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 مارس 31
 2019 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمبر 31

 2018  
 دينار كويتي

 مارس 31
 2018 

 دينار كويتي
    

 135,365,654 138,585,274 140,192,915 ( أمتعلق بالشركة االم )ايضاح 

 14,702,733 15,064,455 13,137,465 (بكات التابعة )ايضاح متعلق بالشر
 ───────── ───────── ────────── 

 153,330,380 153,649,729 150,068,387 
 ═════════ ═════════ ══════════ 
 

والتعديالت  2012يوليو  2للشركة االم وفقا التفاقية إعادة الهيكلة المؤرخة  معاد هيكلتهالين دتسوية ال يتموف س (أ
 المتعلقة بها.

 
 

التفاوض مع المقرضين العادة جدولة الدين المعاد هيكلته سابقا بمبلغ في الشركة االم  رعت، ش2015خالل سنة 
 ىعل (2016ديسمبر  31دائني التمويل اإلسالمي للشركة األم حتى إجمالي )بما في ذلك  مليون دينار كويتي 160

ً  فترة طويلة االجل أساس ً وقدمت أيضا قانون االستقرار ب والمحكمة المختصةإلى بنك الكويت المركزي  التماسا
إجراء تعديل في  والذي تطلب فيهقانون االستقرار المالي ب للمحكمة المختصةالطلب األصلي  بشأن تعديلالمالي 
تتضمن تفاصيل  معدلةخالل تقديم خطة اعمال من  2021تمديده حتى الربع األول من سنة بحيث يتم السداد  برنامج
 ر التدفقات النقدية المستقبلية. مصاد

 
الدائرة المختصة في محكمة االستئناف ) الدائرةمن  على موافقة حصلت الشركة األم، 2017يونيو  15بتاريخ 

عادة هيكلة إل من قبل الشركة األم دمةالمالية المقبقانون االستقرار المالي( بشأن تعديل خطة إعادة الهيكلة  المختصة
 والتي 2021مليون دينار كويتي حتى الربع األول من سنة  160القائمة بمبلغ دائني التمويل اإلسالمي  أرصدة

مليون  15 أصلية بمبلغ قامت الشركة األم بسداد دفعات على كافة المستثمرين.ونافذة  المفعول أصبحت سارية
 على التوالي. وفيما يلي تواريخ 2018 مارس 29و 2017سبتمبر  11في  ينار كويتيمليون د 10و دينار كويتي

)باستثناء الربح  كويتيمليون دينار  137ألرصدة دائني التمويل اإلسالمي المتبقية بمبلغ  المعتمدة اإلطفاء المعدلة
 :2018سبتمبر  27بتاريخ  آخر تجديد استنادا إلى (2019مارس  28مليون دينار كويتي حتى  3.2المستحق بمبلغ 

 

 التاريخ 

 
 مستحق الدفع

 بالدينار الكويتي

 مستحق الدفع 
 بالدوالر األمريكي 
)ما يعادل بالدينار 

 الكويتي(

 مستحق الدفع 
 بالدرهم اإلماراتي 
)ما يعادل بالدينار 

 الكويتي(

 
 المجموع 

 دينار كويتي
     

 10,081,987 275,757 2,146,842 7,659,388 *2019مارس  31

 30,245,963 827,270 6,440,527 22,978,166 2020 مارس 31

 96,669,562 2,593,876 20,421,049 73,654,637 2021 مارس 31
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 136,997,512 3,696,903 29,008,418 104,292,191 المجموع
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 
د مليون دينار كويتي ومع ذلك، فإن الشركة األم بصد 10، كان من المستحق سداد مبلغ 2019مارس  31كما في * 

التفاوض حول التسوية النهائية ألرصدة دائني التمويل اإلسالمي مع الدائنين والتي بموجبها قامت الشركة األم 
بتقديم خطة التسوية النهائية المقترحة لهذه األرصدة إلى الدائنين. إضافة إلى ذلك، قامت الشركة األم بتقديم طلب 

( بشأن مقترح خطة التسوية النهائية مع الدائنين، FSL Courtالى المحكمة المختصة بقانون االستقرار المالي )
والذي تم استالمه و التأشير عليه من قبل رئيس الدائرة الخاصة بطلبات إعادة هيكلة شركات االستثمار وقد تم 

 إحالة الطلب الى بنك الكويت المركزي لدراسته.
 

مليون  56في صورة عقارات استثمارية بمبلغ  اتللشركة االم مكفولة بضماندائني التمويل اإلسالمي  أرصدةإن 
مليون دينار كويتي(، واستثمار  58: 2018 مارس 31مليون دينار كويتي و 56: 2018ديسمبر  31دينار كويتي )

: 2018 مارس 31مليون دينار كويتي و 31: 2018ديسمبر  31دينار كويتي ) مليون 27في شركة زميلة بمبلغ 
 مجمعة. التابعة الشركات بعض المليون دينار كويتي( واسهم في  32

 
صورة المتعلقة بالشركات التابعة للمجموعة مقابل ضمانات في دائني التمويل اإلسالمي  أرصدة تم ضمان (ب

: 2018 مارس 31مليون دينار كويتي و 21: 2018ديسمبر  31ار كويتي )مليون دين 21عقارات استثمارية بمبلغ 
 0.6: 2018ديسمبر  31) مليون دينار كويتي 0.6وبعض العقارات للمتاجرة بمبلغ ، مليون دينار كويتي( 15.1

 لشركة تابعة مملوكة أسهمدينار كويتي( واستثمار المجموعة في  ال شيء: 2018 مارس 31مليون دينار كويتي و
 بالكامل. 

 

: 2018 مارس 31% و5: 2018ديسمبر  31)سنوياً %  5حمل دائنو التمويل اإلسالمي معدل ربح فعلي بنسبة ي
 %( سنويا. 5

 


