
 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ش.م.ك. (عامة)   -  شركة األرجان العالمیة العقاریة 
 وشركاتھا التابعة

 دولة الكویت 
 المكثفةالمعلومات المالیة المرحلیة المجمعة 

 2022 سبتمبر 30للفترة المنتھیة في 
 (غیر مدققة) 

 مع
   المكثفة  المعلومات المالیة المرحلیة المجمعةتقریر المراجعة عن 

 
 
 

  



 

 

 
 ش.م.ك. (عامة)   -  شركة األرجان العالمیة العقاریة 

 وشركاتھا التابعة
 دولة الكویت 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المكثفةالمعلومات المالیة المرحلیة المجمعة 
 2022 سبتمبر 30للفترة المنتھیة في 

 (غیر مدققة) 
 مع

 المكثفة تقریر المراجعة عن المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة 
 
 
 
 

 
 

 المحتویات 
 
 
 
 
 

 المكثفة  تقریر المراجعة عن المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة
 

 
 صفحة 

 2 (غیر مدقق) المكثف المجمع بیان المركز المالي المرحلي 
 (غیر مدقق) المكثف  المجمع المرحلي  األرباح أو الخسائربیان 
 (غیر مدقق)  المكثف المجمع المرحلي  اآلخر الدخل الشاملاألرباح أو الخسائر وبیان 

 (غیر مدقق) المكثف  المجمع بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي 
 (غیر مدقق) المكثف المجمع بیان التدفقات النقدیة المرحلي 

3 
4 
5 
6 

  
 13 – 7 (غیر مدققة)المكثفة  یضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة إ

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقریر المراجعة عن المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة 
 
 
 السادة أعضاء مجلس اإلدارة المحترمینإلى 

 (عامة)ش.م.ك.  – العالمیة العقاریةشركة األرجان ل
 دولـة الكویـت

 
 مقدمة

وشركاتھا   (عامة) ("الشركة األم")ش.م.ك.    -لقد راجعنا بیان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف المرفق لشركة األرجان العالمیة العقاریة  
بتمبر 30كما فــــــي    التابعة ("المجموعة") ائر والدخل الـشامل اآلخر    وكذلك،  2022 ـس ائر واألرباح أو الخـس المرحلیة بیانات األرباح أو الخـس

التغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة المرحلیة المجمعة بیانات وأشــــھر المنتھیة آنذاك،   التســــعةالمجمعة المكثفة لفترة الثالثة أشــــھر و
وفقا لمعیار المحاسـبة الدولي رقم  المكثفة  اد وعرض ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعةأشـھر المنتھیة آنذاك. إن إعد التسـعةالمكثفة لفترة  

 "التقاریر المالیة المرحلیة" من مســــؤولیة إدارة الشــــركة األم. إن مســــؤولیتنا ھي التعبیر عن نتیجة حول ھذه المعلومات المالیة المرحلیة  34
 على مراجعتنا. المجمعة المكثفة بناءً 

 
 ق المراجعةنطا

إن      ."مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل المدقق المستقل للمنشأة"  2410لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي لمھام المراجعة رقم  
ــتمل ــؤولین عن المعلومات المالیة   مبدئیا مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة تشــ ــارات للموظفین المســ ــتفســ على توجیھ اســ

ــبیة وتطبیق اإلجراءات التحلیلیة وإجراءات المراجعة األخرى إن نطاق المراجعة الفعلیة أقل من ما ھو مطبق في عملیة التدقیق وفقا   .والمحاسـ
 ،لـیة الـتدقیقلمـعاییر الـتدقیق اـلدولـیة وھي ـبالـتالي ال تمكنـنا من الـتأكـید على أنـنا على علم بـكاـفة األـحداث الـھاـمة التي من الممكن تـحدـیدـھا خالل عم

  .وبناء علیھ فإننا ال نبدي رأیا یتعلق بالتدقیق
 

 االستنتاج 
ــة لم تعد لم یرد إلى علمنا ما یجعلنا نعتقد بأن ،استناداً إلى مراجعتنا ــة المكثفة المرفقـــ من جمیع النواحي   ،المعلومات المالیة المرحلیة المجمعـــ

 .34وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  ،المادیة
 

 تقریر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى
ــافة إلى ذلك ــتناداً إلى مر ،باإلضــ ــركة األم ،جعتنااوإســ  ،فإن المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة متفقة مع ما ھو وارد في دفاتر الشــ

أیة مخالفات ألحكام قانون  ،2022 ســـبتمبر  30أشـــھر المنتھیة في    التســـعةوحســـب ما ورد إلیھ علمنا واعتقادنا لم یرد إلى علمنا خالل فترة  
والتعدیالت الالحقة  أو لعقد التأـسیس والنظام األـساـسي للـشركة األم  والتعدیالت الالحقة علیھما   ،والئحتھ التنفیذیة ،2016لـسنة    1الـشركات رقم  

  .یؤثر مادیاً في المركز المالي للشركة األم أو نتائج أعمالھاكان من الممكن أن على وجھ علیھما 
 

والئحتھ  بشأن ھیئة أسواق المال وتنظیم األوراق المالیة   ،2010لسنة    7خالل مراجعتنا لم یرد إلى علمنا أیة مخالفات مادیة للقانون رقم    ،كذلك
ــبتمبر  30خالل الفترة المنتھیة في    ماوالتعدیالت الالحقة علیھالتنفیذیة  الي على وجھ كان من الممكن أن یؤثر مادیاً على المركز الم  ،2022  س

 .للشركة األم أو نتائج أعمالھا
 
 
 
 

 د. شعیب عبدهللا شعیب   
 دولــة الكـویت

 2022 نوفمبر 14
 33مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم   

RSM  البزیع وشركاھم 
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 ش.م.ك. (عامة)   - شركة األرجان العالمیة العقاریة 

 وشركاتھا التابعة
 (غیر مدقق)المكثف المجمع المرحلي  األرباح أو الخسائربیان 

 2022 سبتمبر 30للفترة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 
    سبتمبر  30الثالثة أشھر المنتھیة في   سبتمبر 30أشھر المنتھیة في   التسعة

  ات إیضاح   2022  2021  2022  2021

 اإلیجارات  إیرادات  صافي   9  777,245   445,339   2,195,922   1,685,561

 المنتجعات  أرباح  صافي   10  253,882   344,269   483,626   168,653 

 118,730  )899,672 (   222,635  )545,882 (  11 

 المشاریع إیرادات  (خسائر)  صافي  

 واألنشطة األخرى  

 أرباح استثمارات  توزیعات     27,944   159,005   41,885   173,857

 155,587  )126,893 (   6,568  )87,018(   

 حصــــة من نتائج أعمال شــــركات زمیلةال  

 وشركة محاصة

 عقارات إستثماریةمن بیع   ةمحقق  خسائر   5  ) 433,542(  -  ) 433,542(  -

-   4,428,000  -   2,801,000  5 

ــاح   ــة   أرب القیم في  التغیر  من  ــة  محقق غیر 

 العادلة للعقارات اإلستثماریة

 التشغیل مجمل ربح     2,793,629   1,177,816   5,689,326   2,302,388 
 مصروفات إداریة وعمومیة     ) 559,005(  ) 627,407(  )1,588,801(  )1,754,371(

 ستھالكات وإطفاءاتا     ) 8,378(  )25,696(  )31,731(  )58,889(

 خسائر اإلئتمان المتوقعةمخصص       )13,655(  ) 153,161(  )51,455(  ) 284,662(

 التشغیل  ربح      2,212,591  371,552    4,017,339  ¤ 204,466 
 یةمصاریف تمویل     )1,400,525(  ) 941,816(  )3,731,797(  )3,590,022(

 مخصص ضرائب لم یعد لھ ضرورة     -  -  -  1,617,431 

 فروقات عمالت أجنبیة  خسائر     )10,076(  )25,279(  )12,241(  )53,075(

 إیرادات إعفاء إیجارات     -  -  -  50,000

 إیرادات أخرى     -  -  -  210

)1,770,990(  273,301   )595,543 (  801,990    

قبل حـصة مؤـسـسة  الفترة    )خـسارة(ربح /   
دعم   ــة  العلمي وضـــــریب للتقــدم  الكویــت 

 وحصة الزكاةالعمالة الوطنیة  
 حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي   ) 2,620(  -  ) 2,620(  -

 ضریبة دعم العمالة الوطنیة     )14,826(  -  )14,826(  -

 حصة الزكاة   ) 5,930(  -  ) 5,930(  -

 ربح / (خسارة) الفترة    778,614  ) 595,543(   249,925  )1,770,990(

 بـ :  ةالمتعلق           

 مساھمي الشركة األم      786,607  ) 567,062(   282,281  )1,717,445(

 الحصص غیر المسیطرة     ) 7,993(  )28,481(  )32,356(  )53,545(

)1,770,990(  249,925   )595,543 (  778,614     

)6.73 (  1.11  )2.22 (  3.08  12 

المتعلقة    األـساـسیة  الـسھم  ربح / (خـسارة)  
 بمساھمي الشركة األم (فلس)

 
 

 المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة. ) تشكل جزءاً من 17) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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 ش.م.ك. (عامة) - شركة األرجان العالمیة العقاریة
 وشركاتھا التابعة

 المكثف (غیر مدقق)المجمع المرحلي  بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر
 2022 سبتمبر 30للفترة المنتھیة في 

     الكویتي)(جمیع المبالغ بالدینار 
 

    سبتمبر  30الثالثة أشھر المنتھیة في   سبتمبر 30أشھر المنتھیة في   التسعة
  إیضاح   2022  2021  2022  2021
          

 الفترة  )خسارة(ربح /     778,614  ) 595,543(   249,925  )1,770,990(
          

    
 

 
 

  
الـشاملة  (الخـسارة    الـشامل اآلخر  الدخل 

 :األخرى)
 

 

 

 

 

 

 

  

  مكن أن یـعاد تصـــــنیفـھا الحـقا إلى یبنود  
  المرحلي   األرباح أو الخســائر  بیان

 :المكثف  المجمع

)257,928 (   461,924   215,590   467,185   
العملیــات   فروقــات ترجمــة عمالت من 

 األجنبیة

 10,512   1,721  )179 (   1,832   
اـلدـخل الشـــــاـمل    من التغیر في  حصـــــة

 للشركات الزمیلة  اآلخر
          

         

د   ان   لنبـن ھ الحقـا إلى بـی یعـاد تصـــــنیـف
ــائر الخســــ أو  ــاح  المرحلي   األرب

 :المكثفالمجمع  

)107,279 (  )98,766(  )87,382(  )71,887(  4 

التغیر في القیـمة الـعادلة لموجودات مالـیة  
بـالقیمـة العـادلـة من خالل الـدخـل  

 الشامل اآلخر

)354,695 (   364,879   128,029   397,130   
  (الخســارة   األخر  الدخل الشــامل  مجموع

   للفترةاألخرى)    ةالشامل

)2,125,685(  614,804   )467,514 (  1,175,744    
ل  مجموع دخـل الشـــــاـم لخســـــارة  ا(  اـل

 للفترة  )الشاملة
          
 بـ :  ةالمتعلق         ¤ 
 مساھمي الشركة األم      1,183,737  ) 439,033(   639,660  )2,072,140(
 الحصص غیر المسیطرة   ) 7,993(  )28,481(  )24,856(  )53,545(
)2,125,685(  614,804   )467,514 (  1,175,744     
          

 
 المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة. ) تشكل جزءاً من 17) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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 ش.م.ك. (عامة) - شركة األرجان العالمیة العقاریة
 وشركاتھا التابعة

 مدقق)(غیر المكثف المجمع  المرحلي بیان التغیرات في حقوق الملكیة
 2022 سبتمبر 30للفترة المنتھیة في 

  (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

  حقوق الملكیة المتعلقة بمساھمي الشركة األم     

 

مجموع حقوق  

  الملكیة

الحصص غیر  

  المسیطرة 

 

 المجموع الجزئي 

 

 

  أرباح مرحلة 

أثر التغیرات في  

الدخل الشامل اآلخر  

 للشركات الزمیلة 

  وشركة محاصة 

إحتیاطي  

ترجمة عمالت  

  أجنبیة 

التغیرات  

التراكمیة في  

  أسھم خزانة   القیمة العادلة 

 احتیاطي 

  اختیاري 

 احتیاطي 

  إجباري 

 

  عالوة اصدار 

 

  رأس المال 

 2022 ینایر 1الرصید في   26,500,000   15,811,095   8,522,899    5,162,322  (3,584,930)  ) 1,815,302(  2,495,578   ) 16,582(  24,261,515  77,336,595   1,982,270  79,318,865 

 الفترة  )خسارة ربح ( -  -  -  -  -  -  -  -   282,281   282,281  ) 32,356(   249,925

 للفترة الدخل الشامل اآلخر لخسارة الشاملة األخرى) (ا -  -  -  -  -  ) 106,266(  461,924   1,721   -  357,379   7,500   364,879 

 للفترة  الدخل الشامل (الخسارة الشاملة)مجموع  -  -  -  -  -  ) 106,266(  461,924   1,721    282,281   639,660  ) 24,856(   614,804

-  -  - 

 

)857,106 (  -  -   857,106  -  -  -  -  - 

المحول من التغیرات التراكمیة في القیمة العادلة الى االرباح  

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من   إستبعادالمرحلة عن  

 ) 4(إیضاح   خالل الدخل الشامل اآلخر

 خزانةأسھم شراء  -  -  -  -  ) 3,510(  -  -  -  -  ) 3,510(  -  ) 3,510(

 توزیعات نقدیة للحصص غیر المسیطرة  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ) 1,092,003(  ) 1,092,003(

 2022سبتمبر   30الرصید في  26,500,000   15,811,095   8,522,899    5,162,322  ) 3,588,440(  ) 1,064,462(  2,957,502   ) 14,861(   23,686,690   77,972,745  865,411    78,838,156

                        

 2021ینایر  1الرصید في   26,500,000   15,811,095    8,518,017   5,162,322  (3,584,930)  ) 996,589(  2,920,144   ) 25,076(  25,007,327   79,312,310   2,190,160   81,502,470 

 خسارة الفترة  -  -  -  -  -  -  -  -  ) 1,717,445(  ) 1,717,445(  ) 53,545(  ) 1,770,990(

 (الخسارة الشاملة األخرى) الدخل الشامل اآلخر للفترة  -  -  -  -  -  ) 107,279(  ) 257,928(  10,512   -  ) 354,695(  -  ) 354,695(

 مجموع (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل للفترة  -  -  -  -  -  ) 107,279(  ) 257,928(  10,512   ) 1,717,445(  ) 2,072,140(  ) 53,545(  ) 2,125,685(

 توزیعات نقدیة للحصص غیر المسیطرة  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ) 51,456(  ) 51,456(

 2021سبتمبر  30الرصید في   26,500,000   15,811,095    8,518,017    5,162,322   (3,584,930)  ) 1,103,868(  2,662,216   ) 14,564(  23,289,882   77,240,170   2,085,159   79,325,329 

 
 

 . ) تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة 17) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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 ش.م.ك. (عامة)   -  شركة األرجان العالمیة العقاریة 
 وشركاتھا التابعة 

 (غیر مدقق)  المكثف  المجمع بیان التدفقات النقدیة المرحلي 
 2022 سبتمبر  30للفترة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

     سبتمبر 30أشھر المنتھیة في   التسعة
2021  2022   

 التشغیلیة :التدفقات النقدیة من األنشطة     
 قبل حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة وحصة الزكاة الفترة  )خسارةربح (    273,301  ) 1,770,990(
     
 تسویات :    
 وشركة محاصة حصة من نتائج أعمال شركات زمیلةال   126,893   ) 155,587(
 استھالكات وإطفاءات    215,906   223,623 
 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة     51,455  284,662 
 توزیعات أرباح استثمارات    ) 41,885(  ) 173,857(

 عقارات إستثماریةمن بیع  ةمحقق خسائر   433,542   -
 غیر محققة من التغیر في القیمة العادلة للعقارات اإلستثماریة  أرباح   ) 4,428,000(  -

  یةمصاریف تمویل    3,731,797  3,590,022 
 مخصص ضرائب لم یعد لھ ضرورة   -  ) 1,617,431(
 إیرادات إعفاء إیجارات     -  ) 50,000(
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة   280,621   251,078 
 581,520   643,630   

 التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة :    
 مدینون وأرصدة مدینة أخرى   522,360   ) 1,929,832(
 وجودات (مطلوبات) عقود معلى حركة الصافي    174,116   ) 190,438(
 مستحق من أطراف ذات صلة    ) 2,141(  218,576 
 عقارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة    732,176   3,313,592 
 مخزون   ) 28,853(  16,939 
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى   52,960   2,069,806 
 العملیات   التدفقات النقدیة الناتجة من   2,094,248   4,080,163 
 حصة الزكاة المدفوعة   -  ) 107,094(
 مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة   ) 139,389(  ) 104,293(
 صافي التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التشغیلیة  1,954,859   3,868,776 

     
 التدفقات النقدیة من األنشطة اإلستثماریة:     
 توزیعات أرباح نقدیة مستلمھ من شركات زمیلة    -  865,114 

 المحصل من بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    1,024,046   -
 المدفوع إلضافات على عقارات استثماریة   ) 3,921,538(  ) 5,940,531(

 عقارات إستثماریة المحصل من بیع    4,034,935   -
 المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات    ) 270,790(  ) 69,423(
   ھنقدیة مستلمأرباح توزیعات    41,885   173,857 
 األنشطة االستثماریة  )المستخدمة في( الناتجة من صافي التدفقات النقدیة  908,538   ) 4,970,983(
     
 التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة :     
 بنوك دائنةعلى حركة الصافي   ) 1,719,307(  ) 460,064(
 ألجل صافي الحركة على قروض  4,426,840   9,081,988 
 صافي الحركة على أقساط عقود بیوع مرابحة  -  ) 14,335(
 لتزامات عقود إیجار إمن  المدفوع   ) 3,100,000(  ) 3,425,000(

 المدفوع لشراء أسھم الخزانة  ) 3,510(  -
 مدفوعة لمساھمي الشركة األم نقدیة توزیعات  ) 5,337(  ) 1,606(
 للحصص غیر المسیطرةمدفوعة  نقدیة توزیعات  ) 1,092,003(  ) 51,456(
 صافي الحركة على مستحق إلى أطراف ذات صلة   340,804   58,090 
 مدفوعة  یةمصاریف تمویل  ) 2,506,878(  ) 4,204,908(
 األنشطة التمویلیة الناتجة من  )المستخدمة في(صافي التدفقات النقدیة   ) 3,659,391(  982,709 

     
 في نقد في الصندوق ولدى البنوك  النقص صافي  ) 795,994(  ) 119,498(
 في بدایة الفترة   في الصندوق ولدى البنوكنقد   2,121,845   ¤ 2,207,751 
 في نھایة الفترة   البنوكفي الصندوق ولدى نقد   1,325,851   2,088,253 

  
 
 

 . ) تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة17) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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 تأسیس ونشاط الشركة األم -1
  ) مقفلة شركة مساھمة كویتیة (بموجب عقد تأسیس    ،(الشركة األم)  شركة مساھمة كویتیة (عامة)  -تأسست شركة األرجان العالمیة العقاریة  

والتعدیالت الالحقة لھ والتي    2002مارس    5بتاریخ    1جلـد    819م  إدارة التسجیل العقاري والتوثیـق تحت رقـ  - دى وزارة العدل  ـموثق ل
جاري تحت رقم  ي السجل الت ید الشركة األم ف ـم قـد ت ـوق،  2019  سبتمبر  17م التأشیر علیھ في السجل التجاري بتاریخ  ـا ت ـرھا مـكان آخ

 . 2002مارس  13بتاریخ  88093
 

 .بورصة الكویتإن الشركة األم مدرجة في 
 

 .دولة الكویت ،22060 السالمیة ،8904إن العنوان المسجل للشركة األم ھو صندوق برید رقم 
 

 .2022 نوفمبر 14بتاریخ الشركة األم  إدارةمن قبل مجلس المكثفة  المجمعةالمرحلیة المالیة  المعلوماتتمت الموافقة على إصدار 
 

 أسس العرض -2
ــبة الدولي رقم  المجمعة  لقد أعدت ھذه المعلومات المالیة المرحلیة   ــات    34المكثفة طبقاً لمعیار المحاس ــیاس "التقریر المالي المرحلي". إن الس

لیة المجمعة  المحاـسبیة المـستخدمة في إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للفترة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البیانات الما
  .2021دیسمبر  31السنویة للسنة المالیة المنتھیة في 

 
ــیرات التي یتم  ــدارھا وغیر جاریة التأثیر. إن التعدیالت والتفسـ ــیرات أو تعدیالت تم إصـ لم تقم المجموعة بتطبیق مبكر ألي معاییر أو تفسـ

 .المكثفة للمجموعةالمجمعة لیس لھا تأثیر مادي على المعلومات المالیة المرحلیة  2022تطبیقھا ألول مرة في 
 

كاملة وفقاً للمعاییر مجمعة  ال تتضــمن جمیع المعلومات واإلفصــاحات المطلوبة لبیانات مالیة المكثفة لمالیة المرحلیة المجمعة  إن المعلومات ا
، 2021دیســمبر  31، ویجب أن یتم اإلطالع علیھا بالمقارنة مع البیانات المالیة المجمعة الســنویة للســنة المنتھیة في  الدولیة للتقاریر المالیة

اإلدارة أـنھ ـقد تم إدراج جمیع االســــتحـقاـقات الـعادـیة المتكررة والتي تعتبر ضــــرورـیة لعرض ـعادل. إن نـتائج األعـمال للفترة الـمالـیة    وترى
ــة فــــي  دیسمبر  31ال تعتبر بالضرورة مؤشراً عــــن نتائج األعمال التي یمكن توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في   2022 سبتمبر  30المنتھیــ

2022 . 
 

 فصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة اإل -3
ــمعامالت متنوعة مع أط  بالدخول فيقامت المجموعة   ــراف ذات صلــ ــن النشاط االعتیادي كالشركات الزمیلةــ ــأف، ة ضم ، اإلدارة العلیا  رادــ

  .إن األسعار وشروط الدفع المتعلقة بھذه المعامالت یتم الموافقة علیھا من قبل إدارة المجموعة .وبعض األطراف األخرى ذات الصلة
 
 صلة ھي كما یلي : الطراف ذات األالتي تمت مع  الھامة األرصدة والمعامالت إن
 

 :المكثفالمجمع األرصدة المتضمنة في بیان المركز المالي المرحلي 
 

 2022 سبتمبر 30 

 شركات زمیلة 

  
أفراد اإلدارة 

  العلیا 
 أطراف أخرى 

 ذات صلة 

 

  اإلجمالي 

 دیسمبر  31
2021 
  (مدقق)

   سبتمبر 30
2021 

 -  250,000   250,000   -  -  250,000  موجودات عقود
مستحق من أطراف ذات  

 12,384,141  صلة 
 

69,354   231,127   12,684,622   12,439,580   12,433,119 
ناقصا مخصص خسائر  

 ) 349,766( االئتمان المتوقعة 
 

-  -  )349,766 (  (349,766)  )332,471 ( 
صافي مستحق من أطراف  

 12,034,375  ذات صلة 
¤  

69,354  231,127   12,334,856   12,089,814   12,100,648 
مستحق إلى أطراف ذات  

 ) 688,327( صلة 
 

-  -  )688,327 (  (347,523)  )350,001 ( 
 

  :المكثفالمجمع المرحلي  األرباح أو الخسائرالمعامالت المتضمنة في بیان 
 أشھر   الثالثة

 المنتھیة في
 2022 سبتمبر 30المنتھیة في أشھر  الثالثة    سبتمبر 30

  شركات زمیلة   اإلجمالي   2021
 إیرادات المشاریع  55,766   55,766   1,558 
 إجمالي اإلیرادات   55,766   55,766   1,558 
 تكالیف المشاریع ) 54,186(  ) 54,186(  -        

 إجمالي التكالیف   ) 54,186(  ) 54,186(  -
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 أشھر   التسعة
 المنتھیة في

 2022 سبتمبر 30المنتھیة في أشھر   التسعة   سبتمبر 30
  شركات زمیلة   اإلجمالي   2021

 إیرادات المشاریع  140,204    140,204    4,718
 إجمالي اإلیرادات   140,204    140,204    4,718

 تكالیف المشاریع ) 135,464(  ) 135,464(  -        
 إجمالي التكالیف   ) 135,464(  ) 135,464(  -

 
 مزایا أفراد اإلدارة العلیا

 
  سبتمبر   30أشھر المنتھیة في  الثالثة  سبتمبر    30أشھر المنتھیة في  التسعة

2021  2022  2021  2022  
 رة األجل ی مزایا قص 169,447  144,980  467,958  433,611
 مكافأة نھایة الخدمة   11,860  10,242  32,106  30,294
 مكافأة لجان أعضاء مجلس إدارة غیر مستقلة  3,750  2,250  11,250  6,750

 مكافأة لجان أعضاء مجلس إدارة مستقلة  5,750  5,250  17,250  15,750
486,405  528,564  162,722  190,807  

 
 مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات -4

 السنة ھي كما یلي :الفترة / خالل  موجودات مالیةفي  إن الحركة
 

 سبتمبر 30
 2021  

 دیسمبر   31
2021 

  (مدقق)  
 سبتمبر  30
 2022 

  

 بدایة الفترة / السنةالرصید في   1,986,438   4,841,074    4,841,074 
 إستبعادات  ) 1,024,046(  (1,079,500)  -

 التغیر في القیمة العادلة  ) 98,766(  (1,775,136)  ) 107,279(
 في نھایة الفترة / السنةالرصید   863,626   1,986,438   4,733,795 

 
دینارا كویتیا، ولم   1,020,603ببیع اســـتثمار في أســـھم ملكیة بمبلغ   2022ســـبتمبر  30قامت المجموعة خالل الفترة المالیة المنتھیة في  

مبلغ نظیر صــندوق عقاري   في    ھاإســتثمار  جزء من ببیعالفترة نفس  قامت المجموعة خالل  كما   ینتج عن عملیة البیع أیة أرباح أو خســائر.
والذي تم تـسجیلھ خالل الـسنوات الـسابقة بمبلغ ( بالجزء المـستبعد  والخاص  أثر التغیر التراكمي في القیمة العادلةدینار كویتي وإقفال    3,443

 .المجمع المكثف المرحلي في بیان التغیرات في حقوق الملكیةاألرباح المرحلة  ضمن )(خسائر) دینارا كویتیا 857,106
 
 عقارات إستثماریة -5

 بما یلي: 2022سبتمبر  30قامت المجموعة خالل الفترة المنتھیة في 
المعروفة بمنطقة المستقبل (المنطقة التجاریة الحرة سابقا)  وفي منطقة خدمیة متعددة األغراض    أربع قسائمتخصیص    تجدید  توقیع عقد -أ

التشغیلیة  سابقا  كانت مدرجة  والتي   اإلیجار  ً ضمن عقود  للمجموعة  نظرا بالنسبة  مادیتھا  قد  و  ،لعدم  أنھ  أغراض  حیث  في  تغییر  طرأ 
قامت المجموعة بإدراج    ،وعلیھ. ر جوھري في قیمتھا العادلة ی فقد حدث تغی من حیث أمكانیة تأجیرھا للغیر المذكورة  القسائم  إستخدامات  

بتوقیع عقد تجدید تخصیص  أیضا  قامت المجموعة    كما  ، للمجموعة  المجمع   في بیان المركز المالي العقارات اإلستثماریة    بند  ضمن   قسائمال
  تم تقییم تلك العقارات اإلستثماریة فقد    ،علیھو  . وتم كذلك تعدیل إستخدامات تلك القسائم  أخرتین مقام علیھا مباني في نفس المنطقةقسیمتین  

بإستخدام أسس وأسالیب التقییم المتعارف علیھا مع اإللتزام  و  ،بشكل منفصل من قبل مقیمین مستقلین من ذوي الخبرة والكفاءة المھنیة
ضمن    ادینار كویتي تم إدراجھ  4,428,000وقد نتج عن ذلك أرباح غیر محققة بمبلغ    ،بالالئحة التنفیذیة لھیئة أسواق المال بھذا الشأن

 بیان األرباح أو الخسائر المرحلي المجمع المكثف. 
 

عملیة دینار كویتي، نتج عن    4,000,000مبلغ  نظیر  تم بیع مبني مقام على أرض مستأجرة    2022سبتمبر    30خالل الفترة المنتھیة في   -ب 
كما تم بیع   ،ئر المرحلي المجمع المكثفبیان األرباح أو الخسا ھ ضمنجا أدروالذي تم دینار كویتي  472,121البیع خسارة محققة بمبلغ 

دینارا كویتیا تم إدراجھ    38,579دینار كویتي ونتج عن عملیة البیع أرباح محققة بمبلغ    84,935مباني مقامة على أراضي مملوكة بمبلغ  
 ضمن بیان األرباح أو الخسائر المرحلي المجمع المكثف. 
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 قروض ألجل -6
 

 بما یلي: 2022 سبتمبر 30قامت المجموعة خالل الفترة المنتھیة في 
 

  5,000,000تسھیالت مصرفیة نقدیة في صورة قرض بمبلغ    ھامن   ،دینار كویتي  8,000,000توقیع عقد زیادة تسھیالت مصرفیة بقیمة        -أ
لتغطیة تمویل وتجدید وتطویر بعض مشاریع  وذلك    ،دینار كویتي  74,500,000لتصبح إجمالي القروض النقدیة مبلغ    ،دینار كویتي

یستحق  على دفعات  القروض  سدد  ت و ي،فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكویت المركز سنویاً  %  2.5وبمعدل فائدة    ،المجموعة
رھن جمیع الحصص المملوكة في شركة  إلى    ضافة أوذلك مقابل نفس الضمانات المقدمة للقرض األصلي    ،2027یولیو    1  في آخرھا  

بالمشروع المملوك  .ذ.م.م   –جنان المتحدة العقاریة     التابعة   لشركةل، مع وعد برھن المباني المقامة على أراضي مستأجرة والخاصة 
 . 2022 سبتمبر  30دینار كویتي كما في  10,704,790والبالغ قیمتھا 

 

المشاریع المملوكة  لتمویل تطویر  دینار كویتي    2,353,331بمبلغ  قرض بنكي مضمون ممنوح لشركة تابعة بسلطنة عمان  جدولة  إعادة     -ب
س  نف  وذلك مقابل   ، 2024سبتمبر    30  فيآخرھا  یستحق  على دفعات  ویسدد القرض    ، %6.75  سنوي   وبمعدل فائدة   للشركة التابعة 

 المقدمة.  الضمانات
 

 إلتزامات عقود إیجار -7

 سبتمبر 30
2021  

 دیسمبر   31
2021 

  (مدقق)  
 سبتمبر  30

2022  

 

 بدایة الفترة / السنة الرصید في   56,694,333   63,658,516   63,658,516 

- 
 

)6,399,170 ( 
 

- 
ما یتعلــق بالمحول من إستثمــار في شركــة تابعــة   

 إلى شــركــة محاصــة  
 مصاریف تمویلیة   2,121,182   2,834,987   2,353,501 
 الفترة / السنة المدفوع خالل   ) 3,100,000(  ) 3,400,000(  ) 3,425,000(
 في نھایة الفترة / السنةالرصید   55,715,515   56,694,333   62,587,017 

 
 والتي تتمثل في: 

 سبتمبر 30
2021  

 دیسمبر   31
2021 

  (مدقق)  
 سبتمبر  30

2022  

 

 إلتزامات عقود إیجار قصیرة األجل   3,257,500   3,100,000   3,200,000 
 إلتزامات عقود إیجار طویلة األجل   52,458,015   53,594,333   59,387,017 
 62,587,017   56,694,333   55,715,515   

 
 خزانةالأسھم  -8

 سبتمبر 30
2021  

 دیسمبر   31
2021 

  (مدقق)  
 سبتمبر  30

2022 

 

 عدد األسھم   9,925,729   9,895,729    9,895,729 
 النسبة إلى األسھم المدفوعة   % 3.7456   %3.7342    % 3.7342 
 القیمة السوقیة (دینار كویتي)  754,355   1,157,800    940,094 
 التكلفة (دینار كویتي)  ) 3,588,440(  ) 3,584,930(  ) 3,584,930(

 
كما في تاریخ المعلومات المالیة المرحلیة    الخزانةبما یســاوي رصــید تكلفة أســھم    األرباح المرحلةقامت إدارة الشــركة األم بتجمید جزء من 

 .الخزانةالمجمعة المكثفة. إن ھذا الرصید غیر قابل للتوزیع طوال فترة إحتفاظ الشركة األم بأسھم 
 

 صافي إیرادات اإلیجارات -9
 

  سبتمبر  30أشھر المنتھیة في  الثالثة  سبتمبر 30أشھر المنتھیة في   التسعة
2021  2022  2021  2022  

 إیرادات اإلیجارات  879,027   768,934   2,823,665   2,478,258 
 تكالیف اإلیجارات  ) 101,782(  ) 323,595(  ) 627,743(  ) 792,697(
 1,685,561   2,195,922   445,339   777,245  
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 المنتجعات أرباحصافي  -10
 

  سبتمبر  30أشھر المنتھیة في  الثالثة  سبتمبر 30أشھر المنتھیة في   التسعة
2021  2022  2021  2022  

 إیرادات المنتجعات  1,568,012   1,663,132   4,452,505   3,573,822 
 تكالیف المنتجعات )1,314,130(  )1,318,863(  )3,968,879(  )3,405,169(
 168,653   483,626   344,269   253,882  

 
 واألنشطة األخرى المشاریعإیرادات  )خسائر(صافي  -11

 
  سبتمبر  30أشھر المنتھیة في  الثالثة  سبتمبر 30أشھر المنتھیة في   التسعة

2021  2022  2021  2022  
   التطویر والمقاوالتمشاریع إیرادات  759,545   346,978   2,518,294   5,328,278 
 التطویر والمقاوالت مشاریع تكالیف  ) 837,681(  )58,954(  )2,387,702(  )5,060,618(
 267,660   130,592   288,024  )78,136(  

        
 والتعلیمیة   والریاضة إیرادات األنشطة الطبیة 123,793   -  206,598   -

 والتعلیمیة  والریاضة األنشطة الطبیة  كالیفت ) 591,539(  )65,389(  )1,236,862(  ) 148,930(
)148,930 (  )1,030,264(  )65,389(  )467,746 (  

        
 118,730  )899,672 (   222,635  )545,882 (  

 
 المتعلقة بمساھمي الشركة األم والمخففةاألساسیة  السھم )خسارةربحیة ( -12

المتعلق بمسـاھمي الشـركة األم على المتوسـط المرجح لعدد   الفترة  )خسـارةربح (بقسـمة    والمخففةالسـھم األسـاسـیة    )خسـارةربحیة (تحتسـب  
الضـروریة الحتسـاب    إن المعلومات.  متوقع إصـدارھا  ). ال یوجد أسـھم مخففةالخزانة(بعد اسـتبعاد أسـھم   الفترةاألسـھم العادیة القائمة خالل  

 على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة ھي كما یلي :  بناءً والمخففة السھم األساسیة  )خسارةربحیة (
 

  سبتمبر  30أشھر المنتھیة في  الثالثة  سبتمبر 30أشھر المنتھیة في   التسعة
2021  2022  2021  2022  

 الشركة األم    بمساھمي   ةالفترة المتعلق  )خسارةربح (  786,607  ) 567,062(   282,281  )1,717,445(
        

 عدد األسھم القائمة :        
 المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة  265,000,000   265,000,000   265,000,000   265,000,000 
)9,895,729(  )9,925,289(  )9,895,729(  )9,925,729(  ً  الخزانة: المتوسط المرجح ألسھم   ناقصا
 المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة   255,074,271   255,104,271   255,074,711   255,104,271 

        

)6.73 ( 
 

1.11 
 

)2.22 (  3.08 
المتعلقة بمساھمي  األساسیة  السھم   )خسارةربح (

   األم (فلس) الشركة
 

 الجمعیة العامة لمساھمي الشركة األم -13
، على البیانات المالیة المجمعة  2022  مایو 10وافقت الجمعیة العامة العادیة الســـنویة لمســـاھمي الشـــركة األم في إجتماعھا المنعقد بتاریخ  

 .2021دیسمبر  31عدم توزیع أرباح نقدیة عن السنة المنتھیة في  أقرت، كما 2021دیسمبر  31للمجموعة للسنة المنتھیة في 

ــركة األم في إجتماعھا المنعقد بتاریخ  ــاھمي الش ــنویة لمس ، على البیانات المالیة المجمعة  2021بریل  أ 28وافقت الجمعیة العامة العادیة الس
.2020دیسمبر  31توزیع أرباح نقدیة عن السنة المنتھیة في ، كما أقرت عدم 2020دیسمبر  31للمجموعة للسنة المنتھیة في 
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 تحلیل القطاعات -14

 تحلیل القطاعات حسب األنشطة : -أ 
 

 وذلك كما یلي :  واألنشطة األخرى نشاط االستثمار العقاري، نشاط المقاوالت ونشاط الفنادق والمنتجعاتساسیة في إن أنشطة المجموعة تتمثل بصفة أ
 

 اإلجمالي  الفنادق والمنتجعات   المقاوالت   واألنشطة األخرى  االستثمار العقاري 
 2022  2021  2022  2021  2022  2021  2022  2021 

 13,391,656   14,512,864   5,179,203   5,966,238   923,221   678,141   7,289,232   7,868,485  اإلیرادات  
 ) 15,162,646(  ) 14,262,939(  ) 5,533,492(  ) 6,023,340(  ) 1,266,598(  ) 1,241,510(  ) 8,362,556(  ) 6,998,089( المصروفات 

 ) 1,770,990(   249,925  ) 354,289(  ) 57,102(  ) 343,377(  ) 563,369(  ) 1,073,324(   870,396 الفترة  ) خسارةربح (

                
 235,083,983    231,942,443  96,848,241    105,529,595  5,654,571   7,400,761   132,581,171    119,012,087 الموجودات  مجموع
 ) 155,758,654(  ) 153,104,287(  ) 37,256,612(  ) 37,764,785(  ) 5,215,069(  ) 4,593,930(  ) 113,286,973(  ) 110,745,572( المطلوبات  مجموع

 79,325,329    78,838,156  59,591,629    67,764,810  439,502   2,806,831   19,294,198    8,266,515 صافي الموجودات 

 
ً  -ب   : تحلیل القطاعات جغرافیا

 
 والجمھوریة اللبنانیة) وذلك كما یلي : –سلطنة عمان  –جمھوریة مصر العربیة  –المملكة المغربیة  – مملكة البحرین –تمارس المجموعة نشاطھا داخل وخارج دولة الكویت (المملكة العربیة السعودیة 

 
 اإلجمالي   خارج دولة الكویت   داخل دولة الكویت  
 2022  2021  2022  2021  2022  2021 

 13,391,656   14,512,864   5,646,588   995,781   7,745,068   13,517,083  اإلیرادات  
 ) 15,162,646(  ) 14,262,939(  )3,737,742(  )1,000,233(  )11,424,904(  )13,262,706( المصروفات 

 ) 1,770,990(   249,925  1,908,846   )4,452(  )3,679,836(   254,377 الفترة (خسارة) ربح 
            

 235,083,983    231,942,443  57,671,850    56,875,164  177,412,133    175,067,279 الموجودات  مجموع
 ) 155,758,654(  ) 153,104,287(  )5,673,484(  )5,882,664(  )150,085,170(  )147,221,623( المطلوباتمجموع 

 79,325,329    78,838,156  51,998,366    50,992,500  27,326,963    27,845,656 صافي الموجودات 
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 إلتزامات محتملة -15
 كما یلي : ھي یوجد على المجموعة إلتزامات محتملة 

  سبتمبر 30
2021 

 دیسمبر 31 
2021 
 (مدقق) 

 
   سبتمبر  30

2022 

  

 مقابل اعتمادات مستندیة   366,397    630,104   63,985 
 مقابل خطابات ضمان    3,570,668    3,489,745   5,008,860 
 5,072,845   4,119,849    3,937,065   

 
 : الناتجة عن حصة الشركة األم في شركات زمیلة ھي كما یلي محتملةالتزامات اإلل

 

  سبتمبر 30
2021 

 دیسمبر 31 
2021 
 (مدقق) 

 
   سبتمبر  30

2022 

  

 خطابات ضمانمقابل   1,431,980    347,875  -
 

 قیاس القیمة العادلة -16
 .بالقیمة العادلة في تاریخ نھایة الفترة المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمالیة الموجودات لتقوم المجموعة بقیاس ا

 
ق  تمثل القیمة العادلة المبلغ الممكن إســتالمھ من بیع األصــل أو الممكن دفعھ لســداد اإللتزام من خالل عملیة تجاریة بحتة بین أطراف الســو 

 القیمة العادلة على فرضیة إتمام عملیة بیع األصل أو سداد االلتزام بإحدى الطرق التالیة :یعتمد قیاس  .كما في تاریخ القیاس
 . من خالل السوق الرئیسي لألصل أو اإللتزام  -
 . من خالل أكثر األسواق ربحیة لألصل أو اإللتزام في حال عدم وجود سوق رئیسي  -
 

  المعلوماتالتي یتم قیاـسھا أو اإلفـصاح عنھا بالقیمة العادلة في    بالقیمة العادلة من خالل الدخل الـشامل اآلخرالموجودات المالیة یتم تـصنیف 
س متسـلسـل إسـتنادا إلى أقل مسـتوى مدخالت جوھري نسـبة إلى قیاس القیمة العادلة  من خالل مسـتوى قیاالمكثفة  المجمعة  المرحلیة  المالیة  

 : ككل كما یلي
 

 .المستوى األول : ویشمل أسعار السوق النشط المعلنة (غیر المعدلة) للموجودات والمطلوبات المتماثلة
توى مدخالت   مل أـسس التقییم والتي یكون فیھا أقل مـس توى الثاني : ویـش ر المـس كل مباـش بة إلى قیاس القیمة العادلة متاحا إما بـش جوھري نـس

 .أو غیر مباشر
 .المستوى الثالث : ویشمل أسس التقییم التي یكون فیھا أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة غیر متاح

 
المـسجلة بالقیمة العادلة طبقاً لمـستوى القیاس لدخل الـشامل اآلخر  بالقیمة العادلة من خالل االموجودات المالیة  بنود یبین الجدول التالي تحلیل  

 : المتسلسل للقیمة العادلة
 

 :  2022 سبتمبر  30  الثاني  المستوى  الثالث  المستوى  المجموع 
 بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالیة   863,626   -  863,626

 عقارات إستثماریة   185,963   100,525,156  100,711,119
101,574,745  100,525,156   1,049,589   

 
 (مدقق) :   2021دیسمبر  31  الثاني  المستوى  الثالث  المستوى  المجموع 

 بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالیة   917,835    1,068,603   1,986,438
 عقارات إستثماریة   232,319    95,116,002  95,348,321
97,334,759  96,184,605   1,150,154   

   الثاني  المستوى  الثالث  المستوى  المجموع 
 :  2021 سبتمبر 30

 بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالیة   1,728,485   3,005,310  4,733,795
 عقارات إستثماریة   103,766   92,225,614  92,329,380
97,063,175  95,230,924   1,832,251   

 
 

 .لم یكن ھناك تحویالت بین المستویات المختلفة لقیاس القیمة العادلة ،2022 سبتمبر 30خالل الفترة المنتھیة في 
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 )19المستجد (كوفید  األثر المترتب على وباء فیروس كورونا -17
ال تزال العدید من القطاعات االقتصادیة وقطاعات األعمال تواجھ اضطرابات وعوامل   COVID - 19 سنة من ظھور جائحة بعد أكثر من  

 .عدم تیقن نتیجة الجائحة وأیضاً بسبب اإلجراءات التي اتخذتھا الحكومات الحتواء انتشار الفیروس
 

رة جھودھا في التخفیف من المخاطر الناتجة عن ذلك. إن إدارة مخاطر  ال تزال المجموعة تتأثر من تداعیات تفشي الفیروس وتواصل اإلدا
) حول البیانات المالیة المجمعة  35االئتمان ومخاطر السیولة إلى جانب تطبیق التقدیرات واألحكام الھامة مبینة بالتفصیل في اإلیضاح رقم (

 .تغیرات جوھریة في عملیة إدارة المخاطر ، ولم تحدث أي 2021دیسمبر  31السنویة المدققة للمجموعة كما في  
 

، إال أنھ في الوقت الراھن، تشیر التوقعات إلى أن المجموعة لدیھا موارد كافیة لالستمرار في مزاولة  COVID-19رغم األثر المتفاقم لوباء  
. ونتیجة  2021دیسمبر    31بشكل مادي منذ    عملیاتھا التشغیلیة فضالً عن أن موقفھا المتعلق باالستمراریة لم یتأثر إلى حد كبیر ولم یتغیر

 لذلك، فقد أعدت ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة بما یتوافق مع أساس مبدأ االستمراریة. 
 




