




































































































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

  إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
  2019ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 

  

  

50  
 

  (تتمة) دائنو تمويل إسالمي   26
  

  %) سنوياً. 5: 2018% (5معدل ربح فعلي بنسبة متوسط يحمل دائنو التمويل اإلسالمي 
  

التفاوض  بالشركة األم  قامتمليون دينار كويتي ومع ذلك،  10، كان من المستحق سداد مبلغ 2019مارس  28* في 
 وافق عليها أغلبية الدائنين.  ألرصدة دائني التمويل اإلسالمي والتي "الخطة المقترحة" التسوية النهائية خطة حول

الخطة بشأن ) FSL Court، قامت الشركة األم بتقديم طلب الى المحكمة المختصة بقانون االستقرار المالي (وبالتالي
وقد تم إحالة الطلب الى   الهيكلةمن قبل رئيس الدائرة الخاصة بطلبات إعادة  اوالتأشير عليه اتم استالمه والتي، المقترحة

 . بمزيد من التفصيل والموافقة عليه بنك الكويت المركزي لدراسته
  

المحكمة المختصة بقانون االستقرار لى إ بشأن الخطة المقترحة طلبهاقامت الشركة األم بتقديم ، 2019 مارس 3في 
رفض الطلب المقدم من   2019ديسمبر  4 الجلسة المؤرخةقررت محكمة االستئناف في ). ولكن FSL Courtالمالي (

  . الخطة المقترحةبشأن الشركة األم 
  

وتفسيره تطبيق القانون بالرغم مما ورد أعاله، قامت الشركة األم بالطعن أمام محكمة التمييز استناداً إلى الخطأ في 
من وطلبت تعليق تنفيذ حكم االستئناف  المضاد بالطعن  المحكمة الخاطئ. عالوة على ذلك، قامت الشركة األم واستدالل

ومن المتوقع، استناداً إلى استشارة قانونية تم استالمها، أن  . 2020يناير  5خالل تعليق االستئناف الذي تم اعتماده في 
   ييز الطعن المضاد بعين االعتبار.  تأخذ محكمة التم

 
وفقا لما تم االتفاق عليه دائني التمويل اإلسالمي للشركة األم مكفولة بضمانات في صورة عقارات استثمارية  أرصدةإن 1

مليون دينار كويتي) واستثمار في  56: 2018ديسمبر  31مليون دينار كويتي ( 45بمبلغ في اتفاقيات إعادة الهيكلة 
مليون دينار كويتي) وأسهم بعض الشركات التابعة  31: 2018ديسمبر  31مليون دينار كويتي ( 17ميلة بمبلغ شركة ز
  المجمعة.

  
دائني التمويل اإلسالمي الخاصة بالشركات التابعة للمجموعة مكفولة بضمانات في صورة عقارات   أرصدةإن  2

مليون  0.6دينار كويتي)، وبعض العقارات للمتاجرة بمبلغ  مليون 21: 2018مليون دينار كويتي ( 23استثمارية بمبلغ 
في شركة تابعة مملوكة  أسهمواستثمار المجموعة في  )14(إيضاح  مليون دينار كويتي) 0.6: 2018دينار كويتي (

  بالكامل.
  

  مطلوبات أخرى   27

    
2019  

  دينار كويتي 
2018  

  دينار كويتي
    

  7,822,012  6,750,931   دائنون تجاريون
 إلى عمالء تمويل نتيجة إعادة حيازة عقارات أرصدة مستحقة

  3,551,067  3,551,067   )15(إيضاح 
  1,735,228  973,867   دائنو عقارات

  3,324,227  2,525,864   دفعات مقدماً من عمالء وتأمينات
  3,895,060  4,290,899   الموظفين المستحقة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وإجازات

 276,698 574,712   مستحقةتوزيعات أرباح 
  88,263  161,721  )31مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (إيضاح 

  7,334,048  11,439,452   أخرى  مخصصات ومصروفات مستحقة
     - 3,925,426   مطلوبات تأجير
  4,594,023  5,031,681   دائنون آخرون 

   

────────── ────────── 
  39,225,620 32,620,626  

   

══════════ ══════════ 
  

  يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية لمطلوبات التأجير لدى المجموعة والحركة خالل الفترة:  
  

    مطلوبات تأجير      
    دينار كويتي     

    

  5,140,002    2019يناير  1في 
  78,855   تكاليف تمويل 

  (1,293,431)   مدفوعات 
   ─────────  

  3,925,426    2019ديسمبر  31في 
   ═════════  

  




























