












 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المستقل تقریر مراقب الحسابات 
 
 

 ن ی ن المحترمی إلى السادة المساھم
   ع. ش .م .ك .  - شركة األرجان العالمیة العقاریة 

 ت دولـة الكویـ
 
 

 تقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة
 

 الرأي 
"الشركة األم" وشركاتھا التابعة "المجموعة" ، والتي تتضمن   ع. ش .م .ك .  - لقد دققنا البیانات المالیة المجمعة لشركة األرجان العالمیة العقاریة  

، والبیانات المجمعة لألرباح أو الخسائر واألرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر    2021دیسمبر    31بیان المركز المالي المجمع كما في  
ك التاریخ ، واإلیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة ، بما في ذلك  والتغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة للسنة المالیة المنتھیة في ذل

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة . 
 

كــما فــي    برأینا ، إن البیانات المالیة المجمعة المرفقة تظھر بصورة عادلة ، من جمیع النواحي المادیة ، المــركز المالي المــجمع للمــجموعة 
 ائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة . ، وأد 2021دیسمبر  31

 
 أساس ابداء الرأي

ات حول  حساب لقد قمنا بأعمال التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق ، إن مسؤولیتنا وفقا لتلك المعاییر قد تم شرحھا ضمن بند مسؤولیات مراقب ال
ن الصادر  تدقیق البیانات المالیة المجمعة الوارد في تقریرنا . كما أننا مستقلون عن المجموعة وفقا لمتطلبات میثاق األخالق للمحاسبین المھنیی 

لمجمعة في دولة الكویت ، عن المجلس الدولي لمعاییر أخالقیة المحاسبین ، باإلضافة إلى المتطلبات األخالقیة والمتعلقة بتدقیقنا للبیانات المالیة ا
التي حصلنا   التدقیق  أدلة  بأن  نعتقد  أننا  المتطلبات والمیثاق.  تلك  یتوافق مع  بما  بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى  بااللتزام  قمنا  علیھا كافیة  كما 

 .  ومالئمة لتكون أساسا في ابداء رأینا
 

 أمور التدقیق الھامة 
ا المھنیة ، ھي تلك األمور التي كان لھا األھمیة الكبرى في تدقیق البیانات المالیة المجمعة للسنة الحالیة.  إن أمور التدقیق الھامة ، حسب تقدیراتن 

نبدي  ولقد تم استعراض تلك األمور ضمن تقریرنا حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة ككل ، وفي التوصل إلى رأینا المھني حولھا ، وأننا ال  
 قد قمنا بعرض أمور التدقیق الھامة التالیة: ، و  منفصال حول تلك األمور . ھذا      ً رأیا  

 
 العقارات االستثماریةتقییم 

تمثل  )دینار كویتي  148,098,601 –  2020كویتي ( دینار  152,042,654 بمبلغ 2021دیســـمبر   31إن العقارات االســـتثماریة كما في  
ً  جزءا   ً        ً      من إجـمالي موجودات المجموـعة، إن تقییم العـقارات االســــتثـمارـیة ھي من أمور الـتدقیق الـھاـمة ألنـھا تتضــــمن أراء  وأحـكاـما  مھـمة       ً ـھاـما                                                                                                          

أن یتم تقییم العقارات االسـتثماریة مرة واحدة على األقل   . إن سـیاسـة المجموعة المتبعة ھيالمحاسـبیة  والذي یعتمد بشـكل كبیر على التقدیرات
مرخص لھم. إن ھذه التقییمات، من ضـمن تقییمات أخرى تتم على أسـاس االفتراضـات، مثل تقدیر إیرادات  مسـتقلینفي السـنة من قبل مقیمین  

تاریخیة. لغرض تقدیر القیمة العادلة للعقارات التأجیر، أســعار الخصــم ومعدالت اإلشــغال، ومعرفة الســوق ومخاطر المطورین والمعامالت ال
 وفقا للفترة المتبقیة من عقود اإلســتئجار  والتدفقات النقدیة المخصــومة  رســملة الدخلســتخدام تقنیات تقییم كطریقة  إاالســتثماریة، قام المقیمون ب 

ــعار الســوق المقارنةو ــتثماری  آخذین،  طریقة أس ــتخدام العقارات االس ــادرة من قبل  ة.باالعتبار طبیعة واس لقد قمنا بمراجعة تقاریر التقییم الص
حول البیانات المالیة )  9(  المقیمین المرخص لھم وركزنا على مدى كفایة اإلفصــاحات عن العقارات االســتثماریة كما ھو مبین في إیضــاح رقم

 المجمعة.
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 2021 دیسمبر  31في للسنة المنتھیة معلومات أخرى متضمنة في التقریر السنوي للمجموعة  

، 2021إن اإلدارة مسـؤولة عن المعلومات األخرى. إن المعلومات األخرى تتكون من المعلومات الواردة في التقریر السـنوي للمجموعة لسـنة  
ــابات حولھا إن رأینا حول البیانات المالیة المجمعة ال یغطي المعلومات األخرى ولم ولن   .بخالف البیانات المالیة المجمعة وتقریر مراقب الحسـ

فیـما یتعلق بـتدقیقـنا للبـیاـنات الـمالـیة المجمـعة، ـفإن مســــؤولیتـنا ھي االطالع على المعلوـمات األخرى، وللقـیام  .عبر عن أي نتیـجة ـتدقیق حولـھان 
ي حصـلنا ت بذلك، فإننا نأخذ في االعتبار فیما إذا كانت المعلومات األخرى غیر متطابقة بـشكل مادي مع البیانات المالیة المجمعة أو المعلومات ال

علیـھا من خالل الـتدقیق، أو بطریـقة أخرى، إذا ـما ـكاـنت تتضــــمن أخـطاء ـمادـیة. ـھذا واذا ـما تبین لـنا من خالل عملـنا أن المعلوـمات األخرى  
 تتضمن أخطاء مادیة، فإننا مطالبون باإلفصاح عن ذلك ضمن تقریرنا. لیس لدینا ما یستوجب اإلفصاح عنھ فیما یتعلق بھذا الشأن. 

 
 مسؤولیات اإلدارة والمسؤولین عن الحوكمة حول البیانات المالیة المجمعة

مالیة ،  إن إدارة الشركة األم ھي الجھة المسؤولة عن إعداد وعرض تلك البیانات المالیة المجمعة بشكل عادل وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر ال
عداد البیانات المالیة المجمعة ، بحیث ال تتضمن أیة أخطاء مادیة سواء كانت ناتجة  وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه مناسبا لتمكینھا من إ

 عن االحتیال أو الخطأ . 
 

لحاجة  وإلعداد تلك البیانات المالیة المجمعة ، تكون إدارة المجموعة مسؤولة عن تقییم قدرة المجموعة على تحقیق االستمراریة واإلفصاح عند ا
یق تلك االستمراریة وتطبیق مبدأ االستمراریة المحاسبي ، ما لم یكن بنیة اإلدارة تصفیة المجموعة أو إیقاف أنشطتھا عن األمور المتعلقة بتحق

 أو عدم توفر أیة بدائل أخرى واقعیة لتحقیق ذلك . 
 

 إن المسؤولین عن الحوكمة ھم الجھة المسؤولة عن مراقبة عملیة التقریر المالي للشركة األم . 
 

 مسؤولیات مراقب الحسابات حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة 
و  إن ھدفنا ھو الحصول على تأكیدات معقولة بأن البیانات المالیة المجمعة ككل ، خالیة من أخطاء مادیة ، سواء كانت ناتجة عن االحتیال أ

لة ھي تأكیدات عالیة المستوى ، ولكنھا ال تضمن بأن مھمة التدقیق  الخطأ، وإصدار تقریر التدقیق الذي یحتوي على رأینا . إن التأكیدات المعقو
دة أو  المنفذة وفق متطلبات المعاییر الدولیة للتدقیق ، سوف تقوم دائما بكشف األخطاء المادیة في حالة وجودھا . إن األخطاء سواء كانت منفر

ا یكون من المتوقع أن تؤثر على القرارات االقتصادیة للمستخدم والمتخذة  مجتمعة والتي یمكن أن تنشأ من االحتیال أو الخطأ تعتبر مادیة عندم
 بناء على ما ورد في تلك البیانات المالیة المجمعة . 

 
ل التدقیق، وكجزء من مھام التدقیق وفق المعاییر الدولیة للتدقیق ، نقوم بممارسة التقدیرات المھنیة واالحتفاظ بمستوى من الشك المھني طیلة أعما

 ما أننا نقوم بما یلي: ك
 
  تحدید وتقییم مخاطر األخطاء المادیة في البیانات المالیة المجمعة ، سواء كانت ناتجة عن االحتیال أو الخطأ ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات  

بداء رأینا . إن مخاطر  التدقیق المالئمة التي تتجاوب مع تلك المخاطر ، والحصول على أدلة التدقیق الكافیة والمالئمة لتوفر لنا أساسا إل
و  عدم اكتشاف األخطاء المادیة الناتجة عن االحتیال تعتبر أعلى من تلك المخاطر الناتجة عن الخطأ ، حیث أن االحتیال قد یشمل تواطؤ ، أ 

 تزویر ، أو محذوفات مقصودة ، أو عرض خاطئ أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلیة . 
 

 لیة التي لھا عالقة بالتدقیق لغرض تصمیم إجراءات التدقیق المالئمة حسب الظروف ، ولكن لیس لغرض  استیعاب إجراءات الرقابة الداخ
 ابداء الرأي حول فعالیة إجراءات الرقابة الداخلیة للمجموعة . 

 
 مال واإلیضاحات  ءتقییم  المطبقة  المحـاسبیة  التقـدیرات  ومعقـولیة  المتبعة  المحاسبیة  السیاسات  إدارة  مة  قـبل  مـن  والمعدة  بھـا  المتعلقة 

 المـجموعة . 
 

 ما إذا كان   وتقدیر، وبناء على أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا،  المحاسبي  مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة   مدى  االستنتاج حول
مزاولة أعمالھا على أساس    مجموعة على حول قدرة ال  جوھري   شك  بأحداث أو ظروف قد تشیر إلى وجود    متعلق   مادي ھناك عدم تأكد  

ضمن تقریر مراقب الحسابات إلى اإلیضاحات المتعلقة    نشیر، فإن علینا أن  ماديوإذا ما توصلنا إلى وجود عدم تأكد    . االستمراریة  مبدأ
استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقیق    في حالة ما إذا كانت تلك اإلیضاحات غیر مالئمة. إنتعدیل رأینا  ضمن البیانات المالیة المجمعة، أو    بذلك

، ومع ذلك، فإنھ قد یكون ھناك أحداث أو ظروف مستقبلیة قد تؤدي إلى عدم قدرة  مراقب الحساباتالتي حصلنا علیھا حتى تاریخ تقریر  
 االستمراریة.  مزاولة أعمالھا على أساس مبدأعلى  المجموعة 

 
   المجمعة من ناحیة العرض والتنظیم والفحوى ، بما في ذلك اإلیضاحات ، وفیما إذا كانت تلك البیانات تقییم اإلطار العام للبیانات المالیة

 المالیة المجمعة تعكس المعامالت واألحداث المتعلقة بھا بشكل یحقق العرض الشامل بشكل عادل . 
 

   المجموعة بغرض إبداء الرأي    داخلأو أنشطة األعمال    للمجموعةفیما یتعلق بالمعلومات المالیة    ةومالئم  ةتدقیق كافی   أدلةالحصول على
لمجموعة. كما أننا مسؤولون بشكل منفرد  ل  وتنفیذھا  تدقیق ال  على عملیة اإلشراف  وننا مسؤولون عن التوجیھ،  إحول البیانات المالیة المجمعة.  

 فیما یتعلق برأي التدقیق. 
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في   اننا نتواصــــل مع المســــؤولین عن الحوكمة ، حول عدة أمور من بینھا النطاق المخطط ألعمال التدقیق وتوقیتھا ونتائج التدقیق الھامة ، بما

 یة أوجھ قصور جوھریة في أنظمة الرقابة الداخلیة التي لفتت انتباھنا أثناء عملیة التدقیق .أذلك 
 

مة بما یفید التزامنا بالمتطلبات األخالقیة للمھنة المتعلقة باالستقاللیة، وتزویدھم بكافة العالقات واألمور  كما قمنا بتزوید المسؤولین عن الحوك
استقاللیتنا باإلضافة إلى اإلجراءات المتخذة للحد من تلك المخاطر والحمایة منھا، متى    على  األخرى التي من المحتمل بصورة معقولة أن تؤثر

               ً  كان ذلك مناسبا . 
 

تدقیق    ومن بین األمور التي تم التواصل بھا مع المسؤولین عن الحوكمة ، تلك األمور التي تم تحدیدھا من قبلنا على أن لھا األھمیة الكبرى في 
التدقیق ما لم    البیانات المالیة المجمعة للسنة الحالیة وتم اعتبارھا بذلك من أمور التدقیق الھامة ، ولقد قمنا باإلفصاح عن تلك األمور ضمن تقریر

با تكن القوانین أو التشریعات المحلیة تحد من اإلفصاح عن أمر معین ، أو في حاالت نادرة جدا ، قررنا عدم اإلفصاح عنھا ضمن تقریرنا تجن 
 لنتائج عكسیة قد تحدث نتیجة اإلفصاح عنھا والتي قد تطغي على المصلحة العامة . 

 
 ریعات األخرى التقریر حول المتطلبات القانونیة والتش

تقریر مجلس اإلدارة للـشركة األم متفقة مع ما ھو   الواردة فيأن الـشركة األم تمـسك حـسابات منتظمة، وأن البیانات المالیة المجمعة   كذلك، برأینا
یرات التي رأیناھا ضـروریة ألداء مھام التدقیق، أن البیانات المالی  ة المجمعة  وارد في دفاتر الـشركة األم. وأننا قد حصـلنا على المعلومات والتفـس

ت الالحقة علیھما، وعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة والئحتھ التنفیذیة والتعدیال  2016لـسنة    1قانون الـشركات رقم   علیھتتـضمن ما نص  
في حدود المعلومات التي توافرت لدیـنا لم تقع خالل الســـــنة أنھ لألصــــول المرعـیة، و     ً وفـقا  وأن الجرد أجري   األم والتـعدیالت الالحـقة علیھـما،

ئحتھ التنفیذیة والتعدیالت الالحقة علیھما أو لعقد وال 2016لســـنة   1مخالفات ألحكام قانون الشـــركات رقم   2021دیســـمبر   31المنتھیة في  
 أو نتائج أعمالھا.  للشركة األمفي المركز المالي                    ً على وجھ یؤثر مادیا   والتعدیالت الالحقة علیھما، التأسیس والنظام األساسي للشركة األم

 
في شأن ھیئة أسواق المال وتنظیم األوراق المالیة والئحتھ   2010لسنة   7برأینا كذلك، لم یرد إلى علمنا وجود أیة مخالفات مادیة للقانون رقم  و

                    ً                                      ، على وجھ یؤثر مادیا  في المركز المالي للـشركة األم أو نتائج   2021دیـسمبر   31التنفیذیة والتعدیالت الالحقة علیھما خالل الـسنة المنتھیة في  
 أعمالھا.

 
 
 
 د. شعیب عبد هللا شعیب   

 دولــة الكـویت 
 2022 مارس  31

 33مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم   
       RSM  البزیع وشركاھم 
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 ع.ش.م.ك. -شركة األرجان العالمیة العقاریة 
 وشركاتھا التابعة

 بیان األرباح أو الخسائر المجمع
 2021دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

  ات إیضاح  2021  2020
 صافي إیرادات اإلیجارات  21   2,498,701   2,164,205 

 المنتجعات )خسائر(صافي إیرادات   22  160,064   (76,649)
 واألنشطة األخرى المشاریع خسائر صافي  23  )161,151(  ) 73,387(

 إطفاء عقارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة لصافي قیمتھا البیعیة المتوقع تحقیقھا 6  -  (320,557)
 نقدیةتوزیعات أرباح     188,586   287,977 

  وشركة محاصة حصة من نتائج أعمال شركات زمیلة  8  )245,971(  (1,531,228)
 ربح محقق من بیع عقار استثماري  9  42,702   115,347 

 غیر محققة من التغیر في القیمة العادلة للعقارات اإلستثماریة )خسائرأرباح (  9  3,293,274   (1,081,087)
 مجمل ربح (خسارة) التشغیل    5,776,205   )515,379(
 مصروفات إداریة وعمومیة  24  )2,203,373(  )2,325,258(

 إستھالكات وإطفاءات    )83,486(  (104,199)
 صافي مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة      )230,070(  (1,194,139)
 ربح (خسارة) التشغیل    3,259,276   (4,138,975)
 مصاریف تمویلیة    )4,725,655(  (4,794,924)

 مخصص ضرائب لم یعد لھ ضرورة  ب - 15  1,617,431   -
 إیجاراتإیرادات إعفاء    50,000   250,000 
 أرباح بیع ممتلكات وعقارات ومعدات    1,375   102,142 
 فروقات عمالت أجنبیة) أرباح خسائر(    )63,278(  25,744 
 إیرادات أخرى    15,893   4,767 

 ربح (خسارة) السنة    155,042   (8,551,246)
      
 المتعلق بـ :     

 مساھمي الشركة األم   48,823   (8,648,731)
 الحصص غیر المسیطرة    106,219   97,485 

 ربح (خسارة) السنة    155,042   (8,551,246)
 الشركة األم (فلس)المتعلقة بمساھمي والمخففة ربحیة (خسارة) السھم األساسیة  26  0.19  ) 33.90(

 
 

 ) تشكل جزءا من البیانات المالیة المجمعة. 35) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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 ع.ش.م.ك. -جان العالمیة العقاریة شركة األر
 وشركاتھا التابعة

 بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع
 2021دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

 2020  2021  ات یضاحإ 
      

 (8,551,246)  155,042    السنة  (خسارة) ربح 
      

      :الخسارة الشاملة األخرى
      إلى بیان األرباح أو الخسائر المجمع :                                ً بنود ممكن أن یعاد تصنیفھا الحقا  

 (105,005)  )424,566(   فروقات ترجمة عمالت من العملیات األجنبیة
 (10,014)  8,494   8 حصة المجموعة من التغیر في الدخل الشامل اآلخر للشركات الزمیلة  

      
      إلى بیان األرباح أو الخسائر المجمع :                          ً بند لن یعاد تصنیفھ الحقا  

 التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة بالقیمة العادلة من 
 خالل الدخل الشامل اآلخر    

 
7 

 
)1,775,136(  

 
(6,291)    

 (121,310)  )2,191,208(   للسنة  الخسارة الشاملة األخرى 
      

 (8,672,556)  )2,036,166(   للسنة   مجموع الخسارة الشاملة
      

      بـ :  ةالمتعلق
 (8,761,854)  )510,007,2(   مساھمي الشركة األم  

 89,298  )28,656(   الحصص غیر المسیطرة 
   )2,036,166(  (8,672,556) 

 
 

 المجمعة. ) تشكل جزءا من البیانات المالیة 35) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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 ع.ش.م.ك. -جان العالمیة العقاریة شركة األر
 وشركاتھا التابعة

  بیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع 
 2021دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

الشركة األم مساھمي ب المتعلقةحقوق الملكیة    

مجموع حقوق  

  الملكیة 

الحصص غیر  

  المسیطرة 

 

المجموع  

  الجزئي 

 

  أرباح مرحلة 

أثر التغیرات  

في الدخل  

 الشامل اآلخر 

  لشركات زمیلة 

احتیاطي  

ترجمة عمالت  

  أجنبیة 

التغیرات  

التراكمیة في  

  أسھم الخزانة   القیمة العادلة 

احتیاطي  

  اختیاري

احتیاطي  

  إجباري

 

  عالوة إصدار 

 

  رأس المال 

 2020ینایر  1الرصید 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 

 السنة   ربح) خسارة( -  -  -  -  -  -  -  -  ) 8,648,731(  ) 8,648,731(  97,485   ) 8,551,246(

 (الخسارة الشاملة األخرى) للسنة لشامل اآلخر الدخل ا -  -  -  -  -  1,896   ) 105,005(  (10,014)  -  ) 113,123(  (8,187)  ) 121,310(

 (الخسارة الشاملة) للسنة  الدخل الشامل مجموع   -  -  -  -  -   1,896  ) 105,005(   (10,014)  (8,648,731)  ) 8,761,854(  89,298   ) 8,672,556(

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

بیع   عن  المرحلة  األرباح  إلى  العادلة  القیمة  في  التراكمیة  التغیرات  من  المحول 

 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 

 أثر استبعاد حصة في شركة تابعة   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3,250  3,250

 شراء أسھم خزانة  -  -  -  -  (1,880)  -  -  -  -  (1,880)  -  (1,880)

 توزیعات نقدیة للحصص غیر المسیطرة  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (114,456)  (114,456)

 2020دیسمبر   31الرصید 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 

 السنة   ربح -  -  -  -  -  -  -  -  48,823   48,823   106,219   155,042 

 لشامل اآلخر للسنة الدخل ا (الخسارة الشاملة األخرى)   -  -  -  -  -  ) 1,640,261(  ) 424,566(  8,494   -  ) 2,056,333(  ) 134,875(  ) 2,191,208(

 مجموع (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل للسنة   -  -  -  -  -  ) 1,640,261(  ) 424,566(  8,494   48,823   ) 2,007,510(  ) 28,656(  ) 2,036,166(

-  -  -  )821,548 (  -  -   821,548  -  -  -  -  - 

بیع   عن  المرحلة  األرباح  إلى  العادلة  القیمة  في  التراكمیة  التغیرات  من  المحول 

 ) 7(إیضاح  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 

 أ)  – 8(إیضاح  حركة حقوق ملكیة شركة زمیلةمن المجموعة حصة  -  -  -  -  -  -  -  -  31,795   31,795   -  31,795 

  ب) -2شركة تابعة إلى شركة محاصة (إیضاح  في ستثمارإ تحویلأثر  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  17,867   17,867 

 ب)  – 2(إیضاح  شركة تابعة حصة فيأثر إقتناء  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ) 103,360(  ) 103,360(

 توزیعات نقدیة للحصص غیر المسیطرة  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ) 93,741(  ) 93,741(

 المحول لإلحتیاطي اإلجباري -  -  4,882   -  -  -  -  -  ) 4,882(  -  -  -

 2021دیسمبر  31الرصید 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 

 
 

) تشكل جزءا من البیانات المالیة المجمعة. 35) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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   ع. ش.م.ك.  - العالمیة العقاریة جان شركة األر
 وشركاتھا التابعة 

 بیان التدفقات النقدیة المجمع  
 2021دیسمبر   31للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

  إیضاحات   2021  2020
 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة :     
 السنة (خسارة) ربح    155,042   )8,551,246(
 تسویات :     
 حصة من نتائج أعمال شركات زمیلةال  8  245,971   1,531,228 
 أرباح بیع عقارات استثماریة  9  ) 42,702(  )115,347(
 التغیر في القیمة العادلة للعقارات اإلستثماریة  9  )3,293,274(  1,081,087 
 استھالكات وإطفاءات     295,070   426,958 
 صافي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة      230,070   1,194,139 
    نقدیةتوزیعات أرباح     )188,586(  )287,977(
 إیرادات فوائد     -  )53(

 الربح الناتج من تحویل إستثمار في شركة تابعة إلى شركة محاصة   ب - 2  ) 14,294(  -
 مصاریف تمویلیة      4,725,655   4,794,924 

 مخصص ضرائب لم یعد لھ ضرورة   ب - 15  )1,617,431(  -
 إیرادات إعفاء إیجارات    ) 50,000(  )250,000(
 المتوقع تحقیقھا  إطفاء عقارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة لصافي قیمتھا البیعیة  6  -  320,557 
 أرباح بیع ممتلكات وعقارات ومعدات     ) 1,375(  )102,142(
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة   16  407,782   403,418 
 445,546   851,928    

 التشغیلیة :التغیرات في الموجودات والمطلوبات      
 موجودات (مطلوبات) عقود     )329,681(  )380,480(
 مدینون وأرصدة مدینة أخرى     )1,189,639(  63,165 
 مستحق من أطراف ذات صلة    287,992   626,702 
 عقارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة     3,668,312   251,380 
 مخزون     28,962   58,121 
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى    1,735,223   )212,093(
 التدفقات النقدیة الناتجة من العملیات    5,053,097   852,341 
 مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة   16  )123,708(  )118,685(
 حصة الزكاة المدفوعة      )107,094(  )110,347(
 ضریبة دعم العمالة الوطنیة المدفوعة     -  ) 30,750(
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة    -  ) 10,000(
       الناتجة من األنشطة التشغیلیة صافي التدفقات النقدیة   4,822,295   582,559 

 التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة :     
 توزیعات أرباح نقدیة مستلمة من شركات زمیلة   أ  - 8  856,758   -

 المحصل من بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   7  1,079,500   468,114 
 المدفوع إلضافات على عقارات استثماریة   9  )6,411,101(  )2,236,914(
 المحصل من بیع عقارات إستثماریة   9  60,550   269,418 

 المدفوع إلضافات إستثمار في شركة محاصة   ب - 8  )409,979(  -
 المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات    10  )860,942(  )411,787(
 المحصل من بیع ممتلكات وعقارات ومعدات      3,075   143,824 
 توزیعات أرباح نقدیة مستلمة      188,586   287,977 
 إیرادات فوائد مستلمة     -  53 
       صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة    )5,493,553(  )1,479,315(

 التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة :     
 صافي الحركة على بنوك دائنة    602,472   582,825 
 صافي الحركة على أقساط قروض     8,988,516   3,369,832 
 صافي الحركة على أقساط عقود بیوع مرابحة     ) 14,335(  14,335 
 لتزامات عقود ایجار المدفوع إل    )3,400,000(  )1,250,000(
 مدفوعة لمساھمي الشركة األم  نقدیة توزیعات    ) 2,520(  ) 34,395(
 صافي الحركة على مستحق إلى أطراف ذات صلة    55,612   97,750 
 مدفوعة لحصص غیر مسیطرة نقدیة توزیعات     ) 93,741(  )114,456(
 المدفوع لشراء أسھم الخزانة     -  ) 1,880(
 تابعة  استبعاد حصة من شركةأثر     -  3,250 

 أثر إقتناء حصة من شركة تابعة    ) 103,360(   -
 مصاریف تمویلیة مدفوعة     )5,445,313(  )1,063,306(
       األنشطة التمویلیة من ةالناتج صافي التدفقات النقدیة   587,331   1,603,955 
 في الصندوق ولدى البنوكفي نقد  الزیادة  )النقص(صافي    ) 83,927(  707,199 

 النقد الخاص بتحویل إستثمار من شركة تابعة إلى شركة محاصة  ب - 2  ) 1,979(  -
 في بدایة السنة  في الصندوق ولدى البنوكنقد    2,207,751   1,500,552 
 في نھایة السنة   في الصندوق ولدى البنوكنقد    2,121,845   2,207,751 

 

) تشكل جزءا من البیانات المالیة المجمعة. 35) إلى (1اإلیضاحات المرفقة من (إن 




