
 

 

 2014 لعام اإلدارةكلمة رئيس مجلس  -

 2014التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية لعام  -

 2014البيانات المالية لعام  -



 

 

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 السادة مساهمي شركة مجموعة عارف االستثمارية المحترمين

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

مرفقا به  2014السععع ول للةعععركة لسععع ة  ايديكم التقريريضعععج مجلد ردارة شعععركة مجموعة عارف االسعععتثمارية بين 

 .31/12/2014في  المالية الم تهيةالبيانات المالية المدققة للس ة 

 - واالخوة االعزاء: حضرات السادة المساهمين

 : اآلتية ال تائج 2014خالل الس ة المالية بفضل هللا وبع ايته حققت المجموعة 

 ردي ا عةروسبعمائة وثمانية ألف خمسة ماليين ومائتين وثمانية وثالثون د.ك ) 5,238,718قدره  صافي ربح -

خمسمائة د.ك ) (562,656)مبلغ وقدره خسارة الةركة األم ، خصص م ها لمساهمي 2014عن العام كويتي( 

 . فلد للسهم الواحد (2خسارة)أل بواقج  دي ار كويتي ال غير( وستمائة وستة وخمسون ألفواث ين وستون 

 وتسعونثون مليون ومائتين وثالثة أربعمائة وثالثة وثالد.ك ) 433,293,975المجموعة بلغ رجمالي أصول و -

 .2013 عن العام %8.6بانخفاض مقداره  دي ار كويتي( وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف

دي ار  ومائة واث ين وستون ألفمائة واربعون مليون وثمانمائة د.ك ) 140,800,162بلغت حقوق المساهمين و -

م ها لمساهمي الةركة االم مبلغ وقدره  خصص  2013العام  فيمقارنة  %18حوالي بارتفاع قدره  كويتي(

د.ك )اث ان وعةرون مليون وثمانمائة وسبعة وخمسون الف وثالثمائة وواحد وثالثين دي ار  22,875,331

 .كويتي(

سبعة عشر د.ك  17,375,957 تبلغحيث ، 2013عن العام  %31مصروفات المجموعة ب سبة انخفضت و -

  بمبلغمقارنةً  2014عن العام  (دي ار كويتي وتسعمائة وسبعة وخمسونمليون وثالثمائة وخمسة وسبعون الف 

عن العام  (دي ار كويتيخمسة وثالثون الف  و خمسة وعشرون مليون ومائتين وواحدد.ك ) 25,201,035

مصاريف ال بلغتحيث المصروفات العمومية واإلدارية انخفاض  رئيسي منبةكل قد نتج هذا التخفيض و. 2013

في العام ( وتسعمائة وخمسة واربعون ألفأربعة ماليين وثمانمائة وثمانون د.ك ) 4,880,945 العمومية واإلدارية

 (دي ار كويتي وستمائة وخمسة وخمسون ألف تسعة ماليين وثالثمائة وعةروند.ك ) 9,320,655مقابل  2014

 .%46 انخفاض نسبتهمحققة  2013في العام 



 

 

الزميلة في رعادة ترتيب أولوياتها وأوضاعها المالية والتابعة  هاومساندة شركات دعمالمجموعة في  استمرتهذا وقد  -

 مساهمي المجموعة.ويعود بال فج على بما يخدم 

ن ، هذه الديوكما استمرت المجموعة في مقابلة االلتزامات والديون المالية التي ورثتها من اإلدارات السابقة لها -

كاهل المجموعة وحدت كثيرا من قدراتها االستثمارية والمالية، في محاولة م ها لتعديل عدم االتزان  التي أثقلت

 في الميزانية العامة للةركة وتج يب الةركة المزيد من ال زف المالي. 

وعلى رأسها مجلد اإلدارة مجموعة عارف االستثمارية اإلدارة الحالية لعلى ان التأكيد فإنه ال يسع ي سوى  وختاما  

ماضية في تحقيق أهدافها وسداد ديونها كي تستطيج ال هوض مجدداً حماية لحقوقكم كمساهمين وهذا ال يأتي اال بدعمكم 

الدائم ل ا ليكون عوناً وزاداً نستلهم م ه الهمة والعزيمة في ظل ظروف اقتصادية واستثمارية شديدة القسوة محلياً ودولياً 

 ة االصولعلى غالبيالتي تةهدها الم طقة العربية والتي تؤثر ال شك الدامية والحروب السياسية وترات وفي ظل الت

  .للمجموعة الموجودة في هذه الم طقة االستثمارية

 

فكل الةكر لكم مساهمي ا على صبركم وحلمكم علي ا وكل الةكر للجهات الرقابية في دولت ا الحبيبة الكويت على حسن 

 قديرهم وكل الةكر ألخواني في مجلد اإلدارة وفي اإلدارة الت فيذية للمجموعة على تفانيهم وجهدهم المتميز.تفهمهم وت

 

 وصلي اللهم على سيدنا وقدوتنا محمد بن عبدهللا عليه أفضل الصالة والسالم،

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 






























































































































	الجمعية العمومية لعام 2014
	كلمة رئيس مجلس الإدارة التقرير السنوي 2014 مســــــــــــــــوده V2
	تقرير الهيئة الشرعية2014
	البيانات المالية لسنة 2014_Part1
	البيانات المالية لسنة 2014_Part2
	البيانات المالية لسنة 2014_Part3
	البيانات المالية لسنة 2014_Part4

