
 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ش.م.ك. )عامة(   -  شركة األرجان العالمية العقارية 
 وشركاتها التابعة
 دولة الكويت 

 المكثفةالمعلومات المالية المرحلية المجمعة 
 2022يونيو  30للفترة المنتهية في 

 )غير مدققة( 
 مع

   المكثفة  المعلومات المالية المرحلية المجمعةتقرير المراجعة عن 

 

 

 

  



 

 

 ش.م.ك. )عامة(   -  شركة األرجان العالمية العقارية 

 وشركاتها التابعة

 دولة الكويت 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المكثفةالمعلومات المالية المرحلية المجمعة 

 2022يونيو  30للفترة المنتهية في 
 )غير مدققة( 

 مع
 المكثفة تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة 

 

 

 

 

 

 

 المحتويات 

 

 

 

 

 
 المكثفة  تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 
 

 صفحة 
 2 )غير مدقق( المكثف المجمع بيان المركز المالي المرحلي 

 )غير مدقق( المكثف  المجمع المرحلي  األرباح أو الخسائربيان 
 )غير مدقق(  المكثف المجمع المرحلي  اآلخر الدخل الشاملاألرباح أو الخسائر وبيان 

 )غير مدقق( المكثف  المجمع بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي 
 )غير مدقق( المكثف المجمع بيان التدفقات النقدية المرحلي 

3 
4 
5 
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 13 – 7 )غير مدققة(المكثفة  يضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة إ

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 
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 ش.م.ك. )عامة( - شركة األرجان العالمية العقارية

 وشركاتها التابعة

 مدقق()غير المكثف المجمع  المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية

 2022يونيو  30للفترة المنتهية في 

  )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 

  حقوق الملكية المتعلقة بمسا مي الشركة األم     

 

حقوق   مجموع

  الملكية

الحصص غير  

  المسييرة 

 

  المجموع الجزئي 

 

  أرباح مرحلة 

أثر التغيرات في  

الدخل الشامل  

لشركات  لاآلخر 

 زميلة ال

  شركة محاصة و

إحتيايي ترجمة  

  عمالت أجنبية 

التغيرات  

التراكمية في  

  خزانة أسهم   القيمة العادلة 

 حتيايي ا

  ختياري ا

 حتيايي ا

  إجباري 

 

  عالوة اصدار 

 

  رأس المال 

 2022 يناير 1الرصيد 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 -  -  -  -  -  -  -  -  ( 504,326)  ( 504,326)  ( 24,363)  ( 528,689)

 للفترة الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة األخر.(  -  -  -  -  -  ( 34,379)  ( 5,261)  ( 111)  -  ( 39,751)  7,500   ( 32,251)

 مجموع الخسارة الشاملة للفترة  -  -  -  -  -  ( 34,379)  ( 5,261)  ( 111)  ( 504,326)  ( 544,077)  ( 16,863)  ( 560,940)

 خزانةشراء أسهم  -  -  -  -  ( 3,510)  -  -  -  -  ( 3,510)  -  ( 3,510)

 المسييرة غير  للحصص توزيعات نقدية  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ( 1,020,603)  ( 1,020,603)

 2022 يونيو 30الرصيد في  26,500,000  15,811,095  8,522,899  5,162,322  (3,588,440)  ( 1,849,681)  2,490,317  ( 16,693)  23,757,189   76,789,008   944,804   77,733,812 

                        

 2021يناير  1الرصيد 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  -  -  -  -  -  -  -  -  ( 1,150,383)  ( 1,150,383)  ( 25,064)  ( 1,175,447)

 الشامل اآلخر للفترة الخسارة الشاملة األخر.( الدخل ) -  -  -  -  -  ( 19,897)  ( 473,518)  10,691   -  ( 482,724)  -  ( 482,724)

 مجموع )الخسارة الشاملة( الدخل الشامل للفترة  -  -  -  -  -  ( 19,897)  ( 473,518)  10,691   ( 1,150,383)  ( 1,633,107)  ( 25,064)  ( 1,658,171)

 2021 يونيو  30الرصيد في   26,500,000   15,811,095  8,518,017   5,162,322   (3,584,930)  ( 1,016,486)  2,446,626   ( 14,385)  23,856,944   77,679,203   2,165,096   79,844,299 

 
 

 . ( 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 

 )غير مدقق(  المكثف  المجمع بيان التدفقات النقدية المرحلي 
 2022يونيو  30للفترة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
 

      يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة

  إيضاحات  2022  2021

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :     

 قبل حصة موسسة الكويت للتقدم العلمي  الفترة خسارة    ( 528,689)  ( 1,175,447)

      

 تسويات :     

 وشركة محاصة من نتائج أعمال شركات زميلة حصة    39,875  ( 149,019)

 استهالكات وإيفاءات      140,750  144,301 

 صافي مخصص خسائر اكئتمان المتوقعة      37,800  131,501 

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

 غير محققة من التغير في القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية أرباح   6  ( 1,627,000)  -

 مصاريف تمويلية      2,331,272  2,648,206 

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

 إيرادات إعفاء إيجارات     -  ( 50,000)

 مخصص مكاف ة نهاية الخدمة     178,544  167,037 

 84,296  558,611     

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :     

 مدينون وأرصدة مدينة أخر.    (1,112,392)  ( 1,152,415)

 وجودات )ميلوبات( عقودم     77,685  ( 127,508)

 مستحق من أيراف ذات صلة     (151,383)  508,756 

 عقارات محتفل بها لغرذ المتاجرة      736,552  3,261,439 

 مخزون    (32,773)  11,925 

 دائنون وأرصدة دائنة أخر.     1,413,452  1,856,735 

 العمليات الناتجة من  التدفقات النقدية      1,489,752  4,443,228 

 مكاف ة نهاية الخدمة المدفوعة    (60,957)  ( 44,851)

 حصة الزكاة المدفوعة    -  ( 107,094)

 األنشطة التشغيليةالناتجة من صافي التدفقات النقدية     1,428,795  4,291,283 

      

 التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية:      

 توزيعات أرباح نقدية مستلمة من شركات زميلة     -  423,794 

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

 المدفوع إلضافات على عقارات استثمارية    (2,012,779)  (4,141,816)

 وعقارات ومعدات  ممتلكاتالمدفوع لشراء     (109,000)  ( 41,154)

 نقدية مستلمة  أرباح توزيعات      13,941  14,852 

 األنشطة االستثمارية المستخدمة في  صافي التدفقات النقدية   (1,087,235)  ( 3,744,324)

      

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية :      

 بنوك دائنةعلى حركة الصافي    (265,343)  ( 1,339,801)

 أقساي قروذصافي الحركة على      3,428,249  7,073,102 

 صافي الحركة على أقساي عقود بيوع مرابحة   -  ( 14,335)

 تزامات عقود إيجار من إلالمدفوع  8  (1,250,000)  ( 1,550,000)

 توزيعات مدفوعة لمسا مي الشركة األم   (5,237)  ( 1,538)

 صافي الحركة على مستحق إلى أيراف ذات صلة     375,084  52,903 

 المدفوع لشراء أسهم خزينة   (3,510)  -

 ةمسييراللحصص غير لتوزيعات نقدية مدفوعة    (1,020,603)  -

 مدفوعة  يةمصاريف تمويل   (1,628,085)  ( 3,375,305)

 األنشطة التمويلية الناتجة من  )المستخدمة في(النقدية  صافي التدفقات   (369,445)  845,026 

      

 ولد. البنوك في الصندوق في نقد  )النقص( الزيادة صافي   (27,885)  1,391,985 

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

 في نهاية الفترة  في الصندوق ولد. البنوكنقد     2,093,960  3,599,736 

 
 

 . ( تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة18( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 ت سيس ونشاي الشركة األم -1
  ( مقفلة شركة مسا مة كويتية )، بموج  عقد ت سيس   )الشركة األم(  شركة مسا مة كويتية )عامة(  - ت سست شركة األرجان العالمية العقارية  

والتعديالت الالحقة له والتي    2002مارس    5بتاريخ    1جلـد    819م  العقاري والتوثيـق تحت رقـإدارة التسجيل    - د. وزارة العدل  ـموثق ل
جاري تحت رقم  ي السجل الت يد الشركة األم ف ـم قـد ت ـوق،  2019  سبتمبر  17م الت شير عليه في السجل التجاري بتاريخ  ـا ت ـر ا مـكان اخ

 . 2002مارس  13بتاريخ  88093
 

 . بورصة الكويتإن الشركة األم مدرجة في 
 

 . ، دولة الكويت 22060 ، السالمية 8904إن العنوان المسجل للشركة األم  و صندوق بريد رقم 
 

 .2022أغسيس  14بتاريخ الشركة األم  إدارةمن قبل مجلس المكثفة  المجمعةالمرحلية المالية  المعلوماتتمت الموافقة على إصدار 
 

 العرذأسس  -2
ــبة الدولي رقم  المجمعة  لقد أعدت  ذل المعلومات المالية المرحلية   ــات    34المكثفة يبقا  لمعيار المحاس ــياس "التقرير المالي المرحلي". إن الس

لية المجمعة  المحاـسبية المـستخدمة في إعداد  ذل المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة مماثلة لتلك الميبقة في إعداد البيانات الما
  .2021ديسمبر  31السنوية للسنة المالية المنتهية في 

 

ــيرات التي يتم  ــدار ا وغير جارية الت ثير. إن التعديالت والتفسـ ــيرات أو تعديالت تم إصـ لم تقم المجموعة بتيبيق مبكر ألي معايير أو تفسـ
 .المكثفة للمجموعةالمجمعة ليس لها ت ثير مادي على المعلومات المالية المرحلية  2022تيبيقها ألول مرة في 

 

كاملة وفقا  للمعايير مجمعة  ك تتضــمن جميع المعلومات واإلفصــاحات الميلوبة لبيانات مالية المكثفة لمالية المرحلية المجمعة  إن المعلومات ا
، 2021ديســمبر  31، ويج  أن يتم اإليالع عليها بالمقارنة مع البيانات المالية المجمعة الســنوية للســنة المنتهية في  الدولية للتقارير المالية

اإلدارة أـنه ـقد تم إدراج جميع اكســــتحـقاـقات الـعادـية المتكررة والتي تعتبر ضــــرورـية لعرذ ـعادل. إن نـتائج األعـمال للفترة الـمالـية    وتر.
ديسمبر  31ك تعتبر بالضرورة موشرا  عـــــن نتائج األعمال التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في    2022 يونيو 30المنتهيـــــة فـــــي  

2022 . 
 

 مدينون وأرصدة مدينة أخر. -3

 يونيو 30
 2021  

 ديسمبر   31
2021 

  )مدققة(  
 يونيو  30
 2022 

 

 مدينون تجاريون  5,740,126   5,325,503    5,411,115 
 ناقصا : مخصص خسائر اكئتمان المتوقعة  ( 2,476,997)  (2,441,137)  (2,476,912)

 صافي المدينين التجاريين 3,263,129   2,884,366   2,934,203 
      
 إيرادات مستحقة 21,979   121,399    56,600 

 ناقصا  : مخصص خسائر اكئتمان المتوقعة  ( 9,004)  (9,004)  (9,004)

 صافي اإليرادات المستحقة 12,975   112,395   47,596 
      
 ضمانمحجوز  1,144,542   1,076,671    984,217 

 ناقصا  : مخصص خسائر اكئتمان المتوقعة  ( 17,594)  (17,594)  (16,434)

 صافي محجوز الضمان 1,126,948   1,059,077   967,783 
      
 مدفوعة مقدما  ودفعات مصاريف 10,239,099   9,926,424    10,254,748 
 ت مينات مستردة 159,766   138,733    281,909 
 مدينون مولفون 431,089   384,195    311,086 
 عهد نقدية 39,458   35,974    36,736 

14,834,061   14,541,164   15,272,464  

 
 والتي تتمثل في:

 الجزء المتداول 10,772,464   9,541,164    9,334,061 
 الجزء غير المتداول 4,500,000   5,000,000    5,500,000 

 14,834,061   14,541,164   15,272,464  
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 فصاحات المتعلقة باأليراف ذات الصلة اإل -4
ــمعامالت متنوعة مع أي  بالدخول فيقامت المجموعة   ــراف ذات صلــ ــن النشاي اكعتيادي كالشركات الزميلةــ ــأف، ة ضم ، اإلدارة العليا  رادــ

 إن األسعار وشروي الدفع المتعلقة بهذل المعامالت يتم الموافقة عليها من قبل إدارة المجموعة .  .وبعذ األيراف األخر. ذات الصلة 
 
 صلة  ي كما يلي : اليراف ذات األالتي تمت مع  الهامة األرصدة والمعامالت إن
 

 :المكثفالمجمع األرصدة المتضمنة في بيان المركز المالي المرحلي 
 

 2022 يونيو 30 

 شركات زميلة 

  
أفراد اإلدارة 

  العليا 
 أطراف أخرى 

 ذات صلة 

 

  اإلجمالي 

 ديسمبر  31
2021 
  )مدققة(

   يونيو 30
2021 

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

 12,448,520  صلة 
 

 67,775   232,302   12,748,597   12,439,580   12,065,703 
ناقصا مخصص خسائر  

 ( 349,766) اكئتمان المتوقعة 
 

-  -  (349,766 )  (349,766)  (332,471 ) 

صافي مستحق من أيراف  
 12,098,754  ذات صلة 

¤  

 67,775   232,302   12,398,831   12,089,814   11,733,232 
مستحق إلى أيراف ذات  

 ( 722,607) صلة 
 

-  -  (722,607 )  (347,523)  (344,814 ) 

 

 :المكثفالمجمع المرحلي  األرباح أو الخسائرالمعامالت المتضمنة في بيان 
 

 أشهر   الثالثة
 المنتهية في

 2022 يونيو 30المنتهية في أشهر  الثالثة     يونيو 30

  شركات زميلة   اإلجمالي   2021

 إيرادات المشاريع   42,219   42,219  1,355 

 إجمالي اإليرادات    42,219   42,219  1,355 

        
 تكاليف المشاريع (40,639)  (40,639)  -

 إجمالي التكاليف   (40,639)  (40,639)  -
 
 
 

 أشهر   الستة
 المنتهية في

 2022 يونيو  30المنتهية في الستة أشهر     يونيو 30

  شركات زميلة   اإلجمالي   2021

 إيرادات المشاريع   84,438   84,438  3,160

 إجمالي اإليرادات    84,438   84,438  3,160

        
 تكاليف المشاريع (81,278)  (81,278)  -

 إجمالي التكاليف   (81,278)  (81,278)  -

 

 أفراد اإلدارة العليامزايا 
 

  يونيو   30أشهر المنتهية في  الثالثة  يونيو   30أشهر المنتهية في  الستة

2021  2022  2021  2022  

 رة األجل ي مزايا قص  148,823  150,370   298,511   288,631 
 مكاف ة نهاية الخدمة    10,231  10,131   20,246   20,052 
 مكاف ة لجان أعضاء مجلس إدارة غير مستقلة  3,750   2,250   7,500   4,500 
 مكاف ة لجان أعضاء مجلس إدارة مستقلة  5,750   5,250   11,500   10,500 
 323,683   337,757   168,001  168,554   
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 مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات -5
 السنة  ي كما يلي :الفترة / خالل  موجودات ماليةفي  إن الحركة

 

 يونيو 30
 2021  

 ديسمبر   31
2021 

  )مدققة(  
 يونيو  30
 2022 

  

 بداية الفترة / السنةالرصيد في   1,986,438   4,841,074    4,841,074 
 إستبعادات  ( 1,020,603)  (1,079,500)  -

 التغير في القيمة العادلة  ( 26,879)  (1,775,136)  ( 19,897)

 في نهاية الفترة / السنةالرصيد   938,956   1,986,438   4,821,177 
 

دينارا كويتيا، ولم ينتج   1,020,603  بمبلغببيع اسـتثمار في أسـهم ملكية    2022 يونيو 30قامت المجموعة خالل الفترة المالية المنتهية في  
 عن عملية البيع أية أرباح أو خسائر.

 

 عقارات إستثمارية -6
المعروفة بمنيقة المستقبل )المنيقة التجارية الحرة  وتخصيص قسيمتين في منيقة خدمية متعددة األغراذ    تجديد  قامت المجموعة بتوقيع عقد

يرأ تغيير في أغراذ  حيث أنه قد  و  ،  لعدم ماديتها بالنسبة للمجموعة نلرا  ضمن عقود اإليجار التشغيلية  سابقا  كانت مدرجة  والتي  سابقا(  
 . ر جو ري في قيمتها العادلةي فقد حدث تغي المذكورة القسائم إستخدامات 

 

بيان المركز الماليالعقارات اإلستثمارية    بند  ضمن  قسائمت المجموعة بإدراج الفقد قام   ،  وعليه تقييمها بشكل  تم  و  للمجموعة   المجمع  في 
ستخدام أسس وأسالي  التقييم المتعارف عليها مع اإللتزام إب و  ،  وذلك من قبل مقيمين مستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية  ،  منفصل
  1,627,000بمبلغ    لتلك القسائم  لهيئة أسواق المال بهذا الش ن ، وقد نتج عن ذلك أرباح غير محققة من التغير في القيمة العادلة   التنفيذيةبالالئحة  

 . المجمع المكثف المرحلي األرباح أو الخسائر والذي تم إدراجه ضمن بيان دينار كويتي
 

 قروذ ألجل -7
 

 بما يلي: 2022يونيو  30المنتهية في قامت المجموعة خالل الفترة 
 

  5,000,000تسهيالت مصرفية نقدية في صورة قرذ بمبلغ    هادينار كويتي من   8,000,000توقيع عقد زيادة تسهيالت مصرفية بقيمة   -أ
مبلغ   النقدية  القروذ  إجمالي  لتصبح  بعذ مشاريع  وذلك    دينار كويتي  74,500,000دينار كويتي  وتجديد وتيوير  تمويل  لتغيية 

يستحق اخر ا  على دفعات  القروذ  سدد  ت و ،  ي% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركز 2.5وبمعدل فائدة    ،   المجموعة
ر ن جميع الحصص المملوكة في شركة جنان  إلى    إضافةوذلك مقابل نفس الضمانات المقدمة للقرذ األصلي  ،    2027يوليو    1بتاريخ  

، مع وعد بر ن المباني المقامة على أراضي مست جرة والخاصة بالمشروع المملوك لتلك الشركة والبالغ قيمتها  .ذ.م.م   –المتحدة العقارية  
 . 2022يونيو  30دينار كويتي كما في  10,561,513

 

لتمويل تيوير المشاريع المملوكة  دينارا كويتيا    2,353,331بمبلغ  قرذ بنكي مضمون ممنوح لشركة تابعة بسلينة عمان  جدولة  إعادة   -  
  الضمانات س  نف   وذلك مقابل  2024سبتمبر    30اخر ا بتاريخ  يستحق  على دفعات  ويسدد القرذ    ،  %6.75وبمعدل فائدة    للشركة التابعة 

 المقدمة. 
 

 إلتزامات عقود إيجار -8

 يونيو 30
2021  

 ديسمبر   31
2021 

  )مدققة(  
 يونيو  30

2022  

 

 بداية الفترة / السنة الرصيد في   56,694,333   63,658,516   63,658,516 

- 
 

(6,399,170 ) 
 

- 
ما يتعلــق بالمحول من إستثمــار في شركــة تابعــة   

 إلى شــركــة محاصــة  

 مصاريف تمويلية   1,410,528   2,834,987   1,565,782 

 المدفوع خالل الفترة / السنة   ( 1,250,000)  ( 3,400,000)  ( 1,550,000)

 الفترة / السنةفي نهاية الرصيد   56,854,861   56,694,333   63,674,298 

 
 والتي تتمثل في: 

 يونيو 30
2021  

 ديسمبر   31
2021 

  )مدققة(  
 يونيو  30

2022  

 

 إلتزامات عقود إيجار قصيرة األجل   3,100,000   3,100,000   3,200,000 
 إلتزامات عقود إيجار يويلة األجل   53,754,861   53,594,333   60,474,298 

 63,674,298   56,694,333   56,854,861   
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 دائنون وأرصدة دائنة أخر. -9

 يونيو 30
2021  

 ديسمبر   31
2021 

  )مدققة(  
 يونيو  30

2022  

 

 دائنون تجاريون  2,609,302   2,637,621   2,195,227 
 إيرادات موجلة   1,075,301   700,262   906,196 
 إيرادات ودفعات مقبوضة مقدما   1,782,101   1,185,021   1,695,468 
 مصاريف مستحقة   2,963,997   2,798,030   3,389,950 
 محجوز ضمان لمقاولي الباين  1,403,419   1,300,126   1,159,295 
 ت مين إيجارات  1,059,548   952,384   1,068,573 
 مخصص صيانة مشاريع منتهية   760,865   738,414   365,936 
 مخصص ضرائ     455,886   434,068   334,850 
 حصة موسسة الكويت للتقدم العلمي المستحقة   165,747   165,747   165,747 
 ضريبة دعم العمالة الوينية المستحقة   27,973    27,973   27,973 
 مولفين مستحقة جازات أ  1,183,378   1,086,200   896,263 
 دائنون مولفون   242,550   172,048   121,102 
 دائنو توزيعات  121,794   127,031   128,013 

 12,454,593  12,324,925   13,851,861   

 

 خزانةالأسهم  -10

 يونيو 30
2021  

 ديسمبر   31
2021 

  )مدققة(  
 يونيو  30

2022 

 

 عدد األسهم   9,925,728  9,895,729   9,895,729 
 النسبة إلى األسهم المدفوعة   % 3.7456  %3.7342   % 3.7342 
 القيمة السوقية )دينار كويتي(  815,895  1,157,800   1,108,322 
 التكلفة )دينار كويتي(  3,588,440  3,584,930   3,584,930 

 

كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية    الخزانةبما يســاوي رصــيد تكلفة أســهم    األرباح المرحلةقامت إدارة الشــركة األم بتجميد جزء من 
 .الخزانةالمجمعة المكثفة. إن  ذا الرصيد غير قابل للتوزيع يوال فترة إحتفال الشركة األم ب سهم 

 
 صافي إيرادات اإليجارات -11

 

  يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثة  يونيو  30أشهر المنتهية في   الستة

2021  2022  2021  2022  

 اإليجارات إيرادات  894,507   879,893  1,944,638   1,709,324

 اإليجارات تكاليف  ( 250,044)  ( 302,734)  ( 525,961)  ( 469,102)

1,240,222   1,418,677  577,159   644,463  

 

 المنتجعات (خسائرأرباح )صافي  -12
 

  يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثة  يونيو  30أشهر المنتهية في   الستة

2021  2022  2021  2022  

 إيرادات المنتجعات  1,732,104   1,136,356   2,884,493   1,910,690

 تكاليف المنتجعات (1,489,053)  (1,086,548)  (2,654,749)  (2,086,306)

(175,616 )   229,744   49,808   243,051  

 
  



 

 ش.م.ك. )عامة( -األرجان العالمية العقارية شركة 
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 واألنشية األخر. المشاريع خسائرصافي  -13
 

  يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثة  يونيو  30أشهر المنتهية في   الستة

2021  2022  2021  2022  

   اإلشراف والتيوير والمقاوكتإيرادات   607,246  4,029,708  1,758,749  4,981,300
 اإلشراف والتيوير والمقاوكت تكاليف   ( 534,893)  (3,953,683)  (1,550,021)  (5,001,664)

(20,364)  208,728  76,025  72,353  

        
 والتعليمية   والرياضة إيرادات األنشية اليبية 59,247  -  82,805  -

 والتعليمية  والرياضة األنشية اليبية  كاليفت ( 412,894)  (83,541)  ( 645,323)  (83,541)

(83,541)  (562,518 )  (83,541)  (353,647 )  

        

(103,905)  (353,790 )  (7,516)  (281,294 )  

 

 المتعلقة بمسا مي الشركة األم والمخففةاألساسية  السهم (خسارةربحية ) -14
المتعلق بمسـا مي الشـركة األم على المتوسـي المرجح لعدد   الفترة  (خسـارةربح )بقسـمة    والمخففةالسـهم األسـاسـية    (خسـارةربحية )تحتسـ   

الضـرورية كحتسـا     إن المعلومات.  متوقع إصـدار ا  (. ك يوجد أسـهم مخففةالخزانة)بعد اسـتبعاد أسـهم   الفترةاألسـهم العادية القائمة خالل  
 على المتوسي المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة  ي كما يلي :  بناء  والمخففة السهم األساسية  (خسارةربحية )

 

  يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثة  يونيو  30أشهر المنتهية في   الستة

2021  2022  2021  2022  

(1,150,383) 
 

(504,326 ) 
 

(1,351,386)   491,106 
الشركة    بمسا مي ةالفترة المتعلق  (خسارةربح )
 األم  

        
 عدد األسهم القائمة :        

 المتوسي المرجح لعدد األسهم المصدرة  265,000,000   265,000,000   265,000,000   265,000,000 
 الخزانة: المتوسي المرجح ألسهم   ناقصا   (9,925,729)  (9,895,729)  (9,925,066)  (9,895,729)

 المتوسي المرجح لعدد األسهم القائمة   255,074,271   255,104,271   255,074,934   255,104,271 
        

(4.51 ) 

 

(1.98 ) 

 

(5.30 )  1.92 
المتعلقة األساسية السهم   (خسارةربحية )

   األم )فلس( بمسا مي الشركة

 

 الجمعية العامة لمسا مي الشركة األم -15
، على البيانات المالية المجمعة  2022  مايو 10وافقت الجمعية العامة العادية الســـنوية لمســـا مي الشـــركة األم في إجتماعها المنعقد بتاريخ  

 .2021ديسمبر  31، كما أقرت عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في 2021ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في 

ــركة األم في إجتماعها المنعقد بتاريخ وافقت   ــا مي الش ــنوية لمس ، على البيانات المالية المجمعة  2021إبريل   28الجمعية العامة العادية الس
.2020ديسمبر  31، كما أقرت عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في 2020ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في 



 ش.م.ك. )عامة( - شركة األرجان العالمية العقارية
 وشركاتها التابعة

 )غير مدققة(المكثفة يضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة إ
 2022 يونيو 30

 المبالغ بالدينار الكويتي( )جميع 
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 تحليل القياعات -16

 تحليل القياعات حس  األنشية : -أ 
 

 ، نشاي المقاوكت ونشاي الفنادق والمنتجعات وذلك كما يلي : ساسية في نشاي اكستثمار العقاريإن أنشية المجموعة تتمثل بصفة أ

 
 اإلجمالي  الفنادق والمنتجعات   المقاوكت   اكستثمار العقاري  

 2022  2021  2022  2021  2022  2021  2022  2021 

 10,447,018   8,358,634   2,939,404    3,977,407  1,052,065    462,734  6,455,549   3,918,493  اإليرادات  

 ( 11,622,465)  ( 8,887,323)  ( 3,447,328)  (3,810,892)  ( 1,291,650)  (698,692)  ( 6,883,487)  ( 4,377,739) المصروفات 

 ( 1,175,447)  ( 528,689)  ( 507,924)   166,515  ( 239,585)  (235,958)  ( 427,938)  ( 459,246) الفترة )خسارة( ربح  

                

 233,631,397   233,678,129   96,935,376    104,703,274  5,684,813    5,669,950  131,011,208   123,304,905  الموجودات  مجموع

 ( 153,787,098)  ( 155,944,317)  ( 36,796,132)  (37,411,373)  ( 5,058,142)  ( 5,301,413)  ( 111,932,824)  ( 113,231,531) الميلوبات  مجموع

 79,844,299     77,733,812  60,139,244    67,291,901  626,671   368,537   19,078,384   10,073,374  صافي الموجودات 

 
 : تحليل القياعات جغرافيا   -  

 
 والجمهورية اللبنانية( وذلك كما يلي : –سلينة عمان  –جمهورية مصر العربية  – مملكة البحرين –تمارس المجموعة نشايها داخل وخارج دولة الكويت )المملكة العربية السعودية 

 
 اإلجمالي   خارج دولة الكويت   داخل دولة الكويت  

 2022  2021  2022  2021  2022  2021 

 10,447,018   8,358,634   5,242,190    921,561  5,204,828   7,437,073  اإليرادات  

 ( 11,622,465)  ( 8,887,323)  ( 3,542,144)  (871,321)  ( 8,080,321)  ( 8,016,002) المصروفات 

 ( 1,175,447)  ( 528,689)  1,700,046    50,240  ( 2,875,493)  ( 578,929) الفترة ربح )خسارة( 

            

 233,631,397   233,678,129   58,218,919    56,934,745  175,412,478   176,743,384  الموجودات  مجموع

 ( 153,787,098)  ( 155,944,317)  ( 5,788,228)  (6,135,053)  ( 147,998,870)  ( 149,809,264) الميلوباتمجموع 

 79,844,299   77,733,812   52,430,691    50,799,692  27,413,608   26,934,120  صافي الموجودات 



 ش.م.ك. )عامة( - شركة األرجان العالمية العقارية
 وشركاتها التابعة

 )غير مدققة(المكثفة يضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة إ
 2022 يونيو 30

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي( 
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 إلتزامات محتملة -17
 كما يلي :  ي يوجد على المجموعة إلتزامات محتملة 

   يونيو 30
2021 

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة( 

 
   يونيو  30

2022 

  

 اعتمادات مستندية مقابل    326,547   630,104   450,169 
 مقابل خيابات ضمان     3,693,202   3,489,745   5,770,847 

 6,221,016   4,119,849   4,019,749    

 

 : الناتجة عن حصة الشركة األم في شركات زميلة  ي كما يلي محتملةالتزامات اإلل
 

   يونيو 30
2021 

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة( 

 
   يونيو  30

2022 

  

 خيابات ضمانمقابل    704,260   347,875  -

 

 قياس القيمة العادلة -18
 . بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية الفترة المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمالية الموجودات لتقوم المجموعة بقياس ا

 

الممكن دفعه لســداد اإللتزام من خالل عملية تجارية بحتة بين أيراف الســوق  تمثل القيمة العادلة المبلغ الممكن إســتالمه من بيع األصــل أو  
 . يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيع األصل أو سداد اكلتزام بإحد. اليرق التالية : كما في تاريخ القياس

 .   من خالل السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام  -
 .  من خالل أكثر األسواق ربحية لألصل أو اإللتزام في حال عدم وجود سوق رئيسي  -
 

  المعلوماتالتي يتم قياـسها أو اإلفـصاح عنها بالقيمة العادلة في    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الـشامل اآلخرالموجودات المالية يتم تـصنيف 
من خالل مسـتو. قياس متسـلسـل إسـتنادا إلى أقل مسـتو. مدخالت جو ري نسـبة إلى قياس القيمة العادلة  المكثفة  المجمعة  المرحلية  المالية  

 : ككل كما يلي
 

 . المعدلة( للموجودات والميلوبات المتماثلةالمستو. األول : ويشمل أسعار السوق النشي المعلنة )غير 
ر  كل مباـش بة إلى قياس القيمة العادلة متاحا إما بـش تو. مدخالت جو ري نـس مل أـسس التقييم والتي يكون فيها أقل مـس تو. الثاني : ويـش المـس

 . أو غير مباشر
 . بة إلى قياس القيمة العادلة غير متاحالمستو. الثالث : ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستو. مدخالت جو ري نس

 

المـسجلة بالقيمة العادلة يبقا  لمـستو. القياس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الـشامل اآلخر  الموجودات المالية  بنود يبين الجدول التالي تحليل  
 : المتسلسل للقيمة العادلة

        
 :   2022 يونيو  30  الثاني  المستوى  الثالث  المستوى  المجموع 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية   883,456   55,500   938,956 
 عقارات إستثمارية   232,319   98,941,923   99,174,242 

 100,113,198   98,997,423   1,115,775   
 

 )مدققة( :   2021ديسمبر  31  الثاني  المستو.  الثالث  المستو.  المجموع 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية   917,835    1,068,603   1,986,438

 عقارات إستثمارية   232,319    95,116,002  95,348,321

97,334,759  96,184,605   1,150,154   

 الثاني  المستو.  الثالث  المستو.  المجموع 
  

 :   2021 يونيو 30

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية   1,816,071   3,005,106   4,821,177 
 عقارات إستثمارية   103,766   88,747,644   88,851,410 

 93,672,587   91,752,750   1,919,837   
 

   ناك تحويالت بين المستويات المختلفة لقياس القيمة العادلة، لم يكن  2022 يونيو 30خالل الفترة المنتهية في 




