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

األرباح أو الخسائر والدخل الشامل ات وبيان 2021 مارس 31المجموعة"( كما في "بـ  يشار إليها معا  وشركاتها التابعة )

إن أشهر المنتهية بذلك التاريخ.  الثالثةلفترة  ة المتعلقة بهالمجمع ةالمكثف ةالتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية المرحليو

المبين  اإلعدادالشركة األم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقا  ألساس  ةإدار

 . إن مسئوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 2في إيضاح 
 

 نطاق المراجعة

 مستقلال مراقب الحساباتمراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل " 2410 للمعيار الدولي ا  قد قمنا بمراجعتنا وفقل
إلى  رئيسية في توجيه االستفسارات بصفة  " المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحليةللمجموعة

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

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

  نبدي رأيا  يتعلق بالتدقيق.الا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإنن
 

 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

   دارةاإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس  

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

   تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

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

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

  لنظام األساسي للشركة األم لوسيس التأ عقد لأو  ،ا والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة له 2016لسنة  1

على نشاط  ا  مادي ا  على وجه قد يكون له تأثير 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةخالل فترة  ،والتعديالت الالحقة لهما 

 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  والتعديالت الالحقة له في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنـة المصرفية والتعليمات المتعلقة به 1968لعام  32

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

 على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. ا  مادي ا  على وجه قد يكون له تأثير 2021 مارس31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 هللا العصيمي وليد عبد

 فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الخسائرأو  األرباحبيان 

  2021 مارس 31لفترة المنتهية في ل

  
 الثالثة أشهر المنتهية في 

   مارس   31
 2020 2021 إيضاحات  
 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي

    ستمرة  العمليات الم

      اإليرادات 

 5,296  2,315    إسالمي تمويل  إيرادات 
 2,529,154  2,603,015 3 التأجير  من عمليات  إيرادات 
 597,009  657,681 4 عقارات    من  إيرادات 

 247,950  159,036 5   ر دخا ادائع وو االستثمارات من   اإليرادات 
 (6,113)  (1,253,874)  حصة في نتائج شركات زميلة  

     - 530,434 10   اإلسالمي ية دائني التمويل نتيجة تسو اإليرادات تخفيض 
 53,804  41,848    وإدارة اتعاب استشارات  

 112,381  63,920    أخرى  إيرادات 
  ───────

── 
───────

──   2,804,375 3,539,481 
  ───────

── 
───────

    المصروفات  ──
 (1,547,865)  (15,969)  تكاليف تمويل  

خسائر االئتمان المتوقعة ومخصصات  الخسائر وصافي مستردات انخفاض القيمة )
 (132,360)  1,524,907 6 أخرى( 

 (1,673,914)  (1,282,096)  تكاليف موظفين  
 (93,445)  (89,985)  مصروف استهالك  

 (591,263)  17,983  روق تحويل عمالت اجنبية  ي ففا ص
 (370,817)  (398,524)    أخرى ت مصروفا 

  ───────
── 

───────
──   (243,684) (4,409,664) 

  ───────
── 

───────
 (870,183) 2,560,691  خسارة( من العمليات المستمرة قبل مخصص الضرائب الربح )ال  ──

     - (59,677)  الضرائب  
 (27,545) (47,003)  الضرائب من الشركات التابعة  

  ───────
── 

───────
 (897,728) 2,454,011  ربح )خسارة( الفترة من العمليات المستمرة  ──

  ───────
── 

───────
    العمليات الموقوفة   ──

 (508,169)     - 10 من العمليات الموقوفة  بعد الضرائب الفترة خسارة 
  ───────

── 
───────

──     
 (1,405,897) 2,454,011  ربح )خسارة( الفترة

  ═══════
══ 

═══════
    الخاصة بــ:  ══

      شركة األم حقوق الملكية الخاصة بمساهمي ال
 (976,585)  2,230,248  ارة( الفترة من العمليات المستمرة خسربح )

 (393,136)      -  خسارة الفترة من العمليات الموقوفة  
  ───────

── 
───────

──   2,230,248 (1,369,721) 
  ───────

── 
───────

    الحصص غير المسيطرة   ──
 78,857 223,763  ربح الفترة من العمليات المستمرة  

 (115,033)     -  خسارة الفترة من العمليات الموقوفة  
  ───────

── 
───────

──   223,763 (36,176) 
  ───────

── 
───────

 (1,405,897) 2,454,011  ربح )خسارة( الفترة ──
  ═══════

══ 
═══════

══ 
 7 شركة األم صة بمساهمي الوالمخففة الخا   األساسية ربحية )خسارة( السهم  

 
   فلس 2.78

 
   فلس  (1.71)

  ═══════
══ 

═══════
ن  م األم ةشركال والمخففة الخاصة بمساهمي    األساسيةربحية )خسارة( السهم  ══

 فلس   (1.22)   فلس 2.78 7 ت المستمرة العمليا
  ═══════

══ 
═══════

والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة الم من العمليات   األساسيةخسارة السهم   ══
   فلس  (0.49)   فلس   0.00  7 الموقوفة  

  ═══════ ═══════ 
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 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

  2021 مارس 31 فية يهالمنت رةللفت

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

   مارس   31

 2021 2020 
 دينار كويتي  دينار كويتي 
   

 (897,728) 2,454,011 خسارة( الفترة من العمليات المستمرة ربح )
 ────── ────── 

   من العمليات المستمرة   أخرى شاملة   إيرادات )خسائر(  

   : سائر في فترات الحقةالخ أو  األرباح إلى  تصنيفها   إعادة م تيس  رى خ أ شاملة   إيرادات )خسائر( 

 208,579 (44,642) عمليات اجنبية  جة من تحويل  فروق التحويل النات
 ────── ────── 
 (44,642) 208,579 
 ────── ────── 

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

الشاملة   اإليرادات ل خالالمصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من  أسهم الربح من االستثمارات في  فيا ص

     - 214,289   األخرى 
 ────── ────── 

 208,579 169,647 للفترة من العمليات المستمرة    أخرى شاملة   إيرادات 
 ────── ────── 

 (689,149) 2,623,658 ليات المستمرة عم لا ة من ترالشاملة للف )الخسائر(    اإليرادات اجمالي  
 ────── ────── 
   

 (508,169)     - سارة الفترة من العمليات الموقوفة  خ
 ────── ────── 

   من العمليات الموقوفة    أخرى شاملة   إيرادات 

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

 49,591     - لشركات زميلة   أخرى شاملة   دات ارإيحصة في 

 104,809     - عمليات أجنبية  تحويل   ويل الناتجة من فروق التح 
 ────── ────── 
 -     154,400 
 ────── ────── 

   الخسائر في فترات الحقة: أو  األرباح إلى  لن يعاد تصنيفها  أخرى شاملة   إيرادات 

  اإليرادات كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل ة  فن المص أسهم ستثمارات في ال صافي الربح من ا

 4,224     -   األخرى الشاملة 
 ──────

─── 
──────

 158,624     - للفترة من العمليات الموقوفة    أخرى املة  ش إيرادات  ───
 ────── ────── 

 (349,545)     - اجمالي الخسائر الشاملة للفترة من العمليات الموقوفة  
 ────── ────── 

 (1,038,694) 2,623,658 )الخسائر( الشاملة للفترة   رادات ي إل ااجمالي  
 ══════ ══════ 

   الخاص بــ: 

     شركة األم حقوق الملكية لل

 (875,321)  2,425,832 )الخسائر( الشاملة للفترة من العمليات المستمرة   اإليراداتاجمالي 

 (231,937)      - للفترة من العمليات الموقوفة   ة ل الخسائر الشاماجمالي 
 ────── ────── 
 2,425,832 (1,107,258) 
 ────── ────── 

   الحصص غير المسيطرة  

  186,172  197,826 اليرادات الشاملة للفترة من العمليات المستمرة  ااجمالي 

 (117,608)      - اجمالي الخسائر الشاملة للفترة من العمليات الموقوفة  
 ────── ────── 
 197,826 68,564 
 ────── ────── 
   

 (1,038,694) 2,623,658 )الخسائر( الشاملة للفترة   اإليرادات اجمالي  
 ══════ ══════ 
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 دقق()غير م المرحلي المكثف المجمع بيان التدفقات النقدية

  2021 مارس 31لفترة المنتهية في ل

  

 المنتهية في    أشهر  ثةثالال
 مارس   31

  2021 2020 
 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاحات  

    التشغيل   أنشطة 

 (870,183)  2,560,691   رة الضرائب من العمليات المستم )الخسائر( قبل   ح االربا 
 (506,356)  -  الخسارة قبل الضرائب من العمليات الموقوفة  

  ──────── ──────── 
 (1,376,539) 2,560,691  )الخسائر( قبل الضرائب  ح ربا اال 

    : )الخسائر( قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدية  ح االربا تعديالت غير نقدية لمطابقة  
 2,885,015 2,592,932  فاء  استهالك واط

 - (530,434) 10   اإلسالمي ئني التمويل  تخفيض نتيجة تسوية دا إيرادات 
 163,510 (1,524,907)  المتوقعة والمخصصات   ن لقيمة وخسائر االئتماا   اض خف انصافي خسائر  

 (464,046) (625,459)  ربح من بيع ممتلكات ومعدات  
 (282,670) (159,036) 5   ادخار ات من استثمارات وودائع  د ااير 

 637,825 1,253,874  حصة في نتائج شركات زميلة  
 591,263 (17,983)  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية  

 196,070 83,911  للموظفين    نهاية الخدمة  مخصص مكافأة 
 1,722,698 15,969  ليف تمويل تكا 

  ──────── ──────── 
  3,649,558 4,073,126 

    ي موجودات ومطلوبات التشغيل: ت ف التغيرا 
 34,323 18,498    إسالمي مدينو تمويل 

 (333,079) (704,941)  موجودات أخرى  
 (548,465) 218,052  ت أخرى  وبا مطل

  ──────── ──────── 
 3,225,905 3,181,167  الناتجة من العمليات  التدفقات النقدية  

 (38,476) (133,655)  مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة  
  ──────── ──────── 

 3,187,429 3,047,512  التشغيل    أنشطة ة من تجصافي التدفقات النقدية النا
  ──────── ──────── 

    االستثمار   أنشطة 
 - 1,200,000  تابعة  المحصل من بيع شركة 

 - (2,657,540)    األخرى الشاملة   اإليرادات شراء موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 39,887 -  المحصل من بيع/ استرداد استثمار في شركات زميلة  

 (131,581) -  شراء عقارات استثمارية  
 272,349 129,450    ادخار ئع  امستلمة من استثمار وود   إيرادات 

 14,116 6,003  مستلمة    أرباح توزيعات 
 207,950 125,007  من شركات زميلة  مستلمة    أرباح توزيعات 

 (4,497,828) (4,431,496)  شراء ممتلكات ومعدات  
 2,717,710 3,603,157  ممتلكات ومعدات  المحصل من بيع  

 (1,171) -  د بنكي مقيد  ة في رصي الحرك 
  ──────── ──────── 

 (1,378,568) ( 2,025,419)  االستثمار    أنشطة صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 
  ──────── ──────── 

    تمويل ال  أنشطة 
 (137,099) -  تكاليف تمويل مدفوعة  

 (939,932) (1,435,656)    إسالمي صافي سداد دائني تمويل  
 (355,605) ( 352,011)  طلوبات تأجير  داد مس

 (31,481) (199,845)  الحصص غير المسيطرة  إلى    مدفوعة   أرباح توزيعات 
 (4,959) -  صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة  

  ──────── ──────── 
 (1,469,076) ( 1,987,512)  تمويل  ال  أنشطة صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 

  ──────── ──────── 
 339,785 (965,419)  نقد المعادل لصافي )النقص( الزيادة في النقد وا 

 51,333,942 33,799,910  يناير    1معادل كما في النقد والنقد ال 
  ──────── ──────── 

 51,673,727 32,834,491 8 مارس    31كما في  النقد والنقد المعادل 
  ════════ ════════ 

 

 



 

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

 

 ه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. شكل جزًءا من هذت 18إلى  1ة من إن اإليضاحات المرفق
 

7 

 

 )غير مدقق(ية المرحلي المكثف المجمع ان التغيرات في حقوق الملكيب

  2021 مارس 31لفترة المنتهية في ل
    شركة األم الخاصة بمساهمي ال  

 
 رأس  
 المال 

احتياطي  
   عاماحتياطي    اجباري

   أسهم
 خزينة 

 احتياطي  
 خزينة  أسهم

إعادة   فائض
 تقييم

 موجودات 

ي  ياطاحت
 تحويل

عمالت  
 ةأجنبي

اطي  احتي
 القيمة العادلة 

تأثير  
التغيرات  
ة في  المتراكم 
  احتياطي
شركات  

 يلة مز

مرحلة    أرباح
)خسائر  
 متراكمة( 

المجموع  
 الفرعي  

الحصص غير  
 المسيطرة  

حقوق   مجموع 
 الملكية  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  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   2020يناير   1في  كما 

 2,454,011 223,763 2,230,248 2,230,248     -     -     -     -     -     -     -     -     -   السنة ربح 

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

 ───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

─────── 

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

     -     -     - 150,315     - (150,315)     -     -     -     -     -     -     - البيع   المرحلة عند  األرباح إلى    المحول 

الحصص  إلى   عة مدفو أرباح توزيعات  

 (199,845) (199,845)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - غير 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   2021مارس    31كما 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  

 (1,405,897) (36,176) (1,369,721) (1,369,721)     -     -     -     -     -     -     -     -     - خسارة الفترة  

 367,203 104,740 262,463     - 49,591 2,575 210,297     -     -     -     -     -     -   للفترة   أخرى شاملة   إيرادات 

 ───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───── 

)الخسائر( الشاملة   اإليرادات اجمالي  

 (1,038,694) 68,564 (1,107,258) (1,369,721) 49,591 2,575 210,297     -     -     -     -     -     - للفترة 

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

التغير في حصة الملكية في شركات  

 (4,959) (8,770) 3,811 3,811     -     -     -     -     -     -     -     -     - تابعة  

 ───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

─────── 

 104,644,162 37,332,543 67,311,619 (21,541,844) (506,092) (53,216) 90,420 7,918,469 2,678,070 (11,339,726) 8,661,656     - 81,403,882   2020مارس   31كما في  

 ═══════ 

 

 

 

 

 

 

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

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

قرار ل وفقاً  2021 مارس 31المنتهية في  أشهر لفترة الثالثة ("موعةمج ال" بـ ا يشار إليها معً )وشركاتها التابعة ( "األم

 .2021ريل اب 29 بتاريخ شركة األملامجلس إدارة 
 

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 ، وافق المساهمون على التخفيض الجزئي 2021ابريل  4 العادية المنعقد بتاريخاجتماع الجمعية العمومية غير في 

ءا على وذلك بنا دينار كويتي  71,403,882إلى  دينار كويتي 81,403,882تي من دينار كوي 10,000,000المال بمبلغ 

 .  2021فبراير  4 بتاريخعقد مناعه المتاج في  اإلدارةتوصية مجلس 
 

شركة الكويت. إن الها متداولة علناً في بورصة أسهمتأسيسها في دولة الكويت وتم  عامةهي شركة مساهمة  شركة األمإن ال

 يقع المركز الرئيسي. على التوالي استثماركشركة تمويل وهيئة أسواق المال و  يت المركزيابة بنك الكوتخضع لرق ماأل

  دولة الكويت وعنوانها البريدي المسجل ص.ب. ، 13027، الري محمد بن القاسمقر شركة أعيان، شارع م ركة فيلشل

 .13015، الصفاة 1426
 

مارات المالية والعقارات للمتاجرة والعقارات االستثمارية جاالت االستثالكويت في متعمل المجموعة بصورة رئيسية في 

ديسمبر   31للمجموعة للسنة المنتهية في ة السنوية البيانات المالية المجمع فيتفصيل الب كما هو مبين جارةوأنشطة اإل

2020 . 
 

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

 .  األم
 

 والشركات التابعة الرئيسية التالية:  شركة األمالمالية للومات علالمعة جملمالمرحلية المكثفة اية تتضمن المعلومات المال
 

  
 
 

 النشاط  
 بلد

 التأسيس 

 حصة الملكية % 

 التابعة   اسم الشركة
مارس   31

2021 

 ة( )مدقق
ر  ديسمب  31

2020 
مارس   31

2020 
      

    -    - الكويت الخدمات العقارية 1سي(  ر ى  )أ  ..م.ك.عشركة أعيان العقارية ش

 

61% 

 2"(مبرد)" .شركة مبرد القابضة ش.م.ك.ع

تجارة وتأجير 

 %41.9 %41.9 الكويت   معدات ثقيلة 

 

50.5% 

  شركة توازن القابضة ش.م.ك. )مقفلة( 

    -    - الكويت ةشركة قابض  1 )"توازن"(

 

100% 

 %100 %100 الكويت  جارةأنشطة اإل . )قابضة(القابضة ش.م.ك جارةإللشركة أعيان 

 

100% 

 %100 %100 الكويت الخدمات العقارية ش.ش.و.  شركة بوابة الشرق العقارية

 

100% 

 %84 %77.1 %77.1 الكويت الخدمات العقارية شركة محاصة –مول الجهراء 

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

)محتفظ بها بصورة غير مباشرة من خالل ايه 

 %61    -    - يتالكو يارعقالتمويل ال 1سي( أيار 

محتفظ )  العقاري ش.م.ك. )مقفلة(  تكاتفشركة 

  ( مبردركة مباشرة من خالل شبصورة غير بها 

 %50.5 %41.9 %41.9 مصر الخدمات العقارية 2

)محـتفظ بهـا بصـورة ال مـول كة محاصة يـ رش

 %74    -    - الكويت   الخدمات العقارية 1سي( أيغير مباشرة من خالل ايه ار 
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 )تتمة(  مات حول الشركة لومع -1
 

فقد السيطرة على شركة توازن، وبالتالي إلى  اإلقراضجهات  الديون معأدت ترتيبات تسوية  ،سابقةالسنة الخالل  1

حصة الملكية المتبقية في شركة  بة بالمحاس المجموعة  وقامت ،ةاعيان العقاريازن وشركتي توع ة عن تجميوعجممت التوقف

: 9وفقاُ للمعيار الدولي للتقارير المالية  األخرىالشاملة  اتيراداإللة من خالل بالقيمة العاد رجالي مدم صلكأ توازن 

معيار ل ي شركة زميلة وفقاً كاستثمار فة عيان العقاريأة في شرك ا هب ظالمحتفية كحصة المل عنوالمحاسبة  ،ةالمالي األدوات

 .محاصةت وشركا  لةمياستثمارات في شركات ز: 28الدولي  المحاسبة
 

إلى  %50.5من شركة مبرد في  المجموعة انخفضت ملكية  ،نتيجة لترتيبات تسوية الديونخالل السنة السابقة، و 2

ة النسبية الملكيفي حصة  اترة بحيث تعكس التغيوغير المسيطريطرة صص المسللح  تريةفلدة امل القيي%، وتم تعد41.9

 ةداراإلبشركة مبرد، فقد انتهت % من حقوق الملكية 50لك حالياً أقل من متموعة تمج الم من أن الشركة التابعة. بالرغفي 

ت في حقوق التصوي غلبيةموعة بأ المج فاظ تاح مر تيسيث ح  ها الشركة المستثمر فيالسيطرة على تمارس ت لزا أنها ما إلى 

غلبية  كما تحوز المجموعة أ . قليةألا ميتحالف مساهغياب دليل على وبها لمساهمين ية املك ر في هيكل يكبلضوء التشتت ا

 ة فيدارالو لمعاييراحليل ترد بناءا على الفعلية على شركة مب يطرةس الس، وبالتالي، تعتبر أنها تمارةداراإلمجلس لالمقاعد 

 .مالية المجمعةال البيانات: 10الية للتقارير المدولي المعيار ال
 

باتك د السيطرة على شركة تابعة وهي شركة تتضمن فق عخطة بيب ها علنت شركة مبرد التزام، أ2020ديسمبر  9في 

بالتالي، و .خطةام بالاللتزفي تاريخ افوري لا بيع لل لشركةوافر ازم لتعيار الالالموقد تم استيفاء . تك"()"با  الصناعية ذ.م.م. 

محتفظ ككويتي  اردين 479,363دينار كويتي، والمطلوبات بمبلغ  1,979,363مبلغ بذات الصلة الموجودات ض رفقد تم ع

ت الموقوفة في ونتائج العمليا ، 2020ديسمبر  31المجمع كما في  المرحلي المكثفبيان المركز المالي بها لغرض البيع في 

. وخالل الفترة، تم االنتهاء من 2020مارس  31ثف المجمع للفترة المنتهية في رحلي المكخسائر المالأو  األرباحبيان 

    . سهماألملكية  قلنية لننوقا ال اتجراءاإل
 

 المحاسبية للمجموعة السياسات التغيرات في  و أساس اإلعداد -2
 

 أساس اإلعداد   2.1

 ةرير الماليا "التق 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي وعة للمجمة مجمعة المالية المرحلية المكثفتم إعداد المعلومات ال
 باستثناء المبين أدناه.  "ةالمرحلي

 

وفقاً لتعليمات دولة   2021 مارس 31في  لمنتهيةأشهر ا لفترة الثالثةلية المرحلية المكثفة المجمعة ات الما ومالمعل ادعدتم إ

ذه التعليمات قياس تتطلب هبنك الكويت المركزي. درة عن صا لكويت والفي دولة االخدمات المالية الكويت لمؤسسات 

التزاما  9المحتسب وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  المبلغل ابنية مقما ئتخسائر االئتمان المتوقعة على التسهيالت اال

أعلى؛ وتأثيرها  مركزي أيهما بنك الكويت ال قا لتعليماتالمطلوبة وفالمخصصات أو  بتعليمات بنك الكويت المركزي

مجلس  عنمالية الصادرة القارير لتل ات ذات الصلة، وتطبيق كافة المتطلبات األخرى للمعايير الدوليةعلى اإلفصاحالالحق 

 لة الكويت"(.  مالية المطبقة في دوا معاً بــ "المعايير الدولية للتقارير المعايير المحاسبة الدولية )يشار إليه
 

البيانات المالية  فيكافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة جمعة ال تتضمن المرحلية المكثفة المة ات المالين المعلومإ

ديسمبر  31في  للسنة المنتهيةموعة طالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية للمج ويجب االة السنوية معالمج 

2020.   
 

  2020مارس  31المكثفة المجمعة للفترة المنتهية في المالية المرحلية ومات المعل افق مع ال تتوالمدرجة إن بعض المبالغ 

 .  10و  1ت الموقوفة وفقا للمبين في االيضاحين لق بالعمليا تعا يفيم ا هءإجراكس التعديالت التي تم وتع
 

 

 مطبقة من قبل المجموعة  ت ات وتعديالمعايير جديدة وتفسير 2.2

إعداد في  المتبعةاثلة لتلك مم المالية المرحلية المكثفة المجمعة  المعلومات داد في إع المطبقةإن السياسات المحاسبية 

باراً تطبيق المعايير الجديدة اعت، باستثناء 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعة ة نويالس عةجملمالبيانات المالية ا

 ه ولكنه لم يسر بعد. إصدارتعديل تم أو  فسيرتأو  . لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار2021يناير  1من 
 

لها تأثير على المعلومات المالية المرحلية ليس  ولكن  2021 لتفسيرات ألول مرة في عامديد من التعديالت واالع يتسر

 المكثفة المجمعة للمجموعة. 
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 )تتمة(   المحاسبية للمجموعةالسياسات التغيرات في  و أساس اإلعداد -2

 

 )تتمة(  مطبقة من قبل المجموعة  ت ات وتعديالمعايير جديدة وتفسير 2.2

 

،  7 المعيار الدولي للتقارير المالية و، 39ر المحاسبة الدولي اعيم، و9 ةيلدولي للتقارير المال اى المعيار تعديالت عل

 ( 2)المرحلة  ح لمعدالت الربالمعياري  اإلصالح : 16 الدولي للتقارير المالية المعيار و،  4 ة تقارير الماليلل  المعيار الدوليو

ل معدل الربح المعروض ما يتم استبداعة عندمج لمة الى البيانات الماليات عالتأثيرامل مع مؤقتة تتع إعفاءاتتقدم التعديالت 

 اطر: لمخ ا منتقريبا دل البديل الخالي بين البنوك بالمع
 

 يتضمن التعديل المبررات العملية االتية: 
 

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

 .  سعر الربح بالسوقالمتغير بما يعادل الحركة في عر الفائدة ي سمعها كتغييرات ف لتعاملا تمبحيث ي

 توثيق دون وقف عالقة التحوط.  اصالح ايبور لتغطية التصنيفات وال إطارالمطلوبة في رات السماح بالتغيي 

  الخالية  األداةتصنيف ا يتم دمعنفصلة حددة بصورة منالمتطلبات الم من ضرورة استيفاءللشركات  مؤقت  إعفاءتقديم

 المخاطر كبند تحوط المخاطر.  تقريبا من

 

استخدام  مجموعة. وتنوي المجموعة ثفة المجمعة للالمعلومات المالية المرحلية المككن لها تأثير على م يل تعديالهذه التإن 

 لمفعول.  تصبح سارية اا دمالمبررات العمليات في فترات مستقبلية عن
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 تأجير ال ت مليامن عت ادارياإل -3

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس   31

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 ر كويتي نادي

   

 4,478,328 4,097,893 ليإيرادات تأجير عقود تأجير تشغي

 292,749 269,641 ذات صلةإيرادات خدمات وصيانة وإيرادات أخرى 

 464,046 625,459 اتربح بيع سيار

 

────── ────── 

 4,992,993 5,235,123 
   

 (2,178,592) (1,907,965) ناقصا: استهالك سيارات 

 (527,377) (482,013) ومصروفات أخرى نةيا ص ناقصا:

 

────── ────── 

 2,603,015 2,529,154 
 ══════ ══════ 

 

 إيرادات عقارات   -4

 

 ي الثالثة أشهر المنتهية ف

 مارس   31

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 يتي ر كونادي

   

  722,962  734,228 ت استثماريةير من عقاراإيرادات تأج 

  656,070  656,149 التأجيرحقوق ن مر إيرادات تأجي

 (269,559)  (266,603) موجودات حق االستخدام المتعلقة بحقوق التأجير استهالك 

 (332,028)  (328,379)  التأجيرحقوق إطفاء 

 (180,436)  (137,714) تارا قعالبمتعلقة روفات صم

 ────── ────── 
 657,681 597,009 

 ══════ ══════ 
 

 وودائع ادخار ية مار تث اسودائع  من  ت داراإي -5

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس   31

 

2021 
 يتيدينار كو

2020 
 دينار كويتي 

   

 237,629  129,450 ادخارع وودائودائع استثمارية  أرباح

 14,116  6,003 أرباحزيعات توت إيرادا

أو   عادلة من خالل األرباح ل ا مة بالقيلة لموجودات مالية مدرجة التغيرات في القيمة العاد

 (3,795)  23,583 الخسائر 

 

────── ────── 

 159,036 247,950 

 

══════ ══════ 
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 ات صص مخال عة ومتوقالئتمان االوخسائر   ةالقيم   انخفاض  خسائرتحميل رد( ) صافي  -6

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس   31

 
2021 
 ويتيدينار ك

2020 
 دينار كويتي 

 (16,975) (18,498) انخفاض قيمة مديني تمويل إسالمي  ص خص رد م

 42,222  (13,959) انخفاض قيمة موجودات أخرى  تحميل مخصص  /   ص( رد مخص )صافي  

 97,000 93,604 تجاريين دينين اض قيمة م مخصص انخف

 (39,887)     - لة  استثمار في شركات زميص انخفاض قيمة مخص رد   فيصا 

 50,000     - ات متلكات ومعدم   مة خسائر انخفاض قي 

     - (1,586,054)   د موافقة بعد الكويت المركزي ات بعرد مخصص
 

────────── ────────── 

 (1,524,907) 132,360 

 

════════ ════════ 
 

 م  سهال ( خسارة)ية ربح -7
 

على المتوسط  ينلعاديا شركة األملا ميالفترة الخاص بمساه (خسارة)ربح يتم احتساب مبالغ ربحية السهم األساسية بقسمة 

لخاص ا (خسارةال)ربح البقسمة المخففة  سهمخالل الفترة. ويتم احتساب ربحية األ دية القائمةالعا  سهمالمرجح لعدد األ

 العادية القائمة خالل الفترة زائدا المتوسط المرجح سهم المرجح لعدد األ لمتوسطعلى ا ماألشركة لل نالعاديي نمساهميبال

   عادية. أسهمإلى  ففة المحتملةلعادية المخ ا سهمها لتحويل كافة األإصدارالعادية التي سيتم  سهم د األعدل
 

   ثلة.ما متففة مخ الساسية وألاسهم الربحية ن عدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإ  خذا في االعتبارآ

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس   31

 2021 2020 
   

)دينار من العمليات المستمرة  شركة األمبمساهمي ال الخاصةة ترخسارة( الف)ربح 

 كويتي(  
                        

     2,230,248 (976,585) 

 كويتي(  ار )دينة وفوقت المعمليا من ال شركة األمالفترة الخاصة بمساهمي ال خسارة
                        

                    -    (393,136) 
 

────────── ────────── 

 (1,369,721) 2,230,248 )دينار كويتي(  شركة األمالخاص بمساهمي الالفترة ربح )خسارة( 
 ════════ ════════ 

 801,673,982 801,673,982 (*  همأسترة )الل الفالقائمة خ  سهمألاط المرجح لعدد المتوس

 

════════ ════════ 

فة من العمليات المستمرة الخاصة  فمخوال   األساسية( السهم ربحية )خسارة

 )فلس(    شركة األمبمساهمي ال
                        

               2.78 (1.22) 
   

ي  همبمساة اص يات الموقوفة الخخففة من العمللموا  األساسيةخسارة السهم  

 )فلس(    شركة األمال
                        

                    -    (0.49) 
 

────────── ────────── 

  شركة األموالمخففة الخاصة بمساهمي ال األساسيةاجمالي ربحية )خسارة( السهم  

 )فلس(  
                        

               2.78  (1.71) 

 

════════ ════════ 
 

  الخزينة خالل الفترة. أسهمي ف للتغيرات في االعتبار تأثير المتوسط المرجح سهم عدد األيأخذ المتوسط المرجح ل  *
 

ريح وتاريخ التص المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةعادية بين تاريخ  أسهمتتضمن  أية معامالت إجراءلم يتم 

   ربحية السهم. إدراجادة تطلب إعما قد يملمكثفة المجمعة حلية امرالات المالية علومالم هذه إصدارب
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 معادل        د النقالالنقد و         -8
 

 فقات النقدية المرحلي المكثف المجمع، يتكون النقد والنقد المعادل مما يلي:  ألغراض بيان التد
 

  )مدققة(   

 

 مارس  31
 2021 

 دينار كويتي

 ديسمبر  31
 2020   

 كويتي ر  نادي

 مارس   31
 2020 

 دينار كويتي 
    

 12,971,605  5,851,865  5,111,449 ى البنوك لد أرصدةود نق

 38,755,000  28,000,000  27,775,000 ت ماليةودائع قصيرة األجل لدى مؤسسا 
 ────────── ────────── ────────── 

 51,726,605  33,851,865  32,886,449 ئع قصيرة االجل اجمالي النقد والودا

 (52,878) (51,955)  (51,958) ناقصاً: نقد محتجز
 ────────── ────────── ────────── 

 51,673,727 33,799,910 32,834,491 إجمالي النقد والنقد المعادل  
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 ت زميلة استثمار في شركا           -9
 

 : المعلومات المالية المرحليةاريخ ة المادية للمجموعة كما في تميلالزات ركلشض الجدول التالي ايعرأ( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ديسمبر   31نار كويتي )دي 112,822بمبلغ زميلة شهرة الشركة اللالستثمار في  فتريةة الدمقيال تتضمن 1

 (.  نار كويتيدي  112,822: 2020مارس   31كويتي و ردينا  112,822: 2020
 

تسوية الدين مع   يبة ترتج كة توازن نتيطرة على شرالسين المجموعة فقدا )تاريخ 2020أكتوبر  18ل بق 2
كشركة تابعة، وتجميع النتائج قارية عيان العة عن شركة ألمحاسبمجموعة با ال امتق ،(اإلقراضت جها 

 توقفتسابقة، بعة الالتا  شركةلرة على اطالسي نافقدبعد ستثمر فيها. مال لوبات للشركةوالموجودات والمط
ة الشرك ملموس على أنها تمارس تأثيرإلى  ةدارإلاوقررت  ،عيان العقاريةأكة شرتجميع عن موعة المج 

أعيان شركة  ةإدارلممثليها في عضوية مجلس مشاركة الفعالة وال ا،مساهمته كل من  يها من خاللالمستثمر ف
شركة  في  محتفظ بها مباشرةالمتبقية ال حصة الملكيةة عن حاسبموعة بالمالمج  متقا جة لذلك، رية. ونتيعقا لا

 اعتبارا ستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبيةة زميلة با في شرك%( كاستثمار 15.1سبة نأعيان العقارية )ب
ات  ي شركف استثمارات: 28الدولي بة سلمعيار المحا وفقاً  كوذل شركة أعيان السيطرة على انريخ فقدمن تا 
   .اصةات مح وشركزميلة 

 

السنة في قارية. وأعيان الع تي توازنخالل شركمن لة الشركات الزميهذه ر المجموعة في ستثماا بحتفاظ تم اال 3
، وبناءا  شركاتهذه العة في موالمج لكية فيف حصة مخ تإلى  الممولين ين مع أدت ترتيبات تسوية الدالسابقة، 

محاسبة  عن ال ما توقفتت المستثمر فيها، كالشركاالملموس على ة التأثير عن ممارست المجموعة وقفت عليه،
 . ق الملكيةقويلة بطريقة ح عن االستثمار في شركات زم

 

 الرئيسية   األنشطة حصة الملكية %   تأسيس  لا بلد سم  اال

  
مارس   31

2021   
ديسمبر   31

  2020مارس   31 2020
  دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   

وجستية خدمات الل ن للماة عشرك
 لوجستية خدمات  %26.5 %50.0 %50.0 عمان   1 ع.م.م.ش.ملة متكاال

 عقارات   - %15.1 %15.1   ت ويالك   2 .م.ك.ع. عقارية ش ان اليشركة أع

 عقارات   %33.0 - - الكويت   شركة أبيار للتطوير العقاري ش.م.ك.ع.   

  شركة برج هاجر العقارية ش.م.ك. )مقفلة(
 %17.0 - -   الكويت  3

وخدمات   فة ياض
 سكنية  

 عقارات   %31.5 - - الكويت   3ضة ش.م.ك.ع. القاب ر عشاة مكر ش

 نقل %24.5 - - الكويت   3 ة( فلمقشركة رواحل القابضة ش.م.ك. )

 عقارات   %33.4 - - الكويت   3 لة(ارية ش.م.ك. )مقف شركة الجداف العق

   إجارة %50.0 - - قطر 3ذ.م.م.   جارةشركة اعيان لإل
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 مة( )تت   استثمار في شركات زميلة           -9
 

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

 

 
 مارس   31

2021   

 )مدققة( 
 ديسمبر   31

2020 
 مارس   31

 2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  

    

  7,714,6029 29,714,607 8,497,741 الرصيد االفتتاحي  

   - 295,000   -   إضافات 

   - 10,482,782   - ا كشركة زميلة  ة على الشركة التابعة واالحتفاظ بهلسيطر فقد ا

   - (21,507,645) -   لة نتيجة فقط السيطرة على الشركات التابعة  زميلمقدر لشركة ا  لبيع ا

لقيمة  حتفظ بها كمدرجة با الموجودات المالية المإلى  التصنيف إعادة

   - (249,202)   - ند فقد التأثير الملموس سائر عالخ أو  األرباحدلة من خالل العا 

  (6,113) (347,841) (1,253,874)  ستمرةالمحصة في نتائج من العمليات 

  (631,712) (3,260,865)   - الموقوفة حصة في نتائج العمليات 

   - (4,404)   - المستمرة من العمليات  األخرى الشاملة اإليراداتحصة في 

  49,591 74,550   - للعمليات الموقوفة  األخرىالشاملة  اإليراداتحصة في 

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

   - (799,855) (125,007) كات زميلة  مستلمة من شر أرباحتوزيعات 

  739,88 (89,113)   - قيمة الخسائر انخفاض 

   - (5,581,747)   - لة عند االعتراف المبدئي لقيمة العادخسارة ا

  (39,887) (39,887)   - داد شركات زميلة  بيع/ استر

  102,211 47,306 (35,089) اجنبية  يالت تحويل عمالت عدت
 ────────── ────────── ────────── 

 7,083,771 8,497,741  29,228,584 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 والعملية الموقوفة     تسوية الديندائنو التمويل اإلسالمي و -10
 

 
 مارس   31

2021   

 )مدققة( 
 ديسمبر   31

2020 
 مارس   31

 2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  
    

 137,464,654 9,902,508 7,237,616 1  شركة األم المتعلق بال 

 14,240,527 1,821,521 1,635,099 2  كات التابعة المتعلق بالشر 
 ────────── ────────── ────────── 

 8,872,715 11,724,029 151,705,181 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
ي وفقا للمتفق عليه ف يةمكفولة بضمانات في صورة عقارات استثمار شركة األمدائني التمويل اإلسالمي لل أرصدةإن  1

مارس  31ومليون دينار كويتي،  12.2: 2020ديسمبر  31مليون دينار كويتي ) 12.2بمبلغ  الهيكلة دةإعا اتفاقيات 

  4.6: 2020ديسمبر  31ينار كويتي )مليون د 3.3بمبلغ  استثمار في شركة زميلةو ،مليون دينار كويتي( 45: 2020

شركة  تعمل ال .التابعة المجمعة عض الشركاتفي ب أسهميتي( ومليون دينار كو 16: 2020رس ا م 31مليون دينار كويتي و

   ين. مع الدائنهذه الضمانات التفاقيات تسوية الدين الموقعة  إصدارعلى  األم
 
علقة بالشركات التابعة للمجموعة مقابل ضمانات في صورة عقارات دائني التمويل اإلسالمي المت أرصدةمان ض تم 2

مليون  24: 2020مارس  31مليون دينار كويتي و 6.3: 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) مليون 6.3مارية بمبلغ استث

مارس  31ودينار كويتي  ال شئ: 2020ديسمبر  31) دينار كويتي  ال شيءللمتاجرة بمبلغ عقارات و، دينار كويتي(

 .  مليون دينار كويتي( 0.6: 2020
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 مة( والعملية الموقوفة )تت  تسوية الدينومي  دائنو التمويل اإلسال -10
 

مليون   160ا بمبلغ إلعادة جدولة الدين المعاد هيكلته سابق الممولينفي التفاوض مع  شركة األم، شرعت ال2015سنة خالل 

ة  ويلرة ط( على أساس فت2016ديسمبر  31حتى  شركة األم كويتي )المدرج ضمن إجمالي دائني التمويل اإلسالمي لل اردين

ي والمحكمة المختصة بقانون االستقرار المالي بشأن تعديل الطلب ويت المركزبنك الكإلى  االجل وقدمت أيضاً طلباً 

تعديل على خطط السداد بحيث يتم تمديدها   إجراءذي تطلب فيه الون االستقرار المالي واألصلي للمحكمة المختصة بقان

النقدية التدفقات  طة اعمال معدلة تتضمن تفاصيل حول مصادرم خ تقديمن خالل  2021حتى الربع األول من سنة 

 المستقبلية. 
 

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

دائني  أرصدةإلعادة جدولة  ة األمشركل البقانون االستقرار المالي( بشأن تعديل خطة إعادة الهيكلة المالية المقدمة من قب

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

ن  مليو 10مليون دينار كويتي و 15بسداد دفعات من المبالغ األساسية بقيمة  شركة األم. قامت الممولينالونافذة على كافة 

 الي.  على التو 2018مارس  29و 2017سبتمبر  11كويتي في  ناردي
 

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

 صدةرة"( ألقامت بالتفاوض حول خطة التسوية النهائية )"الخطة المقترح  شركة األمعلى التوالي. ومع ذلك، فإن الي كويت

المحكمة المختصة بقانون إلى  شركة األم. وبالتالي، تقدمت الالممولينم عليها معظ دائني التمويل اإلسالمي والتي وافق

ة والتي تم استالمها والتأشير عليها من قبل رئيس الدائرة الخاصة رح ( بالخطة المقتFSL Courtاالستقرار المالي )

 .دم واالعتما بنك الكويت المركزي لمزيد من التقييلى إ التها بطلبات إعادة الهيكلة وقد تم إح 
 

صة بقانون االستقرار المحكمة المختإلى  بطلب الموافقة على الخطة المقترحة 2019س مار 3في  شركة األم تقدمت ال

طة بخصوص الخ  شركة األمطلب ال 2019ديسمبر  4الي. ومع ذلك، رفضت محكمة االستئناف في جلستها المؤرخة لما

لخطأ في تطبيق وتفسير أمام محكمة التمييز على أساس ا بطعن  األم شركة بغض النظر عما سبق، تقدمت ال ترحة.المق

بطعن مقابل وطلبت إيقاف تنفيذ حكم االستئناف  كة األم شر ذلك، تقدمت الإلى  افةالقانون واألسباب المعيبة للمحكمة. إض

 .  2020يناير  5بتاريخ  ل المحكمة المختصةه من قبعلي لحين النظر في الطعن والذي تم الموافقة
 

( المصدقة "ةالخطة المقترح "حكمة التمييز بتأييد خطة إعادة هيكلة الدين )، صدر حكم نهائي من م2020أغسطس  19في 

الفترة لدين المتبقي خالل لمخاطر ا ات التقاضي والتنفيذ المتعلقة باإلنكشافإجراءالكويت المركزي وتعليق ك من قبل بن

 .  2024الممتدة حتى نهاية سنة 
 

إتفاقيات إلى  شركة األم توصلت ال، 2020وخالل الربع الرابع من سنة  2020مبر سبتفي  النهائي صدور الحكمالحقا ل

. عالوة على ذلك، القائمة اإلسالميكويتي من اجمالي دائني التمويل  دينار 127,043,106 لغبمب الممولينتسوية مع 

مع الممولين   أخرىاتفاقيات تسوية بالتوقيع على  شركة األمقامت ال ،2021مارس  31لية المنتهية في ة الحا وخالل الفتر

 صر تسوية الدين:وفيما يلي عنا دينار كويتي.   2,652,038بمبلغ 
 

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

  ؛شركة األمال يتي مننار كومليون دي 10تسوية نقدية بمبلغ 

  كويتي من شركة توازن القابضة )"توازن"، شركة تابعة مملوكة بالكامل كما في يون دينار مل 10تسوية نقدية بمبلغ

 لشركة توازن؛   صلمن صافي قيمة األ كخصم( 2020سبتمبر  30

  ة. دائني التمويل اإلسالمي القائمة المتبقي أرصدةشركة توازن مقابل  أسهمتحويل 
 

 شركة األمسجلت ال ،مع الدائنين الموقعةالدين تسوية فاقيات اتإلى  داً واستنا ، 2021مارس  31تهية في فترة المنالالل خ 

ض  يتخف ما يمثلدينار كويتي(  25,395,989: 2020بر سمدي  31)تي نار كويدي 530,434 مبلغن بوية الديتسربح من 

الخسائر أو  األرباحن مستمرة في بيا ليات المضمن الع المدرج) سالمياإلل في القيمة الدفترية لدائني التموي% 20 سبةنب

  31)ي ينار كويتد 383,868 رهبتحويل مبلغ نقدي وقد شركة األمقامت الذلك، المجمع(. عالوة على المرحلي المكثف 

تبقية الم ةدائنال إلسالمياتمويل ال أرصدةمقابل ازن تو في شركة  أسهم ، و(يتير كودينا  17,559,256 : 2020ديسمبر 

   .(دينار كويتي 83,201,664 : 2020 ديسمبر 31)دينار كويتي  1,737,736 بمبلغ
 

في شركة توازن،   شركة األم ية اللك% من حصة م95قعة نسبة دين المولفاقيات تسوية اتمثل ات ، 2020ديسمبر  31ي ا فكم

شركة توازن ضمن  ية من حصة الملكية فيالمتبق% 5تم تسجيل نسبة يه،  علالدائنين. وبناءاً إلى  طرةوتم تحويل السي

 . ويتيدينار ك 4,340,771بمبلغ األخرى  املةالش اترادياإلل من خال ادلةبالقيمة الع مالية المدرجةلاموجودات لا

 



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

 )غير مدققة(  المجمعةة المالية المرحلية المكثفالمعلومات إيضاحات حول 
 2021 مارس 31في كما في وللفترة المنتهية 
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   والعملية الموقوفة )تتمة(  تسوية الدينوسالمي  دائنو التمويل اإل -10
 

إلى  زني شركة تواحصة ملكية المجموعة فت ارتفع تاريخ،ة بذلك الالل الفترة المنتهي، وخ 2021مارس  31كما في 

بنسبة  إضافية% واسترداد حصة ملكية 2بنسبة  يةإضافحصة مقابل جة من تسوية الدين اتالزيادة النصافي % ما يمثل 11

 .دينار كويتي 5,474,865بمبلغ  2021مارس  31 في الدفتريةقيمتها ، وتبلغ  8%
 

  31في المنتهية  هللفترة العمليات الموقوفمن لنقدية ت التدفقات امعلوما المالي المرحلي و األداءيعرض الجدول التالي 

 : 2020س ارم
 

  

 الثالثة اشهر المنتهية  
 مارس    31في  

2020 
 دينار كويتي    
   

 19,689    ادات اإلير

 (526,045)  المصروفات  
  ────────── 

 (506,356)  ائب  الموقوفة قبل الضر  العمليات الخسارة من  

 (1,813)  ضرائب  
  ────────── 

 (508,169)  الخسارة من العملية الموقوفة  
  ═════════ 

 158,624    أخرىشاملة   إيرادات 
  ═════════ 

 (349,545)  لعملية الموقوفة  جمالي الخسائر الشاملة من ا إ
  ═════════ 
 

 هو كالتالي:  داالستبعا ة من مجموعة لناتج ت النقدية اقا صافي التدفإن 

 

  

 ية  شهر المنتهالثالثة ا
 مارس    31في  

2020 
 دينار كويتي    
   

 562,227   التشغيل  

 125,144   االستثمار  

 (1,133,968)   التمويل  
  ────────── 

   (446,597) 
  ═════════ 
 

   رأس المال  -11

 
 مارس  31

 2021 

 قة( )مدق
 ديسمبر  31

 2020   
 مارس   31

 2020 
    

 814,038,824 814,038,824 814,038,824 ( أسهم للسهم )فلس   100  ة المصرح بها بقيم سهم األ
 

────────── ────────── ────────── 

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

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

═════════ ═════════ ═════════ 

 



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

 )غير مدققة(  المجمعةة المالية المرحلية المكثفالمعلومات إيضاحات حول 
 2021 مارس 31في كما في وللفترة المنتهية 
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 خزينة  همأس -12

 

 مارس  31
 2021 

 دينار كويتي

 )مدققة( 
 ديسمبر  31

 2020   
 دينار كويتي 

 ارس م  31
 2020 

 دينار كويتي 
    

 12,364,842 12,364,842 12,364,842 الخزينة   أسهم عدد 

 %1.5 %1.5 %1.5 س المال المصدر نسبة رأ

 11,339,726 11,339,726 11,339,726   دينار كويتي  -التكلفة 

 434,006 1,133,856 1,508,511 دينار كويتي  –ة يمة السوقي الق
 

متاحة للتوزيع خالل فترة ليست الخزينة  أسهمي الخزينة المحتفظ بها ناقصا احتياط أسهملتكلفة االحتياطيات المكافئة إن 

 عليمات هيئة أسواق المال.طبقا لت سهمك هذه األامتال
 

 محتملةومطلوبات  التزامات  -13
 

 مالية  تزامات رأسال  13.1

مارس  31و دينار كويتي ال شئ :2020ديسمبر  31) يوجد لدى المجموعة التزامات تتعلق بإنفاق رأسمالي مستقبليال 

   .اءقيد اإلنش جارية، وذلك فيما يتعلق بمشروعات كويتي( دينار 82,158بمبلغ  :2020
 

   مطلوبات محتملة 13.2

  : 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 552,142 ت بنكية بمبلغ موعة كفاالارف المج ، قدمت مص2021ارس م 31في كما 

   .ماديةالتزامات  عنها أيلمتوقع أن ينشأ ا دينار كويتي( وليس من 349,796 :2020مارس  31دينار كويتي و 458,752

 

 قة طراف ذات عالإفصاحات األ -14
 

لس رئيسيين وأعضاء مج المساهمين اللة وزميالكات رشالراف )المعامالت التي تمت مع بعض األط تاإلفصاحا  تمثل هذه

يمثلون المالكين الرئيسيين  التي كاتشرالتنفيذيين في المجموعة وأفراد عائالتهم من الدرجة األولى وال والمسؤولين اإلدارة

يتم عمالها. ألالطبيعي دخلت فيها المجموعة ضمن السياق  يوالت تأثير ملموس عليها(أو  سيطرةيستطيعون ممارسة أو  لها 

 . شركة األمالعامالت من قبل إدارة وط هذه المالموافقة على سياسات تسعير وشر
 

ة في تم إبرامها مع األطراف ذات عالقة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهي التي تيعرض الجدول التالي مجمل قيمة المعامال

  2020ديسمبر  31و 2021مارس  31كما في  ةات عالقذ أطرافالقائمة مع  رصدةاألوكذلك  2020و 2021مارس  31

 : 2020س مار 31و

 

 أطراف أخرى  مساهمون  شركات 
 ثة أشهر المنتهية في الثال

 مارس   31

 

 2020 2021 ذات عالقة  ون  يسيرئ زميلة  

 

 دينار كويتي   نار كويتي دي دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  

لي  المرح الخسائر أو  باحاألربيان 
      المجمع المكثف 

 125,673  15,969     -   15,969     - تكاليف تمويل

 63,243  48,545   48,545     -     - أتعاب استشارات وإدارة
 

 عامالت مع موظفي اإلدارة العليا  م
لية تخطيط  لون مسؤوومتعون بالصالحيات ويتارة وموظفي اإلدارة العليا الذين يتيشمل موظفو اإلدارة العليا مجلس اإلد

  ومراقبتها.أنشطة المجموعة وتوجيهها  
 

 كانت القيمة اإلجمالية للمعامالت المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا كما يلي:
 

  
 ثة أشهر المنتهية في  ثاللا

 مارس   31

  
2021 

 دينار كويتي
2020 

 دينار كويتي 

    مكافأة موظفي اإلدارة العليا: 
 608,662 469,566   ة األجلرواتب ومزايا أخرى قصير

 56,983 23,066  خدمة مكافأة نهاية ال
  ────────── ────────── 

  492,632 665,645 
  ═════════ ═════════ 



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

 )غير مدققة(  المجمعةة المالية المرحلية المكثفالمعلومات إيضاحات حول 
 2021 مارس 31في كما في وللفترة المنتهية 
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 )تتمة(طراف ذات عالقة إفصاحات األ -14

 
 شركات 
 زميلة  

 مساهمون 
 رئيسيون  

أطراف أخرى  
 ذات عالقة 

 مارس  31
2021 

 ققة( )مد
 ديسمبر   31

2020 
 رس ما   31

2020 

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

المرحلي    ن المركز الماليبيا
       :المكثف المجمع

 1,064,403 328,706 270,247 -   270,247 -   لدى البنوك رصدةالنقد واأل

مبالغ مستحقة من أطراف 
)مدرجة ضمن   ذات عالقة
 2,286,808 734,681 778,811 695,253 -   83,558 (أخرىموجودات 

 31,779,460 1,821,520 1,635,098 -   1,635,098 -   المي  دائنو تمويل إس

أطراف  إلى تحقةمس مبالغ
)مدرجة ضمن   ذات عالقة
 161,721 198,074 76,5501 -   -   176,550 (أخرىمطلوبات 

 

 ة  ع أطراف ذات عالقشروط وبنود المعامالت م
المعلومات   فترةالقائمة في  رصدةواألارة. يذ المعامالت مع أطراف ذات عالقة بناءا على شروط معتمدة من قبل اإلدتم تنفي
للفترة بالنسبة . ابتجدول سداد ثوليس لها  ربحاً غير مكفولة بضمان وال تحمل مويل اإلسالمي ف دائني التخالبمالية ال

لخسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة  إضافية مجموعة أي مخصصاتسجل اللم ت، 2020و 2021 ارسم 31المنتهية في 
 طرافاألإلى أو  المستحقة من رصدةت لألم أي ضمانا ال ستاأو  يمذات عالقة. ولم يتم تقد أطرافمن  المستحقةغ بالمبال

 ذات عالقة.  
 

 اعات علومات القطم -15
 

ضمن هذه   الرئيسيةخدمات النشطة وإن األ .ل رئيسيةات أعماطاعق أربعإلى  جموعةالم يتم تنظيمألغراض اإلدارة، 
 لي:  كما يهي القطاعات 

 

  :الشركات واألفراد.من العمالء إلى  سالميةإلا منتجاتمن ال مجموعة تقديم  التمويل اإلسالمي 

  :أو   اثلةات المممليستثمارات ذات العالعمالء من الشركات واألفراد واالإلى  ت والمعداتتأجير السيارا قطاع التأجير

 .ذات الصلة

  لعقاراتبيع واالستثمار في االشراء وال :إدارة العقارات.   

 لتابعة والشركات الزميلة للمجموعة )باستثناء عمليات ت الشركات ايا ملع دات: وإدارة الموجو االستثمارات الخاصة

 حافظ.الموإدارة الصناديق و بالشركات التابعة والشركات الزميلة( ر المتعلقةالتأجي



 

 واالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة  جارةان لإلشركة أعي
 

 لمجمعة )غير مدققة( ا مكثفةلا المرحليةإيضاحات حول المعلومات المالية 
 2021 مارس 31ي فالمنتهية كما في وللفترة 
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 معلومات القطاعات )تتمة( -15

 
 تمويلال
 سالمياإل

 قطاع  
 التأجير

   
 عقارات  ال

االستثمارات   
وإدارة   الخاصة
 مجموعلا ىأخر داتالموجو

 يتيدينار كو دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي نار كويتيدي 

         2021 مارس  31
       

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

 37,251,964 15,476,049 6,200,031 4,218,381 11,321,027 36,476 لمطلوبات اي الاجم
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

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

       2021مارس  31ي المنتهية فالفترة  
       

 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) - االستهالك 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

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

 



 

 واالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة  جارةان لإلشركة أعي
 

 لمجمعة )غير مدققة( ا مكثفةلا المرحليةإيضاحات حول المعلومات المالية 
 2021 مارس 31ي فالمنتهية كما في وللفترة 

 

 

20 
 

 معلومات القطاعات )تتمة( -15

 

 

 

 التمويل 
 اإلسالمي 

 طاع  ق
 التأجير 

   
 العقارات  

 

االستثمارات   
  اصة وإدارة الخ

 أخرى  الموجودات 

حتفظ  موجودات م
  /  غرض البيعبها ل

 المجموع  مليات موقوفة ع

 يتي كور  دينا ار كويتي دين ار كويتي دين دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

          2020 مارس 31
        

 296,351,062 - 35,091,882 120,318,407 57,075,477 83,865,296 - الموجودات اجمالي 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 191,706,900 - 17,935,643 89,299,217 20,963,329 62,815,922 692,789 المطلوبات اجمالي 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

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

        

 
 التمويل 

 اإلسالمي 
 طاع  ق

 التأجير 

   
 العقارات  

 

ارات  ثم ستاال 
  اصة وإدارة الخ

 أخرى  الموجودات 

موجودات محتفظ  
  /  بها لغرض البيع

 المجموع  ليات موقوفة عم

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

        2020مارس  31المنتهية في الفترة 
        

 3,559,170  19,689  - 642,407  247,051  2,644,727  5,296  راداتاإلي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 (1,405,897) (508,169) (257,286) (983,157) (65,124) 461,575 (53,736) اع بح القطر( )خسارة
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 (2,552,987) (11,391)       - (2,772)  (270,704)  (2,268,120) - ك االستهال
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 (332,028) - - - (332,028) - - حقوق تأجير إطفاء
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 



 

 عة لتابواالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها ا جارةشركة أعيان لإل
 

 ت المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( حات حول المعلوما إيضا
 2021 سمار 31في ما في وللفترة المنتهية ك
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 مة العادلة القيقياس  -16
 

ظمة بين املة منزام ضمن معيل التلتحو التزام سدادأو  عر الذي يمكن استالمه لبيع أصلة هي السإن القيمة العادل

 ي السوق في تاريخ القياس.ف المشاركين
 

 لة قيمة العادالجدول الهرمي لل

للقيمة فصاح عنها ضمن الجدول الهرمي اإلأو  يتم االعتراف بها ير المالية التي وغة الماليكافة الموجودات تصنيف يتم 

 عادلة ككل كما يلي:القيمة ال لقياس أقل مستوى من المدخالت الجوهريةإلى  لعادلة استناداا
 

 لة؛اثممبات الالمطلوأو  ق النشطة للموجودات في األسوا المعلنة )غير المعدلة( األسعار السوقية: 1ى المستو 

  ملحوظاالقيمة العادلة على قياس  وهريالج أثير ذات الت مدخالتها أقل مستوى ل التقييم التي يكون: أساليب 2المستوى 

 ؛ و باشرغير م أو بشكل مباشر

 غير  قياس القيمة العادلةجوهري على لمدخالتها ذات التأثير ال أقل مستوى تي يكون التقييم ال: أساليب 3مستوى ال

 .ملحوظ
 

جموعة ما إذا كانت التحويالت قد  الم يمة العادلة على أساس متكرر، تحددالمدرجة بالق والمطلوباتة للموجودات سببالن

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

 معلومات مالية.   رةكل فت نهاية لقياس القيمة العادلة ككل( فيبالنسبة 
 

اس القيمة قييم وأنواع المدخالت لدى المجموعة المستخدمة في قيالت ات التقييم وأساليبإجراءييرات في لم تكن هناك أي تغ

 ل الفترة.العادلة خال
 

لك التي ت بخالف متكرر فقاً للقيمة العادلة على أساسالمقاسة و لخص األدوات المالية والموجودات غير الماليةفيما يلي م

 ة بشكل معقول لقيمتها العادلة:تعتبر قيمتها الدفترية مقارب

 

 القيمة العادلة بواسطة ياس ق

 

أسعار معلنة في  
 أسواق نشطة 

هرية  مدخالت جو
 ةملحوظ

مدخالت جوهرية  
  حوظة غير مل

  

 ياإلجمال ( 3)المستوى  ( 2)المستوى  ( 1)المستوى 

 

 نار كويتيدي كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي

       2021 مارس  31

     :أسهمفي  اتاراستثم

جة بالقيمة العادلة من خالل مدر موجودات مالية

 5,474,865 5,474,865 - - رىاإليرادات الشاملة األخ 

لية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل موجودات ما 

 2,484,357 1,201,476 929,388 353,493 الخسائرأو  األرباح

     

     ارات استثمارية: عق

 29,533,116 - 29,533,116 - تثمارية عقارات اس 

     

     ممتلكات ومعدات:   

 11,681,000 - 11,681,000 - أرض مستأجرة معاد تقييمها 

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

 353,493 42,143,504 6,676,341 49,173,338 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 لعادلة خالل الفترة كما لم يكن هناك أي تحويلمن قياسات القيمة ا 2والمستوى  1ستوى لم يكن هناك أي تحويالت بين الم

 . 2021مارس  31أشهر المنتهية في ة الثالثة القيمة العادلة خالل فتر من قياسات 3لمستوى ا منأو  إلى
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 )تتمة(  قياس القيمة العادلة -16
 

 )تتمة(  مة العادلةقي لل رمي ول اله الجد

 

 العادلة بواسطة قياس القيمة 

 

أسعار معلنة في  
 ق نشطة أسوا

مدخالت جوهرية  
 ملحوظة 

مدخالت جوهرية  
  غير ملحوظة 

  

 مالي اإلج ( 3)المستوى  ( 2ستوى )الم ( 1وى )المست

 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ار كويتي دين

       2020ديسمبر   31 

     :سهمأ في اترتثما اس

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل موجودات مالية 

 4,340,771 4,340,771     -     - املة األخرىاإليرادات الش

العادلة من خالل ة بالقيمة ت مالية مدرج داموجو

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

     عقارات استثمارية: 

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

     ممتلكات ومعدات: 

 11,681,000     - 11,681,000     - مستأجرة معاد تقييمها   أرض
 

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

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

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

 

 

 القيمة العادلة بواسطة  اس قي

 

أسعار معلنة في  
 أسواق نشطة 

مدخالت جوهرية  
 حوظة مل

مدخالت جوهرية  
  غير ملحوظة 

  

 جمالي اإل ( 3توى )المس ( 2ى المستو ) ( 1)المستوى 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي دينار   يتي دينار كو

     2020 مارس 31

     :أسهمفي  اتاستثمار

لة من خالل جة بالقيمة العاددرالية مودات مموج 

 286,649 237,826    - 48,823 اإليرادات الشاملة األخرى

خالل مة العادلة من موجودات مالية مدرجة بالقي

 2,266,589 1,092,561 962,954 211,074 ائرالخسأو  احاألرب
     

     عقارات استثمارية: 

 123,921,528     - 123,921,528     - عقارات استثمارية 
     

     متلكات ومعدات: م

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

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

 259,897 136,421,482 1,330,387 138,011,766 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 ( )تتمة  لعادلةلقيمة اقياس ا -16

 

من الجدول   3المصنفة ضمن المستوى  مسعرةغير ال سهماأللالستثمارات في  القيمة العادلة المتكررةمطابقة قياسات 
 لة:قيمة العادلهرمي لقياس الا
 

 مسعرةغير  أسهم  ثمارات فياست  

  

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل  
اإليرادات الشاملة  

 األخرى  

لية  ات ماموجود
ة ة بالقيمرجمد

العادلة من خالل  
أو   األرباح

 المجموع     الخسائر 

 دينار كويتي دينار كويتي تيدينار كوي  
     

 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)  مستبعدات  

 63,974 - 63,974  لشاملة االخرىت اداإليرااضمن  إعادة القياس المسجلة
  

───────── ───────── ───────── 
 6,676,341 1,201,476 5,474,865  2021ارس م 31كما في 

  

═════════ ═════════ ═════════ 
 

 غير مسعرة  أسهماستثمارات في   

  

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة  

خالل   العادلة من
  اإليرادات الشاملة 

 ى  األخر 

موجودات مالية  
يمة  مدرجة بالق

ة من خالل  العادل
أو   األرباح 

 مجموع  ال الخسائر  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   
     

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

 14,275     - 14,275  إعادة القياس المسجلة ضمن اإليرادات الشاملة االخرى
  

───────── ───────── ───────── 

 1,330,387 1,092,561 237,826  2020س مار 31في  كما 
  

═════════ ═════════ ═════════ 

 
المدرجة بالتكلفة المطفأة ال تختلف بصورة جوهرية عن   األخرى المالية دواتلأل فتريةالدالقيمة أن تقييم إلى  دارةانتهت اإل

 ناداً يعاد تسعيرها على الفور استأو  جلق قصير األدات والمطلوبات ذات استحقا جوالمو هن معظم هذقيمتها العادلة حيث إ
بات المالية ذات خاصية االستحقاق عند والمطلو ات الماليةجودمة العادلة للموحركة معدالت الربح في السوق. إن القيإلى 

 الطلب ال تقل عن قيمتها االسمية.  
 

أساليب  م أساليب تقييم مناسبة. قد تتضمن لة باستخدا، يتم تقدير القيمة العاد3ى لمستواصنفة ضمن بالنسبة للموجودات الم
  أساليب أو  مماثلة لموجوداتعادلة الحالية لقيمة الاإلى  رجوعال أو وط المتكافئةذات الشرالتقييم استخدام معامالت السوق 

هذا إلى  استناداً %. 5عوامل المدخالت بنسبة ع تنوي قية عن طريتحليل للحساس إجراءقامت المجموعة أيضاً ب تقييم أخرى.
 جمعة. دي على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المالتحليل، ال يوجد تأثير ما 

 

 19-روس كوفيدفي تأثير 17
 

موعة من الحاالت التي د مج تم تحدي ،الوقت. في ذلك 2019 سنةاية قرب نه ألول مرة 19-كوفيد تفشيعن  عالنإلتم ا
 ،2019ديسمبر  31ية. في الصين ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي في "لسبب"التهاب رئوي مجهول ا ا أعراضيههر علظت

ة الصح لوائح لنة الطوارئ ، أعلنت لج 2020يناير  30د. في يروس الجديالف مية لهذا اللصحة العنبهت الصين منظمة ا
ذلك الحين،  ذي" منة عامة ذات اهتمام دولارئ صحيطوحالة "لمية أن تفشي المرض هو العا مة الصحة لية التابعة لمنظولدا

أصبح  19-كوفيدفشي ن تألعالمية ا مة الصحةأعلنت منظ ،2020مارس  11أنحاء العالم. في  ي جميعانتشر الفيروس ف
   وباًء.

 

ومات في حكضت الرف حيثقتصاد العالمي. العلى ا ر كبيريتأثكان لها  19-كوفيدتشار انذة الحتواء المتخ ات جراءإلا إن
تعطل وات يراداإلخسائر في الشركات ما واجهت ك ،مةات حجر صحي صارإجراءى السفر وا علجميع أنحاء العالم حظرً 

 أيًضا  19-كوفيدة جائح  تريجيًا. أدتد األوضاعوتهدئة  اإلغالق،ات إجراءيف خفبالد في تما بدأت البين. التوريد سالسلفي 
 قطاع الخاص.لل ليالما الدعمتدابير لتقديم خاذ اتعن لذلك، أعلنت الحكومة  ونتيجة ،يةالمال اقلبات كبيرة في األسوقتإلى 
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   )تتمة(   19-تأثير فيروس كوفيد 17
 

بما يتماشى مع توصيات  اتخذتها،ي عن التدابير الت فصاحاإلإمكانية  سةدرا اتكالشرب على يج ص، وفي هذا الخصو

العدوى في مجاالتها ا ودعم الوقاية من حفاظ على صحة موظفيهلل يةطنة الوح صلمية والسلطات الصحة العالمنظمة ا

، والتنظيف المتنقلينالعمال ليل عدد قالتشغيل لتناطق العمل في ممناوبات زل، تقليل لمنوالتشغيلية، مثل العمل من ا ةيداراإل

 .اس درجة حرارة الجسميقا ويهتبه فشمال تتبار الحاالشخصية، واخ الأدوات الوقاية لعمل، وتوزيع ألماكن ا قعميال
 

. في حين مجمعةال المرحلية المكثفةالمعلومات المالية في إعداد  19-كوفيدير ثأ ت ها في اعتبارات المجموعة أخذنتيجة لذلك، 

 .ودالبنمزيد من األحكام داخل تلك تطبيق إلى  أدى 19-كوفيدفإن تأثير  تتغير، ددة قد الالمح األحكام  بنودن أ
 

يستلزم األمر ء، قد الوبا ية لمثل هذا الية والمللتأثيرات االقتصادالحديثة المحدودة ة روالخب 19-فيدوتطور كعة بيللط انظرً 

 المستقبل. في جموعةالموجودات ومطلوبات مفي قياس  ديراتت على التقيراتغي إجراء
 

 دينون أخرون  تأجير ومو  دينتجاريون وممدينون 
 علقتتوالتي  ،االئتمان المتوقعةمة لتحديد خسائر تخدسات المفتراضالمدخالت واالبعض  ةمراجع عةالمجمو توجب علىي

حيث أن   متوقعةئتمان الفي تقدير خسائر اال المجموعةل من قبالمستخدمة  يةالمستقبلول بتعديل التقديرات م األفي المقا 

تفشي  اتلتأثير ةلمختلفلطرق ااس عة ليعكاج المر ىإل يحتاجسابقة قد ال يكون مناسبًا وقد فترات الالالمطبق في التصنيف 

باع باتأو  نييلتجارا للمدينينفع لمثال من خالل تمديد شروط الدبيل اعمالء )على ساللفة من على أنواع مخت 19-دكوفي

ر يثأ تقييم ت المجموعةستواصل  .وعات األخرى(المدفأو  رالحكومة فيما يتعلق بتحصيل اإليجا عن ادرة إرشادات محددة ص

خسائر على تعديل  إجراءة ضرورمدى ديد تح من  يهلرتب عوما قد يت ،ها موثوق فيالبيانات ال د منزيالمفر اتومع باء لوا

 حقة.   الالالمجمعة ية المكثفة المرحلالمالية  المعلوماتترات فتوقعة في االئتمان الم
 

 ة  غير الماليقيمة الموجودات  انخفاض
ات لبتقمحتمل لللر اأثيها الترمجموعة في اعتبا ، أخذت الالمجمعةية المكثفة رحللمالية ا الم المعلوماتتاريخ كما في 

مدخالت غير الملحوظة م تطوير الويت ،مجموعةالمالية للغير  جوداتللمو تحديد المبالغ المسجلةية في تصادية الحالاالق

ي  لموجودات فلسوق عند تسعير هذه اا ون فيكرها المشا خذت المتاحة حول االفتراضات التي يتالمعلوما باستخدام أفضل 

 مبالغال ساسيةمع استمرار ح  األسواقالتقلب في  يستمر . ومع ذلك،المجمعةثفة مكية الالمرحلالمالية  المعلوماتتاريخ 

 للتقلبات في السوق.لمسجلة ا
 

ومع استمرار . وجوداتمالهذه  ا تتواجد بهالقطاعات التي المناطق الجغرافية و بالتأثير السلبي على بعض المجموعةر تق

بحيث تنعكس على  لة ات الصاالفتراضات ذ تطبيق ع ملسوق ا لتقبسم قبةمرافي المجموعة ف تستمر سو ،الوضعتطور 

 .فور حدوثها لمالية ا غير تادوجو المه هذ ةقيم
 

  حداث الحقةأ 18
 

التوصية الصادرة في اجتماع مجلس ى ية علد، وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير العا 2021ابريل  4في 

بحيث  دينار كويتي  10,000,000التخفيض الجزئي لرأس المال بمبلغ لى ع 2021فبراير  4المنعقد بتاريخ  اإلدارة

نقدي على المساهمين وذلك  دينار كويتي عن طريق التوزيع ال 71,403,882إلى  دينار كويتي 81,403,882ينخفض من 

   الرقابية الالزمة.بعد الحصول على كافة االعتمادات  2021يو ا م 10اعتبارا من 

 




