












 

 

 

 

 

 

 تقریر المراجعة حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة

  إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة
 شركة أعیان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع.

 

 مقدمة
لقد راجعنا بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة أعیان لإلجــارة واالســتثمار ش.م.ك.ع. ("الشــركة األم") 

األربــاح أو الخســائر والــدخل الشــامل  يوبیــان 2022 یونیــو 30وشــركاتھا التابعــة (یشــار إلیھــا معــاً بـــ "المجموعــة") كمــا فــي 
التــدفقات النقدیــة  يبیــانوبــذلك التــاریخ    تــینالثالثة أشھر والســتة أشــھر المنتھی  تيلفتر  المتعلقین بھین  المجمع  ینالمكثف  ینالمرحلی

اریخ. إن إدارة الشركة أشھر المنتھیة بذلك الت  ستةالبھ لفترة    ینالمتعلق  ینالمجمع  ینالمكثف  ینالمرحلیوالتغیرات في حقوق الملكیة  
األم ھي المسؤولة عن إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة وعرضھا وفقاً ألساس اإلعداد المبــین فــي إیضــاح 

 . إن مسئولیتنا ھي التعبیر عن نتیجة مراجعتنا لھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.2

 

 نطاق المراجعة

مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة المنفــذة مــن قبــل مراقــب الحســابات المســتقل " 2410قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي لقد  
" المتعلق بمھام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة في توجیھ االستفسارات بصفة رئیسیة إلى الموظفین للمنشأة

الیة والمحاسبیة وتطبیق اإلجراءات التحلیلیة واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطــاق المراجعــة أقــل المسؤولین عن األمور الم
بشكل كبیر من نطاق التدقیق الذي یتم وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة وعلیھ، فإنھ ال یمكننا الحصول على تأكید بأننا على علــم بكافــة 

 یق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأیاً یتعلق بالتدقیق.األمور الھامة التي یمكن تحدیدھا في التدق
 

 النتیجة 
 استناداً إلى مراجعتنا، فإنھ لم یرد إلى علمنا ما یستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة المرفقة لــم یــتم

 .2إعدادھا، من جمیع النواحي المادیة، وفقاً ألساس اإلعداد المبین في إیضاح 
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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  
المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة متفقة مع ما ھو وارد في الدفاتر المحاسبیة إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن  

 رقم  حسبما وصل إلیھ علمنا واعتقادنا، لم یرد إلى علمنا وجود أیة مخالفات مادیة لقانون الشركات  نفید أیضاً أنھ  للشركة األم. و
التنفیذیة  2016لسنة    1 للنظام األساسي وعقد التأسیس للشركة األم  والتعدیالت الالحقة لھا  والتعدیالت الالحقة لھ والئحتھ  ، أو 

على وجھ قد یكون لھ تأثیراً مادیاً على نشاط الشركة    2022  یونیو  30أشھر المنتھیة في    ستةالوالتعدیالت الالحقة لھما، خالل فترة  
 األم أو مركزھا المالي.

 

نبین أیضاً أنھ، خالل مراجعتنا وحسبما وصل إلیھ علمنا واعتقادنا، لم یرد إلى علمنا وجــود أیــة مخالفــات مادیــة ألحكــام القــانون 
المركزي وتنظیم المھنـــة المصــرفیة والتعلیمــات المتعلقــة  والتعدیالت الالحقة لھ في شأن النقد وبنك الكویت  1968لعام    32رقم  

المنتھیــة فــي  أشــھر ســتةالفي شأن ھیئة أسواق المال والتعلیمات المتعلقة بھ خالل فترة  2010لسنة  7بھ، أو ألحكام القانون رقم 
 .على وجھ قد یكون لھ تأثیراً مادیاً على نشاط الشركة األم أو مركزھا المالي 2022  یونیو 30

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 ولید عبدهللا العصیمي

 فئة أ   68سجل مراقبي الحسابات رقم 
 إرنست ویونغ  

 العیبان والعصیمي وشركاھم 
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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 June 2022, and the related interim condensed consolidated

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

for three-month and six-month periods then ended, and the related interim condensed consolidated

statement of cash flows and interim condensed consolidated statement of changes in equity for the

six-month 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 material 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 six

months period ended 30 June 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 material 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 six months period ended 30  June 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

28 July 2022

Kuwait


