












تقریر المراجعة حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة
إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة

جارة واالستثمار ش.م.ك.ع.یان لإلشركة أع

مقدمة
لقد راجعنا بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفــق لشــركة أعیــان لإلجــارة واالســتثمار ش.م.ك.ع. ("الشــركة األم") 

في كما "المجموعة") بـ ً معا إلیھا (یشار التابعة ینالمرحلیل الشامل األرباح أو الخسائر والدخيوبیان  2022  سبتمبر  30وشركاتھا
التغیــرات فــي حقــوق الملكیــةيبیــانوبــذلك التــاریخ تینأشھر المنتھیتسعةالثالثة أشھر والتيلفترالمتعلقین بھین المجمعینالمكثف

ألم ھــي أشــھر المنتھیــة بــذلك التــاریخ. إن إدارة الشــركة ا  تسعةالبھ لفترة    ینالمتعلق  ینالمجمع  ینالمكثف  ینالمرحلی  التدفقات النقدیةو
إیضــاح  المسؤولة عن إعداد ھذه المعلومات المالیة فــي المبــین اإلعــداد ألســاس وفقــاً وعرضــھا المجمعــة المكثفــة . إن 2المرحلیــة

مسئولیتنا ھي التعبیر عن نتیجة مراجعتنا لھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.

نطاق المراجعة
للمعیار ً وفقا بمراجعتنا قمنا مراجعة المعلومــات المالیــة المرحلیــة المنفــذة مــن قبــل مراقــب الحســابات المســتقل "  2410الدولي    لقد

المــوظفین " المتعلق بمھام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة في توجیھ االستفسارات بصفة رئیســیة إلــى للمنشأة
أقــل اءات التحلیلیة واإلجــراءات األخــرى للمراجعــة. إن نطــاق المراجعــة المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق اإلجر

بكافــة علــم علــى بأننــا تأكیــد على الحصول یمكننا ال فإنھ وعلیھ، الدولیة التدقیق لمعاییر ً وفقا یتم الذي التدقیق نطاق من كبیر بشكل
بالتدقیق.لھامة التي یمكن تحدیدھا في التدقیق. وبالتالي فإننا ال نبدي راألمور ا یتعلق ً أیا

النتیجة 
یــتم لــم المرفقــة المجمعــة المكثفــة المرحلیة المالیة المعلومات بأن االعتقاد یستوجب ما علمنا إلى یرد لم فإنھ مراجعتنا، إلى استناداً

ً وفقا المادیة، النواحي جمیع من .2ألساس اإلعداد المبین في إیضاح إعدادھا،
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تقریر المراجعة حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة
إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة

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

تقریر حول المتطلبات القانونیة والرقابیة األخرى  
المالیة المعلومات فإن مراجعتنا، إلى واستناداً ذلك، إلى الدفاتر    إضافة في  وارد  ھو  ما  مع  متفقة  المجمعة  المكثفة  المرحلیة 

أنھحاسبیة للشركة األم. والم ً أیضا رقم د أیة مخالفات لقانون الشركات حسبما وصل إلیھ علمنا واعتقادنا، لم یرد إلى علمنا وجونفید
لھا  2016لسنة    1 الالحقة  والتعدیالت  التنفیذیة  والئحتھ  لھ  الالحقة  األم والتعدیالت  للشركة  التأسیس  وعقد  األساسي  للنظام  أو   ،

لھما، خالل فترة   الالحقة  المنتھیة في    تسعةالوالتعدیالت  ما  2022  سبتمبر  30أشھر  تأثیراً لھ یكون قد وجھ نشاطعلى على دیاً
الشركة األم أو مركزھا المالي. 

واعتقادنا، علمنا إلیھ وصل وحسبما مراجعتنا خالل أنھ، ً أیضا 32لم یرد إلى علمنا وجود أیــة مخالفــات ألحكــام القــانون رقــم نبین
تعلیمــات المتعلقــة بــھ، أو والتعدیالت الالحقة لھ في شأن النقــد وبنــك الكویــت المركــزي وتنظــیم المھنـــة المصــرفیة وال  1968لعام  

المنتھیــة فــي أشــھرتســعةالتــرة فــي شــأن ھیئــة أســواق المــال والتعلیمــات المتعلقــة بــھ خــالل ف  2010لســنة    7ألحكام القانون رقم  
المالي.2022  سبتمبر30 مركزھا أو األم الشركة نشاط على مادیاً تأثیراً لھ یكون قد وجھ على

ولید عبدهللا العصیمي
فئة أ   68سجل مراقبي الحسابات رقم 

إرنست ویونغ  
العیبان والعصیمي وشركاھم 

2022  أكتوبر20
الكویت  
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REPORT ON REVIEW OF INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL

INFORMATION TO THE BOARD OF DIRECTORS OF A’AYAN LEASING AND

INVESTMENT COMPANY K.S.C.P.

Introduction

We have reviewed the accompanying interim condensed consolidated statement of financial position

of A’ayan Leasing and Investment Company K.S.C.P. (the “Parent Company”) and Subsidiaries

(collectively, the “Group”) as at 30 September 2022, and the related interim condensed consolidated

statement of profit or loss and interim condensed consolidated statement of comprehensive income

for the three months and nine months periods then ended, and the related interim condensed

consolidated statement of changes in equity and interim condensed consolidated statement of cash

flows for the nine months period then ended. The management of the Parent Company is responsible

for the preparation and presentation of this interim condensed consolidated financial information in

accordance with basis of preparation set out in Note 2. Our responsibility is to express a conclusion

on this interim condensed consolidated financial information based on our review.

Scope of Review

We conducted our review in accordance with International Standard on Review Engagements: 2410

‘Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity’. A

review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible

for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review

is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with International Standards on

Auditing and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of

all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit

opinion.

Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the

accompanying interim condensed consolidated financial information is not prepared, in all material

respects, in accordance with basis of preparation as set out in Note 2.
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REPORT ON REVIEW OF INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL

INFORMATION TO THE BOARD OF DIRECTORS OF A’AYAN LEASING AND

INVESTMENT COMPANY K.S.C.P. (continued)

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Furthermore, based on our review, the interim condensed consolidated financial information is in

agreement with the books of accounts of the Parent Company. We further report that, to the best of

our knowledge and belief, we have not become aware of any violations of the Companies Law No.

1 of 2016, as amended, and its executive regulations, as amended, or of the Parent Company’s

Articles of Association and Memorandum of Incorporation, as amended, during the nine months

period ended 30 September 2022 that might have had a material effect on the business of the Parent

Company or on its financial position.

We further report that, during the course of our review, to the best of our knowledge and belief, we

have not become aware of any violations of the provisions of Law No. 32 of 1968, as amended,

concerning currency, the Central Bank of Kuwait and the organisation of banking business, and its

related regulations, or of the provisions of Law No. 7 of 2010 concerning the Capital Markets

Authority and its related regulations during the nine months period ended 30  September 2022 that

might have had a material effect on the business of the Parent Company or on its financial position.

WALEED A. AL OSAIMI
LICENCE NO. 68 A
EY
AL AIBAN, AL OSAIMI & PARTNERS

20 October 2022

Kuwait
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   2022/ 10/ 19  ال$#اف :
 

 
 المحترمون    أعیان لإلجارة واالستثمارشركة   السادة/

 
 

 الخارجيالنھائي للتدقیق الشرعي  التقریرالموضوع: 
 09/2022/ 30-01/07/2022ة ــ رة المالی ـــن الفت ـع

 عل@?< ورح$ة هللا و,67اته، و,ع*:  ال(الم 

في ال7ST  و,ع*  2022/ 10/ 19ال$#اف   األول،@ع ر, 23 ءاألر,عای#م في ، فإن م?JI الI*قG  ال7Fعي الEارجي
إلTGا   ، والd@ام ال$_6#رة أعاله  واألنF`ة ال$Tف_ة خالل الف7Iة  الع$ل@ات بTاء على ZلJ ح7Y  ال$عل#مات ال#اردة 

ودراسة   ال$G*ان@ة،  وفي  hالfgارات  وال$7فقات  ماال7دود  تق7f7ه    ض m 7ع  ؛ kس ض#ء   >oل  JI?$ال J)ح الIالي 
 :sة أس#اق ال$الهG مI`لpات 

 .ال,;ق78 ال56عي ال2ارجي م-,+ أوال: ن&اق ع"ل

مz خالل    أy@ان لإلجارة واالسvI$ارش67ة  في ع$ل إدارات   mقع ن`اق ع$ل م?JI الI*قG  ال7Fعي الEارجي
 Gق*Iوتعاوالعق#د    ال$عامالت   على  ال ال$ال@ةواألنF`ة  األوراق  هGل  قاZ p  مالت  الy7F@ة  ق7ارات  ال7قاhة  sة 

                 ال7Fعي.ال$Iعلقة hالI*قG  ال|هات ال7قاب@ة  وتعل@$ات   ال$عI$*ة الy7F@ة ی7Gا$عالو 

  .: مABؤل=ة م-,+ ال,;ق78 ال56عي ال2ارجيثان=ا

قاhــة 7 لة اsــهGقــ7ارات hالIأكــ* مــz مــ*� الIــgام الFــ67ة  علــى تقــ#م م(ــ#ؤل@ة م?IــJ الIــ*قG  الFــ7عي الEــارجي
Fة ال@y7 ةو@y7F7 الG7عي ال|هات ال7قاب@ة@$ات علوت ال$عایFال  Gق*Iالh علقةI$ال. 
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hاألنF`ة والعقـ#د وتعـامالت �@$ا یIعل   وذل�بTاء على ت*�@قTا ولTIGا في إب*اء ال7أ� ال$(Iقل � 6$ا تقع م( 
 .األوراق ال$ال@ة

 ول=ة الE56ة.D : مBثالCا

م( ا� تقع  الTIفإلول@ة  وتعاوالعق#د    ت امال$علاإج7اءات  |$@ع  h  الd@امعلى    67Fةلل ةGm_ دارة  مالت واألنF`ة 
ال$ال@ة ال7قاب@ةpZقًا    األوراق  ال|هات  وتعل@$ات  الy7F@ة   7Gوال$عای الy7F@ة  ال7قاhة  هsGة  ال$Iعلقة    لق7ارات 

 . hالI*قG  ال7Fعي

 : 5عي ال2ارجي6أه;اف تق5H5 م-,+ ال,;ق78 ال: راGعا

لل$7ج�@ة الy7F@ة ال$عI$*ة ل*� وفقًا    ة@ماإلسال pاد� الf7FعةمGk  أح?ام و `بI  ماI g لمz االالIأك*   ·
له   ال$7خ�   �EFال|$اعي  –(ال االسvI$ار  ال7قاب@ة   )أنS$ة  ال|هات  ال$Iعلقة    وتعل@$ات 

 . hالI*قG  ال7Fعي

·   zم وتعاوالعق#د    ال$عامالت الIأك*  ال$ال@ةواألنF`ة  األوراق  واالال  مالت  ف�Yها  ت<  ع  Zال Iي 
 الy7F@ة وتعل@$ات ال|هات ال7قاب@ة  7Gیاhة الy7F@ة وال$عاق7 لمع ق7ارات هsGة ا  فقةاh #Iأنها م  الGهع

 . ال$Iعلقة hالI*قG  ال7Fعي

·   7Gالفات   معال|ات ت#فE$لل وج*ت   -  شy7@ة  وتعاوالعق#د    ال$عامالت في    -إن  مالت  واألنF`ة 
ال$ال@ة تTفG_ها  األوراق  لTIفG_   أو 7Zق  لق7ارات ال$7ج�@ة وفقًا    عال|ات $له ا_ ه  وت�*ی* م*ة زمT@ة 

 y7@ة ال$pIعة.Fلا

والI#اصل مع اإلدارات عf7Z z  الf7k* اإلل7Ioوني ووسائل االتYال    hالfgارات ال$G*ان@ة،  الd@ام ·
 ال($�@ة وال$7ئ@ة. 

 . الIق7f7ه_ا للI#صل لITائج اع$ال  إج7اءات الI*قG  ال7Fعي الEارجي ت�*ی*  ·

 ال*اخلي.  الI*قG  ال7FعياالZالع على تق7f7 وح*ة  ·

 الy7F@ة. ال$Eا7Z@ة إج7اءات إدارة لاعتقG@< 6فاءة وف ·
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 تقG@< م*� الgIام ال�EF ال$7خ� له hق7ارات هsGة أس#اق ال$ال ذات الYلة.  ·

له    ال$pIعةال$7ج�@ة    نب@ا  · ال$7خ�   �EFال) ل*�  الy7F@ة   7Gار    –لل$عای$vIاالس أنS$ة 
ال$عای   في  )ال|$اعي  zع اخIالفها  الy7F@ة  حال   7GYواال ال$�اسpة  هsGة   zع اجعة 7 $لادرة 

 ). AAOIFIم@ة (لل$�س(ات ال$ال@ة اإلسال

   ال,;ق78 ون,ائج إج5اءات :خامBا

 . االZالع على اله@?ل الSTI@$يت<  -1

 االZالع على ال�(اhات ال$�7Y@ة.ت<  -2

 تق7f7 ال$*ق  ال7Fعي ال*اخلي.  علىاالZالع  ت<  -3

 .الk@انات ال$ال@ةبT#د  علىع  االZالت<  -4

 . هاتا � االسvI$ارfة وم?#نف�� ال$�افت<  -5

 ال ی#ج*) ( الف7Iة.ر,اح خالل الIأك* مz ت`ه7G األ، و ر,احف�� ت#زfعات األ ت< -6

 . ق7ارات هsGة ال7قاhة الy7F@ةت< االZالع على  -7

 . خالل الف7Iة ال$Tف_ة واالتفا�@ات  العق#د  < االZالع علىت -8

 . ف7Iةخالل ال ةاو ال$ع*ل ال|*ی* ج7اءات ل(@اسات واالة الy7F@ة لاعI$اد هsGة ال7قاhاالZالع على ت<  -9
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 سادسًا: تقE Z=8فاءة وفعال=ة إج5اءات إدارة ال"2ا5U الT56=ة: 

 ا وصAره  2ا5U الT56=ةال"تع5U  ^H5 ت`_=^ ال"2ا م
الT56=ة  5 2اUال" 1

 ة العال=
mع7kI الE`7 ال7Fعي في ال$عامالت ال$ال@ة إذا 6ان ی�ث7 سلpًا في   تعH5فها:

 . J األر,احI)m*عي ت|GT  أنF`ة الع$Gل واسvI$اراتها وس$عIه م$ا
Z=8معای58 ال,ق : 

 . ت|JGT اإلی7ادات ال$�7مة الIي حققIها ال$�س(ة ·

 . ة الy7F@ة@مEالفة اإلج7اءات ال$عI$*ة لل$عامالت مz الTاح ·
·  _GفTعلقةق7ارات هع*م تI$ة أو تعل@$ات ال|هات ال7قاب@ة ال@y7Fة الhة ال7قاsG  

 . اليhال|انJ ال7Fعي وأن ی�ث7 ذل� على ال|انJ ال$
إلض7ار ال|(@< h($عة ال$�س(ة نI@|ة نFا� مEالفة ألح?ام الf7Fعة  ا ·

 . اإلسالم@ة
ال7قاhة  على هsGة    ةمEالفة ال$�س(ة ل(@اسة ع7ض العق#د ال|*ی*ة أو ال$ع*ل ·

 . ن في ه_ه العق#د مEالفات شy7@ةالy7F@ة و6ا
 . االسI$7ار دون تJf#Y مEالفة ذات مEا7Z مI#س`ة ألك7v مz سIة أشه7 ·

ل"2ا5U الT56=ة  ا 2
 ة ,Aس&ال"

وهي الIي ت�ث7 في ال$عاملة ولzo ال ت�د� إلى h`النها، بل z?$m   تعH5فها: 
لة،  تقT@ة األر,اح ال$�Y ق* ت(I*عيو إم�اؤها مع تEل@Yها م$ا ی�ث7 علGها، 

 ، وق* ت�ث7 على س$عة الع$Gل. ي وق* ال ت(I*ع
Z=8معای58 ال,ق : 

 I@|ة خ`أ ش7عي في تTفG_ها. hع� ال$عامالت ن تأث7G م�*ود على أر,اح  ·

 الT#احي الy7F@ة لل$عامالت. على   الIأث7G مEالفة اإلج7اءات ال$عI$*ة دون  ·

ل*خ#لها في أنF`ة مEالفة  I@|ة نالIأث7G ال$�*ود على س$عة ال$�س(ة   ·
 ألح?ام الf7Fعة اإلسالم@ة مz غ7G تأث7G مالي. 

ى هsGة ال7قاhة  مEالفة ال$�س(ة ل(@اسة ع7ض العق#د ال|*ی*ة أو ال$ع*لة عل ·
 الy7F@ة (ول< z?m في العق#د أو الIع*یل مEالفة شy7@ة) 
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  |*ی*ة ل على ال$IT|ات والع$#الت امEالفة س@اسة ت�GYل ال$#افقات الy7F@ة  ·
Gغ zعامل بها ( مIل الkعةوج#د 7 قf7Fالفة للEها مGف  ( 

مEالفة س@اسة ع7ض ال7FTات اإلعالن@ة على الI*قG  ال7Fعي ال*اخلي مع   ·
 مEالفة شy7@ة في تل� ال7FTات.  وج#د

 شه#ر.  6ألك7v مz  –مETف�ة ال$Eا7Z  –االسI$7ار دون تJf#Y مEالفة  ·
  ال"2ا5U الT56=ة  3

 فdة "_2ال
ل$عامالت وال ت�ث7 فGها وال ت(I*عي  ت�د� إلى h`الن ا  ال وهي الIي  تعf7فها:

 عة. تdT@ة األر,اح، ولzo تع7kI خالف األولى واألف�ل، وق* ت�ث7 على ال($

Z=8معای58 ال,ق : 

مEالفة ق7ارات هsGة ال7قاhة الy7F@ة مz غ7G الIأث7G ال$الي أو على س$عة   ·
 . ال$�س(ة

 ن أث7 ش7عي gIام hالI#ص@ات الTG)�I@ة لهsGة ال7قاhة الy7F@ة دو لمEالفة اال  ·

مEالفة س@اسة ع7ض ال7FTات اإلعالن@ة على الI*قG  ال7Fعي ال*اخلي دون   ·
 ال7FTات. تل� وج#د مEالفة شy7@ة في  

ت�ق  مEالفات إج7ائ@ة لل$عامالت مz ال$$?z تkf#Yها دون الIأث7G على   ·
 ش7عIGها. 

 

 على تTY@¡ وت#ص@¡ ال$Eا7Z الy7F@ة.   الZالعت< ا ·

 ي h$هام الI*قG  وفقًا لل$Eا7Z الy7F@ة. ي ال*اخلتق#م إدارة الI*قG  ال7Fع  ·

 . م h?فاءة وفعال@ةتق#  ال67Fة Iأك* أن إج7اءات ال$Eا7Z الy7F@ة ل*�ت< ال
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info@mandr.com.kw :د.ك2.000.000راس المال المدفوع
www.mandr.com.kwAl Mirqqab – Al Sour Street – Jassem Al Asfour Tower – 7 th Floor

Tel: +965 22960555                                           Fax: +965 22960556

ال",eعة الT56=ة ال"5جf=ة : ساGعًا:

الy7F@ة ال$عTGة في ال|$�@ة الع$#م@ة. pIعة على ق7ارات هsGة ال7قاhةل$في ال$7ج�@ة ااعI$*ت ال67Fة·

:ال5أg ال_هائي وال,Aص=ات: م_ًاثا

مz قkل ال|هات    الIي نف_ت ت األوراق ال$ال@ة  مالواألنF`ة وتعاوالعق#د    ال$عامالت   ع علىhع* االZال·
ت#صل الI  ال$(�ولة   JI?ارجيمEال ال7Fعي    Gمال  *ق وج#د  hع*م  الTهائي   �ال7أ على إلى  حSات 

الف7Iة    ال$Tف_ة  ع$ل@ات ال ال$_6#رةخالل  الy7F@ةلق7ار   pZقًا  ال$ال@ة  ال7قاhة  هsGة  لy7F@ة  ا  ال$عای7Gو   ات 
. ذات الYلةل$اق7ارات هsGة أس#اق الو ال$عI$*ة

دقق الشرعي الخارجيالم         
خلف الجار هللا زعبد العزید/            زی ریزب ج


