


المجمعةالمكثفةتقریر المراجعة حول المعلومات المالیة المرحلیة 
دارةاإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس  

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

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

وبیاني األرباح أو الخسائر والدخل الشامل المرحلیین 2020یونیو30المجموعة") كما في "بـ وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا معا 
في المكثفین المجمعین المتعلقین بھ لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین بذلك التاریخ، وبیاني التدفقات النقدیة والتغیرات

إن إدارة الشركة األم ھي المسؤولة عن إعداد  حقوق الملكیة المرحلیین المكثفین المجمعین لفترة الستة أشھر المنتھیة بذلك التاریخ. 
. إن مسئولیتنا ھي التعبیر عن 2المبین في إیضاح اإلعدادھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة وعرضھا وفقًا ألساس 

عتنا لھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. ج نتیجة مرا

نطاق المراجعة
مستقلالمراقب الحساباتمراجعة المعلومات المالیة المرحلیة المنفذة من قبل "2410قد قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعیار الدولي ل

إلى الموظفین رئیسیةفي توجیھ االستفسارات بصفة یةل" المتعلق بمھام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالیة المرح للشركة
المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق اإلجراءات التحلیلیة واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل 

ل على تأكید بأننا على علم بكافة والتدقیق الذي یتم وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة وعلیھ، فإنھ ال یمكننا الحصنطاقبشكل كبیر من
األمور الھامة التي یمكن تحدیدھا في التدقیق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأیاً یتعلق بالتدقیق.

النتیجة 
م لم یرد إلى علمنا ما یستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة المرفقة لم یتفإنھ ، استنادًا إلى مراجعتنا 

.2المبین في إیضاح اإلعدادإعدادھا، من جمیع النواحي المادیة، وفقاً ألساس 

التأكید على أمر
للمخاطر لدیھا انكشاف حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة والذي یبین أن المجموعة 12نلفت االنتباه إلى إیضاح 

فیما یتعلق بھذا  معدلةتلیسنتیجتنا أرصدة دائني التمویل اإلسالمي وتتفاوض حالیا مع المقرضین حول التسویة النھائیة. إن عن
األمر.































 

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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
 2020 يونيو 30في كما في وللفترة المنتهية 

 

 

16 
 

 معلومات القطاعات )تتمة( -15

 
 تمويلال
 سالمياإل

 قطاع 
 التأجير

  
 عقارات ال

تثمارات االس 
وإدارة  الخاصة

 المجموع أخرى الموجودات

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

        2020 يونيو 30في كما 
       

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

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

 91,005     - 91,005     -     -     - الشهرة 
 

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

       2020يونيو  30الستة أشهر المنتهية في 
       

 5,194,702     - 805,896 700,412 3,682,618 5,776 اإليرادات
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 (4,544,303) (386,525) (3,400,314) (514,547) (128,941) (113,976) النتائج
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 (5,364,994)     - (40,210) (873,185) (4,451,599)     - االستهالك واإلطفاء
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 
 
 

 التمويل
 اإلسالمي

 قطاع 
 أجيرالت

  
 العقارات 

االستثمارات  
الخاصة وإدارة 

 المجموع أخرى الموجودات
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

        2019 يونيو 30كما في 
       

 304,260,685 20,788,754 129,053,680 74,867,128 79,544,283 6,840 الموجودات 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 186,862,972 12,391,533 79,753,213 31,276,334 62,735,934 705,958 المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 1,036,879     - 91,005     - 945,874     - الشهرة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
       

       2019يونيو  30الستة أشهر المنتهية في 
 6,588,904     - 259,901 1,700,371 4,617,789  10,843  اإليرادات

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

 (1,851,557) 214,653  (3,476,874) 622,328 854,588 (66,252)  النتائج
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 (5,853,429)     - (35,137) (1,092,260) (4,726,032)     - االستهالك واإلطفاء
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 



 

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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
 2020 يونيو 30في كما في وللفترة المنتهية 
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 ومات القطاعات )تتمة(معل -15

 
 التمويل

 اإلسالمي
 قطاع 

 التأجير

  
 العقارات 

 

االستثمارات  
الخاصة وإدارة 

 المجموع أخرى الموجودات

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

        2019 ديسمبر 31في كما 
       

 296,906,418 34,622,109 121,173,230 57,922,940 83,188,139     - الموجودات 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 191,187,122 16,405,327 89,886,534 21,443,930  62,761,518   689,813  المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 91,005     - 91,005     -     -     - رة الشه
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 














