










 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 
 
 
 السادة أعضاء مجلس اإلدارة المحترمينإلى 
 )عامة(ش.م.ك.  – العالمية العقاريةشركة األرجان ل

 دولـة الكويـت
 

 مقدمة
)عامة( )"الشركة األم"( وشركاتها ش.م.ك.    -لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف المرفق لشركة األرجان العالمية العقارية  

، وكذلك بيانات األرباح أو الخسائر واألرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر والتغيرات   2022  مارس  31التابعة )"المجموعة"( كما فـــــي  
إـعداد وعر  ـذذا المعلوـمات الـمالـية أشــــهر المنتهـية  ـنذاك . إن    الثالـثةفي حقوق الملكـية والـتدفـقات النـقدـية المرحلـية المجمـعة المكثـفة لفترة  

"التقرير المالي المرحلي" من مسـوولية إدارة الشـركة األم . إن مسـووليتنا ذي  34المرحلية المجمعة المكثفة وفقاً لمعيار المحاسـبة الدولي رقم  
 التعبير عن استنتاج حول ذذا المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة بناء على مراجعتنا .

 
 نطاق المراجعة

ــ ة" .  2410لقد تمت مراجعتنا وفقاً 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

 وفقاوالمحاســبية وتيبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخر. . إن نياق المراجعة الفعلية أقل من ما ذو ميبق في عملية التدقيق  
لية التدقيق ، لمـعايير الـتدقيق الدولـية وذي بالـتالي ك تمكنـنا من الـت كـيد على أننا على علم بكافة األحداة الهامة التي من الممكن تحديدذا خالل عم

 وبناء عليه فإننا ك نبدي رأيا يتعلق بالتدقيق . 
 

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

 . 34المادية ، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 

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

، أية مـخالـفات ألحـكام قانون  2022  مارس 31أشــــهر المنتهـية في   الثالثةوحســـــو ما ورد إلـيه علمـنا واعتـقادنا لم يرد إلى علمـنا خالل فترة 
ــركات رقم   ــنة    1الش ــركة األم  ، والتعديالت الالحقة عليهما التنفيذية   ، وكئحته 2016لس ــي للش ــاس ــيس والنلام األس والتعديالت أو لعقد الت س
  . يوثر مادياً في المركز المالي للشركة األم أو نتائج أعمالهاكان من الممكن أن على وجه الالحقة عليهما 

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

ة   ذـي ه التنفـي ة عليهوكئحـت ديالت الالحـق اوالتـع ة في    ـم ارس  31خالل الفترة المنتهـي اً على ،    2022  ـم ادـي ان من الممكن أن يوثر ـم ه ـك على وـج
 . الي للشركة األم أو نتائج أعمالهاالمركز الم

 
 
 
 

 د. شعيو عبدهللا شعيو   

 دولــة الكـويت
 2022 مايو 12

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

 )غير مدقق(المكثف المجمع المرحلي  األرباح أو الخسائربيان 
 2022مارس  31للفترة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
    مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في 

  ات إيضاح   2022  2021

 اإليجارات  إيرادات  صافي  9  774,214   663,063 

 المنتجعاتخسائر    صافي  10  (13,307)  ( 225,424)

 واألنشية األخر.  المشاريع  خسائر  صافي  11  (72,496)  (96,389)

 نقديةأرباح    توزيعات    13,941   14,852 

 وشركة محاصة  من نتائج أعمال شركات زميلة  حصة    (12,484)  73,865 

 مجمل ربح التشغيل    689,868   429,967 

 مصروفات إدارية وعمومية    ( 496,629)  ( 541,516)

 ستهالكات وإيفاءاتا    (11,263)  (19,777)

 خسائر اإلئتمان المتوقعةمخصص  صافي      (18,900)  (50,686)

 التشغيل  (خسارةربح )    163,076   ( 182,012)

 يةمصاريف تمويل    (1,167,860)  (1,269,866)

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

 إيرادات إعفاء إيجارات    -  50,000 

 فروقات عمالت أجنبية  خسائر    ( 2,343)  (31,011)

 إيرادات أخر.    16   210 

 قبل حصة موسسة التقدم العلميربح الفترة  )خسارة(      (1,007,111)  184,752 

 العلميلتقدم  الكويت لحصة موسسة     -  ( 1,809)

 ربح الفترة  )خسارة(      (1,007,111)  182,943 

      

 بـ :  المتعلق      

 مساذمي الشركة األم    ( 995,432)  201,003 

 الحصص غير المسييرة    (11,679)  (18,060)

 )خسارة( ربح الفترة    (1,007,111)  182,943 

 المتعلقة بمساهمي الشركة األم )فلس(والمخففة    األساسية  السهم ربحية)خسارة(    12  (3.90)  0.79

 
 

 ( تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة. 16( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 ش.م.ك. )عامة( - شركة األرجان العالمية العقارية
 وشركاتها التابعة

 المكثف )غير مدقق(المجمع المرحلي  الشامل اآلخربيان األرباح أو الخسائر والدخل 
 2022مارس  31للفترة المنتهية في 

     )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
    مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في 

  إيضاح   2022  2021

      
 ربح الفترة )خسارة(     (1,007,111)  182,943 

      

 :الخسارة الشاملة األخرى(( اآلخرالدخل الشامل       

 :  المكثف  المجمعالمرحلي    األرباح أو الخسائر  بيان بنود ممكن أن يعاد تصنيفها كحقا إلى     

 فروقات ترجمة عمالت من العمليات األجنبية   114,326    ( 207,447)

 للشركات الزميلة  اآلخرالدخل الشامل    من التغير في  المجموعة  حصة   (63)  10,445 

      

 :المرحلي المكثفالمجمع   يعاد تصنيفه كحقا إلى بيان األرباح أو الخسائر لنبند       

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرلالتغير في القيمة العادلة   5  (10,702)  4,290 

   األخرى( للفترة  ةالشامل  الخسارة)خر  اآلالدخل الشامل    مجموع   103,561   ( 192,712)

 للفترة  لخسارة الشاملةمجموع ا   ( 903,550)  ( 9,769)

      

 بـ :  المتعلق     

 مساذمي الشركة األم     ( 899,371)  8,291 

 الحصص غير المسييرة   ( 4,179)  (18,060)

(9,769 )  (903,550 )    

      

 
 ( تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة. 16( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )إن 
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 ش.م.ك. )عامة(   -  شركة األرجان العالمية العقارية 
 وشركاتها التابعة 

 )غير مدقق(  المكثف  المجمع بيان التدفقات النقدية المرحلي 
 2022مارس  31للفترة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
 

      مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة

  إيضاحات  2022  2021

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :     

 قبل حصة موسسة الكويت للتقدم العلمي  الفترةربح خسارة( )    (1,007,111)  184,752 

 تسويات :     

 وشركة محاصة من نتائج أعمال شركات زميلة حصة    12,484  ( 73,865)

 استهالكات وإيفاءات      73,501  68,091 

 صافي مخصص خسائر اكئتمان المتوقعة      18,900  50,686 

 نقديةتوزيعات أرباح     (13,941)  ( 14,852)

 مصاريف تمويلية      1,167,860  1,269,866 

 مخصص ضرائو لم يعد له ضرورة    -  ( 1,617,431)

 إيرادات إعفاء إيجارات    -  ( 50,000)

 مخصص مكاف ة نهاية الخدمة     76,961  67,375 

(115,378 )  328,654     

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :     

 مدينون وأرصدة مدينة أخر.    (386,878)  ( 897,760)

 وجودات )ميلوبات( عقودم     111,854  ( 18,912)

 مستحق من أيراف ذات صلة     (9,683)  238,073 

 عقارات محتفل بها لغر  المتاجرة      613,929  356,414 

 مخزون    (27,895)  7,222 

 دائنون وأرصدة دائنة أخر.    947,139  149,785 

 العمليات  (المستخدمة في الناتجة من ) التدفقات النقدية      1,577,120  ( 280,556)

 مكاف ة نهاية الخدمة المدفوعة    (33,806)  ( 38,969)

 حصة الزكاة المدفوعة    -  ( 60,000)

 األنشطة التشغيلية  (المستخدمة فيالناتجة من )صافي التدفقات النقدية     1,543,314  ( 379,525)

      

 التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية:      

 أرباح نقدية مستلمة من شركات زميلة توزيعات     -  197,066  

 المحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   5  1,020,603   -

 المدفوع إلضافات على عقارات استثمارية    (1,517,660)  (948,020)

 المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات     (33,504)  ( 9,609)

 نقدية مستلمة  أرباح توزيعات      13,941  14,852  

 المستخدمة في األنشطة االستثمارية  صافي التدفقات النقدية   ( 516,620)  (745,711)

      

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية :      

 بنوك دائنةعلى حركة الصافي     214,850   2,392 

 أقساي قرو صافي الحركة على     (42,882)  5,441,313  

 صافي الحركة على أقساي عقود بيوع مرابحة   -  (2,410)

 تزامات عقود إيجار من إلالمدفوع  6  (1,250,000)  (1,550,000)

 توزيعات مدفوعة لمساذمي الشركة األم   -  (1,438)

 صافي الحركة على مستحق إلى أيراف ذات صلة     717,283   53,109 

 المدفوع لشراء أسهم خزينة   (3,510)  -

 ةمسييراللحصص غير لتوزيعات نقدية مدفوعة    ( 970,603)  -

 مدفوعة  يةمصاريف تمويل   (750,485)  (2,883,021)

 األنشطة التمويلية الناتجة من  )المستخدمة في(النقدية  صافي التدفقات   ( 2,085,347)  1,059,945 

      

 في الصندوق ولد. البنوك النقص في نقد  صافي   (1,058,653)  (65,291)

 في بداية الفترة  في الصندوق ولد. البنوكنقد     2,121,845  ¤ 2,207,751  

 في نهاية الفترة  في الصندوق ولد. البنوكنقد     1,063,192  2,142,460 

 
 

 . ( تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة16( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )




