
 

 

 2015 لعام اإلدارةكلمة رئيس مجلس  -

 2015التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية لعام  -

 2015البيانات المالية لعام  -



 

 

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 السادة مساهمي شركة مجموعة عارف االستثمارية المحترمين

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 مرفقا به 2015لسععع ة للشعععركة السععع و   يديكم التقريربين مجلس إدارة شعععركة مجموعة عارف االسعععتثمارية  يضععع 

 .31/12/2015في  المالية الم تهيةالمدققة للس ة البيانات المالية 

 -المساهمين: حضرات السادة 

استمرار التحديات التي تواجهها الشركة نتيجة ضعف األداء االقتصادي ومؤشراته على ال يخفي عليكم  فإنهبداية 
سهال أو هينا على الشركة وشركاتها لم يكن  2015عام  أنجميع مستوياته المحلية واإلقليمية والعربية والعالمية. و 

كة جبارة وحثيثة من أجل المحافظة على الشر جهود  ومع ذلك فأن الشركة وجميع العاملين فيها بذلوا التابعة أيضا،
 السابقة تاوتنميتها بقدر المستطاع لمقابلة االلتزامات المالية الكبيرة التي ورثتها اإلدارة الحالية من اإلدار  وأصولها

 لشركة.ل

 : اآلتية النتائجحققت المجموعة وبتوفيقه بفضل هللا 

عن العام كويتي(  دي ارعشرون مائة وثالثون ألف وتسعو )مليون وخمسةد.ك  1,035,920صافي ربح قدره  -

ثالثمائة وتسعة وتسعون وستمائة وثمانية د.ك ) 399,638 ربح وقدره، خصص م ها لمساهمي الشركة األم 2015

 5,238,718صافي ربح قدره  مقابل فلس للسهم الواحد 1.7مقدارها ربحية أ  بواق   دي ار كويتي ال غير(وثالثون 

، خصص 2014عن العام د.ك )خمسة ماليين ومائتين وثمانية وثالثون ألف وسبعمائة وثمانية عشر دي ار كويتي( 

وستة د.ك )خمسمائة واث ين وستون ألف وستمائة  (562,656)مبلغ وقدره خسارة م ها لمساهمي الشركة األم 

 .  فلس للسهم الواحد (2خسارة)أ  بواق   وخمسون دي ار كويتي ال غير(

ثمانية وثالثون ة ومائوثالثستون مليون  وأث ينأربعمائة د.ك ) 462,338,021المجموعة بلغ إجمالي أصول كما  -

د.ك )أربعمائة وثالثة وثالثون مليون  433,293,975في حين إنها كانت  كويتي(واحد وعشرون دي ار و ألف

 .2014في العام  الف وتسعمائة وخمسة وسبعون دي ار كويتي( ومائتين وثالثة وتسعون

 



 

 

تسعمائة وسبعة مليون و وسبعة وثالثونمائة د.ك ) 137,997,619 مبلغ 2015لعام   بلغت حقوق المساهمينو -

د.ك )خمسة  25,805,393خصص م ها لمساهمي الشركة االم  كويتي(دي ار و تسعة عشر مائة ستو وتسعون الف

د.ك )مائة  140,800,162مقابل وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة ألف وثالثمائة وثالثة وتسعون دي ار كويتي( 

م ها لمساهمي الشركة االم  كويتي( خصصواربعون مليون وثمانمائة الف ومائة واث ين وستون دي ار 

.ك ) اث ين وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف وثالثمائة وواحد وثالثون دي ار د 22,875,331

 .2014في العام  كويتي( 

عشر مليون  خمسةد.ك  15,979,731 تبلغحيث  % 8حوالي مصروفات المجموعة ب سبة كما انخفضت  -

 2014مقارنةً بالعام  2015عن العام  (دي ار كويتي وتسعمائة وتسعة وسبعون الف وسبعمائة وواحد وثالثون

وثالثة وعشرون  سبعة عشر مليون وثالثمائة وخمسة وأربعون الف وخمسمائةد.ك ) 17,345,523 والتي بلغت 

 .(دي ار كويتي

الزميلة في إعادة ترتيب أولوياتها وأوضاعها المالية والتابعة  هاومساندة شركات دعمالمجموعة في  تاستمر كما -

 بما يخدم مساهمي المجموعة.وت مية أصولها االستثمارية 

 

هودها نحو للشركة ومساندتكم لها في جالمستمر الشكر والتقدير على دعمكم بوجه لكم توفي الختام ال يسعنا إال أن ن
في لعاملين والشكر الموصول لجميع ا إليه،ونأمل أن يستمر هذا النهج لتحقيق ما تصبون  ،البقاء والوفاء بالتزاماتها

 .باإليجاب على تفانيهم بالعمل لتحقيق أفضل اإلنجازات التي تعود على الشركة ومساهميهاالشركة 

 

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

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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