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 المجمعة المكثفة تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية

  دارةاإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

 أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع. شركة
 

 مقدمة
المرفق لشركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع.   المجمع  المكثف  المرحلي  المالي  المركز  "الشركة األم"( )لقد راجعنا بيان 

المرحليين    األرباح أو الخسائر والدخل الشامل  يوبيان  2021  يونيو  30المجموعة"( كما في  "بـ    يشار إليها معا  وشركاتها التابعة )

قوق التدفقات النقدية والتغيرات في ح  والستة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ وبيانيثفين المجمعين المتعلقين به لفترتي الثالثة  المك

الشركة األم هي المسؤولة عن    ةإن إدارأشهر المنتهية بذلك التاريخ.    الستةلفترة    به  ينالمتعلقثفين المجمعين  المرحليين المكالملكية  

ألساس   وفقا   وعرضها  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  هذه  إيضاح    اإلعدادإعداد  في  هي 2المبين  مسئوليتنا  إن   .

 لمالية المرحلية المكثفة المجمعة.تيجة مراجعتنا لهذه المعلومات االتعبير عن ن
 

 نطاق المراجعة

وفقل بمراجعتنا  قمنا  الدولي  ا  قد  للمعيار  قبل  "  2410  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات  الحساباتمراجعة   مستقل ال  مراقب 
المللمجموعة المعلومات  مراجعة  تتمثل  المراجعة.  بمهام  المتعلق  المرحليةلا"  بصفة    ية  االستفسارات  توجيه  إلى   رئيسيةفي 

و والمحاسبية  المالية  األمور  عن  المسؤولين  نطاق بتطالموظفين  إن  للمراجعة.  األخرى  واإلجراءات  التحليلية  اإلجراءات  يق 

التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال ي  نطاق  المراجعة أقل بشكل كبير من ننا الحصول على تأكيد بأننا  كمالتدقيق الذي يتم وفقا  لمعايير 

  نبدي رأيا  يتعلق بالتدقيق.الا كن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننعلى علم بكافة األمور الهامة التي يم
 

 النتيجة 
لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم فإنه  ،  استنادا  إلى مراجعتنا

 .2المبين في إيضاح  اإلعدادإعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقا  ألساس 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 المجمعة المرحلية المكثفةالمراجعة حول المعلومات المالية ر تقري

  دارةاإللسادة أعضاء مجلس إلى حضرات ا

  )تتمة( لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع.شركة أعيان 
 

   تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

المالية   المعلومات  فإن  مراجعتنا،  إلى  واستنادا   ذلك،  إلى  المكثفةالمرإضافة  في    حلية  وارد  هو  ما  مع  متفقة  الدفاتر  المجمعة 

للشركة واعتقادناواألم.    المحاسبية  علمنا  إليه  وصل  مخالفاتلم  ،  حسبما  أية  وجود  علمنا  إلى  الشركات   مادية  يرد   رقم   لقانون 

له   2016لسنة    1 الالحقة  التنفيذية  والتعديالت  له  والئحته  الالحقة  األساسيلأو    ،اوالتعديالت  األم ل  تأسيسالوعقد    لنظام    لشركة 

لهما الالحقة  فترة    ،والتعديالت  في    تةالسخالل  المنتهية  تأثير  2021  يونيو  30أشهر  له  يكون  قد  وجه  نشاط    ا  مادي  ا  على  على 

 أو مركزها المالي.  الشركة األم
 

ألحكام القانون رقم    مادية  منا وجود أية مخالفاتعل  ىلم يرد إلعلمنا واعتقادنا،    وصل إليهوحسبما  خالل مراجعتنا    ،نبين أيضا  أنه

، أو الحقة له في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنـة المصرفية والتعليمات المتعلقة بهال  والتعديالت  1968لعام    32

  يونيو   30المنتهية في    أشهر  الستة  خالل فترة  ات المتعلقة بهمفي شأن هيئة أسواق المال والتعلي  2010لسنة    7ألحكام القانون رقم  

 نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.لى ع ا  مادي ا  على وجه قد يكون له تأثير 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 هللا العصيميوليد عبد

 فئة أ   68سجل مراقبي الحسابات رقم 
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الخسائرأو   األرباحبيان 

  2021  يونيو 30لفترة المنتهية في ل

  
 الثالثة أشهر المنتهية في 

  يونيو 30
 أشهر المنتهية في  الستة 

  يونيو 30
  2021 2020  2021 2020 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي إيضاحات  

       ستمرة العمليات الم

        اإليرادات 

  5,776 11,832   480 9,517   إسالمي تمويل    إيرادات 

  4,339,597 5,216,586   1,810,443 2,613,571 3 تأجير من عمليات    إيرادات 

  991,872 1,297,086   394,863 639,405 4 عقارات   إيرادات 

  348,203 1,604,474   100,253 1,445,438 5   ر دخا ا دائع  وو استثمارات  من    إيرادات 

  11,744 (1,235,782)   17,857 18,092  حصة في نتائج شركات زميلة  

    - 1,389,516     - 859,082 10  إسالمي تمويل  ية دائني  نتيجة تسو   إيرادات تخفيض  

  52,410 73,574  (1,394) 31,726   وإدارة اتعاب استشارات 

  100,568 66,933   12,232 3,013   أخرى   إيرادات 
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

  5,619,844 2,334,734   8,424,219 5,850,170  
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

       المصروفات

 (2,683,620) (32,116)  (1,135,755) (16,147)  تكاليف تمويل 

ئتمان ال خسائر  و انخفاض القيمة  خسائر  صافي  
 (1,184,019) (104,593)  (1,051,659) (1,629,500) 6 خرىاأل مخصصات  ال متوقعة و ال 

 (2,848,211) (2,419,413)  (1,174,297) (1,137,317)  تكاليف موظفين 

 (184,064) (182,059)  (90,619) (92,074)  مصروف استهالك 

 (526,099) 11,005   65,164 (6,978)  روق تحويل عمالت اجنبية  ي ف ف ا ص 

 (620,998) (1,169,454)  (274,226) (770,930)   أخرى ت  مصروفا 
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 
  (3,652,946) (3,661,392)  (3,896,630) (8,047,011) 
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

خسارة( من العمليات المستمرة قبل مخصص الربح )ال
 (2,196,841) 4,527,589  (1,326,658) 1,966,898  الضرائب

 (127,000) (100,915)  (127,000) (41,238)  الضرائب 

 (43,909) (87,684)  (16,364) (40,681)  تابعة شركات ب من  ائ ضر 
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 (2,367,750) 4,338,990  (1,470,022) 1,884,979  ربح )خسارة( الفترة من العمليات المستمرة
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

       العمليات الموقوفة  

 بعد الضرائبمن العمليات الموقوفة الفترة خسارة 
 

10 - (1,668,384)  - (2,176,553) 
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 (4,544,303) 4,338,990  (3,138,406) 1,884,979  ربح )خسارة( الفترة 
  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

       بــ:  الخاص 

        شركة األم مساهمي ال 

 (2,372,702) 3,973,310  (1,396,117) 1,743,062  ارة( الفترة من العمليات المستمرةخسربح ) 
 (1,693,873) -  (1,300,737) -  خسارة الفترة من العمليات الموقوفة  

  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

  1,743,062 (2,696,854)  3,973,310 (4,066,575) 
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

       الحصص غير المسيطرة 

  4,952 365,680  (73,905) 141,917  الفترة من العمليات المستمرة   )خسارة(  ربح 

 (482,680) -  (367,647) -  خسارة الفترة من العمليات الموقوفة  
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

  141,917 (441,552)  365,680 (477,728) 
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 (4,544,303) 4,338,990  (3,138,406) 1,884,979  ربح )خسارة( الفترة 
  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 صة والمخففة الخا  األساسية ربحية )خسارة( السهم  
 فلس   (5.07) فلس 5.13  فلس   (3.36) فلس 2.34 7 شركة األمال   همي مسا ب 

  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

والمخففة الخاصة  األساسيةربحية )خسارة( السهم 
 فلس   (2.96) فلس 5.13  فلس   (1.74) فلس 2.34 7 ت المستمرةالعمليان  م األم ةشركالبمساهمي 

  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

والمخففة الخاصة بمساهمي   األساسيةخسارة السهم 
 فلس   (2.11) فلس   -  فلس   (1.62) فلس   - 7 من العمليات الموقوفة  ألمالشركة ا

  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
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 (قبيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدق

  2021  يونيو 30 فية  يهمنتال رةللفت

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

   يونيو 30
 أشهر المنتهية في  الستة

  يونيو 30
 2021 2020  2021 2020 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
      

 (2,367,750) 4,338,990  (1,470,022) 1,884,979 خسارة( الفترة من العمليات المستمرةربح )
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

      من العمليات المستمرة  أخرى شاملة  )خسائر(    إيرادات 

إلى   تصنيفها  إعادة م  ت يس  رى خ أ   شاملة )خسائر(    إيرادات 
      : سائر في فترات لحقة الخ أو    األرباح 

    - (4,564)     - (4,564) حصة في الخسائر الشاملة األخرى لشركات زميلة 

  57,719 787  (150,860) 45,429 عمليات اجنبية جة من تحويل  نات تحويل  فروق  
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
 40,865 (150,860)  (3,777) 57,719  
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

الخسائر   أو   األرباح  ى إل   تصنيفها  إعادة لن يتم    أخرى شاملة   خسائر 
      :قة فترات لح في  

المصنفة كمدرجة   أسهم من الستثمارات في    الخسارة   في ا ص 
    - (989,175)     - (1,203,464)  األخرى الشاملة    اإليراداتل  خال بالقيمة العادلة من  

 ─────────── ───────────  ─────────── ─────────── 

  57,719 (992,952)  (150,860) (1,162,599) ستمرة عمليات الم فترة من ال لل أخرى شاملة    ات إيراد ئر(  )خسا 
 ─────────── ───────────  ─────────── ─────────── 

ليات عم ل اة من  تر الشاملة للف )الخسائر(   اإليرادات اجمالي  
 (2,310,031) 3,346,038  (1,620,882) 722,380 المستمرة

 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
      

 (2,176,553) -  (1,668,384) - قوفة سارة الفترة من العمليات الموخ 
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

      من العمليات الموقوفة    أخرى شاملة    إيرادات )خسائر(  

أو   األرباح إلى    تصنيفها  إعادة سيتم    أخرى شاملة    إيرادات 
      حقة:ل الخسائر في فترات 

 (17,701) -  (67,292) - لشركات زميلة   خرى األ املة  ش الخسائر ال حصة في  

  77,287 -  (27,522) - عمليات أجنبية تحويل   ناتجة من ويل  ح تفروق  
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 - (94,814)  - 59,586  
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

أو   األرباح إلى    لن يعاد تصنيفها   أخرى   شاملة   دات را ي إ 
      ت لحقة:الخسائر في فترا 

كمدرجة ة  ف ن المص  أسهم ستثمارات في ل صافي الربح من ا 
  61,536 -   57,312 -  األخرى الشاملة    اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل  

 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

  121,122 -  (37,502) - للفترة من العمليات الموقوفة  ى أخر املة  ش  ت ا إيراد )خسائر(  
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 (2,055,431) -  (1,705,886) - اجمالي الخسائر الشاملة للفترة من العمليات الموقوفة  
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 (4,365,462) 3,346,038  (3,326,768) 722,380 رةة للفتالشامل ائر(  س )الخ  رادات يإل ا اجمالي  
 ══════ ══════  ══════ ══════ 

      الخاص بــ:

       شركة األم ل مساهمي ا 

 (2,343,399) 2,979,901  (1,472,302) 554,069 )الخسائر( الشاملة للفترة من العمليات المستمرة اإليرادات اجمالي  

 (1,596,765) -  (1,360,604) - للفترة من العمليات الموقوفة   ة ل الشام ائر  س الخ اجمالي  
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
 554,069 (2,832,906)  2,979,901 (3,940,164) 
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

      الحصص غير المسيطرة 

 33,368 366,137  (148,580) 168,311 مليات المستمرة رة من العاملة للفت لش ا   )الخسائر(  اإليرادات اجمالي  

 (458,666) -  (345,282) - اجمالي الخسائر الشاملة للفترة من العمليات الموقوفة 
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
 168,311 (493,862)  366,137 (425,298) 
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 (4,365,462) 3,346,038  (3,326,768) 722,380 رة)الخسائر( الشاملة للفت اإليرادات اجمالي  
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
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 دقق()غير م المرحلي المكثف المجمع بيان التدفقات النقدية

  2021  يونيو 30 لفترة المنتهية فيل

  

 في   المنتهية أشهر الستة
 نيويو 30

  2021 2020 
 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاحات  

    التشغيل أنشطة 

 (2,196,841) 4,527,589   رة الضرائب من العمليات المستم ( قبل  الخسارة )  الربح 

 (2,174,406) -  الخسارة قبل الضرائب من العمليات الموقوفة 

  
────────── ────────── 

 (4,371,247) 4,527,589  لضرائبقبل ا(  الخسارة )  الربح 

    :قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدية (  الخسارة )   الربح تعديالت غير نقدية لمطابقة  

 5,697,022 5,120,898  فاء استهالك واط 

    - (1,389,516) 10  إسالمي تمويل  ئني  تخفيض نتيجة تسوية دا   إيرادات 

 1,564,649 104,593  والمخصصاتوقعة  المت   ن ما لقيمة وخسائر الئت ا  اض خفان صافي خسائر  

 84,659 -  خسائر تقييم من عقارات استثمارية

 (650,307) (1,237,597)  ربح من بيع ممتلكات ومعدات 

 (485,637) (1,604,474)   ادخار ات من استثمارات وودائع  د ااير 

 2,029,217 1,235,782  ميلة ز حصة في نتائج شركات  

 526,099 (11,005)  الت أجنبية صافي فروق تحويل عم 

 341,429 178,734  للموظفين   نهاية الخدمة  أة مخصص مكاف

 3,026,454 32,116  ليف تمويلتكا 

  ────────── ────────── 

  6,957,120 7,762,338 

    ي موجودات ومطلوبات التشغيل:ت ف التغيرا

  42,186 77,596   إسالمي مدينو تمويل  

 (1,011,746) (485,399)  موجودات أخرى 

 (2,966,688) (279,595)  ت أخرى وبامطل 

  ────────── ────────── 

  3,826,090 6,269,722  الناتجة من العمليات التدفقات النقدية  

 (78,543) (220,195)  مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة 

  ────────── ────────── 

  3,747,547 6,049,527  التشغيل   أنشطة ة من  تجلتدفقات النقدية النا ي اصاف 

  ────────── ────────── 

    االستثمار طة أنش 

    - 1,200,000  تابعة من بيع شركة    متحصالت 

    - (2,657,540)   خرى األالشاملة  اإليرادات شراء موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 39,887 29,743  شركات زميلة من بيع/ استرداد استثمار في   ت متحصال 

 (165,683) -  شراء عقارات استثمارية 

 553,487 197,322    ادخار ئع  ااستثمار وود ة من مستلم   إيرادات 

 17,011 93,512  مستلمة   أرباح توزيعات  

 207,950 30,684  يلة  ممن شركات ز مستلمة    أرباح توزيعات  

 (5,896,115) (8,749,419)  ات ومعدات شراء ممتلك

  4,031,118 7,304,928  ممتلكات ومعدات بيع  ن م   متحصالت 

  543 (923)  مقيد د بنكي  ة في رصيالحرك 

  ────────── ────────── 

 (1,211,802) (2,551,693)  االستثمار  أنشطة صافي التدفقات النقدية المستخدمة في  

  ────────── ────────── 

    تمويلال  أنشطة 

    - (9,072,892)  مالس ال أخفيض ر ابل ت ات مق فوع مد 

 (198,409) -  تكاليف تمويل مدفوعة 

 (1,776,141) (2,056,783)   إسالمي صافي سداد دائني تمويل  

 (371,379) (695,232)  ير ت تأجطلوباداد مس 

 (31,481) (269,365)  الحصص غير المسيطرة إلى    ة عمدفو   أرباح توزيعات  

 (4,959) 1,104  صص غير المسيطرة صافي الحركة في الح

  ────────── ────────── 

 (2,382,369) (12,093,168)  تمويل ال  أنشطة صافي التدفقات النقدية المستخدمة في  

  ────────── ────────── 

  153,376 (8,595,334)  نقد المعادلل وا د صافي )النقص( الزيادة في النق

  51,333,399 33,799,910  يناير  1معادل كما في  النقد والنقد ال 

  ────────── ────────── 

  51,486,775 25,204,576 8  يونيو   30كما في  النقد والنقد المعادل  

  ═══════════ ═══════════ 

 

 



 

 ا التابعةهش.م.ك.ع. وشركات ارستثماالو ةجاركة أعيان لإلشر
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 )غير مدقق(ف المجمع لي المكثحية المرحقوق الملك ان التغيرات فييب

  2021  يونيو 30نتهية في لفترة المل
    ألمة اشركمساهمي الصة بالخا  

 
 رأس 
 المال 

احتياطي  
   عاماحتياطي    اجباري

  أسهم
 خزينة 

 احتياطي  
 خزينة  أسهم

إعادة   فائض
  تقييم

 موجودات 

ي  ياطاحت
 تحويل 

عمالت 
 ة أجنبي 

اطي  احتي
 ادلة القيمة الع

تأثير  
في   تالتغيرا

  احتياطي
شركات 

 يلةمز

مرحلة  أرباح
سائر )خ

 اكمة(متر
المجموع  
 الفرعي 

الحصص غير 
 رة المسيط

حقوق  مجموع
 الملكية  

 ر كويتي نايد دينار كويتي  دينار كويتي  تي دينار كوي يتي وكار نيد دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  نار كويتي يد دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
              

 103,590,539  12,400,479 91,190,060 130,727 968,870 - (214,354) 8,755,469 2,678,070 (11,339,726) 8,661,656 145,466 81,403,882  2021ير  ينا  1في  كما  

 4,338,990 365,680 3,973,310 3,973,310 - - - - - - - - -  الفترة ربح  

  أخرى شاملة  )خسائر(    ت ا د ا إير 
 (992,952) 457 (993,409) - (4,564) (989,175) 330 - - - - - - للفترة

 ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  

 )الخسائر(   اإليرادات اجمالي  
 3,346,038 366,137 2,979,901 3,973,310 (4,564) (989,175) 330 - - - - - - ةفتر ل ل   الشاملة   

لرأس المال تخفيض جزئي 
 (9,848,172) - (9,848,172) - - - - - (1,241,125) 1,392,953 - - (10,000,000) ( 12و   11احي  )إيض 

 المرحلة عند   األرباح إلى    المحول 
 - - - (989,175) - 989,175 - - - - - - - البيع 

إلى   عة مدفو   أرباح توزيعات  
 (269,365) (269,365) - - - - - - - - - - - الحصص غير المسيطرة  

 كية في ل م ال تغير في حصة  ل ا 
 1,104 679 425 425 - - - - - - - - - شركات تابعة 

 ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ─────  

 96,820,144 12,497,930 84,322,214 3,115,287 964,306 - (214,024) 8,755,469 1,436,945 (9,946,773) 8,661,656 145,466 71,403,882   2021  يونيو   30كما في  

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
              

 105,719,296 37,304,230 68,415,066 (20,175,934) (555,683) (55,791) (119,877) 7,918,469 2,678,070 (11,339,726) 8,661,656     - 81,403,882  2020يناير    1كما في  

 (4,544,303) (477,728) (4,066,575) (4,066,575)     -     -     -     -     -     -     -     -     - خسارة الفترة 

  أخرى شاملة    ئر( ا )خس   إيرادات 
 178,841 52,430 126,411     - (17,701) 37,522 106,590     -     -     -     -     -     -  للفترة 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───── 

 )الخسائر(   اإليرادات اجمالي  
 (4,365,462) (425,298) (3,940,164) (4,066,575) (17,701) 37,522 106,590     -     -     -     -     -     - الشاملة للفترة  

إلى   ة مدفوع   أرباح توزيعات  
 (31,481) (31,481)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   ة ير المسيطر الحصص غ 

 كية في ير في حصة المل تغال 
 (4,959) (8,770) 3,811 3,811     -     -     -     -     -     -     -     -     - شركات تابعة  

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───── 

 101,317,394 36,838,681 64,478,713 (24,238,698) (573,384) (18,269) (13,287) 7,918,469 2,678,070 (11,339,726) 8,661,656     - 81,403,882  2020  يونيو   30كما في  

 ════════ 

 
 

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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   الشركة معلومات حول -1
 

شركة ال")  ش.م.ك.ع.  والستثمار  جارةلشركة أعيان لإل  المجمعة  المكثفة  ليةمرحلاالمعلومات المالية    إصدارتم التصريح ب

ً   2021  يونيو  30المنتهية في    أشهر  الستةترة  فل ("موعةمجال"  بـا  يشار إليها معً )وشركاتها التابعة  (  "األم قرار مجلس ل  وفقا

 .2021 أغسطس 3 اريختب شركة األملادارة إ
 

السنوية ة العمومية  الجمعي  اجتماع  خالل  2020ديسمبر    31ة المنتهية في  للسنعة  ة للمجموة المجمعاعتماد البيانات المالي  تم

  .2021ريل اب 4في  قدنعالم شركة األممساهمي الل
 

لرأس ون على التخفيض الجزئي  المساهم  ، وافق2021ابريل    4  العادية المنعقد بتاريخية غير  اجتماع الجمعية العمومفي  

بمبلغ   التخفيض  تي  دينار كوي  10,000,000المال  دينار كويتي   71,403,882إلى    دينار كويتي  81,403,882من  ليتم 

  (.11يضاح )إ 2021فبراير  4 اريخت بعقد مناعه المتاجفي  اإلدارة مجلسمن على توصية  ءً وذلك بنا
 

شركة  الكويت. إن الها متداولة علناً في بورصة أسهم سها في دولة الكويت وسيتأتم  عامةهي شركة مساهمة  ألمشركة اإن ال

المال  و  يت المركزيابة بنك الكوتخضع لرق  ماأل التوالي  استثماركشركة تمويل وهيئة أسواق  ال.  على    ئيسي ركز الرميقع 

 ص.ب.   هو  البريدي المسجل  دولة الكويت وعنوانها،  13027ي  ، الرمحمد بن القاسميان، شارع  عكة أقر شرم  ركة فيلشل

 ، دولة الكويت. 13015، الصفاة 1426
 

للمتاجرة والعقارات الستثماريجالت الستثالكويت في متعمل المجموعة بصورة رئيسية في   المالية والعقارات    ة مارات 

اإل مبين  جارةوأنشطة  هو  المجمانات  البي  فيصيل  فتالب   كما  السنوية  عالمالية  المة  للسنة  في  للمجموعة    ديسمبر   31نتهية 

2020. 
 

شركة  تعتمده هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للطبقاً لما    م الشريعة اإلسالمية السمحة،تتم جميع أنشطة المجموعة وفقاً ألحكا

 . األم
 

 لتالية:  والشركات التابعة الرئيسية ا مشركة األالمالية للومات علالم ةعجملمالمرحلية المكثفة اية المال تتتضمن المعلوما
 

  
 
 

 النشاط  
 بلد 

 التأسيس 

 حصة الملكية % 

 التابعة اسم الشركة
  يونيو 30

2021 

 ة()مدقق
ر ديسمب 31

2020 
  يونيو 30

2020 
      

 %61    -    - الكويت  عقاريةخدمات  1( عيان ع)أ  ..م.ك.عشركة أعيان العقارية ش

 3"(مبرد)" .ك.عشركة مبرد القابضة ش.م.

تجارة وتأجير  

 %41.9 %41.9 الكويت   معدات ثقيلة

 

50.5% 

 شركة توازن القابضة ش.م.ك. )مقفلة(

    -    - الكويت  ة شركة قابض   2و  1 )"توازن"(

 

100% 

 %100 %100 %100 الكويت   إجارةأنشطة  بضة()قا .القابضة ش.م.ك جارةإللشركة أعيان 

 %100 %100 %100 الكويت  قاريةعخدمات  ش.ش.و. كة بوابة الشرق العقاريةرش

 %84 %77.1 %77.1 الكويت  قاريةعخدمات  شركة محاصة  –مول الجهراء 

العقاري ش.م.ك. )مقفلة(  للتمويل  شركة عنان

)محتفظ بها بصورة غير مباشرة من خالل 

 %61    -    - يت الكو ي ارعقتمويل  1(عيان عأ

محتفظ  ) فلة(العقاري ش.م.ك. )مق تكاتفشركة 

ركة مباشرة من خالل شير بصورة غبها 

 %50.5 %41.9 %41.9 مصر قاريةعخدمات  3(مبرد

)محــتفظ بهــا بصــورة ال مــول  كة محاصــة يــ رش

 %74    -    - ت  الكوي قاريةعخدمات  1(عيان عأغير مباشرة من خالل 
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 تتمة() ت حول الشركةاملومع -1
 
ت فقد السيطرة على شركة توازن، وبالتالي توقفإلى   اإلقراضات  جه  الديون معتسوية  أدت ترتيبات    ،سابقةالسنة ال لخال  1

المتبق عن  بة  بالمحاس  المجموعة  وقامت  ،ةاعيان العقاريازن وشركتي تو ع  ة عن تجميوعجممال  ية في شركة حصة الملكية 

مدم  صلكأتوازن   العادلقي با  رجالي  خالل    ةلمة  للتللمعياوفقاُ    األخرىالشاملة    اتيرادإلامن  الدولي  المالية  ر  : 9قارير 

ً كاستثمار فة  عيان العقاريأة  في شرك  اهب  ظالمحتفية  كحصة المل  عنوالمحاسبة    ،ةالمالي  األدوات معيار  ل  ي شركة زميلة وفقا

 .2020ديسمبر  31كما في  صةمحا ت وشركا لةميي شركات زتثمارات فسا: 28الدولي  المحاسبة
 
لت على تأثير ملموس على شركة توازن  المجموعة إلى أنها قد حص لت  توص،  2021يونيو    30خالل الفترة المنتهية في    2

وعة  تفاظ المجململموس للمجموعة إلى اح. ويرجع التأثير اوقامت بالمحاسبة عن شركة توازن كاستثمار في شركة زميلة

للتحلية استنادا إلى  األنشطة والعمليات ذات الصل على  رات  ي القراشاركة فمجلس اإلدارة والمب  بتمثيل معايير قائم على  ل 

 .كات زميلة وشركات محاصة: استثمارات في شر28ي المحاسبة الدول رمعيا
  
و  3 السابقة،  السنة  الديونخالل  تسوية  لترتيبات  ملكية  ،نتيجة  مبرد  في    المجموعة  انخفضت  إلى   % 50.5من  شركة 

ة النسبية الملكيفي حصة    اتركس التغية بحيث تع لمسيطرر اوغييطرة  صص المسللح  تريةفلدة امل القييتعد   %، وتم 41.9

 ةداراإلبشركة مبرد، فقد انتهت  % من حقوق الملكية  50ياً أقل من  حاللك  متموعة تمجالم من أن  الشركة التابعة. بالرغفي  

ت في التصويوق  حق  غلبيةموعة بأالمجفاظ  تاحمر  تيس يث  ح  ها فيالشركة المستثمر  السيطرة على  تمارس  ت  لزا  ها ما نأإلى  

غلبية وز المجموعة أتح  كما   .قليةألا  ميتحالف مساهغياب دليل على  وبها  لمساهمين  ية املك  ر في هيكليكب لالتشتت اضوء  

 ة فيدارالو  لمعاييرا  يلحلت على    رد بناءً على شركة مب  الفعلية  يطرةالسس  ر، وبالتالي، تعتبر أنها تماةداراإلمجلس  بالمقاعد  

 . 2020ديسمبر  31كما في  مالية المجمعةال البيانات: 10الية ير المقارللتدولي المعيار ال
 

أ2020ديسمبر    9في   التزام،  مبرد  شركة  بيب  هاعلنت  شركة  فقمن  تتض  عخطة  وهي  تابعة  شركة  على  السيطرة  باتك  د 

بالتالي، و  .خطةام بالللتزخ افي تاريفوري  لا  بيعلل  لشركةا  فروازم لتالالعيار  الم وقد تم استيفاء  .  تك"()"با  م.ية ذ.م.ناعالص

محتفظ  ك  يتيكو  اردين  479,363دينار كويتي، والمطلوبات بمبلغ    1,979,363مبلغ  بذات الصلة  الموجودات  ض  ر فقد تم ع

ت الموقوفة في  لياونتائج العم،  2020ديسمبر    31المجمع كما في    لمكثفالمرحلي ا  بيان المركز الماليبها لغرض البيع في  

المالأو    األرباح بيان   في  كالم  رحليخسائر  المنتهية  للفترة  المجمع  من 2020  يونيو  30ثف  النتهاء  تم  الفترة،  وخالل   .

    .سهماألية لك م قلنية لننواقال اتجراءاإل
 

 بية للمجموعةحاسالماسات سيالالتغيرات في و أساس اإلعداد -2
 

 أساس اإلعداد  2.1

الم  مت الإعداد  المكثفعلومات  المرحلية  المالية  الدولي    وعةللمجمة  مجمعة  المحاسبة  لمعيار  الماليا"التق  34وفقاً    ةرير 
 باستثناء المبين أدناه.  "ةالمرحلي

 

إ المكثفة المجمعة  لماا  اتومالمعل  اددعتم  لتعليمات د  2021  يونيو  30في    يةلمنتهر اشهأ  ستةاللفترة  لية المرحلية  ولة وفقاً 

المالية  ت  لمؤسساالكويت   دول الخدمات  افي  والة  المركزي.  عن  درة  صالكويت  الكويت  هبنك  قياس  تتطلب  التعليمات  ذه 

ال التسهيالت  على  المتوقعة  الئتمان  مقمائت خسائر  الما  المبلغ  لابنية  للتقارير  الدولي  للمعيار  وفقا  اما التز  9لية  المحتسب 

المركزي  الكويت  بنك  وفطلوالممخصصات  لاأو    بتعليمات  لتعليماتبة  الكويت  قا  أيهماال  بنك  وأعل  مركزي  تأثيرها ى؛ 

مجلس    عنلية الصادرة  امال قارير  لتل  ات ذات الصلة، وتطبيق كافة المتطلبات األخرى للمعايير الدولية على اإلفصاحالالحق  

 لة الكويت"(. قة في دومالية المطبــ "المعايير الدولية للتقارير الاً با معر إليهمعايير المحاسبة الدولية )يشا
 

المعإ الماليلومن  الم  حليةالمرة  ات  تتضمن  المكثفة  ل  المطلوبة  جمعة  واإلفصاحات  المعلومات  المالية   فيكافة  البيانات 

 ديسمبر  31في    للسنة المنتهيةموعة  للمجة السنوية  طالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعجب اليوة  السنوية  معالمج

2020.  
 

ال  المدرجةعض المبالغ  ب  إن المنتهية في  المالية المرحلية  ومات  المعل  افق معل تتو  سابقةللفترة  للفترة    30المكثفة المجمعة 

  .10و  1ين في اليضاحت الموقوفة وفقا للمبين لق بالعملياتعا يفيم اهؤاإجركس التعديالت التي تم وتع 2020 يونيو
 

 عة مطبقة من قبل المجموال تعديالتلاات وتفسيرل اجديدة والمعايير ال 2.2

الم السياسات  إع  المطبقةحاسبية  إن  المجمعة  المعلوماتداد  في  المكثفة  المرحلية  لتلك  مم  المالية  إعداد  في    المتبعةاثلة 

راً ابلجديدة اعتتطبيق المعايير ا، باستثناء  2020  سمبردي  31ة في  للسنة المنتهي  للمجموعة  ةينوالس  عةجملماالبيانات المالية  

 ه ولكنه لم يسر بعد.إصدارتعديل تم أو  فسيرتأو  لمبكر ألي معيارلتطبيق المجموعة با. لم تقم ا2021يناير  1من 
 

واالع  يتسر التعديالت  في عاديد من  المعلوما  يسل  ولكن  2021  ملتفسيرات ألول مرة  تأثير على  المالية  لها  المرحلية  ت 

 كثفة المجمعة للمجموعة.لما
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 ( تمة)ت بية للمجموعةحاسالمالسياسات التغيرات في و عدادأساس اإل -2
 

 )تتمة(  مطبقة من قبل المجموعةال تتعديالالات وتفسيرال جديدة والمعايير ال 2.2
 

عل  المعيار  تعديالت  المااى  للتقارير  و9  ةيل لدولي  الدولي    راعيم،  الالمعيو،  39المحاسبة  الماليةار  للتقارير  ، 7  دولي 

 ( 2)المرحلة  حلمعدالت الربالمعياري  اإلصالح: 16 ليةي للتقارير الما دولال المعيارو، 4 ةتقارير الماليلل دوليار الالمعيو
 عروضالم  الربح  ل معدلتم استبداي  ماعة عندمجلماة  لى البيانات الماليات عالتأثيرامل مع  مؤقتة تتع  إعفاءاتتقدم التعديالت  

 اطر: خلما منبا ريتق خالي بديل دل بين البنوك بالمع
 

 العملية التية:  يتضمن التعديل المبررات
 

   اإلصالح عملية    لمباشرة خالالمطلوبة  ية  التغيرات في التدفقات النقدأو    التعاقديةالتغيرات  الذي يتطلب  المبرر العملي 

 . السوقسعر الربح بر بما يعادل الحركة في تغيالمدة لفائعر اي سا كتغييرات فعهم  لتعاملا تميبحيث  

 دون وقف عالقة التحوط.  التحوط توثيقية التصنيفات واصالح ايبور لتغط رإطاالمطلوبة في رات بالتغيي ماحالس 

   ية  الخال  األداةف  نيتصا يتم  دمعن  فصلةحددة بصورة منالمتطلبات الم  من ضرورة استيفاءللشركات    مؤقت  إعفاءتقديم

 لمخاطر. لالمخاطر كبند تحوط  منريبا  تق
 

استخدام  مجموعة. وتنوي المجموعة  ثفة المجمعة للة المكلية المرحليات الماالمعلومكن لها تأثير على  م يل  تعدياله التذهإن  

 لمفعول. تصبح سارية اا دمالمبررات العمليات في فترات مستقبلية عن
 

 تأجير الت امليمن عت ادارياإل -3

 

 ة في لمنتهي أشهر اثة الثال

 يونيو 30
 
 

 نتهية في أشهر الم الستة

 يونيو 30

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 ر كويتي نادي

 2021 
 نار كويتييد

2020 
 ر كويتي نادي

      

 8,453,469 8,055,417   3,975,141 3,957,524 لي إيرادات تأجير عقود تأجير تشغي 

 436,447 617,368   143,698 347,727 ذات صلة وإيرادات أخرى  إيرادات خدمات وصيانة  

 650,307 1,237,597   186,261 612,138 ات ع سيار ربح بي 

 

────── ────── 
 ────── ────── 

 4,917,389 4,305,100   9,910,382 9,540,223 
      

 (4,270,333) (3,742,279)  (2,091,741) (1,834,314) رات ناقصا: استهالك سيا 

 (930,293) (951,517)  (402,916) (469,504) أخرى وفات ومصر  نة يا ص  ناقصا: 

 

────── ────── 
 

────── ────── 

 2,613,571 1,810,443   5,216,586 4,339,597 

 ══════ ══════  ══════ ══════ 
 

 إيرادات عقارات   -4

 

 ي الثالثة أشهر المنتهية ف

 يونيو 30
 
 

 ي أشهر المنتهية ف الستة

 يونيو 30

 

2021 
 كويتيار دين

2020 
 ي تير كونايد

 2021 
 يكويت دينار

2020 
 ي تير كونايد

      

 (59,129) -  (59,129) - ارات استثمارية ق ع لعادلة ل القيمة ا   التغير في 

 1,147,502 1,453,316  424,540 719,088 ت استثمارية ير من عقارا تأج دات إيرا 

 1,444,844 1,335,662  788,774 679,513 تأجير حقوق ن م ر إيرادات تأجي 

لمتعلقة بحقوق الستخدام ا موجودات حق  استهالك 

 (269,560) (269,554) التأجير

 

(536,157) (539,119) 

 (664,056) (660,403)  (332,028) (332,024)  التأجير حقوق  إطفاء 

 (338,170) (295,332)  (157,734) (157,618) ت ا ر ا ق ع ل ا ب متعلقة روفات  ص م 

 ────── ──────  ────── ────── 
 639,405 394,863   1,297,086 991,872  

 ══════ ══════  ══════ ══════ 
 



 . وشركاتها التابعة.عش.م.ك ارواالستثم جارةشركة أعيان لإل
 

 )غير مدققة( عةالمجمة كثفالم ية المرحليةالمالالمعلومات  ضاحات حولإي
 2021 يونيو 30في في وللفترة المنتهية  كما
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 وودائع ادخار ية مارتثاسودائع  من تادرايإ -5

 

 ي الثالثة أشهر المنتهية ف

 يونيو 30
 
 

 ي أشهر المنتهية ف الستة

 يونيو 30

 

2021 
 يتيدينار كو

2020 
 دينار كويتي 

 2021 
 يتيدينار كو

2020 
 دينار كويتي 

      

 415,267 197,322   177,638 67,872 ادخار ع ائ وود تثمارية  ودائع اس  أرباح 

 17,011 93,512   2,895 87,509 أرباح   زيعات تو ت دا را ي إ 

 - 1,278,324  - 1,278,324 ربح من بيع استثمار في شركات زميلة 

لة لموجودات مالية مدرجة التغيرات في القيمة العاد 

 (84,075) 35,316  (80,280) 11,733 رالخسائ أو    عادلة من خالل األرباح ل ا   مة لقي ا ب 

 

────── ──────  ────── ────── 

 1,445,438 100,253   1,604,474 348,203 

 

══════ ══════  ══════ ══════ 
 

 ات صصخ مالو ةعمتوق الئتمان االوخسائر  ةالقيم انخفاض خسائرصافي  -6

 
 نتهية في أشهر المثالثة لا

 يونيو 30
 في  أشهر المنتهية الستة

 ويوني 30

 
2021 
 ويتيدينار ك

2020 
 كويتي ر دينا

 2021 
 ويتيدينار ك

2020 
 دينار كويتي 

 (18,943) (77,596)  (1,968) (59,098) انخفاض قيمة مديني تمويل إسالمي ص  خص رد م 

انخفاض قيمة    ص( رد مخص ) مخصص  صافي  

 808,849 (11,514)  766,627 2,445 رى موجودات أخ 

 234,000 149,800  137,000 56,196 يينار تج دينين ة م اض قيم مخصص انخف 

استثمار في ص انخفاض قيمة  مخص   رد   في ا ص 

 (39,887) (29,743)    - (29,743) لة شركات زمي 

 200,000 -  150,000 - اتمتلكات ومعد م  مة خسائر انخفاض قي

    - (1,586,054)    - -  الكويت المركزي   قة بعد د موافع ات ب رد مخصص 

    - 1,659,700    - 1,659,700  قضائية وى  دعا مخصص  يل  تحم

 

────── ──────  ────── ────── 

 1,629,500 1,051,659  104,593 1,184,019 

 

══════ ══════  ══════ ══════ 
 



 . وشركاتها التابعة.عش.م.ك ارواالستثم جارةشركة أعيان لإل
 

 )غير مدققة( عةالمجمة كثفالم ية المرحليةالمالالمعلومات  ضاحات حولإي
 2021 يونيو 30في في وللفترة المنتهية  كما
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 م  سهال (خسارة)ية ربح -7
 

ط  على المتوس  ينلعاديا  األمشركة  لا  ميهالفترة الخاص بمسا  (خسارة)ربح  سمة  ية السهم األساسية بقالغ ربحيتم احتساب مب

لعالمر القائمةالعا  سهمألا  ددجح  األ  دية  ربحية  احتساب  ويتم  الفترة.  لخاص  ا   (خسارةال)ربح  البقسمة  المخففة    سهمخالل 

د  عدل  حالعادية القائمة خالل الفترة زائدا المتوسط المرج  سهمأللعدد ا  المرجح  لمتوسطا  على  ماألشركة  لل  نالعاديي  نمساهميبال

سيتم    همساأل التي  لار إصدالعادية  كتحويها  األل  المخا  سهمافة  المحتملةلعادية  العتبارآ  عادية.  أسهمإلى    ففة  في  عدم    خذا 

  ثلة.مامت ففة مخالو سيةساألاسهم الربحية ن وجود أدوات مخففة قائمة، فإ
 

 
 المنتهية في  ة أشهرالثالث 

 يونيو 30
 أشهر المنتهية في  الستة 

 ويوني 30

 2021 2020 
 2021 

 2020 
      

شركة بمساهمي ال الخاصة ترفة( الارخس) ربح

 (2,372,702) 3,973,310  (1,396,117) 1,743,062 كويتي(  )دينار من العمليات المستمرة   األم

من   مشركة األالفترة الخاصة بمساهمي ال خسارة

 (1,693,873) -  (1,300,737) - كويتي( ار دين)ة وفوقت الماعمليلا

 

────────── ──────────  ────────── ────────── 

شركة الخاص بمساهمي الالفترة ربح )خسارة( 

 (4,066,575) 3,973,310  (2,696,854) 1,743,062 )دينار كويتي(   األم

 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

ترة فالل الالقائمة خ سهمألاط المرجح لعدد المتوس

  801,673,982 773,924,989   801,673,982 746,480,930 (*  همسأ)
 

═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

فة فمخوال األساسية( السهم ربحية )خسارة

من العمليات    شركة األمالخاصة بمساهمي ال

 (2.96) 5.13  (1.74) 2.34 )فلس(  المستمرة 

ة اصالخخففة لموا األساسيةخسارة السهم 

  ةف موقوال ياتمن العمل شركة األملي اهمابمس

 (2.11) -  (1.62) -   )فلس(

 

────────── ──────────  ────────── ────────── 

  األساسيةاجمالي ربحية )خسارة( السهم 

 (5.07) 5.13  (3.36) 2.34 )فلس(   شركة األموالمخففة الخاصة بمساهمي ال

 

═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 

المرجح     * المتوسط  األليأخذ  المرجحالفي    همسعدد  المتوسط  تأثير  الالخزينة    أسهمي  ف  للتغيرات  عتبار  جزئي  والتخفيض 

  .(12و 11)إيضاحي  خالل الفترةلرأس المال 
 

يتم   بينعادي  همأستتضمن    أية معامالت  إجراءلم  المجمعةتاريخ    ة  المكثفة  المرحلية  المالية  التص  المعلومات  ريح وتاريخ 

  ربحية السهم. إدراجادة تطلب إعما قد ي ملمكثفة المجمعة ة احليمرال  يةمالات العلومالم هذه إصدارب
 

 معادل        د النقالالنقد و         -8
 

 لي:  ، يتكون النقد والنقد المعادل مما يالمجمع فقات النقدية المرحلي المكثفألغراض بيان التد
 

  )مدققة(  

 

 يونيو  30
 2021 

 دينار كويتي

 ديسمبر 31
 2020   

 تي كوي رنادي

 يونيو 30
 2020 

 دينار كويتي 
    

 6,633,482 5,851,865  7,651,029 ى البنوك لد أرصدةود نق

 44,905,000 28,000,000  17,606,425 ت ماليةودائع قصيرة األجل لدى مؤسسا
 ────────── ────────── ────────── 

 51,538,482 33,851,865  25,257,454 قصيرة االجل عئانقد والوداجمالي ال

 (51,707) (51,955)  (52,878) ناقصاً: نقد محتجز 
 ────────── ────────── ────────── 

 51,486,775 33,799,910 25,204,576 إجمالي النقد والنقد المعادل  
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 



 . وشركاتها التابعة.عش.م.ك ارواالستثم جارةشركة أعيان لإل
 

 )غير مدققة( عةالمجمة كثفالم ية المرحليةالمالالمعلومات  ضاحات حولإي
 2021 يونيو 30في في وللفترة المنتهية  كما
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 زميلة تشركا ار فياستثم          -9
 

 :  المعلومات المالية المرحليةاريخ ة المادية للمجموعة كما في تميلالز تاركلشا التالي  ض الجدوليعرأ( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:  2020ديسمبر    31نار كويتي )دي  2112,82بمبلغ  ة  زميلة شهرالشركة  اللالستثمار في    فتريةة الدمقيال  منتتض 1

  (.نار كويتيدي 112,822: 2020 يونيو 30كويتي و ردينا 112,822
 
ل ربع  خال  اإلقراضت  ن مع جهايسوية الدت  يبة ترتجكة توازن نتيطرة على شرسيللالمجموعة    فقد  تاريخ  لبق 2

المنتهالسن باال  امتق  ،2020ديسمبر    31في    ية  أ بلمحاسمجموعة  شركة  عن  العة  تابعة،  قارية  عيان  كشركة 
بقو والمطامت  والموجودات  النتائج  للشركةتجميع  فيهامال  لوبات  ا طالسي  فقدبعد  .  ستثمر  على  بعة  لتاا  شركةلرة 
 ملموس على   ارس تأثيرها تمأنإلى   ةدارإلا  وصلتتو  ،عيان العقاريةأة  كشرتجميع  عن  موعة المج  توقفتسابقة،  ال

فالشرك المستثمر  الفعالة  وال  ا،مساهمته  كل من  يها من خاللة  شركة   ةإدارلممثليها في عضوية مجلس  مشاركة 
ا ونتيعقالأعيان  بالمالمج  متقا لذلك،    جةرية.  الملكيةعن    ةحاسبموعة  ال  حصة  ب المتبقية  مباشرةمحتفظ  في    ها 

العقا أعيان  )بشركة  ك15.1سبة  نرية  شركار  استثم%(  بافي  زميلة  حقوق  ة  طريقة  المحاسبيةستخدام    الملكية 
ات  ي شركف  تثماراتاس:  28الدولي  بة  سلمعيار المحاوفقاً    كوذل  شركة أعيان  السيطرة على  ريخ فقدمن تا  اعتبارا
  .اصةمحات وشركزميلة 

 
الستثماابحتفاظ  تم ال 3 الزميهذه    مجموعة فير  العو  نتي توازكخالل شرمن    لةالشركات  السنة  في  قارية.  أعيان 

تالسابقة،   الدأدت  تسوية  اإلقراض  ين معرتيبات  في  موالمجلكية  فيف حصة مختإلى    جهات  العة  ، شركاتهذه 
المجوقفت  عليه،  وبناء ممارسموعة  ت  التأثير  عن  كالشركاعلى    الملموسة  فيها،  المستثمر  توت  عن    قفتما 

الستثمار  ال عن  زممحاسبة  شركات  ً يلة  في  المحا  وفقا زميلة شركي  ف  استثمارات:  28الدولي  بة  سلمعيار  ات 
 . اصةات محوشرك

 
ها ى أن% إل10.4حصة الملكية بنسبة  توصلت المجموعة في ضوء  ،  1202يونيو    30خالل الفترة المنتهية في                4

ادلة من خالل اإليرادات  عقيمة اللي مدرج بالقاً كأصل ماصنفة سابمتوازن )الساً على شركة  تمارس تأثيراً ملمو
وقا األخرى(  الملموس  مت  الشاملة  التأثير  ويرجع  زميلة.  شركة  في  كاستثمار  توازن  شركة  عن  بالمحاسبة 

المجموعة   احتفاظ  إلى  ومللمجموعة  الشركة  إدارة  مجلس  في  المتعلقةبتمثيل  القرارات  اتخاذ  في   شاركتها 
الستثمارات :  28  معيار المحاسبة الدوليالتحليل القائمة على    معاييرى  استنادا إل  ليات ذات الصلةوالعم  باألنشطة

المحاصة وشركات  الزميلة  الشركات  للمج  .في  الزميلة  للشركة  المبدئية  الدفترية  القيمة  القيمة تستند  إلى  موعة 
س نها تمارجموعة إلى أتوصل المي( في تاريخ  تينار كويد  3,551,980لملكية المحتفظ بها )أي  دلة لحصة ا العا

ملم  وستأثيراً  توازن.  على شركة  الوساً  بمبلغ  جلت  محققة  غير  خسائر  في   1,458,303مجموعة  كويتي  دينار 
عن شركة توازن كاستثمار في   ى األرباح المرحلة عند المحاسبةدراجها إلتم إعادة إ  تيالقيمة العادلة والي  احتياط

توازن إلى  حصة ملكية المجموعة في شركة    ، انخفضت2021يونيو    30ة إلى ذلك وكما في  لة. إضاف يشركة زم
 %.  2.4خفاض ناتج عن تسوية الدين مع أسهم إضافية تمثل نسبة % وهو يمثل ان8 نسبة

 

 الرئيسية   األنشطة حصة الملكية %   تأسيس لا بلد   سماال

   2021 يونيو 30  
مبر ديس 31

  2020 يونيو 30 2020
  تي  دينار كوي دينار كويتي   دينار كويتي   

  وجستيةخدمات اللن للماة عشرك
 لوجستية خدمات  %50.0 %50.0 %50.0 عمان   1 ع.م..مش.ة ملمتكاال

 عقارات  - %15.1 %15.1   تويالك   2 .م.ك.ع.ش عقاريةان الي شركة أع

 شركة قابضة  - - %8.0 كويت  ال 4 )مقفلة( ش.م.ك.  ابضةازن القتوشركة 

  لة(شركة برج هاجر العقارية ش.م.ك. )مقف
 %31.5 - -   ويتالك 3

  وخدمات فةياض
 ية  سكن

 عقارات  %24.5 - - الكويت   3ضة ش.م.ك.ع. القاب  رعشاة مكرش

 نقل %33.4 - - الكويت   3 ة(فلمقشركة رواحل القابضة ش.م.ك. )

 ت عقارا %26.5 - - الكويت   3 لة(ارية ش.م.ك. )مقفشركة الجداف العق

   إجارة %33.0 - - رقط 3ذ.م.م.  جارةشركة اعيان لإل



 . وشركاتها التابعة.عش.م.ك ارواالستثم جارةشركة أعيان لإل
 

 )غير مدققة( عةالمجمة كثفالم ية المرحليةالمالالمعلومات  ضاحات حولإي
 2021 يونيو 30في في وللفترة المنتهية  كما
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 مة()تت زميلة استثمار في شركات          -9
 

 التالي: كميلة هي قيمة الدفترية لالستثمار في شركات ز ب( الحركة في ال
 

 
   يونيو 30

2021   

 قة()مدق
 يسمبر د 31

2020 
 يونيو 30

 2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  

    

 29,714,607 29,714,607 8,497,741 الرصيد الفتتاحي 

 - 295,000 -   إضافات 

 - 10,482,782 - ا كشركة زميلة  عة والحتفاظ به ة على الشركة التابلسيطرفقد ا 

 - (21,507,645) - بعة لسيطرة على الشركات التا جة فقط ا لة نتيزمي لشركة  لمقدر  ا   لبيع ا 

 لقيمةبها كمدرجة با حتفظالموجودات المالية المإلى   التصنيف إعادة

 - (249,202) - ند فقد التأثير الملموس  ائر عس الخأو  األرباحدلة من خالل لعاا

الل  يمة العادلة من خبالق مدرج أصل ماليإعادة تصنيف من 

 - - 3,551,980 ألخرى لشاملة اادات ااإلير

 11,744 (347,841) (1,235,782)   ستمرةالمنتائج من العمليات الحصة في  

 1,918,537)( (3,260,865) - الموقوفة  العمليات من نتائج الحصة في  

 - (4,404) 4)(564, ة  مرالمستمن العمليات  ىاألخر  لةالشام اإليراداتحصة في  

 (17,701)  74,550 - لعمليات الموقوفة ن ام األخرىة  الشامل اإليراداتفي  حصة 

 (1,040,971) (235,945) - ن شركات زميلة م مستحقة باحأرتوزيعات 

 - (799,855) (30,684) ة كات زميلمستلمة من شر أرباحتوزيعات 

 39,887 (89,113) 29,743 القيمة( ض )خسائر انخفاقيمة الخفاض انرد مخصص 

 - (5,581,747) - العتراف المبدئي  لة عندادلقيمة العة اارخس

 (39,887) (39,887) (846,324) داد شركات زميلة بيع/ استر

 4,5574 47,306 (41,803) اجنبية  يالت تحويل عمالت عدت
 ────────── ────────── ────────── 

 9,920,307 8,497,741 26,823,696 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 الموقوفة    اتوالعملي تسوية الدينتمويل اإلسالمي ودائنو ال -10

 
   يونيو 30

2021   

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2020 
 يونيو 30

 2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  
    

 137,383,897 9,902,508 2,952,082 1  شركة األم المتعلق بال 

 13,529,566 1,821,521 1,651,245 2  لتابعة كات ا الشر لق بالمتع 
 ────────── ────────── ────────── 
 4,603,327 11,724,029 150,913,463 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

لل  دائني  أرصدةإن   1 األمالتمويل اإلسالمي  استثمار  مكفولة بضمانات  شركة  للم  يةفي صورة عقارات  ي  فليه  تفق عوفقا 

: 2020  يونيو  30ومليون دينار كويتي،    12.2:  2020ديسمبر    31يون دينار كويتي )مل  12.2  بمبلغ  لهيكلةا  دةإعااقيات  اتف

دينار  مليون    4.6:  2020ديسمبر    31ينار كويتي )ليون دم  3.2بمبلغ    استثمار في شركة زميلةو  ،ويتي(مليون دينار ك  45

اب  في  أسهم و  يتي( كو نار  ون ديملي  14:  2020  يونيو   30كويتي و المالت  لشركات عض  ال  .جمعةابعة  على   شركة األمتعمل 

  ين. مع الدائنهذه الضمانات لتفاقيات تسوية الدين الموقعة  إصدار
 
اإلسالمي   أرصدةمان  ض  تم 2 التمويل  ضمالمت  دائني  مقابل  للمجموعة  التابعة  بالشركات  عقارات  علقة  صورة  في  انات 

مليون دينار   24: 2020 يونيو  30ون دينار كويتي وملي 6.3 :2020سمبر دي 31)ار كويتي دين ونملي 6.3غ مارية بمبلاستث

  0.6: 2020 يونيو 30وي دينار كويت ء شيل :  2020ديسمبر  31)كويتي   دينار ل شيء للمتاجرة بمبلغ عقارات و، كويتي(

 .  مليون دينار كويتي(
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 مة()تت الموقوفة اتلعمليوا نالدي  تسويةومي دائنو التمويل اإلسال -10

مليون   160ا بمبلغ  إلعادة جدولة الدين المعاد هيكلته سابق  الدائنينفي التفاوض مع    شركة األمشرعت ال،  2015ة  سنخالل  

ة  ويلرة ط( على أساس فت2016  ديسمبر   31حتى    شركة األمالتمويل اإلسالمي لل  كويتي )المدرج ضمن إجمالي دائني  اردين

و ً قدمت  الجل  ً أيضا طلبا الطلب   والمحكمة ي  المركزويت  الك  بنكإلى      تعديل  بشأن  المالي  الستقرار  بقانون  المختصة 

بقان المختصة  للمحكمة  الستقراراألصلي  فيه  الالمالي و  ون  تمديدها   تعديل على خطط  إجراءذي تطلب  يتم  السداد بحيث 

من األول  الربع  خالل    2021سنة    حتى  ختقديمن  اعمال  م  تفاصتتض  معدلةطة  ممن  حول  نقدية الدفقات  الت  صادريل 

 مستقبلية.  ال
 

الدائرة المخ  شركة األم، حصلت ال2017يونيو    15بتاريخ   )الدائرة المختصة ف  الستئنا  تصة في محكمةعلى موافقة من 

دائني    أرصدةة  جدولعادة  إل  ة األمشركل الالية المقدمة من قبار المالي( بشأن تعديل خطة إعادة الهيكلة المبقانون الستقر

فعول والتي أصبحت سارية الم  2021مليون دينار كويتي حتى الربع األول من سنة   160بمبلغ  القائمة  ي  إلسالميل التموا

ن مليو  10نار كويتي ومليون دي  15دفعات من المبالغ األساسية بقيمة  بسداد    شركة األم . قامت الالدائنينعلى كافة  ونافذة  

 ي. ال ى التوعل 2018 مارس 29و 2017ر بتمبس 11 كويتي في ناردي
 

مبلغ  2020  مارس  31و  2019مارس    28في    كما المستحق سداد  كان من  كويتي  10،  دينار  د  30و  مليون  ينار مليون 

  صدة رة"( ألية )"الخطة المقترحقامت بالتفاوض حول خطة التسوية النهائ  ة األمشركعلى التوالي. ومع ذلك، فإن الي  كويت

والتياإلسالممويل  الت  دائني معظعلي  وافق  ي  النينلدائام  ها  تقدمت  وبالتالي،  األم.  بقانون  إلى    شركة  المختصة  المحكمة 

( المالي  بالFSL Courtالستقرار  المقت(  علرحخطة  والتأشير  استالمها  تم  والتي  الخاصة  ة  الدائرة  رئيس  قبل  من  يها 

 .دلعتمام والتقيييد من اكزي لمز المر كويتبنك اللى إ التهاالهيكلة وقد تم إح بطلبات إعادة
 

األمالتقدمت   المقترحة  2019س  مار   3في    شركة  الخطة  على  الموافقة  المختإلى    بطلب  الالمحكمة  بقانون  ستقرار صة 

ال  2019ديسمبر    4ناف في جلستها المؤرخة  الي. ومع ذلك، رفضت محكمة الستئلما طة  بخصوص الخ  ركة األمشطلب 

عمالن  بغض ترحة.المق سبق،  ظر  اا  محكمأ   بطعن  ماأل  شركةلتقدمت  ا مام  أساس  على  التمييز  وتفسير  ة  تطبيق  في  لخطأ 

المعيبة للمحكمة. إض ال  ذلك،إلى    افةالقانون واألسباب  تنفيذ حكم الستئناف  بطعن مقابل وطلبت إيقاف    كة األمشرتقدمت 

 .  2020 يناير 5بتاريخ  ختصةالم ل المحكمةه من قبعلي ذي تم الموافقةلحين النظر في الطعن وال
 

( المصدقة  "ةالخطة المقترح"حكمة التمييز بتأييد خطة إعادة هيكلة الدين )، صدر حكم نهائي من م2020سطس  أغ  19في  

قبل بن المركزي وتعليق  ك  من  اإجراءالكويت  المتعلقة  ات  ا  بالنكشافلتقاضي والتنفيذ  المتبقي خالل  لمخاطر  الفترة  لدين 

 .  2024سنة هاية تى ن الممتدة ح
 

لل الرابع من سنة    2020مبر  سبتي  ف  لنهائيا  الحكم  صدورحقا  الربع  ال،  2020وخالل  األمتوصلت    اتفاقيات إلى    شركة 

اجم  دينار  127,043,106  لغبمب  قرضينالم تسوية مع   التمويل  كويتي من  دائني  ذلك،  . عالوة عالقائمة  اإلسالميالي  لى 

أشهروخالل   الستة  الق  ،2021  يونيو  30في  تهية  المن  فترة  تسوية  على    بالتوقيع  األم  شركةامت  مع   أخرىاتفاقيات 

 لدين: صر تسوية اوفيما يلي عنادينار كويتي.  6,946,574بمبلغ  المقرضين
 

 20 %ني التمويل اإلسالمي القائمة؛دائ  أرصدة"( من إجمالي خفضم )"خص 

 ؛ األم شركةال يتي مننار كومليون دي 10بلغ تسوية نقدية بم 

 شركة توازن القابضة )"توازن"، شركة تابعة مملوكة بالكامل كما في    كويتي مندينار  يون  مل  10  ية بمبلغوية نقدتس

 لشركة توازن؛   صلفي قيمة األمن صا كخصم( 2020سبتمبر  30

  ة. القائمة المتبقيدائني التمويل اإلسالمي  أرصدةة توازن مقابل شرك أسهمتحويل 
 

ربح    شركة األمسجلت ال  ،مع الدائنين  الموقعةالدين  تسوية  فاقيات  تاإلى    داً واستنا  ،2021  يويون  30  ة فيتهيمنفترة الالالل  خ

  سبة نض ب يتخف  ما يمثلكويتي(  دينار    25,395,989:  2020بر  سم دي  31)تي  ر كوي نادي  1,389,516  مبلغن بوية الديتسمن  

ال%  20 القيمة  التمويفي  لدائني  الليمالع  نضم  ةمدرجال)  سالمياإلل  دفترية  بيا  مستمرةات  لخسائر  اأو    باحراألن  في 

  31)ي  ينار كويتد  1,004,995  رهبتحويل مبلغ نقدي وقد  شركة األمقامت الذلك،  المجمع(. عالوة على  المرحلي المكثف  

كو دينا  17,559,256  : 2020ديسمبر   و(يتير  تبقية  لما  ةدائنال  إلسالميا تمويل  ال  أرصدةل  مقابازن  تو  في شركة  أسهم، 

   .(دينار كويتي 83,201,664 :2020 ديسمبر 31)كويتي   دينار 4,552,063 بلغمب
 

توازن،  في شركة    شركة األمية اللك% من حصة م95نسبة  قعة  دين المولفاقيات تسوية اتمثل ات  ،2020ديسمبر    31ي  ا فكم

السي تحويل  وبناإلى    طرةوتم  نسبة  يه،  عل  ءً الدائنين.  تسجيل  ا   يةالمتبق%  5تم  حصة  تواز   فيلملكية  من  ضمن  شركة  ن 

 . األخرى املةالش  اتراد ياإلل من خال ادلةبالقيمة الع لية المدرجةمالادات وموجلا
 

تأثيراً ملموساً على شركة توازن. وبالتالي،    توصلت المجموعة إلى أنها تمارس،  2021يونيو    30خالل الفترة المنتهية في  

 (.9إيضاح  زميلة )في شركة  تم المحاسبة عن شركة توازن كاستثمار
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  الموقوفة )تتمة( اتوالعملي تسوية الدينوسالمي مويل اإلدائنو الت -10
 

 : 2020 يونيو 30ي فالمنتهية  للفترةية لنقدلتدفقات ات امعلوماالمرحلي و المالي األداءيعرض الجدول التالي 
 

 

 الثالثة اشهر

 المنتهية   
  يونيو   30في  

2020 

 اشهر الستة 

 نتهية الم   
  يونيو   30  في 

2020 
 يتي دينار كو  دينار كويتي  
   

 (792,078) (811,767)  ادات اإلير 

 (1,382,328) (856,283) المصروفات 
 ────────── ────────── 

 (2,174,406) (1,668,050) ائب لضر ل ا الموقوفة قب  ة العملي الخسارة من  

 (2,147) (334) ضرائب 
 ────────── ────────── 

 (2,176,553) (1,668,384) ملية الموقوفة رة من الع الخسا 
 ═════════ ═════════ 

 121,122 (37,502)   أخرىاملة ش إيراداتسائر( خ)
 ═════════ ═════════ 
 (2,055,431) (1,705,886) الموقوفة  ليةلعمجمالي الخسائر الشاملة من اإ
 ═════════ ═════════ 
 

 الي: هو كالت البيعن مجموعة ة ملناتجاالنقدية  تقاصافي التدفإن 
 

  

 شهرا  الستة 

 ية نته الم   
  يونيو   30في  

2020 
 دينار كويتي   
   

 394,929  التشغيل 

 175,528  الستثمار 

 (1,832,315)  التمويل 
  

────────── 

  (1,261,858) 

  ═════════ 
 

  رأس المال -11

 
 يونيو  30

 2021 

 قة()مدق
 ديسمبر 31

 2020   
 يونيو 30

 2020 
    

 814,038,824 814,038,824 714,038,824 (أسهمللسهم ) فلس    100  ة رح بها بقيم المص   سهم األ 
 

────────── ────────── ────────── 

 –فلس للسهم    100بقيمة   الكامل ب   نقدا   المصدرة والمدفوعة   سهم األ 

 81,403,882 81,403,882 71,403,882 اً )دينار كويتي(مدفوعة نقد 
 

═════════ ═════════ ═════════ 

 

المنعقد في    اعتمد العادية  يض الجزئي لرأس  قرار التخف  2021أبريل    4المساهمون خالل اجتماع الجمعية العمومية غير 

بمبلغ  الما ل  10,000,000ل  كويتي  من  دينار  إلى    81,403,882ينخفض  كويتي  كويتي    71,403,882دينار  دينار 

 100سهم بواقع    714,038,824سهم إلى    814,038,824من    همعدد األس  ضفسهم لينخ  100,000,000فيض بعدد  )تخ

 4خ الفعلي للتخفيض هو  يلتار. وا2021فبراير    4تماعه المنعقد بتاريخ  اج  جلس اإلدارة فيى به مفلس للسهم( والذي أوص

ريخ داره بتالشركة األم والذي تم تعديله وإصل التجاري    وارد ومسجل في السجلوهو تاريخ الستحقاق كما هو    2021يو  ما

 .2021أبريل  22
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 خزينة  همأس -12

 

 يونيو  30
 2021 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمبر 31

 2020   
 دينار كويتي 

 يونيو 30
 2020 

 تي دينار كوي
    

 12,364,842 12,364,842 10,846,563 الخزينة    أسهم عدد  

 %1.5 %1.5 %1.5 س المال المصدرأ نسبة ر 

 11,339,726 11,339,726 9,946,773  دينار كويتي   -التكلفة 

 544,053 1,133,856 1,637,831 دينار كويتي  –ة  ة السوقي يم الق 
 

المكافئة  إن   المالخزين  أسهملتكلفة  الحتياطيات  للتوزيع خالل فليست  الخزينة    أسهمي  حتفظ بها ناقصا احتياطة  ترة متاحة 

 عليمات هيئة أسواق المال.لت طبقا سهمك هذه األامتال
 

الفترخال وتم   "مقابل "أسهم خزينةكويتي    ردينا  1,392,953بتكلفة قدرها  سهم خزينة    1,518,279ة، تم اقتطاع عدد  ل 

لكية زينة" في بيان التغيرات في حقوق الميتي مقابل "احتياطي أسهم خدينار كو 1,241,125ارة الناتجة بمبلغ تسجيل الخس

 .(11)إيضاح  عثف المجمالمك رحليالم
 

 محتملةات  ومطلوب اماتالتز -13
 

 مالية امات رأستزال 13.1

لدل   بإنفاق رأسمايوجد  التزامات تتعلق  المجموعة    يونيو   30و  تيدينار كوي  ءشيل    :2020ديسمبر    31)  لي مستقبليى 

  .اءنشاإلقيد  جاريةيتعلق بمشروعات ، وذلك فيما كويتي( دينار 1,154,341 :2020
 

  مطلوبات محتملة 13.2

قدمت مص2021  يونيو   30في  كما   المج،  بمبلغعة كفالموارف  بنكية  )  617,938  ت   : 2020ديسمبر    31دينار كويتي 

  .يةمادالتزامات  عنها أيلمتوقع أن ينشأ ا ر كويتي( وليس مندينا 306,431 :2020 يونيو 30دينار كويتي و 458,752
 

 ة ق ت عالذا طرافإفصاحات األ -14
 

لس  رئيسيين وأعضاء مجال مساهمين  اللة وزميالات  كرشالراف )ت مع بعض األطت التي تمالمعامال  تاإلفصاحا  تمثل هذه

يمثلون المالكين الرئيسيين    التي  كاتشراللدرجة األولى وتنفيذيين في المجموعة وأفراد عائالتهم من اال  والمسؤولين  اإلدارة

يتم  عمالها.  ألالطبيعي  ة ضمن السياق  ا المجموعدخلت فيه  يوالت  ثير ملموس عليها(تأأو    طرةسييستطيعون ممارسة  أو    لها

 . شركة األمالبل إدارة عامالت من قوط هذه المسياسات تسعير وشر الموافقة على
 

 ة فيهيمنتأشهر ال  الستةة خالل فترة  تم إبرامها مع األطراف ذات عالق  التي  تمل قيمة المعاماليعرض الجدول التالي مج

  2020ديسمبر    31و  2021  يونيو  30كما في    ةات عالقذ  أطرافائمة مع  الق  صدةراألوكذلك    2020و  2021  يونيو  30

 : 2020 يونيو 30و

 

 أطراف أخرى  همونمسا شركات
 أشهر المنتهية في الستة 

 نيويو   30

 

 2020 2021 ذات عالقة  ون  يسيرئ زميلة 

 

 يتي  دينار كو ر كويتي نادي   يتيدينار كو دينار كويتي   كويتي   دينار

لي المرح الخسائرأو  باحراألبيان 
      لمجمع ا المكثف

  263,413 32,116 - 32,116 - تكاليف تمويل 

  57,202 80,699 80,699 - - شارات وإدارةأتعاب است
 

 مالت مع موظفي اإلدارة العليا عام
اإلد العليا مجلس  اإلدارة  اإليشمل موظفو  يتالعرة  داارة وموظفي  الذين  بالصالحيات ويمتعوليا  ة تخطيط  ليلون مسؤووتن 

   ومراقبتها.أنشطة المجموعة وتوجيهها  
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 )غير مدققة( عةالمجمة كثفالم ية المرحليةالمالالمعلومات  ضاحات حولإي
 2021 يونيو 30في في وللفترة المنتهية  كما
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 تتمة( )طراف ذات عالقة إفصاحات األ -14

 

 وظفي اإلدارة العليا كما يلي:كانت القيمة اإلجمالية للمعامالت المتعلقة بم
 

 
 ثة أشهر المنتهية في  ثاللا

 يونيو 30
 في  تهية المنأشهر  الستة 

 يونيو 30

 
2021 

 دينار كويتي
2020 

 دينار كويتي 
 2021 

 دينار كويتي
2020 

 دينار كويتي 

      ارة العليا: فأة موظفي اإلدمكا
  864,379  665,256  255,717 195,690  ة األجلرومزايا أخرى قصي تبوار

  87,548  40,362  30,565 17,296 خدمة  مكافأة نهاية ال
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 6,98212 286,282  705,618 951,927 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 
 شركات
 زميلة 

 مساهمون
 ون  رئيسي

أطراف أخرى 
 قة ذات عال

 يونيو  30
2021 

 ة(ققد)م
 ديسمبر  31

2020 
 يونيو 30

2020 

 كويتي دينار  ر كويتي دينا ويتيدينار ك دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

المرحلي   ز المالين المركبيا
       : المكثف المجمع

 440,669 328,706 339,625 - 339,625 - نوكالب لدى رصدةالنقد واأل

تحقة من أطراف  مبالغ مس
جة ضمن  )مدر القةذات ع

 2,506,438 734,681 813,575 728,747 - 84,828 (أخرىموجودات 

 31,869,587 1,821,520 ,651,2451 - 1,651,245 - ي  المسدائنو تمويل إ

أطراف   إلى تحقةمس مبالغ
رجة ضمن  )مد ذات عالقة
 161,167 198,074 550155, - - 155,550 ( أخرىمطلوبات 

 

 ة ذات عالق  ع أطرافالمعامالت م شروط وبنود
لومات  المع  فترةالقائمة في    رصدةواأل.  ارةدل اإليذ المعامالت مع أطراف ذات عالقة بناءا على شروط معتمدة من قبتم تنف ي
التخالبمالية  ال دائني  اإلسالمي  ف  مكفولة بضمغيمويل  تحمل  ر  ً ان ول  لها    ربحا للفترة بالنسبة  .  ابتثجدول سداد  وليس 

في  المن الت  لم،  2020و   2021  يونيو  30تهية  مخصصاتسجل  أي  المتعلقة    إضافية  مجموعة  المتوقعة  الئتمان  لخسائر 
  طراف األى  إلأو    حقة منالمست  رصدةت لألم أي ضماناال ستاأو    يمم يتم تقدذات عالقة. ول  أطرافمن    المستحقةغ  بالبالم

 ذات عالقة.  
 

   اعاتقطعلومات الم -15
 

اإلدارة،   تنظيمألغراض  أعماعطا ق  أربعإلى    جموعةالم  يتم  رئيسيةات  األ  .ل  وإن  هذه    الرئيسيةخدمات  النشطة  ضمن 
  لي:ي كما هيالقطاعات 

 

 :ات واألفراد.الشركمن العمالء إلى  سالميةإلا منتجاتمن ال عةمجموتقديم  التمويل اإلسالمي 

  :أو   اثلةات المميملات ذات العستثمارواألفراد والالعمالء من الشركات  إلى    تت والمعداتأجير السيارا  قطاع التأجير

 . ذات الصلة

 اراتلعقا ر فيبيع والستثماالشراء وال :إدارة العقارات.  

 الخاصة الموجووإدار  االستثمارات  اياملع  دات:ة  الشركات  للمجلتابعة والشركات  ت  موعة )باستثناء عمليات  الزميلة 

 حافظ.مالالصناديق ووإدارة  ات الزميلة(ركات التابعة والشركبالش ةر المتعلقالتأجي



 

 بعةواالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التا جارةان لإلشركة أعي
 

 لمجمعة )غير مدققة(ا مكثفةلا  المرحليةاحات حول المعلومات المالية إيض
 2021 يونيو 30ي فالمنتهية ة في وللفتركما 
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 معلومات القطاعات )تتمة( -15

 
 تمويل ال

 سالمي اإل
 قطاع 
 ر التأجي

  
 رات  عقاال

االستثمارات   
  وإدارة   الخاصة
 مجموع لا ىأخر دات الموجو 

 يتيدينار كو دينار كويتي دينار كويتي ويتيدينار ك ويتيدينار ك نار كويتيدي 

         2021 يونيو 30
       

 131,485,017 5,393,641 32,201,585 20,751,986 73,137,805 - وجودات مالاجمالي 
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 

 34,664,873 15,929,415 3,696,599 4,851,593 10,187,266 - لمطلوبات اي الاجم
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 

 91,005 - 91,005 - - -  رةالشه
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 
       

       2021 يونيو 30ي ية ف المنته الستة فترة
       

 8,424,219 1,389,516 1,279,493 502,085 5,241,293 11,832 اإليرادات
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 

 4,338,990 097,4002, (969,210) 05,6422 3,014,484 (9,326) )خسارة( ربح القطاع 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 (4,460,495) (2,341) - (536,157) (3,921,997) - الستهالك  
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 

 (660,403) - - (660,403) - - حقوق تأجير  اءإطف
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 

 



 

 بعةواالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التا جارةان لإلشركة أعي
 

 لمجمعة )غير مدققة(ا مكثفةلا  المرحليةاحات حول المعلومات المالية إيض
 2021 يونيو 30ي فالمنتهية ة في وللفتركما 
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 )تتمة(معلومات القطاعات   -15

 

 

 

 التمويل 
 اإلسالمي 

 طاع  ق
 أجير الت

  
 العقارات  

 

الستثمارات   
  وإدارة اصةالخ

 أخرى الموجودات 

فظ  حتموجودات م
  / غرض البيعل بها
 المجموع  مليات موقوفة ع

 يتي كور دينا ار كويتي دين ار كويتي يند ر كويتي دينا دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

          2020 يونيو 30
        

 291,176,792     - 35,184,621 117,868,919 56,856,389 81,266,863     - الموجودات اجمالي 
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ ═════════ 

 189,859,398     - 19,323,682 88,548,560 21,300,041 59,994,733 692,382 المطلوبات اجمالي 
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ ═════════ 

 91,005     -     - 91,005     -     -     - شهرة ال
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ ═════════ 

        

 
 التمويل 

 اإلسالمي 
 طاع  ق

 ير التأج

  
 العقارات  

 

ارات  ثمستال 
  اصة وإدارةالخ

 أخرى ودات الموج

ودات محتفظ  موج
  / بها لغرض البيع

 المجموع  قوفة ليات موعم

 دينار كويتي  ار كويتي دين ار كويتي دين ويتي ك دينار ينار كويتي د دينار كويتي  تي دينار كوي 

        2020  وونيي 30ة في المنتهي الستة فترة
        

 5,058,092 (792,078)     - 931,838 469,601 4,442,955 5,776 راداتاإلي
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ ════════ 

 (4,544,303) (2,176,553) (386,525) (1,913,704) (633,031) 679,486 (113,976) اع  بح القطر ()خسارة
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ ════════ 

 (5,032,966) (39,450) (2,038) (760) (539,119) (4,451,599)     - ك  الستهال

 (664,056)     -     -     - (664,056)     -     - حقوق تأجير  إطفاء
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 



 

 ةعلتابواالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها ا جارةإللشركة أعيان 
 

 ققة(ت المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدحات حول المعلوماإيضا
 2021 يونيو 30في ي وللفترة المنتهية ما فك
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 مة العادلة القيس قيا -16
 

العادل القيمة  السإن  هي  لعر  ة  استالمه  يمكن  أصلبالذي  التلتحو  التزام  سدادأو    يع  ض زايل  معم  منمن  بين املة  ظمة 

 وق في تاريخ القياس.ي السف المشاركين
 

 لةقيمة العاد الجدول الهرمي لل

الموجودات  تصنيف  يتم   التي  ال  يروغة  اليالمكافة  الهرمي  اإلأو    عتراف بهايتم المالية  الجدول  للقيمة فصاح عنها ضمن 

 عادلة ككل كما يلي:مة اللقيا لقياس مستوى من المدخالت الجوهرية أقلإلى  دلة استنادالعاا
 

 ؛لةاثممال باتالمطلوأو  ق النشطة للموجوداتفي األسوا المعلنة )غير المعدلة( األسعار السوقية: 1ى المستو 

 ملحوظاعادلة  لالقيمة اعلى قياس    يوهرالجأثير  ذات الت  مدخالتهاأقل مستوى ل  ي يكونلتقييم التا: أساليب  2لمستوى  ا 

 و  ؛شرباغير م أو بشكل مباشر

 أساليب  3مستوى  ال ال:  يكالتقييم  مستوىون  تي  ال  أقل  التأثير  ذات  على  لمدخالتها  العادلةجوهري  القيمة  غير   قياس 

 .ملحوظ
 

با  والمطلوبات وجودات  للمة  سببالن أساس متكرر، تحددلقالمدرجة  العادلة على  مالم  يمة  التحويالجموعة  إذا كانت  قد   ت ا 

ا الهرحدثت بين مستويات  التصنيف )  طريق  عن  ميلجدول  الجوهريإلى    استناداً إعادة تقييم  المدخالت  ة أقل مستوى من 

 مات مالية. علو م رةكل فت نهاية لقياس القيمة العادلة ككل( فيبالنسبة 
 

اس القيمة مجموعة المستخدمة في قيلنواع المدخالت لدى اقييم وأالت  ات التقييم وأساليبإجراءييرات في  تغن هناك أي  لم تك

 ل الفترة.لة خال عادال
 

للقيمة العادلة على أساسالمقاسة و  ات المالية والموجودات غير الماليةلخص األدوفيما يلي م تي  ال  لكت  بخالف  متكرر  فقاً 

 ة بشكل معقول لقيمتها العادلة:ربدفترية مقاتعتبر قيمتها ال

 

 العادلة بواسطة القيمة ياس ق

 

ار معلنة في  عأس 
 أسواق نشطة 

ية  هرمدخالت جو
 ة ملحوظ 

مدخالت جوهرية  
  حوظة غير مل

  

 ي اإلجمال (3)المستوى  (2)المستوى  (1)المستوى 

 

 ويتير كنادي ويتيكدينار  دينار كويتي دينار كويتي

       2021 يونيو 30

     :أسهمفي  اتارتثماس

لية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  جودات مامو

 2,496,090 1,201,476 929,793 364,821 الخسائرأو  األرباح

     

     ثمارية:ارات استعق 

 29,516,892 - 29,516,892 - تثمارية عقارات اس  
     

     ت:كات ومعدا ممتل   

 11,681,000 - 11,681,000 - ييمهاض مستأجرة معاد تق ر أ 
 

───────── ───────── ───────── ───────── 

 364,821 42,127,685 1,201,476 43,693,982 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 تحويل هناك أي    ما لم يكنالفترة ك  ل لعادلة خالمن قياسات القيمة ا  2والمستوى    1ستوى  ت بين المأي تحويال  لم يكن هناك

 .2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة ة لقيمة العادلة خالل فترا ن قياساتم 3لمستوى ا منأو  إلى



 

 ةعلتابواالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها ا جارةإللشركة أعيان 
 

 ققة(ت المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدحات حول المعلوماإيضا
 2021 يونيو 30في ي وللفترة المنتهية ما فك
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة -16
 

 تمة( )ت ة العادلةمقيلل رميول الهالجد

 

 العادلة بواسطة اس القيمة قي

 

أسعار معلنة في  
 ق نشطة أسوا

ت جوهرية  خالمد
 ملحوظة 

ية  مدخالت جوهر
  غير ملحوظة 

  

 مالي اإلج (3)المستوى  (2ى ستو)الم (1 وى)المست

 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ار كويتي دين

      2020ديسمبر    31  

     :همسأ في اترتثمااس

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  ية ودات مالموج

 4,340,771 4,340,771     -     - رى املة األخاإليرادات الش

ادلة من خالل  العبالقيمة ة مالية مدرج تداموجو

 2,460,775 1,201,476 930,046 329,253 سائرالخأو  باحاألر
     

     عقارات استثمارية: 

 29,553,724     - 29,553,724     - ة ري استثما   قارات ع 

     

     ممتلكات ومعدات:

 11,681,000     - 11,681,000     - د تقييمهامعا مستأجرة   أرض 
 

───────── ───────── ───────── ───────── 

 329,253 42,164,770 5,542,247 48,036,270 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 

 ة لة بواسطالقيمة العاد  اسقي

 

أسعار معلنة في  
 أسواق نشطة 

مدخالت جوهرية  
 حوظة مل

جوهرية  ت مدخال
  ة ر ملحوظغي

  

 لي جمااإل (3ى تو)المس (2ى والمست) (1توى )المس

 

 دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي دينار  يتي دينار كو

     2020 يونيو 30

     :أسهمفي  اتاستثمار

ن خالل  لة ملعادجة بالقيمة ادرالية مودات مموج

 1,035,548 984,979     - 50,569 اإليرادات الشاملة األخرى 

خالل  ة من مة العادلالقيمدرجة ب ودات ماليةموج

 2,192,796 1,005,062 951,931 235,803 ائرسالخأو  احاألرب
     

     عقارات استثمارية: 

 123,689,326     - 123,689,326     - عقارات استثمارية 

     

     ت ومعدات:متلكام 

 11,537,000     - 11,537,000     - أرض مستأجرة معاد تقييمها
 

───────── ───────── ───────── ───────── 

 286,372 136,178,257 1,990,041 138,454,670 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 



 

 ةعلتابواالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها ا جارةإللشركة أعيان 
 

 ققة(ت المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدحات حول المعلوماإيضا
 2021 يونيو 30في ي وللفترة المنتهية ما فك
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 (ة)تتم لعادلةلقيمة اقياس ا -16
 

ق المتكررةالقيمياسات  مطابقة  العادلة  في    ة  ال  سهماأللالستثمارات  ضمن ال  مسعرةغير  الجد  3المستوى    مصنفة  ول  من 
 : لةقيمة العاداس اللهرمي لقيا
 

 مسعرة غير  أسهم ثمارات فيتاس   

  

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة  

العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة  

 األخرى  

لية  ات ما موجود
  ةة بالقيم رجدم

خالل   العادلة من
أو   األرباح

 المجموع     الخسائر

 نار كويتيدي كويتي دينار تيدينار كوي  
     

 5,542,247 1,201,476 4,340,771  2021 يناير 1ما في ك

 2,657,540     - 2,657,540    إضافات

 (1,988,028)     - (1,988,028)  مستبعدات  

 )إيضاح األخرىلشاملة ا تداإليراامن ض إعادة القياس المسجلة
9)  (1,458,303) -     (1,458,303) 

 (3,551,980)     - (3,551,980)  (9)إيضاح  ى شركات زميلةصنيفها إلالمعاد ت

  

──────── ──────── ──────── 

 1,201,476 1,201,476     -  2021 يونيو 30كما في 

  

════════ ════════ ════════ 
 

 غير مسعرة  أسهمستثمارات في ا  

  

جودات مالية  مو
مدرجة بالقيمة  

خالل   العادلة من
  املةرادات الشاإلي

 ى األخر

موجودات مالية  
مة  ية بالقمدرج
ة من خالل  العادل

أو   األرباح
 مجموع  ال   الخسائر

 دينار كويتي  ر كويتي دينا دينار كويتي   
     

 1,316,112  1,092,561   223,551   2020ير نا ي 1كما في 

 691,587     -   691,587   إضافات 

  /األخرىلشاملة يرادات اإعادة القياس المسجلة ضمن اإل
  رئأو الخسا األرباح

 69,841  

(87,499) (17,658) 

  

──────── ──────── ──────── 

 1,990,041 1,005,062  984,979   2020 يونيو 30في  كما

  

════════ ════════ ════════ 
 

ة عن يلفة المطفأة ل تختلف بصورة جوهر رجة بالتكالمد  األخرى  المالية  دواتلأل  فتريةالدقيمة  الأن  تقييم  إلى    دارةانتهت اإل
  ناداً يعاد تسعيرها على الفور استأو    جلق قصير األاستحقا  ات والمطلوبات ذاتدجوالمو  هن معظم هذقيمتها العادلة حيث إ

د  ستحقاق عنبات المالية ذات خاصية الوالمطلو  المالية  اتجودة للمومة العادلفي السوق. إن القيبح  حركة معدلت الرإلى  
 . ةالطلب ل تقل عن قيمتها السمي

 

 أساليب م أساليب تقييم مناسبة. قد تتضمن  لة باستخداة العاد، يتم تقدير القيم3ى  لمستواصنفة ضمن  بالنسبة للموجودات الم
  ساليب أأو    اثلةمم  لموجوداتعادلة الحالية  لقيمة الا إلى    وعرجال   أو  فئةوط المتكاذات الشرت السوق  امالالتقييم استخدام مع

هذا  إلى    استناداً %.  5بة  وامل المدخالت بنسعع  تنوي  قية عن طريتحليل للحساس  إجراءأيضاً ب قامت المجموعة  تقييم أخرى.
 جمعة.رحلية المكثفة المالمالمعلومات المالية  دي على التحليل، ل يوجد تأثير ما

 

 19-س كوفيد روفيتفشي  تأثير 17
 

ا نه  مرة ألول    19-كوفيد  تفشيعن    عالنإلتم  التي  د مجتم تحدي  ،لوقتا. في ذلك  2019  سنةاية  قرب  الحالت  موعة من 
 ، 2019ديسمبر    31  ية. فيالصين  ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي  في  "لسببوي مجهول ا"التهاب رئ  ا أعراضيهعلهر  ظت
انب منظمة  الصين  الع هت  لهذااللصحة  الجدييرالف  مية  في  وس  ل2020يناير    30د.  أعلنت  الطواج،  ة  الصحلوائح  لرئ  نة 
ذلك الحين،    ذي" مناهتمام دولة عامة ذات  ارئ صحيطوة  حال"لمية أن تفشي المرض هو  العامة الصحة لمنظ  لية التابعةولدا

ف الفيروس  في    أنحاء  ي جميعانتشر  الصحةأعلنت منظ  ،2020  رسما  11العالم.  تأ لعالمية  ا  مة  أصبح    19-كوفيدي  فشن 
   وباًء.
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ومات في حكضت الرف  حيث  ،قتصاد العالميلعلى ا  كبير  ريتأثكان لها    19-كوفيدتشار  انذة لحتواء  متخلاات  جراءإلا  إن
تعطل وات  يراداإل  خسائر فيركات  الشهت  ما واجك  ،مةر صحي صارات حجإجراءى السفر وا علالعالم حظرً   جميع أنحاء

إلى   اأيضً   19-كوفيدة  جائح  تريجيًا. أدتد  ان التخفيفك  اإلغالق،ات  إجراءيف  خفبالد في تبدأت ال  امبين.  التوريد  سالسلفي  
 لخاص. قطاع الل لي الما مالدعتدابير لتقديم خاذ اتعن نت الحكومة لذلك، أعل ونتيجة ، يةالمال اقلبات كبيرة في األسوقت
 

الخصووف هذا  التداب  فصاحاإلإمكانية    سةدرا  اتكالشرعلى    بيجص،  ي  التعن  مع    اتخذتها،ي  ير  يتماشى  وصيات  تبما 

ا العالمنظمة  الصحة  والسلطات  ا ح صلمية  ملل  يةطنلوة  صحة  على  من  وظفيهحفاظ  الوقاية  ودعم  مجالتها ا  في  العدوى 

 والتنظيف  ،المتنقلينالعمال  ليل عدد  قلتشغيل لتاناطق  العمل في م  مناوباتزل، تقليل  لمنن ال مشغيلية، مثل العموالت  ةيداراإل

 . الجسماس درجة حرارة يق ا ويهف تبهشمال تتبار الحالشخصية، واخالات الوقاية وأد لعمل، وتوزيع ألماكن ا قعميال
 

  . مجمعةال  مرحلية المكثفةالعلومات المالية  المإعداد    عند  19-فيدكوفيروس  ير  ث أت  هافي اعتبارت المجموعة  أخذنتيجة لذلك،  

مزيد من األحكام داخل تلك تطبيق  إلى    أدى  19-كوفيدفيروس  فإن تأثير    تتغير،  ددة قد لالمحاألحكام    بنودن  في حين أو

 .ودنالب
 

م  ستلزيء، قد  الوباثل هذا  لم   يةالية والملتأثيرات القتصادباالحديثة المحدودة  ة  رلخبوا  19-فيدوكفيروس  تطور  عة  بيطل  انظرً 

 المستقبل.  في جموعةالمومطلوبات  وجوداتمس في قيا المستخدمة ديراتت على التقيراتغي  إجراءاألمر 
 

 دينون أخرون  تأجير ومو دينتجاريون وممدينون 
المتوقعةمة لتحديد خسائر  تخدسالمات  فتراضلمدخالت واالبعض    ةمراجع  عةالمجمو  توجب علىي  علقتتوالتي    ،الئتمان 

المقاف األي  بتعدوم  التقديرات  ل  قبالمستخدمة    يةالمستقبليل  تق  وعةالمجم  لمن  الفي  خسائر  الدير  أن   حيث  متوقعةئتمان 

ال الالمطبق في  التصنيف   تفشي    اتلتأثير  ةتلفلمخلطرق ااس  عة ليعكاجالمر  ىإل  يحتاجيكون مناسبًا وقد  سابقة قد ل  فترات 

مخت  19-دكوفي أنواع  من  لعلى  س  عمالءالفة  ا)على  ملبيل  الدمثال  شروط  تمديد  خالل  باع  باتأو    نييلتجارا  للمدينينفع  ن 

ر  يثأ تقييم ت  المجموعةستواصل    .وعات األخرى(المدفأو    را يتعلق بتحصيل اإليجا مالحكومة فيعن  ادرة  شادات محددة صإر

خسائر  على  ل  تعدي  ءإجراة  ضروردى  مديد  تحمن    يهلرتب عوما قد يت  ،هاموثوق فيالبيانات  ال  من  دزيالمفر  اتومع  باء  لوا

 قة.  حالالالمجمعة ية المكثفة المرحلة المالي اتلمعلوماترات فتوقعة في الئتمان الم
 

 ة غير الماليقيمة الموجودات   انخفاض
في  ك المكثفة  رحللمالية  االم  المعلوماتتاريخ  ما  العةالمجمية  أخذت  اعتبا،  في  الترمجموعة  اأثيها  للمحلر  ات  لبتقتمل 

الالق المسجلة  عندية  حالتصادية  المبالغ  لللمالياغير    جوداتللمو  تحديد  الويت  ،ةمجموعة  الملم تطوير  وظة حمدخالت غير 

ي  لموجودات فالسوق عند تسعير هذه  ا  ون فيكرها المشاخذ فتراضات التي يتت المتاحة حول الالمعلوماباستخدام أفضل  

الحلالمرالمالية    المعلوماتتاريخ   ومع  لمجمعةاثفة  مكية  في    تمريس  ذلك، .  ح  األسواقالتقلب  استمرار   لغمباال  ساسيةمع 

 للتقلبات في السوق.ة لمسجلا
 

السلبي على بعض  عةوالمجمر  تق الجغرافي  بالتأثير  التي  ة والمناطق  ر ومع استمرا.  وجوداتم الهذه    اتتواجد بهالقطاعات 

بحيث تنعكس على  لة  ات الصت ذفتراضاال  تطبيق  عم  لسوقا  لتقبسم  ةقبمرافي  المجموعة  ف تستمر  سو  ،الوضعتطور  

 . فور حدوثهالية  لماا غير تادجووالمه هذ ةقيم
 

 

 


