
 

 

 
 

 ع. واالستثمار ش.م.ك. جارةشركة أعيان لإل

 وشركاتها التابعة  
 

 المرحلية المكثفة المجمعة المـالية  المعلومات

 )غير مدققة(  

 2022 مارس 31
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

  إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة

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

 مقدمة
لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة أعيان لإلجااارو الاتثاارثمار ك.ع. .". شرالشااركة ا عر  

ا رباااأ أال الائاااار الالاادام الشااامم  اتالبياناا  2022 مااار  31الشركاتها الرابعة شيشار إليهااا معااا  بااا رالمجمكعااةر  كمااا فااي 

أشهر المنرهية بذلك الراااري . إن   الثالثةبه لفررو    ةالمرعلق  ةالمجمع  ةالمكثف  ةالالردفقات النقدية الالرغيرات في حقكق الملكية المرحلي

ا   ثا  اإلعداد المبين إدارو الشركة ا ع هي المئؤاللة عن إعداد هذه المعلكمات المالية المرحلية المكثفة المجمعة العرضها الفق

 . إن مئئكليرنا هي الرعبير عن نريجة مراجعرنا لهذه المعلكمات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.2في إيضاأ 
 

 نطاق المراجعة

رقم مراجعة المعلكمات المالية المرحلية المنفااذو ماان قباام مراقااا اللئااابات المئاا ر 2410لقد قمنا بمراجعرنا الفقا  للمعيار الداللي 
ر المرعلق بمهاع المراجعة. ترمثم مراجعااة المعلكمااات الماليااة المرحليااة فااي تكجيااه اتثرفئااارات ب اافة رايئااية إلاا  للمجمكعة

المكظفين المئؤاللين عن ا مكر المالية الالملاثاابية التطبيااق اإلجااراتات الرلليليااة الاإلجااراتات ا ااارإ للمراجعااة. إن نطاااق 

الردقيق الذي يرم الفقا  لمعايير الردقيق الداللية العليه، فإنه ت يمكننا الل كل علاا  تيكيااد بيننااا   المراجعة أقم بشكم كبير من نطاق

 عل  علم بكافة ا مكر الهامة الري يمكن تلديدها في الردقيق. البالرالي فإننا ت نبدي رأيا  يرعلق بالردقيق.
 

 النريجة 
 اثرنادا  إل  مراجعرنا، فإنه لم يرد إل  علمنا ما يئركجا اتعرقاد بين المعلكمات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لاام ياارم

 .2إعدادها، من جميع النكاحي المادية، الفقا   ثا  اإلعداد المبين في إيضاأ 
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 مكثفة المجمعةتقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية ال

  إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة

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

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى  

إضافة إل  ذلك، الاثرنادا  إل  مراجعرنا، فإن المعلكمات الماليااة المرحليااة المكثفااة المجمعااة مرفقااة مااع مااا هااك الارد فااي الاادفاتر 

 رقاام الملاثبية للشركة ا ع. الحئبما الصم إليه علمنا الاعرقادنا، لم يرد إل  علمنااا الجااكد أيااة ماالفااات ماديااة لقااانكن الشااركات 

، أال للنظاااع ا ثاثااي العقااد الريثااي  للشااركة ا ع الالحقة له التالره الرنفيذية الالرعديالت الالحقة لهاالالرعديالت    2016لئنة    1

عل  الجه قد يككن لااه تاايثيرا  ماديااا  علاا  نشااا   2022 مار   31أشهر المنرهية في    الثالثةالالرعديالت الالحقة لهما، االل فررو  

 الشركة ا ع أال مركزها المالي.
 

ه، االل مراجعرنا الحئبما الصم إليه علمنا الاعرقادنا، لم يرد إل  علمنا الجااكد أيااة ماالفااات ماديااة  حكاااع القااانكن نبين أيضا  أن

الالرعديالت الالحقة له في شين النقد البنك الككيت المركزي التنظيم المهناااة الم اارفية الالرعليمااات المرعلقااة   1968لعاع    32رقم  

المنرهيااة فااي  أشهر الثالثةفي شين هيئة أثكاق المال الالرعليمات المرعلقة به االل فررو   2010لئنة    7به، أال  حكاع القانكن رقم  

 عل  الجه قد يككن له تيثيرا  ماديا  عل  نشا  الشركة ا ع أال مركزها المالي. 2022 مار  31

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 وليد عبدهللا العصيمي

 فئة أ   68ثجم مراقبي اللئابات رقم 

 إرنئت اليكنغ  

 العيبان الالع يمي الشركاهم 

 

 

 2022  مايك 12

 الككيت  

 

 

 



 واالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة جارةشركة أعيان لإل
 

 

 مكثفة المجمعة.لمالية المرحلية ا معلومات التشكل جزًءا من هذه ال 14إلى  1قة من إن اإليضاحات المرف
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 لي المكثف المجمع )غير مدقق(حرمال الخسائرأو   األرباحيان ب
  2022 مارس 31لفترة المنتهية في ل

  
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 رس  ما 31

  2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاحات  

    

    اإليرادات 

 2,315 4,077  إيرادات تمويل إسالمي 

 2,603,015 2,954,487 3 إيرادات من عمليات تأجير 

 657,681 886,093 4 عقارات   ت ا د إيرا 

 159,036 214,580 5 إيرادات من استثمارات وودائع ادخار  

 (1,253,874) 105,668 9 لة  ج شركات زمي حصة في نتائ 

 530,434   -  تخفيض إيرادات نتيجة تسوية دائني تمويل إسالمي 

 41,848 55,455  اتعاب استشارات وإدارة 

 63,920 529,242  إيرادات أخرى 

  ───────
── 

───────
──   4,749,602 2,804,375 

  ───────
── 

───────
    المصروفات ──

 (17,781) (19,374)  يل ف تموتكالي 

 1,524,907 12,125 6 خرىاألمخصصات  ال متوقعة و ال ئتمان  ال خسائر  رد  صافي  

 (1,282,096) (1,450,619)  تكاليف موظفين 

 (89,985) (93,934)  استهالك 

 17,983 (51,890)  صافي فروق تحويل عمالت اجنبية  

 (396,712) (423,894)  أخرىمصروفات  

  ───────
── 

───────
──   (2,027,586) (243,684) 

  ───────
── 

───────
 2,560,691 2,722,016  الربح قبل مخصص الضرائب ──

 (59,677) (61,268)  الضرائب 

 (47,003) (62,798)  ة ع بضرائب من شركات تا 

  ───────
── 

───────
 2,454,011 2,597,950  ربح الفترة  ──

  ═══════
══ 

═══════
    الخاص بــ: ══

 2,230,248 2,214,212  مساهمي الشركة األم 

 223,763 383,738  الحصص غير المسيطرة 

  ───────
── 

───────
──   2,597,950 2,454,011 

  ═══════
══ 

═══════
══     

 سلف 2.78 فلس3.10  7 بمساهمي الشركة األمربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة  

  ═══════
══ 

═══════
══ 



 واالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة جارةشركة أعيان لإل
 

 

 مكثفة المجمعة.لمالية المرحلية ا معلومات التشكل جزًءا من هذه ال 14إلى  1قة من إن اإليضاحات المرف
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 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

  2022 مارس 31المنتهية في  للفترة

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

   مارس 31
 2022 2021 
 دينار كويتي  كويتي رادين 
   

 2,454,011 2,597,950 ربح الفترة 
 ───────── ───────── 

    خرى لة أ إيرادات شام 

   شاملة أخرى سيتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات لحقة: خسائر 

   - (27,826) الشاملة األخرى لشركات زميلة   الخسائر حصة في  

 (44,642) (660,520) جنبية أ تحويل عمليات   ن م فروق تحويل ناتجة  
 ───────── ───────── 
 (688,346) (44,642) 
 ───────── ───────── 

   شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات لحقة:  إيرادات 

خالل اإليرادات   من الستثمارات في أسهم مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من   الربح صافي  
 214,289   - الشاملة األخرى 

 ───────── ───────── 

 169,647 (688,346) ى إيرادات شاملة أخر )خسائر(  
 ───────── ───────── 

 2,623,658 1,909,604 اجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
 ════════ ════════ 

   الخاص بــ:

 2,425,832 1,909,628 لشركة األم مساهمي ا 

 197,826 (24) الحصص غير المسيطرة 
 ───────── ───────── 

 2,623,658 1,909,604 فترةاجمالي اإليرادات الشاملة لل 
 ════════ ════════ 

 





 

 واالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة جارةشركة أعيان لإل
 

 

 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 14إلى  1ة من إن اإليضاحات المرفق
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 )غير مدقق(قوق الملكية المرحلي المكثف المجمع ات في حريبيان التغ

  2022 مارس 31لفترة المنتهية في ل
    شركة األمال ياهمبمس اصةالخ  

 
 رأس 
 المال 

احتياطي  
 احتياطي عام   اجباري  

  أسهم
 خزينة 

 احتياطي  
 خزينة  أسهم

فائض إعادة  
تقييم  

 موجودات 

احتياطي  
 تحويل 

 أجنبية عمالت 
احتياطي  

 العادلة  ةمالقي

تأثير التغيرات  
في احتياطي  

 أرباح مرحلة  شركات زميلة 
المجموع  
 الفرعي 

غير صص الح
  يطرةالمس

حقوق  موعجم
 الملكية  

 دينار كويتي  دينار كويتي  نار كويتي يد دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
              

 101,237,330 12,983,077 88,254,253 6,596,360 949,747    - (229,464) 8,755,469    -    -    - 778,259 71,403,882  2022يناير    1كما في  

 2,597,950 383,738 2,214,212 2,214,212 -    -    -    -    -    -    -    -    -  الفترة ربح  

 (688,346) (383,762) (304,584)    - (27,826)    - (276,758)    -    -    -    -    -    - شاملة أخرى    خسائر 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  ────────  ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────

 ائر( س خ اجمالي )ال  ─
 اإليرادات

 1,909,604 (24) 1,909,628 2,214,212 (27,826)    - (276,758)    -    -    -    -    -    - الشاملة للفترة  

توزيعات أرباح مدفوعة 
إلى الحصص غير 

 (124,926) (124,926)    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - المسيطرة 

  ي ف صافي الحركة  
 (8,077) (8,077)    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - الحصص غير المسيطرة 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────
 103,013,931 12,850,050 90,163,881 8,810,572 921,921    - (506,222) 8,755,469    -    -    - 778,259 71,403,882   2022  مارس   31كما في   ─

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

 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  2021يناير    1كما في  

 2,454,011 223,763 2,230,248 2,230,248     -     -     -     -     -     -     -     -     - ة ر ت لف ا  بح الر 

شاملة   إيرادات )خسائر(  
 169,647 (25,937) 195,584     -     - 214,289 (18,705)     -     -     -     -     -     - أخرى للفترة 

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

)الخسائر(  اجمالي 
 اإليرادات

 2,623,658 197,826 2,425,832 2,230,248     - 214,289 (18,705)     -     -     -     -     -     - الشاملة للفترة  

األرباح   ى المحول إل 
     -     -      - 150,315     - (150,315)     -     -     -     -     -     -     - ند الستبعادع لة  لمرح ا 

توزيعات أرباح مدفوعة 
إلى الحصص غير 

 (199,845) (199,845)     -     -     -     -         -     -     -     -     -     -     -  المسيطرة 

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

 106,014,352 12,398,460 93,615,892 2,511,290 968,870 63,974 (233,059) 8,755,469 2,678,070 (11,339,726) 8,661,656 145,466 81,403,882  2021  مارس   31كما في  

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

 



 

 ابعةتك.ع. وشركاتها التثمار ش.م.واالس جارةشركة أعيان لإل
 

 

 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 14إلى  1من  فقةالمرإن اإليضاحات 
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 )غير مدقق( جمعملالمرحلي المكثف ا بيان التدفقات النقدية

  2022 مارس 31للفترة المنتهية في 

  
 أشهر المنتهية في   الثالثة

 مارس  31
  2022 2021 
 دينار كويتي  كويتير نايد ات إيضاح  

    أنشطة التشغيل

 2,560,691 2,722,016  الضرائب مخصص  قبل    الربح 
    

    قات النقدية:ف د قبل الضرائب بصافي الت   الربح تعديالت غير نقدية لمطابقة  

 2,592,932 2,582,415  استهالك واطفاء 

 (530,434)    -  سالمي إ إيرادات تخفيض نتيجة تسوية دائني تمويل  

 (1,524,907) (12,125)  خسائر الئتمان المتوقعة والمخصصات  رد   صافي 

 (2,650) (330,788)  ومعداتربح من بيع عقارات 

 (159,036) (214,580)  ادخار    ع ايرادات من استثمارات وودائ 

 1,253,874 (105,668)  حصة في نتائج شركات زميلة  

 - (163,061)  ة ميل ات ز رات في شرك ا استرداد من استثم 

 (17,983) 51,890  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية  

 83,911 170,104  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 36,766 29,030  تكاليف تمويل
  ────────── ────────── 

  4,729,233 4,293,164 

    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:

 18,498 18,594   المي ل إستموي  نو مدي

 (2,166,610) (2,870,089)  موجودات أخرى 

 197,255 (1,262,676)  مطلوبات أخرى 
  ────────── ────────── 

 2,342,307 615,062  عمليات ل ا التدفقات النقدية الناتجة من  

 (133,655) (28,078)  مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة  

     - (64,365)  ضرائب مدفوعة 
  ────────── ────────── 

 2,208,652 522,619  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 
  ────────── ────────── 

    أنشطة االستثمار

 1,100,946     -  بيع شركة تابعة    ن م  متحصالت 

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

متحصالت من بيع/استرداد موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
     - 31,548  الخسائر

     - 163,061  ة زميل   ت افي شرك   ات استرداد استثمار 

 129,450 109,560  إيرادات مستلمة من استثمار وودائع ادخار 

 6,003 87,509  ح مستلمة با توزيعات أر 

 125,007     - 9 مستلمة من شركات زميلة ومتحصالت تخفيض رأس المال توزيعات أرباح 

 (7,529) (7,981)  شراء ممتلكات ومعدات 

 18,050 364,980  ات كات ومعد ل ت من بيع مم متحصالت 
  ────────── ────────── 

 (1,285,613) 748,677  تثمار س اال   شطة ن أ   ( دمة فيتخ المس )   الناتجة من صافي التدفقات النقدية  
  ────────── ────────── 

    أنشطة التمويل

     - (52,098)  مقابل تخفيض رأس المال مدفوعات 

 (1,435,656) (202,391)  صافي سداد دائني تمويل إسالمي 

 (352,011) (345,120)  سداد مطلوبات تأجير 

 (199,845) (124,926)  ة يطر لمسير ا ى الحصص غ إل توزيعات أرباح مدفوعة  

     - (8,077)  صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة 
  ────────── ────────── 

 (1,987,512) (732,612)  التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل   ي ف صا
  ────────── ────────── 

 (1,064,473) 538,684  المعادلد  في النقد والنق  ( لنقص ا الزيادة ) صافي  

 33,898,964 30,889,086  يناير    1النقد والنقد المعادل كما في 
  ────────── ────────── 

 32,834,491 31,427,770 8  مارس   31المعادل كما في   لنقد او النقد  
  ══════════ ══════════ 



 

 واالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة جارةشركة أعيان لإل
 

 ر مدققة(لمجمعة )غيلمعلومات المالية المرحلية المكثفة اإيضاحات حول ا
 2022 ارسم  31في للفترة المنتهية وكما في 
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   معلومات حول الشركة -1
 

( "شركة األمال") ش.م.ك.ع.  والستثمار جارةلشركة أعيان لإل المكثفة المجمعة ةحليالمرالمالية  اتالمعلوم إصدارتم التصريح ب

التابعة   إليها معً )وشركاتها  ً   2022  مارس  31المنتهية في    أشهر  الثالثةلفترة   ("المجموعة"  بـ  ايشار  إدارة ل  وفقا قرار مجلس 

 .2022 مايو 12 بتاريخ شركة األمال
 

التماع  تم ابياناد  في  ا  ليةلماات  المنتهية  للسنة  للمجموعة  العمومية    اجتماع  خالل  2021ديسمبر    31لمجمعة  السنوية الجمعية 

  .2022ابريل  6المنعقد في  مألاشركة مساهمي الل
 

ل لرأس الماي  ، وافق المساهمون على التخفيض الجزئ2022ابريل    6في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ  

على   وذلك بناءً دينار كويتي    66,403,882إلى    دينار كويتي  71,403,882من  ليتم التخفيض  دينار كويتي    5,000,000  بلغبم

  .2022فبراير  6مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ من ة يصتو
 

  شركة األم الكويت. إن الة ورصي باً فعلن  داولةمتها  أسهمتأسيسها في دولة الكويت وتم    عامة هي شركة مساهمة    شركة األمإن ال

يقع المركز الرئيسي للشركة في  .  يلاعلى التو  استثماركشركة تمويل وهيئة أسواق المال  و  تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي

لة  دو،  13015، الصفاة  1426  ص.ب.  هو  وعنوانها البريدي المسجل  13027محمد بن القاسم، الري  مقر شركة أعيان، شارع  

 يت. الكو
 

اإل  ملتع وأنشطة  الستثمارية  والعقارات  للمتاجرة  والعقارات  المالية  الستثمارات  مجالت  في  م  جارةالمجموعة  هو  ن يب كما 

 . 2021ديسمبر  31صيل في البيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في بالتف
 

 .  شركة األمئة الفتوى والرقابة الشرعية لل لما تعتمده هي ة، طبقاً سمح ال ميةيعة اإلسالشرتتم جميع أنشطة المجموعة وفقاً ألحكام ال
 

 والشركات التابعة الرئيسية التالية:   شركة األملومات المالية للالمجمعة المع ةلمرحلية المكثفتتضمن المعلومات المالية ا
 

 حصة الملكية %    

  )مدققة(     

 اسم الشركة التابعة 
   اطالنش 

 بلد 
 2022مارس  31 س أسيالت

ديسمبر  31
2021 

 مارس  31

2021 

 1"(مبرد)"  .بضة ش.م.ك.عشركة مبرد القا
تجارة وتأجير 

 %41.9 %41.9 %41.9 الكويت  ثقيلة  تاسيار

ضة ش.م.ك. لقابا ان اإلجارةأعيشركة 

 %100 %100 %100 الكويت  أنشطة إجارة   بضة()قا

 %100 %100 %100 ويت الك رية خدمات عقا ش.ش.و. ةالشرق العقاري كة بوابةشر

 %77.1 %77.1 %77.1 الكويت  خدمات عقارية  حاصةشركة م –مول الجهراء 
 



 

 واالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة جارةشركة أعيان لإل
 

 ر مدققة(لمجمعة )غيلمعلومات المالية المرحلية المكثفة اإيضاحات حول ا
 2022 ارسم  31في للفترة المنتهية وكما في 
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 حول الشركة )تتمة( ماتولعم -1
 
% من 50بالرغم من أن المجموعة تمتلك حالياً أقل من  % من حصة الملكية في شركة مبرد.  41.9تسيطر المجموعة على   1

فقد   حقوق مبرد،  بشركة  يستمر  إلى    دارةاإلهت  انت  الملكية  حيث  فيها  المستثمر  الشركة  على  السيطرة  تمارس  زالت  ما  أنها 

المجموعة   دليلغأباحتفاظ  بها وغياب  المساهمين  ملكية  في هيكل  الكبير  التشتت  التصويت في ضوء  على تحالف    لبية حقوق 

على شركة   السيطرة الفعليةارس  ر أنها تمعتب، تتاليمجلس اإلدارة، وبالبقاعد  مساهمي األقلية. كما تحوز المجموعة أغلبية الم

 .البيانات المالية المجمع: 10ولي للتقارير المالية دلاعلى تحليل المعايير الواردة في المعيار  مبرد بناءً 
 

 المحاسبية للمجموعةالسياسات التغيرات في و أساس اإلعداد -2
 

 أساس اإلعداد  2.1

الداد اتم إع المالية  لمعيار المحاسبة الدولي  للمجموعة  كثفة المجمعة  المية  مرحللمعلومات  الماليا"التق  34وفقاً   "ةالمرحلي  ةرير 
 مبين أدناه. ء الانباستث 

 

إعداد   المجمعة  تم  المكثفة  المرحلية  المالية  في    الثالثةلفترة  المعلومات  المنتهية  دولة   2022  مارس   31أشهر  لتعليمات    وفقاً 

تتطلب هذه التعليمات قياس خسائر بنك الكويت المركزي.  في دولة الكويت والصادرة عن    ليةالمامات  الكويت لمؤسسات الخد

  التزاما بتعليمات بنك الكويت   9المحتسب وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  المبلغلتسهيالت الئتمانية مقابل لوقعة تمالئتمان ال

على اإلفصاحات ذات  الالحق  أعلى؛ وتأثيرها    المركزي أيهما  ويتالكبنك  ة وفقا لتعليمات  المطلوب  المخصصاتأو    المركزي

األ المتطلبات  كافة  الصادرة  رخالصلة، وتطبيق  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  الدولية )يشار   عنى  المحاسبة  مجلس معايير 

 في دولة الكويت"(.   ليتم استخدامها يركزالم من قبل بنك الكويت لمطبقةة للتقارير المالية اإليها معاً بــ "المعايير الدولي
 

المجمعة البيانات المالية    فيكافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة    نن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ل تتضمإ

 .  2021 مبرديس 31 في للسنة المنتهيةمجموعة السنوية ويجب الطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية لل

 

في   المنتهية  أشهر  الثالثة  نتائج  عن  ل    2022مارس    31إن  بالضرورة  المالتعبر  في    ةقعوتنتائج  المنتهية  المالية    31للسنة 

 . 2021ديسمبر 
 

المدرجة المبالغ  بعض  ا  إن  السابقةللسنة/  مع  لفترة  تتوافق  المجمعة/  ل  المالية  المرحليةمعلال  البيانات  المالية  ة  كثفالم  ومات 

وحقوق    لي الموجوداتاملكي تتماشى مع عرض السنة الحالية. إن تلك التعديالت ل تؤثر على إجعكس التعديالت  لمجمعة وت ا

 الملكية والربح للسنة/ الفترة المدرج سابقًا. 
 

 مطبقة من قبل المجموعة التعديالت التفسيرات وال جديدة والمعايير ال 2.2

المطا   إن المحاسبية  الماليةإعدفي  بقة  لسياسات  المعلومات  البيانات   اد  إعداد  في  المتبعة  لتلك  المجمعة مماثلة  المكثفة  المرحلية 

يناير    1، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة اعتباراً من  2021ديسمبر    31ية المجمعة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  لاالم

 ره ولكنه لم يسر بعد.سير أو تعديل تم إصداتف أو عياربالتطبيق المبكر ألي م  عةمو. لم تقم المج2022

 

 37يار المحاسبة الدولي ى معلع تعديالت –تكاليف الوفاء بالعقد –العقود المجحفة
وعة تجنبها  للمجميمكن  العقد المثقل باللتزامات هو العقد الذي تتجاوز فيه التكاليف التي ل يمكن تجنبها )أي التكاليف التي ل  

  .العقد بجللتزامات بموجب العقد بالمزايا القتصادية التي من المتوقع استالمها بموتعاقدي( للوفاء باال مهالتزانظراً ل

 

اشرة  تحدد التعديالت أنه عند تقييم ما إذا كان العقد مجحفاً أو محققاً للخسائر، تحتاج المنشأة إلى تضمين التكاليف التي تتعلق مب

لتكاليف اإلضافية )على سبيل المثال، تكاليف العمالة والمواد المباشرة(  ي تتضمن كالً من االتات  لخدملتوفير البضائع أو ابعقد  

وكذلك صخوت بالعقد  للوفاء  المستخدمة  المعدات  استهالك  المثال،  سبيل  )على  العقد  بأنشطة  مباشرة  المرتبطة  التكاليف  يص 

د ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة  ارية مباشرة بالعقإلدوا  وميةتتعلق التكاليف العم. ل  شراف(واإلتكاليف إدارة العقد  

 .على الطرف المقابل بموجب العقد
 

 .المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةطبقت المجموعة التعديالت على العقود التي لم تِف بجميع التزاماتها في بداية فترة 
 

ي لهلم  الكن  اذه  على  تأثير  اومالمعلتعديالت  ات  المرحلية  عقود لمالية  أي  المجموعة  تحدد  لم  للمجموعة حيث  المجمعة  لمكثفة 

 .مجحفة كعقود

 



 

 واالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة جارةشركة أعيان لإل
 

 ر مدققة(لمجمعة )غيلمعلومات المالية المرحلية المكثفة اإيضاحات حول ا
 2022 ارسم  31في للفترة المنتهية وكما في 
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 اس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة )تتمة( سأ -2
 

 ( )تتمة المجموعةمطبقة من قبل التعديالت التفسيرات وال جديدة والمعايير ال 2.2
 

 3عيار الدولي للتقارير المالية تعديالت على الم –مياهيلمف ار اإشارة مرجعية إلى اإلط

عايير المحاسبة الدولية بإشارة مرجعية إلى دار سابق من اإلطار المفاهيمي لمجلس مصإ تستبدل التعديالت اإلشارة المرجعية إلى

مارس   في  الصادر  الحالي  متطلباتها  دون    2018اإلصدار  تضيف  تغيير  كبير.  اسالتعديال بشكل  م   اءً تثنت  العتراف إلى  بدأ 

الخسائر المحتملة في "اليوم الثاني" والتي تنشأ عن    وأ  "دمج األعمال" لتجنب إصدار األرباح  3بالمعيار الدولي للتقارير المالية  

المحاسبة معيار  نطاق  ضمن  ستتحقق  التي  المحتملة  والمطلوبات  االمخص   37الدولي    اللتزامات  والمطلوبات  لمحتملة  صات 

المالية  المحت  داتوجووالم للتقارير  الدولية  المعايير  تفسيرات  لجنة  تفسير  أو  ت21ملة  تم  إذا  الضرائب،  منفصل. دبك:  بشكل  ها 

المعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي   الكيانات تطبيق  الدولية أو تفسير لجنة تفسيرات    37يتطلب الستثناء من   المعايير 

المالي ال، عل21ة  للتقارير  الحيازة. تضيف    بدلً   لي،تواى  تاريخ  في  قائم  حالي  التزام  كان  إذا  ما  لتحديد  المفاهيمي،  اإلطار  من 

لتوضيح أن األصول المحتملة غير مؤهلة لالعتراف بها في    3ديالت أيًضا فقرة جديدة إلى المعيار الدولي للتقارير المالية  عتلا

 .يخ الحيازةتار
 

فقرة    فتأضا أيًضا  إجديدالتعديالت  للتقالى  ة  الدولي  المالية  المعيار  أن    3رير  مؤهلة    الموجوداتلتوضيح  غير  المحتملة 

 .الحيازةتاريخ  يلالعتراف بها ف
 

يكن   لم  حيث  للمجموعة  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  على  تأثير  أي  التعديالت  لهذه  يكن  موجودات  لم  هناك 

 ذه التعديالت التي نشأت خالل الفترة. ق هنطامن لة ضمحتم  والتزامات ومطلوبات محتملة
 

 16حاسبة الدولي تعديالت على معيار الم -م المقصودادخالت والمعدات: المتحصالت قبل االستآلالممتلكات وا

بنود   من  بند  أي  تكلفة  من  تخصم  أن  المنشآت  على  التعديل  والمعداتيحظر  والمنشآت  بيع  الممتلكات  من  متحصالت  أي   ،

بالطريقة  نتجالم  نافاألص التشغيل  على  قادًرا  ليكون  الالزمة  والحالة  الموقع  إلى  األصل  بذلك  الوصول  أثناء  تقصدها  ة  التي 

  .األرباح أو الخسائر تلك البنود، فياإلدارة. وبدلً من ذلك، تعترف المنشأة بالمتحصالت من بيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج  
 

ي للم  التعديالت أي تأثكن  المالملى  ير عهذه  المالية  لبنود  علومات  لم تكن هناك مبيعات  للمجموعة حيث  المجمعة  المكثفة  رحلية 

 خالل الممتلكات والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة. منتجة من 
 

الدولي   االمعيار  المالية    9لمالية  للتقارير  "نسبة    –األدوات  اختبار  ضمن  االعتراف  حا   في  "%10الرسوم  إلغاء  لة 

 بالمطلوبات المالية

المنش تدرجها  التي  الرسوم  حول  توضيحات  التعديل  الليتضمن  شروط  اختالف  مدى  حول  تجريه  الذي  التقييم  ضمن  تزام  أة 

المعدل بصورة جوهرية عن   أو  الجديد  اللتزامالمالي  ال  شروط  المالمالي األصلي. تشمل هذه  المبالغ  تلك  فقط    أو   ةسددرسوم 

المقت ا قبل  إما من  المستلمة  أو  المسددة  الرسوم  على  المقترض والمقرض مشتملةً  فيما بين  نيابةً عن لمستلمة  المقرض  أو  رض 

 المالية: العتراف والقياس.األدوات  39ي لالطرف األخر. ليس هناك تعديل مماثل مقترح فيما يتعلق بمعيار المحاسبة الدو
 

ت التعديالت  لهذه  يكن  اعل  أثيرلم  المرى  المالية  على لمعلومات  تعديالت  هناك  يكن  لم  حيث  للمجموعة  المجمعة  المكثفة  حلية 

 المالية لدى المجموعة خالل الفترة.األدوات 

 

عام   في  والتفسيرات ألول مرة  التعديالت  العديد من  تطبيق  ل2022يتم  ليس  ولكن  الما،  المعلومات  على  تأثير  المرحلية  ها  لية 

 موعة.مجلل ةجمعالمكثفة الم

 



 

 واالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة جارةشركة أعيان لإل
 

 ر مدققة(لمجمعة )غيلمعلومات المالية المرحلية المكثفة اإيضاحات حول ا
 2022 ارسم  31في للفترة المنتهية وكما في 
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 تأجير المن عمليات يرادات اإل -3

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس  31

 

2022 
 يتيدينار كو

2021 
 دينار كويتي 

   

 4,097,893 4,148,085 إيرادات تأجير عقود تأجير تشغيلي 

 269,641 247,354 أخرى ذات صلة  ت خدمات وصيانة وإيرادا إيرادات 

 625,459 914,300 ربح بيع سيارات 

 

────── ────── 

 5,309,739 4,992,993 
   

 (1,907,965) (1,893,510) ناقصا: استهالك سيارات 

 (482,013) (461,742) ناقصا: صيانة ومصروفات أخرى 

 

────── ────── 

 2,954,487 2,603,015 
 ══════ ══════ 

 

 إيرادات عقارات   -4

 

 أشهر المنتهية في  الثالثة

 س مار 31

 

2022 
 دينار كويتي

2021 
 دينار كويتي 

   

 734,228 822,913 إيرادات تأجير من عقارات استثمارية 

 656,149 803,969 ادات تأجير من حقوق تأجير إير 

 (266,603) (266,592) الستخدام المتعلقة بحقوق التأجيراستهالك موجودات حق  

 (328,379) (328,379) إطفاء حقوق التأجير 

 (18,985) (9,656) ل مطلوبات التأجيرموي فة ت تكل 

 (118,729) (136,162) عقارات ال ب متعلقة مصروفات  

 ────── ────── 

 886,093 657,681 
 ══════ ══════ 

 

 وودائع ادخار  استثمارات من إيرادات -5

 

 هية في الثالثة أشهر المنت

 مارس  31

 

2022 
 دينار كويتي

2021 
 دينار كويتي 

   

 129,450 109,560 استثمارية وودائع ادخار   ائع ح ود أربا 

 6,003 87,509 إيرادات توزيعات أرباح

 23,583 17,511 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرلقيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة التغيرات في ا 

 

────── ────── 

 214,580 159,036 

 

══════ ══════ 

 

 



 

 واالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة جارةشركة أعيان لإل
 

 ر مدققة(لمجمعة )غيلمعلومات المالية المرحلية المكثفة اإيضاحات حول ا
 2022 ارسم  31في للفترة المنتهية وكما في 
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 األخرى  مخصصاتالمتوقعة والئتمان االائر خس  رد صافي -6

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس  31

 
2022 

 دينار كويتي
2021 

 دينار كويتي 
   

 (18,498) (18,594) رد مخصص انخفاض قيمة مديني تمويل إسالمي 

 (13,959) (30,083) جودات أخرى  صافي رد مخصص مو 

 93,604 36,552 فاض قيمة مدينين تجاريين صافي مخصص انخ

 (1,586,054)     - الكويت المركزي   بنك رد مخصصات بعد موافقة  
 

────────── ────────── 

 (12,125) (1,524,907) 
 

══════════ ══════════ 

 

 والمخففة األساسيةالسهم ربحية  -7
 

على المتوسط المرجح لعدد    ينلعاديا  ماأل  شركةترة الخاص بمساهمي الالفربح  لسهم األساسية بقسمة  غ ربحية ايتم احتساب مبال
  شركة األم لل  العاديين  نمساهميالخاص بالربح  الالمخففة بقسمة    همسالعادية القائمة خالل الفترة. ويتم احتساب ربحية األ  سهماأل

ها  إصدارسيتم  تي  ة الالعادي  سهملمرجح لعدد األخالل الفترة زائدا المتوسط االقائمة    العادية  سهمعلى المتوسط المرجح لعدد األ
األ كافة  المحتملةالعادي  سهملتحويل  المخففة  أسهم  ة  العتبار  آ عادية.    إلى  في  فإن  خذا  قائمة،  أدوات مخففة  ربحية عدم وجود 

 متماثلة. األساسية والمخففة سهم ال
 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس  31

 2022 2021 
   

 2,214,212 ر كويتي(  ينام )دالخاص بمساهمي الشركة األربح الفترة 

                          
   2,230,248 

 ══════════ ══════════ 

 801,673,982 714,038,824 ط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة )أسهم(*  المتوس
 

══════════ ══════════ 

 3.10 لس( )ف  األمة الخاصة بمساهمي الشركة ارة( السهم األساسية والمخففربحية )خس
                          

             2.78 
 ══════════ ══════════ 

 

 خالل الفترة. الخزينة  أسهمفي العتبار تأثير المتوسط المرجح للتغيرات في  سهممتوسط المرجح لعدد األيأخذ ال * 
 

       النقد والنقد المعادل            -8
 

 ية المرحلي المكثف المجمع، يتكون النقد والنقد المعادل مما يلي:  نقدت الألغراض بيان التدفقا
 

  )مدققة(  

 

 مارس 31
 2022 

 دينار كويتي

 ديسمبر 31
 2021   

 دينار كويتي 

 مارس  31
 2021 

 دينار كويتي 
    

 5,111,449 7,982,199 5,102,405 نقد وأرصدة لدى البنوك 
 27,775,000 22,960,000 26,378,478 ليةقصيرة األجل لدى مؤسسات ما ودائع

 ────────── ────────── ────────── 

و النقد   المعادل  لبيان  والنقد  المكثف فقًا  المرحلي  المالي  المركز 
 32,886,449 30,942,199 31,480,883 المجمع 

 (51,958) (53,113) (53,113) ناقصاً: نقد محتجز 
 ────────── ────────── ────────── 

المكثف قد  الن المرحلي  النقدية  التدفقات  لبيان  وفقًا  المعادل  والنقد 
 32,834,491 30,889,086 31,427,770 المجمع 

 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

بالنقد   الحتفاظ  المعادليتم  كويتي د  463,734بمبلغ    والنقد  ود  479,610:  2021ديسمبر    31)  ينار  كويتي  مارس    31ينار 
 (. 11دينار كويتي( لدى أحد المساهمين الرئيسيين )إيضاح  270,247: 2021



 

 واالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة جارةشركة أعيان لإل
 

 ر مدققة(لمجمعة )غيلمعلومات المالية المرحلية المكثفة اإيضاحات حول ا
 2022 ارسم  31في للفترة المنتهية وكما في 

 

 

13 
 

 ةاستثمار في شركات زميل          -9
 

 : لمجمعةالمكثفة ا للمجموعة كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية الجوهريةأ( يعرض الجدول التالي الشركات الزميلة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 112,822:  2021ديسمبر    31دينار كويتي )  112,822مة الدفترية لالستثمار في الشركة الزميلة شهرة بمبلغ  تتضمن القي 1
 كويتي(.   دينار 112,822: 2021 مارس 31كويتي و رادين

 
٪ من حقوق ملكية 20. رغم أن المجموعة تمتلك حاليًا أقل من  أريكشركة  من حصة الملكية في    ٪115.ة  المجموع  تمتلك 2

تأثيًرا  أريكة  شرك تمارس  تزال  ل  أنها  اإلدارة  قررت  فقد  مساهمت  ملموًسا،  خالل  من  فيها  المستثمر  الشركة  ها  على 
: الستثمارات في 28لى معيار المحاسبة الدولي   عبناءً ،  أريك شركة  في مجلس إدارة    مديريها المعينينلالنشطة  كة  مشارالو

 أريكشركة  ، وبناًء عليه، قامت المجموعة بالمحاسبة عن حصتها في  المحاصة  شركاتتحليل معايير  والشركات الزميلة  
باستخدام طريقة   زميلة  في شركة  الملككاستثمار  الحقوق  لمعيار  وفقًا  للمحاسبة  الدولي  ية  الستثما28محاسبة  في رات  : 

 المحاصة.  وشركاتالشركات الزميلة 
 

ملكية  14.8المجموعة  تلك  تم 3 أنشركة  ٪ من حصة  أقل من    توازن. رغم  تمتلك حاليًا  ملكية  20المجموعة  ٪ من حقوق 
تأثيًراشركة   تمارس  تزال  ل  أنها  اإلدارة  قررت  عل  توازن،  نظرً كبيًرا  فيها  المستثمر  الشركة  في ى  المجموعة  لتمثيل  ا 
:  28الدولي    لمعيار المحاسبةوالعمليات ذات الصلة، بناًء على  والمشاركة في القرارات المتعلقة باألنشطة    ارةاإلدمجلس  

الزميلة   الشركات  في  عن  المحاصة  وشركاتالستثمارات  بالمحاسبة  المجموعة  قامت  عليه،  وبناًء  في  ،  ركة  شحصتها 
الستثمارات    :28للمحاسبة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي    كيةالملميلة باستخدام طريقة حقوق  زكاستثمار في شركة    توازن

   ة.المحاص وشركاتفي الشركات الزميلة 
 

 ب( الحركة في القيمة الدفترية لالستثمار في شركات زميلة هي كالتالي: 
 

 
  مارس 31

2022   

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2021 
 مارس  31

 2021 

   ويتيدينار ك دينار كويتي   يتي ودينار ك 

    

 8,497,741 8,497,741 11,141,315 في بداية الفترة/ السنةكما  

     - 2,223,429     - إضافات  

إعادة التصنيف من أصل مالي مدرج بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  

 - 3,551,980     - الشاملة األخرى 

 (1,253,874) (1,392,564) 105,668 في النتائج  حصة

     - (19,123) (27,826) دات الشاملة األخرى يرااإل  حصة في

 (125,007) (122,768)     - توزيعات أرباح مستلمة من الشركات الزميلة

     - (738,991)     - مستلم من الشركات الزميلةالتخفيض رأٍس المال 

     - 66,179     - ض القيمة رد مخصص انخفا صافي

     - (882,760)     - لة استرداد/ بيع شركات زمي

 (35,089) (41,808) (35,008) تعديالت تحويل عمالت اجنبية  
 ────────── ────────── ────────── 

 7,083,771 11,141,315 11,184,149 كما في نهاية الفترة/ السنة

 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

  محتملةت  االتزامات ومطلوب -10
 

في   بمبلغ  ،  2022  مارس  31كما  بنكية  كفالت  المجموعة  مصارف  )  315,323قدمت  كويتي  :  2021ديسمبر    31دينار 

 مادية. التزامات  دينار كويتي( وليس من المتوقع أن ينشأ عنها أي 552,142: 2021 مارس 31ار كويتي ودين 301,672

 ة  يسيالرئاألنشطة  حصة الملكية %   س بلد التأسي   االسم

  
 مارس 31

2022   
ديسمبر  31

  2021 مارس 31 2021
  ي  دينار كويت دينار كويتي   دينار كويتي   

شركة عمان للخدمات اللوجستية  
 خدمات لوجستية  %50.0 %50.0 %50.0 عمان   1المتكاملة ش.م.ع.م. 

 عقارات  %15.1 %15.1 %15.1 الكويت     2ارية ش.م.ك.ع. أعيان العقشركة 
 شركة قابضة      - %14.8 %14.8 الكويت   3 )مقفلة( ش.م.ك.  زن القابضةتواركة ش



 

 واالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة جارةشركة أعيان لإل
 

 ر مدققة(لمجمعة )غيلمعلومات المالية المرحلية المكثفة اإيضاحات حول ا
 2022 ارسم  31في للفترة المنتهية وكما في 
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 طراف ذات عالقة إفصاحات األ -11
 

هذه ت  إلفصاحاتا  تمثل  التي  مالمعامالت  بمت  )ع  األطراف  والشركات  العض  مجلس  المساهمين  الزميلة  وأعضاء  رئيسيين 

  يمثلون المالكين الرئيسيين لها   التي  شركاتاليين في المجموعة وأفراد عائالتهم من الدرجة األولى وتنفيذال  والمسؤوليناإلدارة  

السياق الطبيعي ألعمالها. يتم الموافقة من  عة ضدخلت فيها المجمو  والتي  ا(هتأثير ملموس عليأو    سيطرة ة  سستطيعون مماريأو  

 . شركة األمال على سياسات تسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة
 

 

 أطراف أخرى مساهمون  شركات 
 أشهر المنتهية في  الثالثة 

 مارس   31

 

 2021 2022 القة ذات ع رئيسيون  زميلة  

 

 ار كويتي  دين تي دينار كوي دينار كويتي  ي تدينار كوي دينار كويتي 

المرحلي المكثف  الخسائر أو  بيان األرباح
      المجمع 

  15,969  13,973     -  13,973     - تكاليف تمويل 

)بالصافي بعد عمولة  أتعاب استشارات وإدارة
 إدارة عقارات( 

 

(3,291)  -     
 

60,359  
 

57,068  48,545  
 

 
 شركات 

   ةزميل
 مساهمون 
 رئيسيون 

  أخرى أطراف 
 ت عالقة ذا

 مارس 31
2022 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2021 
 مارس  31

2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي ار كويتيدين دينار كويتي دينار كويتي 

المرحلي   بيان المركز المالي
       : المكثف المجمع

 270,247 479,610  463,734     -  463,734    - لدى البنوكواألرصدة نقد ال

الغ مستحقة من أطراف ذات  مب
)مدرجة ضمن موجودات  عالقة

 778,811 211,719 326,940 159,815 34,682 132,443 أخرى(

 1,635,098 1,619,129 1,430,711     - 1,430,711    - دائنو تمويل إسالمي  

ذات   تحقة إلى أطرافمسمبالغ 
ات  ب)مدرجة ضمن مطلو عالقة

 176,550 93,337 85,340    -    - 85,340 أخرى(
 

 شروط وبنود المعامالت مع أطراف ذات عالقة 
أطراف المعامالت مع  تنفيذ  بناءً   يتم  اإلدارة.    ذات عالقة  قبل  من  معتمدة  في    رصدةواألعلى شروط  المعلومات    فترةالقائمة 

ً ول تحمل    نغير مكفولة بضمال اإلسالمي  ف دائني التمويخالبالمالية   للفترة المنتهية  بالنسبة  .  اد ثابتسد  جدولوليس لها    ربحا
 المستحقةلخسائر الئتمان المتوقعة المتعلقة بالمبالغ  يةإضاف ، لم تسجل المجموعة أي مخصصات2021و 2022 مارس 31في 
 ذات عالقة.   طرافألاأو إلى  المستحقة من رصدةألم أي ضمانات لاستالأو  ذات عالقة. ولم يتم تقديم أطرافمن 

 

 ة العليا دارموظفي اإل مع مالتالمعا

اإل موظفو  اإلداريتضمن  مجلس  أعضاء  العليا  الرئيسيين  دارة  واألعضاء  اإلة  تخطيط  دارفي  ومسئولية  سلطة  لديهم  ممن  ة 

 لمجموعة. وتوجيه ومراقبة أنشطة ا
 

 ة العليا كان كما يلي: دارموظفي اإل  معت قيمة المعامال إجماليإن 
 

 رس ما 31ي الثالثة أشهر المنتهية ف 

 2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي 

   مكافأة موظفي اإلدارة العليا: 

 478,146 528,835 قصيرة األجل رواتب ومزايا 

 23,066 26,768 مكافأة نهاية الخدمة  

 ───────

── 
───────

── 
 

555,603 501,212 

 ═══════ ═══════ 
 
 



 

 واالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة جارةشركة أعيان لإل
 

 ر مدققة(لمجمعة )غيلمعلومات المالية المرحلية المكثفة اإيضاحات حول ا
 2022 ارسم  31في للفترة المنتهية وكما في 
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 القطاعات   تمعلوما -12
 

عات ضمن هذه القطا  الرئيسيةخدمات  النشطة وإن األ  .قطاعات أعمال رئيسية  أربعإلى    المجموعة  تنظيمتم  ية،  ألغراض اإلدار
 كما يلي: هي 

 

  :فراد.الشركات واألمن العمالء إلى  من المنتجات اإلسالمية مجموعةتقديم التمويل اإلسالمي 

 

   ذات أو    ستثمارات ذات العمليات المماثلةفراد والواألكات  العمالء من الشرإلى    معداتلتأجير السيارات واالتأجير:  قطاع

 . الصلة

 

 الستثمار في العقاراتوبيع الشراء وال: إدارة العقارات.  

 

 الخاصة الموجودات:  االستثمارات  الزم  وإدارة  والشركات  التابعة  الشركات  للمجموعةعمليات  عمليات    يلة  )باستثناء 

 وإدارة الصناديق والمحافظ. ت الزميلة(ركاوالشلمتعلقة بالشركات التابعة االتأجير 



 

 واالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة جارةشركة أعيان لإل
 

 ضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(إي
 2022 مارس 31في منتهية كما في وللفترة ال
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 معلومات القطاعات )تتمة( -12

 
 التمويل 

 اإلسالمي 
 ع قطا

 التأجير 
  

 العقارات  

االستثمارات   
الخاصة وإدارة  

 المجموع  أخرى الموجودات 

 نار كويتييد دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

       2022مارس  31نتهية في الم شهرأ فترة الثالثة

 4,749,602    - 1,285,443 497,407 2,962,675  4,077 اإليرادات
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 

 2,597,950 (209,143) 721,011 326,206 1,747,273 12,603 ربح )خسارة( القطاع 
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 

 (2,254,036)    - (1,706) (267,457) (1,984,873)    - الستهالك  
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 

 (328,379)    -    - (328,379)    -    - إطفاء حقوق تأجير 
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 

       

       2022 مارس 31

 138,970,757 15,712,479 32,915,637  21,237,745 69,104,896    - الموجودات اجمالي 
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 

 35,956,756 17,251,890 3,533,461  4,155,008 11,016,397    - المطلوبات الي اجم
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 

 91,005   - 91,005   -   -   - الشهرة 
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 

 

 

 التمويل 
 سالمي اإل

 قطاع  
 التأجير 

  
 ات  العقار

الستثمارات   
ارة  دالخاصة وإ
 ع المجمو أخرى الموجودات 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ار كويتي دين 

       

       2021 ديسمبر 31

 138,158,219 15,109,159 33,247,691 21,743,787 68,057,582 - اجمالي الموجودات
 ════════ ════════ ════════

═ 

════════

═ 

════════ ════════

 36,920,889 17,074,013 3,905,032 4,234,084 11,707,760 - اتاجمالي المطلوب ═
 ════════ ════════ ════════

═ 

════════

═ 

════════ ════════

 91,005 - 91,005 - - - الشهرة  ═
 ════════ ════════ ════════

═ 

════════

═ 

════════ ════════

═  



 

 واالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة جارةشركة أعيان لإل
 

 ضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(إي
 2022 مارس 31في منتهية كما في وللفترة ال
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 تتمة()معلومات القطاعات   -12

 
 التمويل 

 اإلسالمي 
 طاع  ق
 تأجير ال

  
 العقارات 

الستثمارات   
الخاصة وإدارة  

 المجموع  أخرى الموجودات 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي دينار  دينار كويتي  

       2021مارس  31ية في فترة الثالثة المنته 

 2,804,375 530,436 (607,567) 265,841 2,613,350 2,315 اإليرادات
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 

 2,454,011 2,177,012 (1,296,378) 128,829 1,470,273 (25,725) خسارة )ربح( القطاع  
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 

 (2,264,553)   -   - (267,541) (1,997,012)   - هالك  الست
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 

 (328,379)    -    - (328,379)    -    - إطفاء حقوق تأجير 
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 

        2021 مارس 31

 143,266,316 13,165,861 34,622,976 21,563,787 73,913,692    - الموجودات  اجمالي
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 

 37,251,964 15,476,049 6,200,031 4,218,381 11,321,027 36,476 بات المطلواجمالي 
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 

 91,005   - 91,005   -   -   - الشهرة 
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 



 

 لتابعةا اكاتهواالستثمار ش.م.ك.ع. وشر جارةكة أعيان لإلشر
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
 2022 مارس 31في ي وللفترة المنتهية كما ف
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 القيمة العادلة قياس  -13
 

في    المشاركينظمة بين  يل التزام ضمن معاملة منلتحو  التزام   سداد أو    مة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه لبيع أصلإن القي

 السوق في تاريخ القياس.
 

 دول الهرمي للقيمة العادلةجال

ل الهرمي للقيمة العادلة  اإلفصاح عنها ضمن الجدوأو    يتم العتراف بهاكافة الموجودات المالية وغير المالية التي  نيف  تص  يتم

 لقياس القيمة العادلة ككل كما يلي: أقل مستوى من المدخالت الجوهريةإلى  استنادا
 

  المطلوبات المماثلة؛أو  للموجوداتطة النش)غير المعدلة( في األسواق  المعلنة األسعار السوقية: 1المستوى 

   بشكل    ملحوظاالقيمة العادلة  على قياس    الجوهريذات التأثير    امدخالتهأقل مستوى لالتقييم التي يكون  : أساليب  2المستوى

 ؛ و غير مباشر أو مباشر

  ملحوظغير   مة العادلةلقياس اات التأثير الجوهري على قيذلمدخالتها  أقل مستوىيكون  التقييم التي: أساليب 3المستوى. 
 

كرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت  المدرجة بالقيمة العادلة على أساس مت   والمطلوبات بالنسبة للموجودات  

ت الجوهرية بالنسبة لقياس  أقل مستوى من المدخالإلى    اً صنيف )استنادل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التبين مستويات الجدو

 العادلة ككل( في نهاية كل فترة معلومات مالية.  مة القي
 

في   تغييرات  أي  هناك  تكن  التقييإجراءلم  اات  قياس  في  المستخدمة  المجموعة  لدى  المدخالت  وأنواع  التقييم  وأساليب  لقيمة م 

 الفترة.العادلة خالل 
 

ً فيما يلي ملخص األ المقاسة وفقا المالية  العادلة على أساس    دوات  الدفترية مقاربة ر بمتكرللقيمة  قيمتها  التي تعتبر  خالف تلك 

 بشكل معقول لقيمتها العادلة:

 

 

 عادلة بواسطة قياس القيمة ال

 

أسعار معلنة في  
 أسواق نشطة 

مدخالت جوهرية  
 ملحوظة 

ت جوهرية  مدخال
  ملحوظة غير 

  

 اإلجمالي  (3)المستوى  (2ى )المستو  (1)المستوى 

 

 دينار كويتي ويتير كدينا دينار كويتي دينار كويتي

      2022 مارس 31
     

     :بالقيمة العادلة مقاسةموجودات 
     

     :أسهمفي  اتتثماراس

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 1,958,827 1,011,518 919,629 27,680 الخسائراألرباح أو 

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

إلى   هناك أي تحويلمن قياسات القيمة العادلة خالل الفترة كما لم يكن    2والمستوى    1اك أي تحويالت بين المستوى  هن  يكن  لم

 . 2022 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةرة من قياسات القيمة العادلة خالل فت 3من المستوى أو 
 

 

 قياس القيمة العادلة بواسطة 

 

أسعار معلنة في  
 طة أسواق نش

ت جوهرية  دخالم
 ملحوظة 

مدخالت جوهرية  
  غير ملحوظة 

  

 الي اإلجم (3)المستوى  (2)المستوى  (1)المستوى 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

     )مدققة(  2021ديسمبر    31  
     

     : ة العادلةبالقيم مقاسةموجودات 
     

     ارات في أسهم:ماستث

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل   ليةت ماموجودا

 1,972,864 1,011,518 932,241 29,105 األرباح أو الخسائر
 

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



 

 لتابعةا اكاتهواالستثمار ش.م.ك.ع. وشر جارةكة أعيان لإلشر
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
 2022 مارس 31في ي وللفترة المنتهية كما ف
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 )تتمة( لعادلةقياس القيمة ا -13
 

 )تتمة(  ةالجدول الهرمي للقيمة العادل

 

 

 دلة بواسطة اقياس القيمة الع

 

في  أسعار معلنة 
 ق نشطة سواأ

مدخالت جوهرية  
 ملحوظة 

مدخالت جوهرية  
  غير ملحوظة 

  

 اإلجمالي  (3وى )المست (2)المستوى  (1)المستوى 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

     2021 مارس 31

     :أسهمفي  اتاستثمار

لعادلة من خالل  اجودات مالية مدرجة بالقيمة مو

 5,474,865 5,474,865     -     - األخرى  ملةالشااإليرادات 

العادلة من خالل  موجودات مالية مدرجة بالقيمة 

 2,484,357 1,201,476 929,388 353,493 رباح أو الخسائراأل

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

 353,493 929,388 6,676,341 7,959,222 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

الهرمي لقياس   من الجدول  3المصنفة ضمن المستوى  للبنود    في القيمة العادلة  جميع الحركاتمطابقة  دول التالي  الجوضح  ي
 :ة المجمعةفية المكث لالمرح ماليةلبين بداية ونهاية فترة المعلومات ا القيمة العادلة

 

 

مدرجة بالقيمة   موجودات مالية
الل األرباح أو  خالعادلة من  

 الخسائر 

 ويتير كدينا 
  

 1,011,518 2022يناير  1كما في 

     -   القيمة العادلةالتغير في 

 

─────────── 

 1,011,518 2022 مارس 31كما في 
 

═══════════ 
 

 

موجودات مالية  
القيمة  مدرجة ب

العادلة من خالل  
اإليرادات الشاملة  

 ألخرى ا

موجودات مالية  
بالقيمة   مدرجة

العادلة من خالل  
أو  اح ألربا

 المجموع   الخسائر  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
    

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

 2,657,540     - 2,657,540 إضافات 

 (1,988,028)     - (1,988,028) ادات استبع

 (1,458,303)     - (1,458,303) األخرى ت الشاملة االقياس المسجلة ضمن اإليرادإعادة 

 (189,958) (189,958)     - األرباح أو الخسائر إعادة القياس المسجلة ضمن

 (3,551,980)      - (3,551,980) شركات زميلةالمعاد تصنيفه إلى 
 

─────────── ─────────── ─────────── 

 1,011,518 1,011,518     - 2021 ديسمبر 31كما في 
 

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

 



 

 لتابعةا اكاتهواالستثمار ش.م.ك.ع. وشر جارةكة أعيان لإلشر
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
 2022 مارس 31في ي وللفترة المنتهية كما ف
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة -13
 

 )تتمة(  الجدول الهرمي للقيمة العادلة

  

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة  

العادلة من خالل  
اإليرادات الشاملة  

 خرى األ

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة  

خالل   العادلة من
األرباح أو  

 لمجموع  ا الخسائر  

 دينار كويتي  ويتي ر كدينا دينار كويتي   
     

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

 2,657,540     - 2,657,540  إضافات 

 (1,587,420)     - (1,587,420)  استبعادات 

 63,974     - 63,974  خرى األادة القياس المسجلة ضمن اإليرادات الشاملة إع
  

─────────── ─────────── ─────────── 

 6,676,341 1,201,476 5,474,865  2021 مارس 31كما في 
  

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

تتضمن أساليب التقييم  يمة العادلة باستخدام أساليب تقييم مناسبة. قد  ، يتم تقدير الق3بالنسبة للموجودات المصنفة ضمن المستوى  
 تقييم أخرى.   أساليبأو    مماثلة  لموجوداتالقيمة العادلة الحالية  إلى    الرجوعأو    تكافئةالمروط  ذات الشم معامالت السوق  ااستخد

 ً هذا التحليل، ل يوجد إلى    %. استناداً 5نسبة  تحليل للحساسية عن طريق تنويع عوامل المدخالت ب  إجراء بقامت المجموعة أيضا
 ة.مجمعلية المرحلية المكثفة الاثير مادي على المعلومات المتأ
 

بالتكلف المدرجة  المالية األخرى  لألدوات  الدفترية  القيمة  أن  تقييم  إلى  اإلدارة  المطفأة ل تختلفانتهت  بصورة جوهرية عن   ة 
إلى    تسعيرها على الفور استناداً   دات والمطلوبات ذات استحقاق قصير األجل أو يعادقيمتها العادلة حيث إن معظم هذه الموجو

الطلب ل ق. إن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ذات خاصية الستحقاق عند  لسوفي احركة معدلت الربح  
 متها السمية. تقل عن قي

 

 الحق  حدث 14
 

اجتماع مجلس    لعلى القتراح المقدم من قب  غير العادية  العموميةساهمون في اجتماع الجمعية  ، وافق الم2022أبريل    6في  

دينار    71,403,882دينار كويتي في رأس المال من    5,000,000بتخفيض جزئي بمبلغ    2022فبراير    6ي  د فمنعقاإلدارة ال

 100بسعر  سهًما    664,038,824هًما إلى  س  714,038,824سهم من    50,000,000دينار كويتي )  66,403,882كويتي إلى  

للسهم عفلس  النقدي  التوزيع  طريق  عن  منل(  اعتباًرا  المساهمين  الموافقات   2022و  ماي  15  ى  جميع  على  الحصول  بعد 

 التنظيمية الالزمة. 

 


