














 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 
 
 
 السادة أعضاء مجلس اإلدارة المحترمينإلى 

 )عامة(ش.م.ك.  – العقاريةشركة األرجان العالمية ل
 دولـة الكويـت

 
 مقدمة

وشركاتها   )عامة( )"الشركة األم"(ش.م.ك.    -لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف المرفق لشركة األرجان العالمية العقارية  
المرحلية بيانات األرباح أو الخســائر واألرباح أو الخســائر والدخل الشــامل اآلخر    وكذلك، 2022 يونيو  30كما فـــــــي    التابعة )"المجموعة"(

التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المجمعة المكثفة بيانات  والمجمعة المكثفة لفترة الثالثة أـشهر والـستة أـشهر المنتهية انذاك، 
ــتةلفترة  ــهر المنتهية انذاك. إن إعداد وعرذ  ذل المعلومات المالية المرحلية المجمعة  السـ ــبة الدولي رقم   المكثفة  أشـ  34وفقا لمعيار المحاسـ

المجمعة   "التقارير المالية المرحلية" من مسـوولية إدارة الشـركة األم. إن مسـووليتنا  ي التعبير عن نتيجة حول  ذل المعلومات المالية المرحلية
 على مراجعتنا. ثفة بناء  المك

 
 نطاق المراجعة

ــ ة" .  2410لقد تمت مراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم   ــتقل للمنشــ     "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المســ
ــتمل ــوولين عن المعلومات المالية   مبدئيا  إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة تشـ ــارات للمولفين المسـ ــتفسـ على توجيه اسـ

وفقا والمحاســبية وتيبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخر. . إن نياق المراجعة الفعلية أقل من ما  و ميبق في عملية التدقيق  
على علم بكافة األحداث الهامة التي من الممكن تحديد ا خالل عملية التدقيق ،   لمـعايير الـتدقيق الدولـية و ي بالـتالي ك تمكنـنا من الـت كـيد على أننا

 وبناء عليه فإننا ك نبدي رأيا يتعلق بالتدقيق . 
 

 االستنتاج 
من جميع النواحي   استنادا  إلى مراجعتنا ، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد ب ن المعلومات المالية المرحلية المجمعــــة المكثفة المرفقــــة لم تعد ،

 . 34المادية ، وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
ــتنادا  إلى مر ــافة إلى ذلك ، وإسـ جعتنا ، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة متفقة مع ما  و وارد في دفاتر الشـــركة األم ، اباإلضـ

، أية مخالفات ألحكام قانون   2022 يونيو 30أشــــهر المنتهية في    الســــتةورد إليه علمنا واعتقادنا لم يرد إلى علمنا خالل فترة وحســــ  ما 
ــركات رقم   ــنة    1الش ــركة األم  ، والتعديالت الالحقة عليهما ، وكئحته التنفيذية  2016لس ــي للش ــاس ــيس والنلام األس والتعديالت أو لعقد الت س
  . يوثر ماديا  في المركز المالي للشركة األم أو نتائج أعمالهاكان من الممكن أن على وجه الالحقة عليهما 

 
بشــــ ن  يئة أســــواق المال وتنليم األوراق المالية ،   2010لســــنة    7، خالل مراجعتنا لم يرد إلى علمنا أية مخالفات مادية للقانون رقم   كذلك

على وجه كان من الممكن أن يوثر ماديا  على المركز ،   2022 يونيو 30خالل الفترة المنتهـية في   ماوالتـعديالت الالحـقة عليهوكئحـته التنفـيذية  
 . مالي للشركة األم أو نتائج أعمالهاال
 
 
 
 

 د. شعي  عبدهللا شعي    

 دولــة الكـويت
 2022 أغسيس  14

 33مراق  حسابات مرخص فئة أ رقم   
RSM  البزيع وشركا م 
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 ش.م.ك. )عامة(   - شركة األرجان العالمية العقارية 
 وشركاتها التابعة

 )غير مدقق(المكثف المجمع المرحلي  األرباح أو الخسائربيان 
 2022يونيو  30للفترة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
 

 أشهر المنتهية في   الستة
 يونيو  30 

 أشهر المنتهية في  الثالثة 
   يونيو  30 

 

  ات إيضاح   2022  2021  2022  2021

 اإليجارات  إيرادات  صافي  11  644,463   577,159  1,418,677   1,240,222

 المنتجعات (خسائر)  أرباح  صافي  12  243,051   49,808  229,744   ( 175,616)

 واألنشية األخر.  المشاريع  خسائر  صافي  13  ( 281,294)  (7,516)  ( 353,790)  (103,905)

 نقديةأرباح    توزيعات    -  -  13,941   14,852

149,019  (39,875)  75,154  

 

(27,391)   

ــركات زميلة  حصــة  ــركة  من نتائج أعمال ش وش

 محاصة

-   1,627,000  -   1,627,000  6 

اح    ة  أرـب ادـل ة الـع ة من التغير في القيـم غير محقـق

 للعقارات اإلستثمارية

 مجمل ربح التشغيل    2,205,829   694,605  2,895,697   1,124,572

 مصروفات إدارية وعمومية    ( 533,167)  ( 585,448)  (1,029,796)  (1,126,964)

 ستهالكات وإيفاءاتا    (12,090)  (13,416)  (23,353)  (33,193)

 خسائر اإلئتمان المتوقعةمخصص  صافي      (18,900)  (80,815)  (37,800)  ( 131,501)

 التشغيلربح )خسارة(      1,641,672   14,926  1,804,748   ( 167,086)

 يةمصاريف تمويل    (1,163,412)  (1,378,340)  (2,331,272)  (2,648,206)

 مخصص ضرائ  لم يعد له ضرورة    -  -  -  1,617,431

 إيرادات إعفاء إيجارات    -  -  -  50,000

 فروقات عمالت أجنبية (خسائرأرباح )    162   3,215  ( 2,165)  (27,586)

(1,175,447)  (528,689 )  (1,360,199)   478,422   

قبل حصــة موســســة التقدم  الفترة  )خســارة(   ربح

 العلمي

 لتقدم العلميالكويت لحصة موسسة     -  1,809  -  -

 الفترة  )خسارة(   ربح   478,422   (1,358,390)  ( 528,689)  (1,175,447)

          

 بـ :  المتعلق          

 مسا مي الشركة األم    491,106   (1,351,386)  ( 504,326)  (1,150,383)

 الحصص غير المسييرة    (12,684)  ( 7,004)  (24,363)  (25,064)

(1,175,447)  (528,689 )  (1,358,390)   478,422    

(4.51 ) 

  

(1.98 ) 

 

(5.30 )  1.92  14 

والمخففة    األساااسااية  السااهم)خسااارة(   ربحية 

 بمساهمي الشركة األم )فلس(المتعلقة  

 
 

 ( تشكل جزءا  من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة. 18( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 ش.م.ك. )عامة( - شركة األرجان العالمية العقارية
 وشركاتها التابعة

 المكثف )غير مدقق(المجمع المرحلي  بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر
 2022يونيو  30للفترة المنتهية في 

     )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
 

 أشهر المنتهية في   الستة
 يونيو  30 

 أشهر المنتهية في  الثالثة 
   يونيو  30 

 

  إيضاح   2022  2021  2022  2021

          
 الفترة  (خسارة) ربح   478,422   (1,358,390)  ( 528,689)  (1,175,447)

          

 :الخسارة الشاملة األخرى          

     

 

 

  

 بيـان  بنود ممكن أن يعـاد تصـــــنيفهـا كحقـا إلى

الخســـــــائر أو    المجمع الـمرحـلي    األربـــاح 

 :  المكثف

 فروقات ترجمة عمالت من العمليات األجنبية   ( 119,587)  ( 266,071)  ( 5,261)  ( 473,518)

10,691  (111 )  246  (48)   

الدخل الشــــامل   من التغير في  المجموعة  حصــــة

 للشركات الزميلة  اآلخر

          

    

     

ا إلى بـيان األرـباح أو   لنبـند   يـعاد تصـــــنيـفه كحـق

 :المرحلي المكثفالمجمع   الخسائر

(19,897) 

 

(26,879) 

 

(24,187)  (16,177)  5 

ادـلة   القيـمة  لالتغير في القيـمة الـع ة ـب موجودات ـمالـي

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

   األخرى للفترة  ةالشامل  الخسارة  مجموع   ( 135,812)  ( 290,012)  (32,251)  ( 482,724)

 للفترة  )لخسارة الشاملةا(  الدخل الشاملمجموع     342,610   (1,648,402)  ( 560,940)  (1,658,171)

          

 بـ :  المتعلق         

 مسا مي الشركة األم     355,294   (1,641,398)  ( 544,077)  (1,633,107)

 الحصص غير المسييرة   (12,684)  ( 7,004)  (16,863)  (25,064)

(1,658,171)  (560,940 )  (1,648,402)   342,610    

          

 
 ( تشكل جزءا  من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة. 18( إلى )1المرفقة من )إن اإليضاحات 

 

 

 




