 
 

 حتية طيبة وبعد،،،

 

املوضوع: منوذج نتائج البيانات املالية لشركة جمموعة عربي القابضة للربع الثاني املنتهية يف 

 2022يونيو  30

 

باإلشارة إىل املوضوع أعاله، وطبقًا للكتاب العاشر )اإلفصاح والشفافية( من الالئحة التنفيذية 

، بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية 2010( لسنة 7للقانون رقم )

وتعديالته، مرفق طيه منوذج نتائج البيانات املالية لشركة جمموعة عربي القابضة للربع 

قد إجتمع يوم األحد املوافق  ، علمًا بأن جملس اإلدارة2022يونيو  30الثاني املنتهية يف 

 ظهرًا وأقر البيانات املالية . 1:30الساعة  14/08/2022

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحرتام والتقدير،،،

 

 طارق املعوشرجي

 رئيس جملس اإلدارة
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Financial Results Form 
Kuwaiti Company (KWD) 

 البيانات املاليةنموذج نتائج 

 الشركات الكويتية )د.ك.(

 

Company Name اسم الشركة 

Arabi Group Holding Company  ع.ك.م.ش القابضة عربي مجموعة شركة 

 

Select from the list 2022-06-30 اختر من القائمة 

 

Board of Directors Meeting Date 2022-08-14 تاريخ اجتماع مجلس اإلدارة 

 

Required Documents املستندات الواجب إرفاقها بالنموذج 

Approved financial statements. 
Approved auditor's report 
This form shall not be deemed to be complete unless the 
documents mentioned above are provided 

 نسخة من البيانات املالية املعتمدة

 نسخة من تقرير مراقب الحسابات املعتمد

 ما 
ً
 لم يتم وإرفاق هذه املستنداتال يعتبر هذا النموذج مكتمال

 

 فترة الستة اشهر الحالية فترة الستة اشهر املقارنة التغيير )%(

 البيان

Statement 
Change (%) 

Six Month Comparative 
Period 

Six Month Current Period 

 2021-06-30 2022-06-30 

79.9% (3,671,169) (6,605,249) 

 )الخسارة( الخاص بمساهمي الشركة األمصافي الربح 

Net Profit (Loss) represents the amount 
attributable to the owners of the parent Company 

79.9% (22.25) (40.03) 
 ربحية )خسارة( السهم األساسية واملخففة

Basic & Diluted Earnings per Share 

3.0% 154,246,307 158,905,477 
 املوجودات املتداولة

Current Assets 

13.1% 281,511,570 318,514,490 
 إجمالي املوجودات

Total Assets 

27.5% 200,766,040 255,890,179 
 املطلوبات املتداولة

Current Liabilities 

17.6% 245,249,570 288,522,595 
 إجمالي املطلوبات

Total Liabilities 

(8.7)% 30,268,808 27,639,518 

 مساهمي الشركة األمالخاصة ب إجمالي حقوق امللكية

Total Equity attributable to the owners of the 
Parent Company 

(22.0)% 35,304,150 27,534,638 
 إجمالي اإليرادات التشغيلية

Total Operating Revenue 

4037.6% (197,128) (8,156,330) 
 صافي الربح )الخسارة( التشغيلية

Net Operating Profit (Loss) 

206.0% (23.27)% (71.20)% 
 الخسائر املتراكمة / رأس املال املدفوع

Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital  
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 الربع الثاني الحالي الربع الثاني املقارن  التغيير )%(
 البيان

Statement Change (%) 
 Second quarter 

Comparative Period 
Second quarter Current 

Period 

2021-06-30 2022-06-30 

(63.3)% (2,569,460) (944,243) 

 صافي الربح )الخسارة( الخاص بمساهمي الشركة األم

Net Profit (Loss) represents the amount 
attributable to the owners of the parent 
Company 

(63.3)% (15.57) (5.72) 
 ربحية )خسارة( السهم األساسية واملخففة

Basic & Diluted Earnings per Share 

(6.1)% 16,493,223 15,488,065 
 إجمالي اإليرادات التشغيلية

Total Operating Revenue 

335.1% (684,407) 1,608,736 
 صافي الربح )الخسارة( التشغيلية

Net Operating Profit (Loss) 

 Not Applicable for first Quarter  األول  الربع على ينطبق ال 

 

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

Increase losses due to the liquidation of letter of 
guarantee.   

 الكفاالت بعض تسييل إلى الخسائر  زيادة ترجع

 

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

NIL 
بلغ إجمالي اإليرادات من التعامالت مع األطراف 

 ذات الصلة )املبلغ د.ك.(

 

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

KD 334,734/- 
بلغ إجمالي املصروفات من التعامالت مع األطراف 

 ذات الصلة )املبلغ د.ك.(
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اقب الحسابات  Auditor Opinion  رأي مر

  .Unqualified Opinion 1 ☐ رأي غير متحفظ  .1

  .Qualified Opinion 2 ☒ متحفظرأي   .2

  .Disclaimer of Opinion 3 ☐ الرأيعدم إبداء   .3

  .Adverse Opinion 4 ☐ معاكسرأي   .4

 
 تعبئة يجب 4أو  3أو  2بحال اختيار بند رقم 

 ما لم يتم يوال الجدول التالي، 
ً
 تعبئتهعتبر هذا النموذج مكتمال

 
In the event of selecting item No. 2, 3 or 4, 
the following table must be filled out, and this form is not 
considered complete unless it is filled. 

 

اقب رأي نص  مر

 في ورد كما الحسابات

 التقرير

 كويتي دينار 125,711,000 مبلغ اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة املدرجة املالية املوجودات تتضمن ،2022 يونيو 30 في كما

. ك.م.ش القابضة عربي مجموعة شركة قبل من %26 بنسبة استثمار ملكية في تتمثل والتي( كويتي دينار 95,811,000: 2021 ديسمبر 31)

 شركة على الجوهري  تأثيرها فقدت أنها املجموعة إدارة ترى "(. ضمان( )"عامة. )ك.م.ش الصحي الضمان مستشفيات شركة في( عامة)

  املدرج"( ضمان( )"عامة. )ك.م.ش الصحي الضمان مستشفيات
ً
 ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنة خالل زميلة شركة في كاستثمار مسبقا

 31 في كما. اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة استثمار إلى االستثمار هذا تحويل املجموعة إدارة قررت ذلك، على وبناء. 2020

 دينار 5,032,487 بمبلغ محقق غير ربح عنه نتج والذي االستثمار لهذا تقييم إلجراء خارجي بخبير املجموعة استعانت وقد ،2021 ديسمبر

 به اإلعتراف تم كويتي، دينار 24,354,954 بلغ محقق غير ربح إثبات تم: 2020 ديسمبر 31) املجمع الشامل الدخل بيان في إثباته تم كويتي

 تزال وال االستثمار هذا بخصوص املجموعة وضد من مرفوعة قضائية دعاوى  توجد(. الجوهري  التأثير فقدان بتاريخ املجمع الدخل بيان في

 لهذا املحسابية املعالجة ثم ومن االستثمار ذلك في املجموعة ملكية نسبة على تؤثر قد والتي( 17 إيضاح) املحكمة أمام املداولة قيد

 ونتيجة. والدخل املالي للمركز املجمعة والبيانات املجمعة املكثفة املرحلية البيانات على صلة ذات أخرى  تعديالت أية إلى باإلضافة االستثمار،

( عامة. )ك.م.ش الصحي الضمان مستشفيات شركة في االستثمار على تعديالت أو التزامات أية هناك كانت إذا ما تحديد من نتمكن لم لذلك،

 ديسمبر 31 منذ السابقة والسنوات للفترات الشأن هذا في والرأي االستنتاج في التحفظ إبداء تم وبالتالي. صلة ذات أخرى  تعديالت وأي

 .التوالي على 2020

 تفصيلي شرح

 التي بالحالة

اقب استدعت  مر

 إلبداء الحسابات

 الرأي

 في استثمار تحت مثبتة كانت حيث الصحي، الضمان مستشفيات شركة في اإلستراتيجي الشريك حصة تمتلك القابضة عربي مجموعة إن

   املجموعة دفاتر في االستثمار تصنيف تغيير تم 2020 ديسمبر 31  وفي زميلة شركات
ً
 شركة في  اإلدارة مجلس تمثيل لفقدان وفقا

 في استثمار من ماراالستث تصنيف بإعادة قامت املجموعة إدارة فإن الدولية، املحاسبة معايير تتطلبه وملا الصحي الضمان مستشفيات

 هذا عن نتج وقد ذلك، في املحاسبي املعيار يتطلبه ما حسب اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة استثمار الى زميلة شركات

  ،2021 عام في ك.د 5،032،487 مبلغ و ،2020 عام في ك.د ألف  24،354 بلغ ربح تحقيق التغيير
ً
 من مرفوعة قضائية دعاوى  لوجود ونظرا

 قيمة على تعديالت أو التزامات أي هناك كانت إذا ما تحديد من الحسابات مراقب يتمكن لم االستثمار هذا بخصوص املجموعة ضد و

 نتيجة تنشأ قد التي االلتزامات تحديد حول  تحفظ بأخذ الحسابات مراقب دفع مما الصحي، الضمان مستشفيات شركة في االستثمار

 .القضائية األحكام

 التي الخطوات

 الشركة بها ستقوم

 رأي في ورد ما ملعالجة

اقب  الحسابات مر

 عربي مجموعة شركة بأحقية واملطالبة الصحي الضمان مستشفيات  شركة تأسيس إجراءات حول  القانونية اإلجراءات كافة أخذ تم

 الصادر التحفظ معالجة يتم سوف القضايا هذه أحكام صدور  وعند الصحي، الضمان مستشفيات شركة إدارة مجلس بدخول  القابضة

 الحسابات مراقب من

 الزمني الجدول 

 الخطوات لتنفيذ

 رأي في ورد ما ملعالجة

اقب  الحسابات مر

 2023 العام من األول  الربع خالل التحفظ هذا من اإلنتهاء املتوقع من
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Corporate Actions )استحقاقات األسهم )اإلجراءات املؤسسية 

  القيمة النسبة

 الش ئ 
 توزيعات نقدية

Cash Dividends 

 الش ئ 
  منحة أسهم توزيعات

Bonus Share 

 الش ئ 
 توزيعات أخرى 

Other Dividend 

 الش ئ 
 عدم توزيع أرباح

No Dividends 

 

  
 عالوة اإلصدار

 
 زيادة رأس املال

Issue Premium Capital Increase 

  
 املالتخفيض رأس 

Capital Decrease 

 

 االسم املسمى الوظيفي التوقيع ختم الشركة

Company Seal Signature Title Name 

 

 

اإلدارة مجلس رئيس املعوشرجي صقر محمد طارق    

 












