
 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 المكثفةالمعلومات المالية المرحلية المجمعة 
 2022مارس  31للفترة 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 

 2022مارس  31للفترة 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 
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 12 – 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.  – 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

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

 2022مارس  31للفترة المنتهية في 

  )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 

  حقوق الملكية المتعلقة بمساذمي 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 -  -  -  -  -  -  -  -  ( 995,432)  ( 995,432)  ( 11,679)  ( 1,007,111)

 للفترة الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة األخر.(  -  -  -  -  -  ( 18,202)  114,326   ( 63)  -  96,061   7,500   103,561 

 للفترة الدخل الشامل  )الخسارة الشاملة(مجموع  -  -  -  -  -  ( 18,202)  114,326   ( 63)  ( 995,432)  ( 899,371)  ( 4,179)  ( 903,550)

 شراء أسهم خزينة  -  -  -  -  ( 3,510)  -  -  -  -  ( 3,510)  -  ( 3,510)

 توزيعات نقدية لحصص غير مسييرة  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )970,603)  ( 970,603)

 2022مارس    31الرصيد في  26,500,000  15,811,095  8,522,899   5,162,322  (3,588,440)  ( 1,833,504)  2,609,904   ( 16,645)  23,266,083   76,433,714   1,007,488   77,441,202 

                        

 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 

 الفترة )خسارة( ربح  -  -  -  -  -  -  -  -  201,003   201,003   ( 18,060)  182,943 

 الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة األخر.( للفترة  -  -  -  -  -  4,290   ( 207,447)  10,445   -  ( 192,712)  -  ( 192,712)

 مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للفترة  -  -  -  -  -  4,290   ( 207,447)  10,445   201,003   8,291   ( 18,060)  ( 9,769)

 2021مارس   31الرصيد في   26,500,000   15,811,095    8,518,017    5,162,322   (3,584,930)  ( 992,299)  2,712,697   ( 14,631)  25,208,330   79,320,601   2,172,100   81,492,701 

 
 

 . ( تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 16( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
 



 

6 

 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 )



 

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

 يضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة )غير مدققة(إ
 2022مارس  31

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

7 

 

 ت سيس ونشاي الشركة األم -1
  ( مقفلة شركة مساذمة كويتية )، بموجو عقد ت سيس   )الشركة األم(  شركة مساذمة 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 ف ـم قـد ت ـوق،  2019  سبتمبر  17م الت شير عليه في السجل التجاري بتاريخ  ـا ت ـرذا مـكان  خ
 . 2002مارس  13بتاريخ  88093

 

 . بورصة الكويتإن الشركة األم مدرجة في 
 

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

 .2022 مايو 12بتاريخ الشركة األم  إدارةمن قبل مجلس المكثفة  المجمعةالمرحلية المالية  المعلوماتتمت الموافقة على إصدار 
 

 أسس العر  -2
ــبة الدولي رقم  المجمعة  لقد أعدت ذذا المعلومات المالية المرحلية   ــات    34المكثفة يبقاً لمعيار المحاس ــياس "التقرير المالي المرحلي". إن الس

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

 

ــيرات التي يتم  ــدارذا 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 وفقاً للمعايير مجمعة  ك تتضــمن جميع المعلومات واإلفصــاحات الميلوبة لبيانات مالية المكثفة المجمعة    إن المعلومات المالية المرحلية
، 2021ديســمبر  31، ويجو 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 لعر  ـعادل. إن نـتائج األعـمال للفترة الـمالـية    وتر.
ــي   ــة فــ ــن نتائج األعمال التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في    2022مارس    31المنتهيــ ديسمبر  31ك تعتبر بالضرورة موشراً عــ

2022 . 
 

 مدينون وأرصدة مدينة أخر. -3

 مارس  31
 2021  

 ديسمبر   31
2021 

  )مدققة(  
 مارس  31
 2022 

 

 مدينون تجاريون  5,477,218    5,325,503    4,655,342 
 ناقصا : مخصص خسائر اكئتمان المتوقعة  (2,457,659)  (2,441,137)  (2,394,099)

 المدينين التجاريينصافي  3,019,559   2,884,366   2,261,243 
      
 إيرادات مستحقة 36,710    121,399    28,870 

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

 صافي اإليرادات المستحقة 27,706   112,395   19,866 
      
 محجوز ضمان 1,132,043    1,076,671    945,595 

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

 صافي محجوز الضمان 1,114,449   1,059,077   929,161 
      
 مدفوعة مقدما  ودفعات مصاريف 10,101,674    9,926,424    11,057,504 
 ت مينات مستردة 138,814    138,733    160,065 
 مدينون مولفون 382,294    384,195    283,503 
 عهد نقدية 38,672    35,974    36,716 

 14,748,058   14,541,164   14,823,168  

 
 والتي تتمثل في:

 الجزء المتداول 10,073,168    9,541,164    8,998,058 
 المتداولالجزء غير  4,750,000    5,000,000    5,750,000 

 14,748,058   14,541,164   14,823,168  
 
 

  



 

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

 يضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة )غير مدققة(إ
 2022مارس  31

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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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 بهذا المعامالت يتم الموافقة عليها من قبل إدارة المجموعة .  .وبع  األيراف األخر. ذات الصلة 
 
 صلة ذي كما يلي : اليراف ذات األالتي تمت مع  الهامة األرصدة والمعامالت إن
 

 :المكثفالمجمع األرصدة المتضمنة في بيان المركز المالي المرحلي 
 

 2022 مارس 31 

 شركات زميلة 

  
أفراد اإلدارة 

  العليا 
 أطراف أخرى 

 ذات صلة 

 

  اإلجمالي 

 ديسمبر  31
2021 
  )مدققة(

   مارس 31
2021 

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

 12,233,504 صلة 
 

65,462  231,124   12,530,090   12,439,580   12,259,842 
ناقصا مخصص خسائر  
 (349,766) اكئتمان المتوقعة 

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

صافي مستحق من أيراف  
 11,883,738 ذات صلة 

 
65,462  231,124   12,180,324   12,089,814   11,927,371 

مستحق إلى أيراف ذات  
 (1,064,806) صلة 

 
-  -  (1,064,806)  (347,523)  (345,020 ) 

 

 :المكثفالمجمع المرحلي  األرباح أو الخسائرالمعامالت المتضمنة في بيان 
 
 الثالثة أشهر  
 المنتهية في

 2022 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في     مارس  31

  شركات زميلة   اإلجمالي   2021

 إيرادات المشاريع  42,219  42,219  1,805

 إجمالي اإليرادات   42,219  42,219  1,805

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

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

 

 اإلدارة العليامزايا أفراد 
  مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة

2021  2022  

 رة األجل ي مزايا قص 149,688  138,261
 مكاف ة نهاية الخدمة   10,015  9,921
 مكاف ة لجان أعضاء مجلس إدارة غير مستقلة  3,750  2,250
 مكاف ة لجان أعضاء مجلس إدارة مستقلة  5,750  5,250

155,682  169,203  
 

 مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات -5
 السنة ذي كما يلي :الفترة / خالل  موجودات ماليةفي  إن الحركة

 

 مارس  31
 2021  

 ديسمبر   31
2021 

  )مدققة(  
 مارس  31
 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  ( 10,702)  (1,775,136)   4,290

 في نهاية الفترة / السنةالرصيد    955,133  1,986,438   4,845,364 

 
ــهم ملكية    2022مارس   31قامت المجموعة خالل الفترة المالية المنتهية في   ــتثمار في أس دينارا   1,020,603بالقيمة العادلة بمبلغ ببيع اس

 كويتيا، ولم ينتج عن عملية البيع أية أرباح أو خسائر.
  



 

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

 يضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة )غير مدققة(إ
 2022مارس  31

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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 إلتزامات عقود إيجار -6

 مارس  31
2021  

 ديسمبر   31
2021 
  )مدققة(  

 مارس  31
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   708,649   2,834,987   787,701 

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

 في نهاية الفترة / السنةالرصيد   56,152,982   56,694,333   62,896,217 

 
 والتي تتمثل في: 

 مارس  31
2021  

 ديسمبر   31
2021 
  )مدققة(  

 مارس  31
2022  

 

 إلتزامات عقود إيجار قصيرة األجل    3,100,000  3,100,000   3,175,000 
 إلتزامات عقود إيجار يويلة األجل    53,052,982  53,594,333   59,721,217 

 62,896,217   56,694,333   56,152,982   
 

 دائنون وأرصدة دائنة أخر. -7

 مارس  31
2021  

 ديسمبر   31
2021 
  )مدققة(  

 مارس  31
2022  

 

 دائنون تجاريون  2,944,268   2,637,621   1,824,724 
 إيرادات موجلة   855,810   700,262   862,033 
 إيرادات ودفعات مقبوضة مقدما   1,424,231   1,185,021   1,242,743 
 مصاريف مستحقة   2,896,691   2,798,030   2,552,786 
 محجوز ضمان لمقاولي الباين  1,328,391   1,300,126   1,128,618 
 ت مين إيجارات  982,132   952,384   943,436 
 مخصص صيانة مشاريع منتهية   757,899   738,414   364,604 
 مخصص ضرائو    452,026   434,068   263,244 
 حصة الزكاة المستحقة   -  -  47,094 
 حصة موسسة الكويت للتقدم العلمي المستحقة   165,747   165,747   167,556 
 ضريبة دعم العمالة الوينية المستحقة   27,973   27,973   27,973 
 جازات مولفين مستحقة أ  1,119,862   1,086,200   901,443 
 دائنون مولفون   208,598   172,048   90,820 
 دائنو توزيعات  127,031   127,031   128,113 

 10,545,187  12,324,925  13,290,659   

 

 خزانةالأسهم  -8

 مارس  31
2021  

 ديسمبر   31
2021 
  )مدققة(  

 مارس  31
2022 

 

 عدد األسهم   9,925,729  9,895,729   9,895,729 
 النسبة إلى األسهم المدفوعة   % 3.7455  %3.7342   %3.7342 

 القيمة السوقية )دينار كويتي(  1,052,127  1,157,800    1,078,634 
 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 ذذا الرصيد غير قابل للتوزيع يوال فترة إحتفال الشركة األم ب سهم 

  



 

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

 يضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة )غير مدققة(إ
 2022مارس  31

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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 صافي إيرادات اإليجارات -9
  مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة

2021  2022  

 إيرادات اإليجارات   1,050,131  829,431 
 تكاليف اإليجارات  (275,917)  ( 166,368)
 663,063  774,214   

 

 المنتجعاتخسائر صافي  -10
  مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة

2021  2022  

 المنتجعات إيرادات   1,152,389  774,334 
 تكاليف المنتجعات (1,165,696)  ( 999,758)
(225,424 )  (13,307)  

 
 واألنشية األخر. المشاريع صافي خسائر -11

  مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة

2021  2022  

 واألنشية األخر.  إيرادات المشاريع 1,175,061   951,592 

 واألنشية األخر.  المشاريعتكاليف  (1,247,557)  (1,047,981)
(96,389)  (72,496)  

 
 المتعلقة بمساذمي الشركة األموالمخففة األساسية  السهمربحية ( خسارة) -12

المتعلق بمسـاذمي الشـركة األم على المتوسـي المرجح لعدد   الفترةربح )خسـارة(  بقسـمة  والمخففة  السـهم األسـاسـية  ربحية  )خسـارة(  تحتسـو  
الضـرورية كحتسـاو    إن المعلومات.  متوقع إصـدارذا  (. ك يوجد أسـهم مخففةالخزانة)بعد اسـتبعاد أسـهم   الفترةاألسـهم العادية القائمة خالل  

 على المتوسي المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة ذي كما يلي :  بناءً والمخففة السهم األساسية  ربحية)خسارة( 
 

  مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة

2021  2022  

 الشركة األم   الفترة المتعلق بمساذمي ربح )خسارة(   (995,432)  201,003 

    
 عدد األسهم القائمة :    
 المتوسي المرجح لعدد األسهم المصدرة  265,000,000   265,000,000 
 الخزانةناقصا : المتوسي المرجح ألسهم   (9,924,396)  (9,895,729)

 المتوسي المرجح لعدد األسهم القائمة   255,075,604   255,104,271 
    

   األم )فلس( المتعلقة بمساذمي الشركةاألساسية  السهم  ربحية )خسارة(   (3.90)  0.79

 
 الجمعية العامة لمساذمي الشركة األم -13

، على البيانات المالية المجمعة  2022  مايو 10وافقت الجمعية العامة العادية الســـنوية لمســـاذمي الشـــركة األم في إجتماعها المنعقد بتاريخ  
 .2021ديسمبر  31 ، كما أقرت عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في2021ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في 

ــركة األم في إجتماعها المنعقد بتاريخ  ــاذمي الش ــنوية لمس ، على البيانات المالية المجمعة  2021إبريل   28وافقت الجمعية 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
 2022مارس  31

 بالدينار الكويتي( )جميع المبالغ 
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 تحليل القياعات -14
 تحليل القياعات حسو 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 

 4,311,818    3,420,150  1,293,893    1,757,278  541,198    220,425  2,476,727    1,442,447 اإليرادات  

 ( 4,128,875)  (4,427,261)  ( 1,649,669)  (1,826,542)  ( 627,811)  (393,184)  ( 1,851,395)  (2,207,535) المصروفات 

 182,943   (1,007,111)  ( 355,776)  (69,264)  ( 86,613)  (172,759)  625,332   (765,088) الفترة ربح )خسارة(  

                

 232,328,070    229,367,516  96,748,867    104,179,383  5,175,468    4,619,119  130,403,735    120,569,014 الموجودات  مجموع

 ( 150,835,369)  (151,926,314)  ( 36,012,642)  (37,065,510)  ( 4,533,286)  (5,646,217)  ( 110,289,441)  (109,214,587) الميلوبات  مجموع

 81,492,701    77,441,202  60,736,225    67,113,873  642,182   (1,027,098)  20,114,294    11,354,427 صافي الموجودات 

 
ً  -و   : 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 

 4,311,818    3,420,150  2,044,092    766,530  2,267,726    2,653,620 اإليرادات  

 ( 4,128,875)  (4,427,261)  ( 362,838)  (719,313)  ( 3,766,037)  (3,707,948) المصروفات 

 182,943   (1,007,111)  1,681,254    47,217  ( 1,498,311)  (1,054,328) الفترة ربح )خسارة( 

            

 232,328,070    229,367,516  61,567,867    56,551,033  170,760,203    172,816,483 الموجودات  مجموع

 ( 150,835,369)  (151,926,314)  ( 5,741,248)  (6,472,909)  ( 145,094,121)  (145,453,405) الميلوباتمجموع 

 81,492,701    77,441,202  55,826,619    50,078,124  25,666,082    27,363,078 الموجودات صافي 



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

 )غير مدققة(المكثفة يضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة إ
 2022 مارس 31

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي( 
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 إلتزامات محتملة -15
 كما يلي : ذي يوجد على المجموعة إلتزامات محتملة 

   مارس  31
2021 

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة( 

 
   مارس 31

2022 

  

 مستندية مقابل اعتمادات    326,547   630,104    327,806
 مقابل خيابات ضمان     3,854,745   3,489,745    5,902,162

6,229,968    4,119,849   4,181,292    

 

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

   مارس  31
2021 

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة( 

 
   مارس 31

2022 

  

 مقابل اعتمادات مستندية    700,810   347,875  -

 

 قياس القيمة العادلة -16
 . بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية الفترة المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمالية الموجودات لتقوم المجموعة بقياس ا

 

الممكن دفعه لسداد اإللتزام من خالل عملية تجارية بحتة بين أيراف السوق كما تمثل القيمة العادلة المبلغ الممكن إـستالمه من بيع األصل أو  
 . 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 
من خالل مسـتو. قياس متسـلسـل إسـتنادا إلى أقل مسـتو. مدخالت جوذري نسـبة إلى قياس القيمة العادلة  المكثفة  المجمعة  المرحلية  ة  المالي 

 : ككل كما يلي
 

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

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

 

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

          
 :   2022 مارس 31  األول  المستوى  الثاني  المستوى  الثالث  المستوى  المجموع 

955,133  55,500   899,633  -  
 بالقيمة العادلة  موجودات مالية 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 عقارات إستثمارية   -  232,319   97,325,921  97,558,240

98,513,373  97,381,421  1,131,952  -   
 

 :  ( ة)مدقق   2021ديسمبر  31  األول  المستو.  الثاني  المستو.  الثالة  المستو.  المجموع 

1,986,438   1,068,603   917,835 
 

- 
 بالقيمة العادلة  موجودات مالية  

 من خالل الدخل الشامل اآلخر   

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

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

 األول  المستو.  الثاني  المستو.  الثالة  المستو.  المجموع 
  

 :   2021 مارس  31

4,845,364  2,936,695  1,908,669  - 
 بالقيمة العادلة  موجودات مالية  

 من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 عقارات إستثمارية   -  103,766  86,762,620  86,866,386

91,711,750  89,699,315  2,012,435  -   
 

  المستويات المختلفة لقياس القيمة العادلة، لم يكن ذناك تحويالت بين  2022 مارس 31خالل الفترة المنتهية في 


