
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 دولة الكويت 
 المكثفةالمعلومات المالية المرحلية المجمعة 

 2021 سبتمبر 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 

 2021 سبتمبر 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 
6 

  
 14 – 7 )غير مدققة(المكثفة  يضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة إ

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 العقاريةشركة األرجان العالمية ل
 شركة مساهمة كويتية )عامة(

 دولـة الكويـت
 

 مقدمة
شــركة مســاهمة كويتية )عامة( )رالشــركة    -لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف المرفق لشــركة األرجان العالمية العقارية 

بيانات األرباح أو الخـسائر واألرباح أو الخـسائر والدخل الـشامل  ، وكذلك  2021 ـسبتمبر  30األمر( وـشركاتها التابعة )رالمجموعةر( كما فــــــي 
التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية بيانات و لفترة الثالثة أشــــهر والتســـــعة المنتهية  نذاك،  المرحلـية المجمـعة المكثـفة  اآلخر

ض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة وفقاً لمعيار المحاســبة أشــهر المنتهية  نذاك. إن إعداد وعر  التســعةالمجمعة المكثفة لفترة 
رالتقرير المالي المرحلير من مســلولية إدارة الشــركة األم. إن مســلوليتنا هي التعبير عن اســتنتاه حول هذه المعلومات المالية   34الدولي رقم  

 المرحلية المجمعة المكثفة بناء على مراجعتنا.
 

 جعةنطاق المرا
ــ ةر .  2410لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم   ــتقل للمنشــ     رمراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المســ

ــتمل ــلولين 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 هو ميبق في عملية التدقيق  

على علم بكافة األحداث الهامة التي من الممكن تحديدها خالل عملية التدقيق ،   لمـعايير الـتدقيق الدولـية وهي بالـتالي ك تمكنـنا من الـت كـيد على أننا
 وبناء عليه فإننا ك نبدي رأيا يتعلق بالتدقيق . 

 
 االستنتاج 

من جميع النواحي   استناداً إلى مراجعتنا ، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد ب ن المعلومات المالية المرحلية المجمعــــة المكثفة المرفقــــة لم تعد ،
 . 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 هو وارد في دفاتر الشـــركة األم ، اباإلضـ
، أية مخالفات ألحكام قانون   2021 ســبتمبر 30أشــهر المنتهية في    التســعةوحســم ما ورد إليه علمنا واعتقادنا لم يرد إلى علمنا خالل فترة  

ــركات رقم   ــنة    1الش ــركة األم  ، والتعديالت الالحقة عليهما ه التنفيذية ، وكئحت  2016لس ــي للش ــاس ــيس والنلام األس والتعديالت أو لعقد الت س
  . يلثر مادياً في المركز المالي للشركة األم أو نتائج أعمالهاكان من الممكن أن على وجه الالحقة عليهما 

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

ذـية   ه التنفـي ة عليهوكئحـت على وـجه ـكان من الممكن أن يلثر ـمادـياً على ،    2021  ســــبتمبر  30خالل الفترة المنتهـية في    ـماوالتـعديالت الالحـق
 . لمالي للشركة األم أو نتائج أعمالهاالمركز ا

 
 
 
 

 د. شعيم عبدهللا شعيم   

 دولــة الكـويت
 2021نوفمبر  14

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

 )غير مدقق(المكثف المجمع المرحلي  األرباح أو الخسائربيان 
 2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 الكويتي()جميع المبالغ بالدينار 

 
    سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في   سبتمبر 30أشهر المنتهية في   التسعة

  ات إيضاح   2021  2020  2021  2020

 المشاريع)خسائر( إيرادات    صافي   11  139,094   ( 192,699)  118,730   ( 390,098)

 اإليجارات  إيرادات  صافي   12  445,339   1,255,693  1,685,561   1,735,530

 المنتجعات)خسائر(   إيرادات  صافي   13  344,269   223,291  168,653   (74,334)

(297,237 )  -  -  -  5 

إيـفاء عـقارات محتفل بـها لغرض المـتاجرة    

 لصافي قيمتها البيعية المتوقع تحقيقها

 أرباح استثمارات  توزيعات     159,005   33,137  173,857   143,734

 حصة من نتائج أعمال شركات زميلة   6  6,568   1,132  155,587   (1,318,613)

 ربح محقق من بيع عقار استثماري     -  -  -  115,347

(360,265 )  -  -  -   

ة    ة من التغير في القيـم ــائر غير محقـق خســـ

 العادلة للعقارات اإلستثمارية

 التشغيل)خسارة(  مجمل ربح      1,094,275   1,320,554  2,302,388   ( 445,936)

 مصروفات إدارية وعمومية     ( 543,866)  ( 664,054)  (1,754,371)  (1,877,435)

 ستهالكات وإيفاءاتا     (25,696)  (25,466)  (58,889)  (76,744)

 خسائر اإلئتمان المتوقعةمخصص  صافي       ( 153,161)  ( 450,232)  ( 284,662)  ( 776,823)

 التشغيل)خسارة(    ربح     371,552   180,802  204,466   ¤ (3,176,938)

 يةمصاريف تمويل     ( 941,816)  (1,153,190)  (3,590,022)  (3,536,697)

 مخصص ضرائم لم يعد له ضرورة   أ  - 9  -  -  1,617,431   -

 إيرادات إعفاء إيجارات     -  100,000  50,000   100,000

 أرباح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات     -  101,594  -  102,142

 أجنبيةفروقات عمالت   خسائر     (25,279)  36,088  (53,075)  32,980

 إيرادات أخر.     -  -  210   48

 الفترة    خسارة     ( 595,543)  ( 734,706)  (1,770,990)  (6,478,465)

          

 بـ :  ةالمتعلق           

 مساهمي الشركة األم     ( 567,062)  ( 740,269)  (1,717,445)  (6,500,603)

 الحصص غير المسييرة     (28,481)  5,563  (53,545)  22,138

(6,478,465)  (1,770,990)  (734,706 )  (595,543 )    

(25.48 )  (6.73 )  (2.90 )  (2.22 )  14 

المتعلقة    األساااااسااااية  السااااهم  خسااااارة  

 بمساهمي الشركة األم )فلس(

 
 

 . المجمعة المكثفة ( تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية 20( 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
 2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

     )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
    سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في   سبتمبر 30أشهر المنتهية في   التسعة

  إيضاح   2021  2020  2021  2020

          

 الفترة  خسارة    ( 595,543)  ( 734,706)  (1,770,990)  (6,478,465)

          

    
 

 
 

  
  الدخل (  األخرى   )الخساااااارة الشااااااملة 

 :الشامل اآلخر
 

 
 

 
 

 
 

  
  بنود ممكن أن يعاد تصـــــنيفها كحقا إلى 

 :  المجمع  األرباح أو الخسائر  بيان

432,684  (257,928 )  (243,866 )   215,590   
العمليــات   فروقــات ترجمــة عمالت من 

 األجنبية

928   10,512  501  (179 )  6 
اـلدـخل الشـــــاـمل    من التغير في  حصـــــة

 للشركات الزميلة  اآلخر
          

         
د   ان   لنبـن ه كحقـا إلى بـي يعـاد تصـــــنيـف

 المجمع : األرباح أو الخسائر

(4,917 )  (107,279 )  119,935  (87,382)   

التغير في القيـمة الـعادلة لموجودات مالـية  
بـالقيمـة العـادلـة من خالل الـدخـل  

 الشامل اآلخر

428,695  (354,695 )  (123,430 )   128,029   
  )الخسااارة   األخر  الدخل الشااامل  مجموع

   للفترةاألخرى(    ةالشامل

 للفترة  لخسارة الشاملةمجموع ا   ( 467,514)  ( 858,136)  (2,125,685)  (6,049,770)

          
 بـ :  ةالمتعلق         ¤ 
 مساهمي الشركة األم     ( 439,033)  ( 863,699)  (2,072,140)  (6,071,908)

 الحصص غير المسييرة   (28,481)  5,563  (53,545)  22,138

(6,049,770)  (2,125,685)  (858,136 )  (467,514 )    

          

 
 . ( تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 20( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 ش.م.ك. )عامة( - األرجان العالمية العقاريةشركة 

 وشركاتها التابعة

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

 2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

  )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
  حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم     

 

حقوق   مجموع

  الملكية

الحصص غير  

  المسييرة 

 

 المجموع الجزئي 

 

 

  أرباح مرحلة 

أثر التغيرات في  

الدخل الشامل اآلخر  

  زميلة ال لشركات ل

إحتيايي  

ترجمة عمالت  

  أجنبية 

التغيرات  

التراكمية في  

  خزانة أسهم   القيمة العادلة 

 حتيايي ا

  ختياري ا

 حتيايي ا

  إجباري 

 

  عالوة اصدار 

 

  المال رأس 

 2021 يناير 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 

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

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

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

 توزيعات نقدية للحصص غير المسييرة  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ( 51,456)  ( 51,456)

 2021سبتمبر   30الرصيد 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 

                        

 2020 يناير 1الرصيد في   26,500,000  15,811,095   8,518,017   5,162,322   ( 3,583,050)  ( 1,099,019)  3,025,149   ( 15,062)  33,756,592   88,076,044   2,212,068   90,288,112 

 ربح الفترة )خسارة(   -  -  -  -  -  -  -  -  ( 6,500,603)  ( 6,500,603)  22,138   ( 6,478,465)

 )الخسارة الشاملة األخر.( الدخل الشامل اآلخر للفترة  -  -  -  -  -  ( 4,917)  432,684   928  -  428,695   -  428,695 

 مجموع )الخسارة الشاملة( الدخل الشامل للفترة  -  -  -  -  -  ( 4,917)  432,684   928  ( 6,500,603)  ( 6,071,908)  22,138   ( 6,049,770)

 

-  -  

 

-  (100,534 )  -  -  100,534  -  -  -  -  - 

المحول من التغيرات التراكمية في القيمة العادلة إلى األرباح  

المرحلة عن بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة  من خالل  

 الدخل الشامل اآلخر  

 خزانةشراء أسهم  -  -  -  -  ( 1,880)  -  -  -  -  ( 1,880)  -  ( 1,880)

 2020 سبتمبر 30الرصيد في   26,500,000  15,811,095   8,518,017   5,162,322   ( 3,584,930)  ( 1,003,402)  3,457,833   ( 14,134)  27,155,455   82,002,256   2,234,206   84,236,462 

 
 
 
 

 . ( تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 20( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 ش.م.ك. )عامة(   -  شركة األرجان العالمية العقارية 
 التابعة وشركاتها  

 )غير مدقق(  المكثف  المجمع بيان التدفقات النقدية المرحلي 
 2021 سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
 

     سبتمبر 30أشهر المنتهية في   التسعة

2020  2021   

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :    

 خسارة الفترة     ( 1,770,990)  ( 6,478,465)

 تسويات :    

 حصة من نتائج أعمال شركات زميلة   ( 155,587)  1,318,613 

 استهالكات وإيفاءات    223,623   239,799 

 صافي مخصص خسائر اكئتمان المتوقعة    284,662   776,823 

 توزيعات أرباح استثمارات    ( 173,857)  ( 143,734)

 ربح محقق من بيع عقار استثماري    -  ( 115,347)

 إيفاء عقارات محتفل بها لغرض المتاجرة لصافي قيمتها البيعية المتوقع تحقيقها    -  297,237 

 خسائر غير محققة من التغير في القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية    -  360,265 

 أرباح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات   -  ( 102,142)

  يةمصاريف تمويل   3,590,022   3,536,697 

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

 إيرادات إعفاء إيجارات     ( 50,000)  ( 100,000)

 مخصص مكاف ة نهاية الخدمة   251,078   295,552 

(114,702 )   581,520   

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :    

 مدينون وأرصدة مدينة أخر.   ( 1,929,832)  ( 54,764)

 )ميلوبات( عقود وجودات معلى حركة الصافي    ( 190,438)  ( 474,782)

 مستحق من أيراف ذات صلة    218,576   19,168 

 عقارات محتفل بها لغرض المتاجرة    3,313,592   260,314 

 مخزون   16,939   45,665 

 دائنون وأرصدة دائنة أخر.   2,069,806   ( 46,475)

 العمليات )المستخدمة في( التدفقات النقدية الناتجة من    4,080,163   ( 365,576)

 حصة الزكاة المدفوعة   ( 107,094)  -

 ضريبة دعم العمالة الوينية المدفوعة   -  ( 30,750)

 مكاف ة نهاية الخدمة المدفوعة   ( 104,293)  ( 71,532)

 مكاف ة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة   -  ( 10,000)

 األنشطة التشغيلية  )المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية الناتجة من   3,868,776   ( 477,858)

     

 التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية:     

 من شركات زميلة   هتوزيعات أرباح نقدية مستلم   865,114   -

 المحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    -  468,114 

 المدفوع إلضافات على عقارات استثمارية   ( 5,940,531)  ( 973,319)

 عقار إستثماري المحصل من بيع    -  269,418 

 المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات    ( 69,423)  ( 61,631)

 المحصل من بيع ممتلكات وعقارات ومعدات   -  143,395 

   هنقدية مستلمأرباح توزيعات    173,857   143,734 

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية   ( 4,970,983)  ( 10,289)

     

 األنشطة التمويلية : التدفقات النقدية من     

 بنوك دائنةعلى حركة الصافي   ( 460,064)  606,059 

 صافي الحركة على أقساي قروض  9,081,988   2,657,089 

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

 لتزامات عقود إيجار المدفوع إل   ( 3,425,000)  ( 1,250,000)

 المدفوع لشراء أسهم الخزانة  -  ( 1,880)

 توزيعات مدفوعة لمساهمي الشركة األم  ( 1,606)  ( 1,019)

 للحصص غير المسييرة توزيعات مدفوعة   ( 51,456)  -

 صافي الحركة على مستحق إلى أيراف ذات صلة   58,090   27,295 

 مدفوعة  يةمصاريف تمويل  ( 4,204,908)  ( 182,354)

 األنشطة التمويليةالناتجة من صافي التدفقات النقدية   982,709   1,855,190 

     

 في نقد في الصندوق ولد. البنوك  الزيادة )النقص( صافي  ( 119,498)  1,367,043 

 في بداية الفترة   في الصندوق ولد. البنوكنقد   2,207,751   ¤ 1,500,552 

 في نهاية الفترة   الصندوق ولد. البنوكفي نقد   2,088,253   2,867,595 

 
 

 . ( تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 20( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 ت سيس ونشاي الشركة األم -1
  ( مقفلةشركة مساهمة كويتية )، بموجم عقد ت سيس    )الشركة األم(  شركة مساهمة كويتية )عامة(  -ت سست شركة األرجان العالمية العقارية  

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

 . 2002مارس  13بتاريخ  88093
 

 . بورصة الكويتإن الشركة األم مدرجة في 
 

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

 .2021نوفمبر  14بتاريخ الشركة األم  إدارةمن قبل مجلس المكثفة  المجمعةالمرحلية المالية  المعلوماتتمت الموافقة على إصدار 
 

 أسس العرض -2
رالتقرير المالي المرحلير. إن الســياســات    34رقم  المحاســبة  المكثفة يبقاً لمعيار الدولي  المجمعة  لقد أعدت هذه المعلومات المالية المرحلية  

المكثـفة للفترة مـماثـلة لتـلك الميبـقة في إـعداد البـياـنات الـمالـية   المجمـعة  المـحاســــبـية المســــتـخدـمة في إـعداد ـهذه المعلوـمات الـمالـية المرحلـية
  .2020ديسمبر  31المجمعة السنوية للسنة المالية المنتهية في 

 

لم تقم المجموعة بتيبيق مبكر ألي معايير أو تفســـيرات أو تعديالت تم إصـــدارها وغير جارية الت ثير. إن التعديالت والتفســـيرات التي يتم 
 .المكثفة للمجموعةالمجمعة ليس لها ت ثير مادي على المعلومات المالية المرحلية  2021تيبيقها ألول مرة في 

 

ك تتضـمن جميع المعلومات واإلفصـاحات الميلوبة لبيانات مالية كاملة وفقاً للمعايير الدولية  المكثفة لمالية المرحلية المجمعة  إن المعلومات ا
ــنة المنتهية في  للتقارير المالية ــنوية للس ــمبر   31، ويجم أن يتم اإليالع عليها بالمقارنة مع البيانات المالية المجمعة الس   وتر. 2020ديس

ل اإلدارة أنه قد تم إدراه جميع التعديالت المتمثلة في اكســـتحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضـــرورية لعرض عادل. إن نتائج األعما
ية في  ة المنتهــــنة المالي ــــك تعتبر بالضرورة ملشراً عــن نتائج األعمال التي يمكن توقعها للس  2021 سبتمبر 30للفترة المالية المنتهيــة فــي  

 . 2021ديسمبر  31
 

 مدينون وأرصدة مدينة أخر. -3

  سبتمبر 30
 2020  

 ديسمبر   31
2020 

  )مدققة(  
   سبتمبر  30
 2021 

 

 مدينون تجاريون  5,455,979   4,519,015   4,203,790 
 )أ(ناقصا : مخصص خسائر اكئتمان المتوقعة  ( 2,498,164)  (2,348,097)  ( 2,067,756)

 صافي المدينين التجاريين 2,957,815   2,170,918   2,136,034 
      

 إيرادات مستحقة 28,837   40,101   379,065
 )أ(ناقصاً : مخصص خسائر اكئتمان المتوقعة  ( 9,004)  (9,004)  ( 9,004)

 اإليرادات المستحقةصافي  19,833   31,097   370,061
      

 محجوز ضمان 899,633   887,095   1,298,620
 )ا(ناقصاً : مخصص خسائر اكئتمان المتوقعة  ( 16,434)  (16,434)  ( 31,160)

 صافي محجوز الضمان 883,199   870,661   1,267,460
      

 مدفوعة مقدما  ودفعات مصاريف 11,135,684   10,489,512   10,571,431
 ت مينات مستردة 257,468   158,717   154,656
 مدينون مولفون 305,100   290,233   289,345

 عهد نقدية 36,894   38,419   32,840

14,821,827   14,049,557   15,595,993  

 
 والتي تتمثل في:

 الجزء المتداول 10,345,993   8,049,557   8,571,827
 الجزء غير المتداول 5,250,000   6,000,000   6,250,000

14,821,827   14,049,557   15,595,993  
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 مخصص خسائر اكئتمان المتوقعة:  ( أ)

 إن الحركة على مخصص خسائر اكئتمان المتوقعة كما يلي: 

 سبتمبر  30
 2020  

 ديسمبر   31
2020 

  )مدققة(  
 سبتمبر   30
 2021 

 

 الرصيد في بداية الفترة / السنة 2,373,535   1,475,853   1,475,853 
 المستخدم خالل الفترة / السنة ( 134,595)  ( 98,160)  -

 المحمل خالل الفترة / السنة 284,662   995,842   632,067 

 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 2,523,602   2,373,535  2,107,920
 

 فصاحات المتعلقة باأليراف ذات الصلة اإل -4
ــمعامالت متنوعة مع أي  بالدخول فيقامت المجموعة   ــأف،  ة ضمــن النشاي اكعتيادي كالشركات الزميلةــــراف ذات صلــ ، اإلدارة العليا  رادــ

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

 :المكثفالمجمع األرصدة المتضمنة في بيان المركز المالي المرحلي 
 2021 سبتمبر 30 

 شركات زميلة 

  
أفراد اإلدارة 

  العليا 
 أطراف أخرى 

 ذات صلة 

 

  اإلجمالي 

 ديسمبر  31
2020 
  )مدققة(

   سبتمبر 30
2020 

مستحق من أيراف ذات  
 12,163,508  صلة 

 
38,485  231,126   12,433,119   12,418,992   12,950,302 

ناقصا مخصص خسائر  
 ( 332,471) اكئتمان المتوقعة 

 
-  -  (332,471 )  (332,471 )  (285,194 ) 

صافي مستحق من  
 11,831,037  أيراف ذات صلة 

 
38,485  231,126   12,100,648     12,086,521   12,665,108 

مستحق إلى أيراف ذات  
 ( 350,001) صلة 

 
-  -  (350,001 )  (291,911)  (221,456 ) 

 

 :المكثفالمجمع المرحلي  األرباح أو الخسائرالمعامالت المتضمنة في بيان 
 

 الثالثة أشهر  
 2021 سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في   المنتهية في

  سبتمبر 30
 شركات زميلة   اإلجمالي   2020

 

 إيرادات المشاريع  1,558  1,558  2,255

 إجمالي اإليرادات   1,558  1,558  2,255

        
 مصاريف إدارية وعمومية  -  -  ( 16,852)

 إجمالي التكاليف   -  -  ( 16,852)
 
 
 

 أشهر   التسعة
 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في   التسعة  المنتهية في

  سبتمبر 30
 شركات زميلة   اإلجمالي   2020

 

 إيرادات المشاريع  4,718  4,718  5,415

 إيرادات اكيجارات  -  -  32,142

 إجمالي اإليرادات   4,718  4,718  37,557

        
 تكاليف المشاريع -  -  ( 3,158)
 تكاليف المنتجعات -  -  ( 3,828)
 مصاريف إدارية وعمومية  -  -  ( 38,202)

 إجمالي التكاليف   -  -  ( 45,188)
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 مزايا أفراد اإلدارة العليا 
    سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثة    سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة

2020  2021  2020  2021  

 رة األجل ي مزايا قص 137,604  141,804  488,300  481,682
 مكاف ة نهاية الخدمة   10,771  9,342  31,955  30,882

 مجلس إدارة غير مستقلة مكاف ة لجان أعضاء  2,250  2,250  6,750  8,250
 مكاف ة لجان أعضاء مجلس إدارة مستقلة  5,250  5,250  15,750  6,750

527,564  542,755  158,646  155,875  
 

 محتفل بها لغرض المتاجرةعقارات  -5
 السنة هي كما يلي :الفترة / إن الحركة خالل 

  سبتمبر 30
 2020  

 ديسمبر   31
2020 

  )مدققة(  
   سبتمبر  30
 2021 

  

 بداية الفترة / السنةالرصيد في   17,619,713   17,684,217   17,684,217 
 إضافات   343,325   697,117   469,494 
 تكاليف إقتراض مرسملة  178,546   495,844   354,749 
 إستبعادات   ( 3,628,532)  ( 948,497)  ( 729,808)

(297,237 ) 
 

(320,557 )  - 
إيفـاء العقـارات لصـــــافي قيمتهـا البيعيـة المتوقع  

 تحقيقها
 تعديالت ترجمة عمالت أجنبية  ( 92,284)  11,589   122,574 

 في نهاية الفترة / السنةالرصيد   14,420,768   17,619,713   17,603,989 
 

 استثمارات في شركات زميلة -6
 السنة هي كما يلي :الفترة / إن الحركة خالل 

  سبتمبر 30
 2020  

 ديسمبر   31
2020 

  )مدققة(  
   سبتمبر  30
 2021 

  

 بداية الفترة / السنةالرصيد في   28,820,885   30,382,317   30,382,317
  حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة  155,587   (1,531,228)  ( 1,318,613)

 توزيعات أرباح نقدية  ( 865,114)  -  -
 فروقات ترجمة عمالت من العمليات األجنبية  ( 66,910)  (20,190)  107,493

928 
 

(10,014)  10,512 
حصة المجموعة من التغير في الدخل الشامل اآلخر   

 زميلةاللشركات ل

 في نهاية الفترة / السنةالرصيد   28,054,960  28,820,885   29,172,125
 

 قروض ألجل -7
 قدرها  زيادةب وذلك ، توقيع عقد زيادة تســهيالت مصــرفية )قرض( مع أحد البنوك المحلية    2021  ســبتمبر  30تم خالل الفترة المنتهية في  

في  كما  انفس الضــمانات المقدمة للقرض األصــلي والبالغ قيمته مقابل  دينار كويتي لتغيية المصــاريف التشــغيلية للمجموعة  6,000,000
ً   %2.5  بمعدل  فائدةالقرض    يحمل.   دينار كويتي  78,504,914مبلغ  2021 سـبتمبر  30 فوق سـعر الخصـم المعلن من قبل البنك   سـنويا

 .2025يوليو  1 السداد بحد اقصىالمركزي ويستحق 
 
 إلتزامات عقود إيجار -8

  سبتمبر 30
 2020  

 ديسمبر   31
2020 

  )مدققة(  
   سبتمبر  30
 2021  

 

 بداية الفترة / السنة الرصيد في   63,658,516   56,007,252   56,007,252

 إضافات   -  6,327,980   -

 ية مصاريف تمويل  2,353,501   2,873,284   2,090,688

 إعفاء إيجارات   -  (300,000)  ( 300,000)

 المدفوع خالل الفترة / السنة   ( 3,425,000)  (1,250,000)  ( 1,250,000)

 في نهاية الفترة / السنةالرصيد   62,587,017   63,658,516   56,547,940
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 والتي تتمثل في: 

  سبتمبر 30
 2020  

 ديسمبر   31
2020 

  )مدققة(  
   سبتمبر  30
 2021  

 

 إلتزامات عقود إيجار قصيرة األجل   3,200,000   3,450,000   3,400,000

 إلتزامات عقود إيجار يويلة األجل   59,387,017   60,208,516   53,147,940

56,547,940   63,658,516   62,587,017   
 

 دائنون وأرصدة دائنة أخر. -9

  سبتمبر 30
 2020  

 ديسمبر   31
2020 

  )مدققة(  
   سبتمبر  30
 2021  

 

 دائنون تجاريون  2,090,103   1,872,199   1,975,742
 إيرادات ملجلة   1,389,933   843,403   548,540 

 إيرادات ودفعات مقبوضة مقدما   1,739,671  1,284,365   1,725,147 
 مصاريف مستحقة   2,971,062  4,658,972   4,518,971
 محجوز ضمان لمقاولي الباين  1,256,451  1,059,885   1,152,896
 ت مين إيجارات  1,029,186  955,491   1,026,999 

 مخصص صيانة مشاريع منتهية   371,468  348,276   366,616 
 )أ( مخصص ضرائم   335,790  1,883,436   1,892,962 

 حصة الزكاة المستحقة   -  107,094   217,441 
 حصة ملسسة الكويت للتقدم العلمي المستحقة   165,747  165,747   165,747 
 دعم العمالة الوينية المستحقة ضريبة   27,973  27,973   27,973 

 جازات مولفين مستحقة أ  1,042,740  897,055   828,149 
 دائنون مولفون   133,212  76,673   279,715 
 دائنو توزيعات  127,945  129,551   162,927 

14,889,825   14,310,120  12,681,281   

 

المنتهية في   -أ الفترة  المجموعة خالل  بمبلغ    2021  سبتمبر  30قامت  بيان    1,617,431، برد مخصص ضرائم  إلى  كويتياً  ديناراً 

ً   الذي تم تسجيله والخسائر المرحلي المجمع المكثف    األرباح أو  أرباح    توزيعات   عن   2015ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في    إحترازيا

وعدم ورود أية ميالبات    2015نهائياً عام    كستثمارلتصفية ا   خاره دولة الكويت ، نلراً   اإلستثماراتنقدية مستلمه من التخاره من أحد  

 . ضريبية على المجموعة من أي جهة بش ن تلك التوزيعات

 خزانةالأسهم  -10

  سبتمبر 30
 2020  

 ديسمبر   31
2020 

  )مدققة(  
   سبتمبر  30
 2021 

 

 عدد األسهم   9,895,729  9,895,729   9,895,729
 النسبة إلى األسهم المدفوعة   % 3.7342  %3.7342   % 3.7342

 القيمة السوقية )دينار كويتي(  940,094  1,088,530   920,303
 التكلفة )دينار كويتي(  ( 3,584,930)  ( 3,584,930)  ( 3,584,930)

 

كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية    الخزانةبما يسـاوي رصـيد تكلفة أسـهم    األرباح المرحلةقامت إدارة الشـركة األم بتجميد جزء من 
 .الخزانةالمجمعة المكثفة. إن هذا الرصيد غير قابل للتوزيع يوال فترة إحتفال الشركة األم ب سهم 

 

 المشاريع (خسائرإيرادات )صافي  -11
  سبتمبر  30أشهر المنتهية في  الثالثة  سبتمبر 30أشهر المنتهية في   التسعة

2020  2021  2020  2021  

 إيرادات المشاريع  346,978   1,293,778  5,328,278   2,739,345

 تكاليف المشاريع ( 207,884)  (1,486,477)  (5,209,548)  (3,129,443)

(390,098 )   118,730  (192,699 )   139,094  
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 صافي إيرادات اإليجارات -12
  سبتمبر  30أشهر المنتهية في  الثالثة  سبتمبر 30أشهر المنتهية في   التسعة

2020  2021  2020  2021  

 إيرادات اإليجارات  768,934   1,491,010   2,478,258   2,387,813 

 تكاليف اإليجارات  ( 323,595)  ( 235,317)  ( 792,697)  ( 652,283)

 1,735,530   1,685,561   1,255,693   445,339  

 

 المنتجعات)خسائر( إيرادات صافي  -13
  سبتمبر  30أشهر المنتهية في  الثالثة  سبتمبر 30أشهر المنتهية في   التسعة

2020  2021  2020  2021  

 إيرادات المنتجعات  1,663,132   1,463,835   3,573,822   3,197,055 

 المنتجعاتتكاليف  (1,318,863)  (1,240,544)  (3,405,169)  (3,271,389)

(74,334)   168,653   223,291   344,269  

 
 المتعلقة بمساهمي الشركة األماألساسية  السهم خسارة -14

المتعلق بمـساهمي الـشركة األم على المتوـسي المرجح لعدد األـسهم العادية القائمة خالل    الفترة  خـسارةالـسهم األـساـسية بقـسمة    خـسارةتحتـسم  
تبعاد أـسهم   الفترة الـسهم األـساـسية بناء   خـسارةالـضرورية كحتـسام    إن المعلومات.  متوقع إـصدارها  (. ك يوجد أـسهم مخففةالخزانة)بعد اـس

 هي كما يلي :  على المتوسي المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة
 

  سبتمبر  30أشهر المنتهية في  الثالثة  سبتمبر 30أشهر المنتهية في   التسعة

2020  2021  2020  2021  

 الشركة األم    بمساهمي  ةالفترة المتعلقخسارة  ( 567,062)  ( 740,269)  (1,717,445)  (6,500,603)

        
 عدد األسهم القائمة :        

 المتوسي المرجح لعدد األسهم المصدرة  265,000,000   265,000,000   265,000,000   265,000,000 
(9,885,961)  (9,895,729)  (9,895,729)  (9,895,729)  ً  الخزانة: المتوسي المرجح ألسهم   ناقصا

 المتوسي المرجح لعدد األسهم القائمة   255,104,271   255,104,271   255,104,271   255,114,039 
        

(25.48 ) 

 

(6.73 ) 

 

(2.90 )  (2.22 ) 
  المتعلقة بمساهمي الشركةاألساسية السهم  خسارة

   األم )فلس(

 
 الجمعية العامة لمساهمي الشركة األم -15

، على البيانات المالية المجمعة  2021  أبريل 28وافقت الجمعية العامة العادية الســنوية لمســاهمي الشــركة األم في إجتماعها المنعقد بتاريخ 
 .2020ديسمبر  31، كما أقرت عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في 2020ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في 

، على البيانات المالية المجمعة  2020 يونيو  17امة العادية الســنوية لمســاهمي الشــركة األم في إجتماعها المنعقد بتاريخ  وافقت الجمعية الع
 .2019ديسمبر  31، كما أقرت عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في 2019ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في 



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

 )غير مدققة(المكثفة يضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة إ
 2021سبتمبر  30

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي( 

12 

 
 تحليل القياعات -16

 تحليل القياعات حسم 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  

 2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020 

 9,498,739   13,391,656   4,681,686   5,179,203   1,624,811  923,221   3,192,242  7,289,232  اإليرادات  

 ( 15,977,204)  ( 15,162,646)  ( 5,955,246)  ( 5,533,492)  ( 1,945,878)  ( 1,266,598)  ( 8,076,080)  ( 8,362,556) المصروفات 

 ( 6,478,465)  ( 1,770,990)  ( 1,273,560)  ( 354,289)  ( 321,067)  ( 343,377)  ( 4,883,838)  ( 1,073,324) الفترة خسارة 

                

 226,543,293   235,083,983   97,644,039   96,848,241   5,600,092  5,654,571   123,299,162  132,581,171  الموجودات  مجموع

 ( 142,306,831)  ( 155,758,654)  ( 36,444,607)  ( 37,256,612)  ( 3,924,292)  ( 5,215,069)  ( 101,937,932)  ( 113,286,973) الميلوبات  مجموع

 84,236,462   79,325,329   61,199,432   59,591,629   1,675,800  439,502   21,361,230  19,294,198  صافي الموجودات 

 
ً  -م   : تحليل القياعات جغرافيا

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

 
 اإلجمالي   خاره دولة الكويت   داخل دولة الكويت  

 2021  2020  2021  2020  2021  2020 

 9,498,739   13,391,656   823,722   5,646,588   8,675,017   7,745,068  اإليرادات  

 ( 15,977,204)  ( 15,162,646)  (2,554,130)  (3,737,742)  (13,423,074)  (11,424,904) المصروفات 

 ( 6,478,465)  ( 1,770,990)  (1,730,408)  1,908,846   (4,748,057)  (3,679,836) الفترة ربح )خسارة( 

            

 226,543,293   235,083,983   62,532,379   57,671,850   164,010,914   177,412,133  الموجودات  مجموع

 ( 142,306,831)  ( 155,758,654)  (5,516,164)  (5,673,484)  (136,790,667)  (150,085,170) الميلوباتمجموع 

 84,236,462   79,325,329   57,016,215   51,998,366   27,220,247   27,326,963  صافي الموجودات 



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

 )غير مدققة(المكثفة يضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة إ
 2021 سبتمبر 30

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

  سبتمبر 30
2020 

 ديسمبر 31 
2020 
 )مدققة( 

 
   سبتمبر  30

2021 

  

 مقابل اعتمادات مستندية   63,985   50,831   39,960
 مقابل خيابات ضمان    5,008,860   5,841,952   4,902,952

4,942,912   5,892,783   5,072,845   

 

 المكثف المرفق ولم تستحق هي كما يلي: المجمع في تاريخ بيان المركز المالي المرحلي كما الرأسمالية التي تم التعاقد عليها  اكرتباياتإن 

 

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

 

أيراف السوق كما تمثل القيمة العادلة المبلغ الممكن إـستالمه من بيع األصل أو الممكن دفعه لسداد اإللتزام من خالل عملية تجارية بحتة بين  
 . يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيع األصل أو سداد اكلتزام بإحد. اليرق التالية : 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 قياسـها أو اإلفصـاح عنها بالقيمة العادلة في    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـامل اآلخرالموجودات المالية  يتم تصـنيف 
اس متسـلسـل إسـتنادا إلى أقل مسـتو. مدخالت جوهري نسـبة إلى قياس القيمة العادلة  من خالل مسـتو. قي المكثفة  المجمعة  المرحلية  المالية  

 : ككل كما يلي
 

 . المستو. األول : ويشمل أسعار السوق النشي المعلنة )غير المعدلة( للموجودات والميلوبات المتماثلة
مدخالت جوهري نـسبة إلى قياس القيمة العادلة متاحا إما بـشكل مباـشر أو المـستو. الثاني : ويـشمل أـسس التقييم والتي يكون فيها أقل مـستو.  

 . غير مباشر
 . المستو. الثالث : ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستو. مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح

 

المسـجلة بالقيمة العادلة يبقاً لمسـتو. القياس من خالل الدخل الشـامل اآلخر  بالقيمة العادلة  الموجودات المالية  بنود يبين الجدول التالي تحليل  
 : المتسلسل للقيمة العادلة

          
 :  2021 سبتمبر  30  األول  المستوى  الثاني  المستوى  الثالث  المستوى  المجموع 

4,733,795  3,005,310  1,728,485  -  
 بالقيمة العادلة  موجودات مالية 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 عقارات إستثمارية   -  103,766  92,225,614  92,329,380

97,063,175  95,230,924  1,832,251  -   
 

 :  ( ة)مدقق   2020ديسمبر  31  األول  المستو.  الثاني  المستو.  الثالث  المستو.  المجموع 

 4,841,074   3,032,094   1,808,980 
 

- 
 بالقيمة العادلة  موجودات مالية  

 من خالل الدخل الشامل اآلخر   

 عقارات إستثمارية   -   103,766  84,911,001   85,014,767 

 89,855,841   87,943,095   1,912,746  -   

 
 :  2020 سبتمبر 30  األول  المستو.  الثاني  المستو.  الثالث  المستو.  المجموع 

4,842,448  3,053,126  1,789,322  - 
 بالقيمة العادلة  موجودات مالية  

 من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 عقارات إستثمارية   -  117,741  84,815,395  84,933,136

89,775,584  87,868,521  1,907,063  -   
 

  .تحويالت بين المستويات المختلفة لقياس القيمة العادلة، لم يكن هناك  2021 سبتمبر 30خالل الفترة المنتهية في 

  سبتمبر 30
2020 

 ديسمبر 31 
2020 
 )مدققة( 

 
   سبتمبر  30

2021 

  

 مقابل عقارات قيد التيوير   -  -  158,597



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

 )غير مدققة(المكثفة يضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة إ
 2021 سبتمبر 30

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي( 
 

14 

 ر( COVID– 19األثر المترتم على وباء )ر -19
ك تزال العديد من القياعات اكقتصادية وقياعات األعمال تواجه اضيرابات وعوامل عدم تيقن   19  – عد سنة من لهور جائحة كوفيد  ب 

 .اتخذتها الحكومات كحتواء انتشار الفيروسنتيجة الجائحة وأيًضا بسبم اإلجراءات التي 
 

تت ثر من تداعيات تفشي الفيروس وتواصل اإلدارة جهودها في التخفيف من المخاير الناتجة عن ذلك. إن إدارة مخاير    المجموعة ك تزال  
البيانات المالية المجمعة    ( حول 30قم )اإليضاح ر   اكئتمان ومخاير السيولة إلى جانم تيبيق التقديرات واألحكام الهامة مبينة بالتفصيل في 

 ولم تحدث أي تغيرات جوهرية في عملية إدارة المخاير.   2020ديسمبر  31 بتاريخ مجموعةالسنوية المدققة لل
 

المتاحة حول  كما أجرت المجموعة تقييماً حول قدرتها على اكستمرار كمنش ة مستمرة في لل اللروف اكقتصادية الحالية وكافة المعلومات 
المال والسيولة. رغم األث  للمجموعة ورأس  المستقبلي  تتناول األداء  التي  التوقعات  المستقبلية وذلك كعداد  الت كد  ر  المخاير وحاكت عدم 

مزاولة  ر(، إك أنه في الوقت الراهن، تشير التوقعات إلى أن المجموعة لديها موارد كافية لالستمرار في  COVID - 19المتفاقم لوباء )ر
. ونتيجة  2020ديسمبر    31عملياتها التشغيلية فضالً عن أن موقفها المتعلق باكستمرارية لم يت ثر إلى حد كبير ولم يتغير بشكل مادي منذ  

 لذلك، فقد أعدت هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة بما يتوافق مع أساس مبدأ اكستمرارية. 
 

 رقام المقارنةأ -20
للموجودات  إلغاء أثر التصنيف    ،وتتضمن إعادة التبويم  الحالية   لفترةمع أرقام ا   ىالسابقة لتتماش  للفترة بعض أرقام المقارنة  تم إعادة تبويم  

بيع مشروعين مملوكين  ،  مجلس إدارة الشركة األمسابق لحيث كان من المقرر بموجم إجتماع   المصنفة بغرض البيع وللعمليات غير المستمرة 
لشركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة األم بمملكة البحرين وعليه تم إدراه موجودات وميلوبات الشركة التابعة كموجودات وميلوبات مصنفة  

حتى  بالكامل    اآلخر   م يتم اكنتهاء من بيع المشروعلقد تم اإلنتهاء من بيع أحد المشروعين و   وحيث انه  ،خالل السنوات السابقة  بغرض البيع  
 وذلك كما يلي: السابقة   فترةلالمقارنة لتم إعادة تبويم أرقام  قد ف تاريخه

 
 :المرحلي المجمع المكثف بيان المركز المالي

 سبتمبر 30
2020 

 

 في الصندوق ولد. البنوكنقد  436 
 أخر.مدينون وأرصدة مدينة  337,409 
 عقارات محتفل بها لغرض المتاجرة  4,873,836 

 مجموع الموجودات  5,211,681 

 أقساي قرض 151,549 
 دائنون وأرصدة دائنة أخر. 180,242 

 مجموع الميلوبات  331,791 

 
 :المرحلي المجمع المكثف بيان األرباح أو الخسائر

أشهر المنتهية   التسعة
 سبتمبر 30في 
 2020  

الثالثة أشهر المنتهية  
 سبتمبر 30في 
 2020 

 

 أرباح عقارات محتفل بها لغرض المتاجرة   6,509   6,509 
 مصروفات إدارية وعمومية ( 10)  ( 3,947)

 
 .لفترة المقارنة أو حقوق الملكية المجمعةعمال األ نتائج إن إعادة التبويم لم يكن لها ت ثير على

 




