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 المجمعة  المكثفة تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية

   رةأعضاء مجلس اإلداإلى حضرات السادة 

 شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع. شركة أالفكو لتمويل 
 

 مقدمة 
المالي   المركز  بيان  راجعنا  وتأجيلقد  شراء  لتمويل  أالفكو  لشركة  المرفق  المجمع  المكثف  ش.م.ك.ع.    رالمرحلي  الطائرات 

معاً   إليها  )يشار  التابعة  وشركاتها  األم"(  في" بـ  )"الشركة  كما  الشامل   ييانبو  2021  يونيو  30  المجموعة"(  والدخل    الدخل 

التغيرات في حقوق  بياني  و  بذلك التاريخ  تينالمنتهي  أشهر  تسعةالتي الثالثة أشهر ولفتربه    ينالمتعلق  ينالمجمع  ينالمكثف  ينالمرحلي

إن إدارة الشركة األم    .المنتهية بذلك التاريخ  أشهر  تسعةاللفترة  به    ينالمتعلق  ينالمجمع  ينالمكثف  ينالمرحليالنقدية  ات  قفدة والتلكيملا

"التقرير   34لمعيار المحاسبة الدولي رقم    هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً 

 ليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.ومسؤ . إن حلي"رملاالمالي 
 

 مراجعةلا نطاق
الدولي   للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  قبل    2410لقد  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات  الحسابات"مراجعة   مستقل ال  مراقب 

في توجيه االستفسارات بصفة المكثفة المجمعة  راجعة المعلومات المالية المرحلية  مثل  معة. تتمراج لا  م" المتعلق بمها للمجموعة

عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن    المسؤولينظفين  ولمإلى ا   رئيسية

لى تأكيد بأننا على علم  ع الحصولالدولية وعليه، فإنه ال يمكننا لمعايير التدقيق  اً التدقيق الذي يتم وفق  نطاق نطاق المراجعة أقل من

 رأياً يتعلق بالتدقيق.كن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي بكافة األمور الهامة التي يم
 

 النتيجة 
كثفة المجمعة المرفقة لم يتم  الم  جب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحليةاستنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستو

 . 34ة الدولي رقم دها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبإعدا
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

ال المالية  المعلومات  فإن  مراجعتنا،  إلى  واستناداً  ذلك،  إلى  في  إضافة  وارد  هو  ما  مع  متفقة  المجمعة  المكثفة  دفاتر المرحلية 

يرد إلى علمنا وولشركة األم.  المحاسبية ل  إليه علمنا واعتقادنا، لم  الشركات  حسبما وصل  لسنة   1رقم  جود أية مخالفات لقانون 

  خالل فترة   ،للشركة األملنظام األساسي لوأو لعقد التأسيس ، والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها  والتعديالت الالحقة له 2016

 المالي. ا أو مركزه مالشركة األعلى نشاط  اً مادي اً يكون له تأثير على وجه قد 2021 يونيو 30 المنتهية في أشهر تسعةال
 

  قاهيئة أسون  أ شب  2010لسنة    7رقم    القانونألحكام    مادية  علمنا وجود أية مخالفاتإلى    لم يرد  ،جعتنا مراخالل  أنه  نبين أيضاً  

 اط نشراً مادياً على  ن له تأثيعلى وجه قد يكو  2021  يونيو  30  المنتهية في  أشهر  تسعةالفترة  خالل  المال والتعليمات المتعلقة به  

 المالي. ا كزهمرأو  مة األالشرك

 
 

 

 

 

 
 

 بدر عادل العبدالجادر

 فئة أ 207سجل مراقبي الحسابات رقم 
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 العيبان والعصيمي وشركاهم 
 

   2021 أغسطس 12

 الكويت

 

 





 وشركاتها التابعة   .ع.وتأجير الطائرات ش.م.ك راءشفكو لتمويل أال شركة
 

 

 مرحلية المكثفة المجمعة. الة يله المعلومات الما من هذ اً جزء تشكل 10إلى  1قة من ن اإليضاحات المرفإ
 

3 

 

   مدقق( مع )غيرج مكثف اللملي اح ر بيان الدخل الم

   2021 يونيو 30 منتهية فيالة ر تفلل

  
 أشهر المنتهية في    الثالثة

    يونيو 30
 أشهر المنتهية في   تسعة ال

   يونيو 30

 
 

 إيضاحات 

2021 
 دينار كويتي

2020 
  دينار كويتي  

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي  

        

 88,171,865 76,637,371  29,943,023 24,888,671  تأجير تشغيلي إيرادات 

 466,892 38,527  58,731 12,279  إيرادات مرابحة 

حركات  مربح بيع طائرات و( / خسارة)

  ومعدات  
       

(754,483) - 

 

         (754,483) 1,430,140 

 161,687 413,824  19,445 388,292  إيرادات أخرى 

 (2,530,539) (2,472,968)  (798,167) (863,446)  تكاليف موظفين 

 (35,326,922) (37,785,638)  (12,695,727) (12,601,169) 4 استهالك

حركات  مطائرات وقيمة خسائر انخفاض 

 (15,509,947)     -      -     -  ومعدات 

 (5,543,803) (3,338,211)  (583,548) (1,164,071)  مصروفات تشغيل أخرى 

 (1,192,434) (10,489,903)  (1,001,003) (1,827,952) 10 مدينين للن ما تئالا خسائر مخصص

 (28,636,818) (25,198,673)  (8,965,848) (8,666,816)  يل ومت يفالتك

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

مؤسسة   الفترة قبل حصة  ربح / ( خسارة)

الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة  

 1,490,121 (2,950,154)  5,976,906 (588,695)  اة زكال وة  طنيالو

       

 (13,411)     -  (13,411)     -  العلمي  دملتقت لكوي لا ؤسسةحصة م

 (60,589) (142,195)  (60,589) (17,644)  نية طضريبة دعم العمالة الو

 (24,236) (56,878)  (24,236) (7,058)  الزكاة 

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

 1,391,885 (3,149,227)  5,878,670 (613,397)  الفترة    ( / ربحخسارة)

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

 فلس  1.46 فلس  3.31  فلس  6.17 فلس  0.64 3 السهم األساسية والمخففة ربح / (خسارة)

  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
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 ق(ر مدقع )غيمكثف المجمال لمرحليا شامللا لدخ ال نبيا 

   2021 ونيوي 30للفترة المنتهية في 

 
 في هية منتال   أشهرلثالثة  ا

  يونيو 30
 في هية أشهر المنت  تسعة ال

 يونيو 30

 
2021 

 دينار كويتي

2020 
  دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

      

 1,391,885 (3,149,227)  5,878,670 (613,397) رة  فتال بح( / ر خسارة)
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

      أخرى:  ةمل شا ت رادا( إي خسائر)

صنيفها الحقاً إلى بيان الدخل يتم إعادة تلن  دبنو
      :المرحلي المكثف المجمع

 3,842,176 (5,093,078)  (697,519) (2,174,851) تعديل تحويل عمالت أجنبية
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 3,842,176 (5,093,078)  (697,519) (2,174,851) ى للفترة شاملة أخر إيرادات ( خسائر)
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 5,234,061 (8,242,305)  5,181,151 (2,788,248) يرادات الشاملة للفترة  إلا)الخسائر( إجمالي 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 وشركاتها التابعة   .ع.راء وتأجير الطائرات ش.م.كفكو لتمويل شأال شركة
 

 

 مع )غير مدقق(ية المرحلي المكثف المج ملكلات في حقوق ايرغان التبي
   2021 يونيو 30ية في لمنتهللفترة ا

 

 . عةة المكثفة المجميحل ذه المعلومات المالية المرن هم اً تشكل جزء 10إلى  1المرفقة من إن اإليضاحات 
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 رأس 
 ل الما

 عالوة  
 مإصدار أسه

 ي  احتياط
 ري باإج

 ل  ويحتاحتياطي 

 عمالت أجنبية  

 باح  رأ
 المجموع  مرحلة 

 كويتي ار  ندي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

       

 304,027,037 144,306,710 17,110,807 29,571,005 17,829,167 95,209,348   2020 وبرأكت 1 في كما الرصيد 

 (3,149,227) (3,149,227) -  -  -  -  ترة  لف ا رةخسا 

 (5,093,078) -  (5,093,078) -  -  -  شاملة أخرى للفترة   خسائر
 

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

 (8,242,305) (3,149,227) (5,093,078) -  -  -  فترة لة للامالش رائخسلاإجمالي 
 

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

 295,784,732 141,157,483 12,017,729 29,571,005 17,829,167 95,209,348 2021 يونيو  30الرصيد في 
 

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

       

 319,250,634 161,711,950 14,929,164 29,571,005 17,829,167 95,209,348 2019 أكتوبر 1في  كما  الرصيد

 1,391,885 1,391,885 -     -       -  -  الفترة   ارةخس

 3,842,176     - 3,842,176    -       -  -  ترة شاملة أخرى للف إيرادات
 

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

 5,234,061 1,391,885 3,842,176    -      -  -  الشاملة للفترة )الخسائر( اإليرادات  يإجمال 

 (7,616,748) (7,616,748)    -     -      -  -    ةينقد توزيعات أرباح
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 316,867,947 155,487,087 18,771,340 29,571,005 17,829,167 95,209,348 2020 يونيو 30 فيد الرصي
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 



 وشركاتها التابعة   .ع..م.كراء وتأجير الطائرات شفكو لتمويل شأال شركة
 

 ق( مدق رحلي المكثف المجمع )غيرالتدفقات النقدية الم انبي
 2021 يونيو 30ة في للفترة المنتهي

 عة. لمجمفة اثكالمالية المرحلية ملا من هذه المعلومات اً ل جزءتشك 10 ىإل 1المرفقة من  إن اإليضاحات
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 في   المنتهية أشهر  تسعة ال

   يونيو 30

 إيضاح  

2021 
 نار كويتييد

2020 
 ويتي  ر كدينا

      التشغيل أنشطة 

 1,391,885 (3,149,227)  ة رفتال ( / ربحةارسخ )

    :ـل تتعديال

 35,326,922 37,785,638 4 استهالك

 15,509,947    -  ائرات ومحركات ومعدات  قيمة طخسائر انخفاض 

 (466,892) (38,527)  إيرادات مرابحة 

 28,636,818 25,198,673  يل موتكاليف ت

 1,192,434 10,489,903  مدينين لئتمان لالئر اخسا  صصخ م

 (1,430,140) 754,483  ت ومعدات كا رح ومت بيع طائرا (ربح) /خسارة 

  ────────── ────────── 

  71,040,943 80,160,974 

    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل: 

 (19,968,785) 1,058,520  مدينون  

 (1,832,079) 9,061,070   نونئاد

 5,991,659 4,669,928  ة ومخصصات ي صياناحتياط
  ────────── ────────── 

 64,351,769 85,830,461  عمليات ن المتج النا  النقد

 (28,500,504) (25,279,807)  تمويل مدفوعة  لفةتك

 

 ────────── ────────── 

 35,851,265 60,550,654  تشغيل شطة الأنصافي التدفقات النقدية الناتجة من 

 

 ────────── ────────── 

    ر  ة االستثماطشنأ

 (139,252,691) (55,431,649) 4 ومعدات  حركات ومت اطائرشراء 

 29,311,211 24,873,537  متحصالت من بيع طائرات ومحركات ومعدات  

 (146,575,200) (12,841,904)  دفعات رأسمالية مقدماً لشراء طائرات ومحركات ومعدات 

 495,694 55,301  ستلمة مة بح ات مراداإير

 

 ────────── ────────── 

 (256,020,986) (43,344,715)  ة في أنشطة االستثمارمدقدية المستخ نلت افقا في التدا ص

 

 ────────── ────────── 

    أنشطة التمويل  

 312,156,596 101,988,917  تسهيالت تمويل مستلمة  

 (154,516,601) (120,778,996)  دة ل مسدت تموييالتسه

 (7,616,748) -   فوعة مدة دينقرباح أ عاتزيتو

  ────────── ────────── 

 150,023,247 (18,790,079)  ة التمويلالناتجة من أنشط)المستخدمة في( ة قات النقديدفصافي الت

 

 ────────── ────────── 

    

 (70,146,474) (1,584,140)      معادلفي النقد والنقد ال النقصصافي 

 1,671,059 (1,104,842)  ت أجنبيةالعمل تحوي تعديل

 93,441,271 39,732,227  أكتوبر  1دل في ا قد المعوالن دنقلا

 

 ────────── ────────── 

 24,965,856 37,043,245    يونيو  30النقد والنقد المعادل في 

 

 ══════════ ══════════ 

 

 



 تابعة ا الوشركاته  .ع.ير الطائرات ش.م.كراء وتأجفكو لتمويل شأال شركة
 

 )غير مدققة( المكثفة المجمعة  ليةالمعلومات المالية المرح  إيضاحات حول

   2021 يونيو 30 ية فيلفترة المنتهول كما في
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 الرئيسية واألنشطة  التأسيس        -1
 

الطائرا  تمويللو  أالفكة  شركإن   وتأجير  ش.شراء  )أ مت  )"الشركة  كوالف.ك.ع.  شركة  ألا(  هي  تم  تية  كويمة  مساه م"( 

بتاريخ  اولة  دفي    ها سيستأ و  ها ليسج ت ب  ضطلعت.  2000مارس    21لكويت  األم  الطائرات  الشركة  شراء  خدمة  تقديم 

ال  والموجودات بتبطمراألخرى  الطنيا   ها ة  والتنيبة عن شركات  معيسران  وانمصال  ق  خدما تع،  إدقديم   دات الموجوارة  ت 

حتياجات ورغبات العمالء  تمويلي بما يتناسب مع اير الج تأالأو    ر التشغيليتأجيلاقديم خدمات  وتن،  طيرا ت الا شرك  مختلفل

الطيران، شركات  تمويل    من  خدمات  شراءوتقديم  بصور  مشاريع  دراساتأو    ةكلية  الطائرات  في ضوء  التقييم   جزئية 

كات  لشرالمدى    متوسطة وطويلة  تة االحتياجا طيلتغلطائرات  اويق  المشاريع، وتس  هذهبطة بر المرتخاطلما  ملعواديد  ج تو

م تقدي  ق طائراتها بالبيع والتأجير، والمشاركة فيك الخدمات، ومساعدة شركات الطيران في تسويالطيران الراغبة بمثل تل

بتمويل  المر  الخدمات الدعم  فوتوتبطة  الا كلشر  الفنيير  والمسر طي ت  اال  اعدةان،  عمليات  وهي شالم  ستثمارفي  ترك 

توفير الطائرات والمحركات وقطع   جزئية في مجالأو    بصورة كليةار  واالستثمعة الطيران،  ا نفي مجال ص   ةصصمتخ 

 من حصلة لموا تجةدات النا راة واستثمار اإليارإدو، مصانعالران واحتياجات العمالء من شركات الطيمع ا يتناسب الغيار بم

  أعماال ات التي تزاول  لهيئتشترك بأي وجه مع ا  نأ  أو  ها مصلحةل  كونألم أن تاركة  رة أعاله،  ويجوز للشذكوعمليات المال

تشتري أو  اركشت أو في الخارج ولها أن تنشئأو  الكويت ولةد غراضها فيالتي قد تعاونها على تحقيق أأو  ها أعمالبشبيهة 

   ها.ا بقهأن تلح و أ هذه الهيئات
 

الشلأعما   األمركة  الش  ارسمت لتعاليم  وفقا  لالرئي  زكالمرعنوان    إنة.  اإلسالمي  ريعةها  المسجل  ملحق  هو  ألم  اكة  لشرسي 

 الكويت. ،العزيز حمد الصقر، المرقاب شارع عبد ،الثانيالطابق ، يةصناعة الكويتالرة وتجاالمبنى غرفة 
 

 . تيورصة الكوب ألم مدرجة فيلشركة ام اسهأ نإ
 

   .خ.لالستثمار ش.مالخليج  ةومؤسس بنك"( ال")  ع.ش.م.ك. يتيوكيلة لبيت التمويل المم هي شركة زكة األشرإن ال
 

ا المالية  المعلومات  معامالت وتتضمن  المجمعة  المكثفة  الخاصة    أرصدةلمرحلية  والشركات ذات األغراض  األم  الشركة 

بوكالممل معاً ليهإ  ارشيوالتي    (التابعة  شركاتها )   لامالكة  مع"المجموعة"  بـ  ا  جميع  إن  ال.  األ  تشركا امالت  ض غراذات 

 .ها من قبل كفولة بضماني مو وهن أالفكنيابة ع جراؤها إالخاصة يتم 
 

المرح   تم المالية  المعلومات  بإصدار  لفترة  التصريح  للمجموعة  المجمعة  المكثفة  في  المنتهي  ر أشه  تسعة اللية    يونيو  30ة 

 .2021أغسطس  12يخ را ت برة اد اإل مجلس لقرار اً فقو 2021
 

 أساس اإلعداد 2.1
 

 .المرحلي رير الماليالتق 34حاسبة الدولي الم للمجموعة وفقاً لمعيارمعة المكثفة المج لية حرمالية الات الممالمعلو ادعدإ متي
 

كاملة معدة    ةيلا منات  لبيا   ةوبالمطلات  ات واإلفصاح المعلوم  فةكا   نمض تتال  إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

ا وف للمعايير  اإلدرتية.  لالما  للتقارير  ةلدوليقاً  منعديالت  لتا  فةكا   إدراجتم    أنه  ةراى  تتكون  العادية   ستحقاقاتاال  التي 

 عادل.العرض لل ريةضروالتي تعتبر المتكررة و
 

عها للسنة  وقت  يمكنتائج التي  لنا  عن  ورةضرالبعبر  ال ت   2021  يونيو   30ة في  منتهيالر  أشه  تسعةال التشغيل لفترة  إن نتائج  

البيانات المالية المجمعة  لى  إ  الرجوع  جىر، ي  التفاصيلمن    يدمزالعلى    لالطالع  . 2021ر  مبسبت  30ي  فالتي تنتهي  ة  يلالما 

 .  2020سبتمبر  30للسنة المنتهية في  لقة بها واإلفصاحات المتع
 

األمة  ييسالرئ  ةللعما  إن ا  للشركة  األلدوالهي  المالالمعل  عرض  م تي.  يمريكر  المكومات  المرحلية  بالديناالة  فثية    ر مجمعة 

 تي.الكوي
 

   قبل المجموعة بقة من المطوالتعديالت  دة لجديا ير عاي الم      2.2
 

ت انالبيا  عدادفي إ المتبعةة لتلك اثلممة  مجمعالفي إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة  المطبقةإن السياسات المحاسبية 

المنته  وعةللمجم  السنوية معة  لمج ا  ماليةال باستثناء2020سبتمبر    30ي  ف  ةيللسنة  تسري   دةجديال  لمعاييرا  ق يبتط  ،   التي 
 . 2020ر كتوبأ 1اعتباراً من 

 

   .د در ولكن لم يسر بعا ص  يلمعيار أو تفسير أو تعد ألي كرق المببالتطبي المجموعة تقم لم
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 )غير مدققة( المكثفة المجمعة  ليةالمعلومات المالية المرح  إيضاحات حول

   2021 يونيو 30 ية فيلفترة المنتهول كما في

  

 

8 
 

   ()تتمة  قبل المجموعة من ة بقمطلا  يدةالجدت  والتعديالير عاي الم     2.2
 

منا بتعا  ألول مرة  اترعديالت والتفسيتلا  ن العديد م  سريت المعلومات    تأثير علىلها أي    ليس  ولكن   2020وبر  أكت  1  راً 

 .  مجمعة للمجموعةالمالية المرحلية المكثفة ال
 

   تعريف األعمال:  3لمالية رير اقاتعديالت على المعيار الدولي للت

الدوللمعيا  ىلعت  يالعدالتتوضح   للتقا ار  المي  األ  يكل  هأن  3الية  رير  اعتبار  منظويتم  معمال  األنشط  ملة ا كتمة  ة  من 

الجوهرية واإلجراءات  المدخالت  أدنى،  كحد  تتضمن،  أن  ينبغي  فإنه  بالقدرة    والموجودات  جوهرية  ترتبط بصورة  التي 

المخر  إيجاد  عالجا على  المعت.  هذه  أوضح  فقد  ذلك،  على  األلمما  من  نهأ  ياروة  تخارج  دوكن  تضمينعمال  كافة    ن 

ال   تالخ دالم إليضواإلجراءات  هذهخرجملاجاد  رورية  إن  المالية    ات.  المعلومات  على  تأثير  أي  لها  يكن  لم  التعديالت 

  مجد  يات حالة دخول المجموعة في أية عمل  ية فيبلمجمعة للمجموعة ولكنها قد تؤثر على الفترات المستقالمرحلية المكثفة ال

 ل. ما أع
 

إصالح  :  39ومعيار المحاسبة الدولي    9المالية    ريراقتي لليار الدولعوالم 7المالية    ري رادولي للتقعيار العلى المتعديالت  
 المعايير الخاصة بمعدل الفائدة 

الت المالية  عديالت عتقدم  للتقارير  الدولي  المعيار  الدولي  المحا ر  ومعيا   9لى  الماليألا  39سبة  االع دوات  س قيالواتراف  ة: 
م اإلعفعدداً  تسر  تاءا ن  على  التي  عالكي  الافة  التوح تقات  تتأثر  ط  بمعدل  ي  المتعلقة  المعايير  إصالح  بأعمال  مباشرةً 

ر ندة إلى المعايي المستة  ح إلى عدم تأكد حول توقيت و/أو مبلغ التدفقات النقديط إذا أدى اإلصالتأثر عالقة التحوالفائدة. وت

المتح  أللبند  له  أداوط  يكلتح ا  ةو  لم  لهذه  وط.  أي  دعتلان  المععتأثير  يالت  المجمعة    المرحليةالية  ملالومات  لى  المكثفة 

 ة.الفائد تحول لمعدالليس لديها أية عالقات ت إنهللمجموعة حيث 
  

 رية معلومات الجوهتعريف ال: 8ومعيار المحاسبة الدولي   1المحاسبة الدولي تعديالت على معيار 

حالة إذا كان حذفها أو    ية فيتبر جوهرعت  المعلوماتأن "  بينهرية الذي يوج لا  للمعلومات   اً جديد  اً يالت تعريفالتعدهذه    متقد

التي يتخذها المستخدمون األساسيون ارات ر على القر معقولة أن يؤثلمتوقع بصورة عدم صحة التعبير عنها أو إخفائها من ا 

الغرض  للبيان ذات  المالية  استناداات  اإلى    العام  يقدمات  ان لبيتلك  بما  عن  ولعم  المالية  مالية  بمات  القائمة   د إعداالمنشأة 

 التقارير".
 

طبيعة  ضحتو على  تعتمد  الجوهرية  أن  فردية التعديالت  بصورة  سواء  المعلومات  مع    وحجم  باالندماج  المعلومات  أو 

قع بصورة معقولة  متوالا إذا كان من  يمعلومات جوهرويكون عدم صحة التعبير عن الألخرى في سياق البيانات المالية.   ا

القراراؤي  نأ على  يتخذها    تثر  األسا لاالتي  المالية مستخدمون  المعلومات  على  تأثير  أي  التعديالت  لهذه  يكن  لم  سيون. 

 المجموعة. أن يكون لها أي تأثير مستقبلي على من المتوقع ثفة المجمعة وليس المرحلية المك
 

    2018مارس  29ة الصادرة في ليلما للتقارير ا يمي المفاهاإلطار 

أي معيار.   المفاهيم أو المتطلبات الواردة في    الواردة بهلمفاهيم  ا  أي من  يلغيوال  أو  ل معياراً  ثال يم  المفاهيمي  راطإلإن ا

عدة ير ومسا ة للتقارير المالية في وضع المعايحاسبة الدوليممجلس معايير ال  هو مساعدة  فاهيميالممن اإلطار    إن الغرض

عدة كافة األطراف على عيار مطبق ومسا مال يوجد  حيث  لة  ثسات محاسبية مما ا سي  المعايير على وضعذه  ه  قائمين بإعدادال

 استيعاب وتفسير هذه المعايير. 
 

يير اعتراف بالموجودات والمطلوبات ويقدم تعريفات حديثة ومعا   يم الجديدةعض المفاهالمعدل ب  المفاهيمييتضمن اإلطار  

 بعض المفاهيم الهامة.  ويوضح 
 

 المجمعة للمجموعة.     ة المكثفةليلمالية المرحي تأثير على المعلومات اأت لهذه التعديال لم يكن
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   األساسية والمخففة سهمال ( / ربحخسارة) -3
 

/ ربحخسارة)  تحتسب والمخ   (  األساسية  / ربحخسارة)  يق قسمةطر  عنففة  السهم  المتوسط    (  لعدد    المرجحالفترة على 

  ي:ة كما يلئمة خالل الفترادية القا األسهم الع
 

 

 ر المنتهية في  أشه   الثالثة
    يونيو 30

 أشهر المنتهية في   تسعة ال
   يونيو 30

 2021 2020  2021 2020 
      

 1,391,885 (3,149,227)  5,878,670 (613,397) كويتي( فترة )دينارال ربح ( /خسارة)

      

 952,093,482 952,093,482  952,093,482 952,093,482 دية المتوسط المرجح لعدد األسهم العا 

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

 فلس  1.46 فلس  3.31  فلس  6.17 فلس  0.64 خففة المية ولسهم األساسا  ( / ربحخسارة)
 

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

   .متطابقةة والمخففة ساسيالسهم األ ( / ربحخسارة)فإن د أدوات مخففة قائمة، ووج  نظًرا لعدم
 

 ومعدات    ائرات ومحركات ط -4

   
 طائرات  
 ومحركات 

 أثاث 
 ركيبات وت

 معدات 
 المجموع  بية تمك

 نار كويتي  دي دينار كويتي   كويتي  ينار  د ي  ار كويتدين 

     فة كلالت

 1,444,768,245 178,207 336,291 1,444,253,747 2020وبر أكت 1في  

 55,431,649    -    - 55,431,649 ضافات إ 

 34,825,428    -    - 34,825,428 مالية مقدماً ن دفعات رأسل ميوح تال 

 (56,219,894)    -    - (56,219,894) استبعاد

 (24,295,695) (2,997) (5,655) (24,287,043) بيةأجنتعديل تحويل عمالت  
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 1,454,509,733 175,210 330,636 1,454,003,887 2021 يونيو  30في 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

     يمة لقتهالك وانخفاض ااالس

 283,656,889 155,103 335,253 283,166,533 2020أكتوبر  1في   

 37,785,638 5,551 359 37,779,728 للفترةاالستهالك مصروف   

 (16,499,778)    -    - (16,499,778) اد عاالستهالك المتعلق باالستب

 (5,004,528) (2,643) (5,640) (4,996,245) يةيل عمالت أجنبديل تحوتع  
 

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

 299,938,221 158,011 329,972 299,450,238 2021 يونيو  30في  
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 ية قيمة الدفترالصافي 

 2021 يونيو  30ي ف 
 

1,154,553,649 
 

664 
 

17,199 
 

1,154,571,512 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 1,161,111,356 23,104 1,038 1,161,087,214 ققة( )مد  2020 سبتمبر 30في  
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 1,186,270,273 21,955 3,096 1,186,245,222 2020 يونيو 30في  
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
 

كويتينيد  1,003,931,454  قدرها   ةريدفتقيمة  ب  اتائرطالن  إ كويتي   1,008,683,423:  2020سبتمبر    30)  ار  دينار 

لترتيبات  1,268,140,971  :2020  يونيو  30و تخضع  كويتي(  تقديويلي  تم  تأجير  عقود  دينار  كضمانويتم  ابل مق  مها 

  ين.رضبأسماء المق تسجيلها وهيالت تمويل تس
 

 



 تابعة ا الوشركاته  .ع.ير الطائرات ش.م.كراء وتأجفكو لتمويل شأال شركة
 

 )غير مدققة( المكثفة المجمعة  ليةالمعلومات المالية المرح  إيضاحات حول

   2021 يونيو 30 ية فيلفترة المنتهول كما في

  

 

10 
 

 عمومية السنوية لجمعية الواال  رأس الم       -5
 

   2021  يونيو   30كما في    عادي  سهم   952,093,482  عدد  من  الكاملصدر والمدفوع بلمبه وال المصرح  أس الما ر  يتكون

فلس لكل   100بقيمة    (اديع  سهم  952,093,482:  2020  يونيو  30وم عادي  سه  952,093,482:  2020سبتمبر    30)

 .لكاملنقداً با  وعمدف  سهم
 

المالية المجمعة للسنة المنتهية  البيانات  ألم  ا  للشركة  ويةالسنومية  عمالمعية  الج المساهمون في    اعتمد،  2021يناير    27في  

ية المساهمون بالجمع  وافقكما    .2020تمبر  سب  30المنتهية في    للسنةأرباح    توزيع أية  عدم  اووقرر  2020تمبر  سب  30في  

 ة المنتهية في  لسنلتي  ويار كنيد  24,000جلس اإلدارة بمبلغ  عضاء مألفأة  مكا صرف    علىركة األم  شالعمومية السنوية لل

   . 2020سبتمبر  30
 

 التزامات رأسمالية  -6
 

:  2020سبتمبر    30دينار كويتي )  924,885,838  ات ومحركات بمبلغيتعلق بشراء طائرفيما    رأسماليةال   تا تزاملاال  قدرت

   .كويتي(دينار  981,376,523 : 2020 يونيو  30ودينار كويتي  967,995,400
 

 تملة محمطلوبات  -7
 

:  2020سبتمبر    30ينار كويتي )د  11,809,264  بمبلغمحتملة    مطلوبات   وعة جملدى المكان  ،  2021  يونيو   30ي  ما فك

كويتي    11,859,538 كويتي(  11,875,158  : 2020  يونيو   30ودينار  ابخطابا تعلق  ت  دينار  ق سيا ناتجة ضمن    ئتمانت 

   ية.ادم  باتلومطأي عنها  ينتجلمتوقع أن وليس من ا ديالعا  لعما ألا
 

 قة عال ات أطراف ذ معامالت مع -8
 

ذات عالقة  ي االمساهمثل األطراف  وأعضا ييسيلرئمين  من  والشجلء  األم  للشركة  العليا  اإلدارة  وموظفي  اإلدارة  ركات  س 

هذه  سعير  تشروط  وعلى سياسات    ة. يتم الموافقتأثيراً ملموساً أو    مشتركة   ا سيطرةيمارسون عليهأو    سيطرون عليها التي ي

 ومجلس اإلدارة. ألما ة الشركةن قبل إدارم تالمعامال
 

 يلي:  معة هي كما في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المج  مدرجةالقة راف ذات عالطأ مة مع ت الها إن المعامال
 

 مكثف المجمع: بيان الدخل المرحلي ال
 

 

 ة في  الثة أشهر المنتهيلثا
    يونيو 30

 أشهر المنتهية في   تسعة ال
   يونيو 30

  2021 2020  2021 2020 

 نار كويتي دي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

      مرابحة يرادات إ

 434,649 37,730  54,548 12,175 البنك -  

 32,243 797  4,183 104 عالقة * أطراف أخرى ذات  -
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 12,279 58,731  38,527 466,892 

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

      يل موتكاليف ت

 5,047,885 4,607,431  1,678,942 1,264,397 نك الب -
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 1,264,397 1,678,942  4,607,431 5,047,885 

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

      لعليا: اة ارداإل يفأة موظفمكا 

 783,070 682,501  256,298 166,451 األجل   رواتب ومزايا أخرى قصيرة 

 100,839 85,361  28,308 28,743 مكافأة نهاية الخدمة 

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

 195,194 284,606  767,862 883,909 

 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(  عالقة  أطراف ذات  معامالت مع -8
 

 ثف المجمع: الي المرحلي المك ركز الم لم بيان ا
 

 

 لبنكا
 دينار كويتي 

خرى  أطراف أ
 *  ذات عالقة 

 دينار كويتي  
 المجموع  

 ينار كويتيد

      2021 يونيو 30

 83 - 83 **  مدينون

 34,634,670 602,428 34,032,242   لمعادلالنقد والنقد ا

 151,402,437 - 151,402,437 سسات ماليةالمستحق إلى مؤ

 489,375 - 489,375 لوبات أخرى ***مط

    

    )مدققة(   2020سبتمبر  30

 16,854 43 16,811 ** مدينون 

 38,440,702 1,842,549 36,598,153 ل دا نقد المعالنقد وال

 149,204,914     - 149,204,914 اليةمؤسسات م تحق إلىلمسا

 1,032,661     - 1,032,661 **طلوبات أخرى *م

    

    2020 يونيو 30

 5,333 36 5,297 دينون ** م

 22,606,405 1,851,520 20,754,885   المعادل النقد والنقد

 151,052,669 - 151,052,669 اليةممؤسسات   المستحق إلى

 539,432 - 539,432 *** أخرى اتمطلوب
 

 للبنك. تابعةالقة شركات رى ذات عاألطراف األخ ثل مت* 

 مستحقة.الرابحة مالادات ريإ يمثل المدينون** 

 بنك. ال من ا عليه الحصول ي تمسالمي التاإلتمويل لا تال على تسهي تكلفة التمويل المستحقةوبات األخرى لتمثل المط*** 
 



 وشركاتها التابعة   .ع.راء وتأجير الطائرات ش.م.كفكو لتمويل شأال شركة
 

 مجمعة )غير مدققة( ة الية المكثفحلر المالية الم وماتمعللإيضاحات حول ا

   2021 يونيو 30 وللفترة المنتهية في ما فيك
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 ت اعاقطت العلومام -9
 

   قطاعات جغرافية.  خمسإلدارة في ألغراض ا  لمجموعة تنتظمتأجير الطائرات. ومع ذلك، فإن اوهو قطاع  فقط؛ واحد أعمالاع قط  في بأعمالها  رة رئيسيةالمجموعة بصو ضطلعت
 

 :2021 يونيو 30

 
 المجموع اأفريقي كاريام اأوروب أسيا األوسطالشرق 

 يكويت ينارد ينار كويتيد تييكودينار  دينار كويتي يويتك دينار ويتيدينار ك 
       

 76,335,239 947,255 8,304,589 5,078,171 45,025,367 16,979,857  اتع إيرادات القطا 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 (2,950,154) (1,031,432) (812,649) 1,155,409 5,321,182 (7,582,664) رائب الض قبل  اتالقطاع  ئجا نت)خسائر( 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 1,355,639,327    - 237,362,733 177,992,004 534,043,009 406,241,581 جمالي الموجوداتإ
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

 1,059,854,595 1,193,887 114,744,860 70,445,293 394,783,933 478,686,622 وبات لإجمالي المط
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

       : أخرى عاتقطا معلومات 

 37,785,638 733,747 4,486,276 2,050,424 17,884,936 12,630,255 الك ستهاال
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

       

 90,257,077    - 30,087,418 60,169,659    -    - إنفاق رأسمالي 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 

 :2020 يويون 30

 
 وعمجمال قياأفري كاامري أوروبا أسيا طاألوسالشرق 

 
 دينار كويتي يدينار كويت ويتيينار كد كويتيار يند دينار كويتي كويتي ناردي

       

 90,230,584 2,064,015 9,940,215 4,322,818 51,836,428 22,067,108  اتدات القطاع اإير
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 1,490,121 742,855 3,659,450 1,537,511 2,224,526 (6,674,221) رائب الض قبل  اتقطاع ال  ائجنت)خسائر( 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 1,449,318,267 25,979,282 245,865,762 171,060,067 578,099,392 428,313,764 جمالي الموجوداتإ
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

 1,132,450,320 21,607,370 86,789,582 55,023,300 453,576,039 515,454,029 طلوبات الي المإجم
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

       : أخرى عاتقطا معلومات 

 35,326,922 957,098 3,556,701 1,372,317 18,320,182 11,120,624 الكستهالا
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

       

 378,657,135     - 106,954,462 43,217,315     - 228,485,358 مالي أسإنفاق ر 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 
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 19-كوفيد وسفير  ر تأثي -10
 

الم  رةفت  خالل  التطور  في 19-كوفيد  فيروس  تفشي  رماست المرحلية  المالية  المجمعةالمعلومات  قوع عدد  و  مع  الحالية  كثفة 

منك الوقد  .  العدوىحاالت    بير  اتخذتها    تدابيرأثرت  الفيروسحتواالكومات  الح مختلف  التي  ا  ء  االقتصادي على    لنشاط 

 . يةوهرج  بعدة طرق جموعةال المموأع
 

 :ليكما ي هو   2021 يونيو 30 هية فيالمنت للفترة ةعومج م على ال 19-كوفيدوس رفي يرتأث إن
 

  نار كويتي.دي 10,849,903 بلغللمدينين بم نا الئتما رئمخصص خسا احتساب 
 

  حالة عدم التيقن   فإننتيجة ذلك، المتخذة ية موالتدابير الحكو 19-يدوس كوففير لتفشي وفة بالفعلالمعر التأثيرات باإلضافة إلى

التأثير طواط االقتصادي، ومن غير المعروي النشتعطل ف  ببتس  د الكليبشأن االقتصا  جل على األ يل  ف ما قد يكون مدى 

لفيروس  واألعمال  مع  المجت  حالة تعرض  مختلفة. فيجاهات  في ات  19-دم وضع فيروس كوفيأن يتفاقيمكن    .موعةالمج   مالأع

 . المجموعةة لدى السيولغط على ض وثدطولة وح تائج سلبية منقد يؤدي ذلك إلى ، فنية أطوللفترة زم 19-يدفكو
 

د من  للمزي  المجموعةض  قتصادي، فقد تتعراال النشاط    على  مرالسلبي المست  يرتأث، وال19-كوفيد زمةني ألالزم  وفقا لإلطار

قن  لتيا  دمعلحالة    اً . نظرقادمةلالفترة ا  فياتها  جودموفي قيمة    فاضات جديدةخ تتكبد ان  السيولة، وقد د على  بية والقيولئج السالنتا 

  هذه في  بعدها    وما القادمة  الفترة    في  المجموعةة  شطأن  على  يقالدقمكن توقع التأثير  ة بشأن الوضع االقتصادي، ال يلمستمرا

 .المرحلة
 

الفير  يضاحإلا  ايبين هذ لتقدير قيم   ي تطبقها اإلدارةالتالهامة    حكاميرات واألقدوالت  المجموعةت  وس على عمليا تأثير تفشي 

 .2021 يونيو 30ي كما ف مطلوباتالو تجوداالمو
 

 المخاطر  إدارة 10.1

المخاطر بسات إدارداف وسيا هأ  عادة تقييموإبة  تقوم اإلدارة بمراق ة للفتر  .19-كوفيد فيروسلالحالية    اتمستجدالناًء على  ة 

 لية ت الما البيانا ب  ةارنقإدارة المخاطر م  في أهداف وسياساتهرية  تغييرات جو  تحدث أي ، لم  2021  يونيو   30ي  المنتهية ف

 .2020 سبتمبر  30المدققة كما في  المجمعة
 

 ئتمان الا طر مخا 10.1.1

 مجموعة في ال  أخذت  ،2021  يونيو  30  فيما  ك  .نالمدينين التجاريي الئتمان على  سي لمخاطر االمجموعة بشكل رئي  تتعرض

 ثر التع لك مخاطر، بما في ذئها ة عماللقاعد  نا مالئتا ؤثر على مخاطر تالعوامل التي قد على  19-كوفيد فيروس ثيرتأ رها ااعتب

خالل    لبعض العمالء الممنوحة    د سدات في فترة اليراتغ  ث أي حديها العمالء. لم تلتي يعمل فا  ولدالبقطاع األعمال والمرتبطة  

ة ر تفغير  تتوبالتالي قد    موثوق بها بشكل أكبرانات  وفر بيتمع  ضع بشكل فردي  يم الوقيتفي  المجموعة    رستمت. سوف  الفترة

 الع طلال  10.2ح  إيضا الالحقة. راجع    لمجمعةة المكثفة اليمعلومات المالية المرحلات  تراف  فيوكذلك    مالء اآلخرينعلل  سدادال

واالعلى   المستخدمالتقديرات  لتحديالمجمون  مة  فتراضات  االئد  عة  جودات  ومو  تجاريينال  لمدينينلمتوقعة  لا  تمانخسائر 

 . عقودال
 

تطلبات  ادل لملمعوالنقد اد  النق  يتعرضبينما    .عادلالملنقد  االئتمان على النقد واهري لمخاطر  و ج   لة بشكتتعرض المجموع  ال

 ست المحددة ليلقيمة  افي  اض  خفخسائر االن أن    دارةقررت اإل  ، فقد9ر الدولي للتقارير المالية  معيا ل لوفقاً القيمة  االنخفاض في  

م حيث    جوهرية األرصدة  هذه  الح إن  في  بها  لغتفظ  مقابلةأى  دالب  ائتمانية  طراف  تصنيفات  قبل بة  مناس  ذات  من  محددة 

 المية.ني الع ا نيف االئتمصلتوكاالت ا
 

 اضات م التقديرات واالفتردااستخ 10.2

وتقديرات    دتستن إعداعناحة  متال  تشراؤ الم  إلىموعة  ج المافتراضات  الما   دد  ا  ليةالمعلومات  المجمعة.  لمالمرحلية  تج  نكثفة 

  انية ئتمالافات  والتصنيالة  معلار المصادر وفاوتو  داتيرااإلت  ا بشأن توقع  نيق تدم الع  حالة من 19-ديفكو وسري في شفت  عن

التقديرات رض  عتتقد    .األجنبية  تعمالرف الار صسعوأ  الفائدة أسعار  و  سهمت في أسعار األلبا تق إلى جانب ال  ك،ذلوما إلى  

بل  اتسا يقثل هذه الم  إلىتستند  تي  ال  لناشئة خارج ف االظرو  على المدى القريب أو  السوقفي  ات  ريغتالث  و دح بب  سلتغيير 

 .لمجموعةاة سيطر نطاق
 

االاي  لييما  ف حول  الرئيسيفلمعلومات  وح تراضات  الة  عدم  في    من   تأكداالت  المارتالتقديرات  اعلوما يخ  المرح ت  لية لمالية 

المجمعةمال إل  جوهريةر  مخاطب  رتبطتتي  ال  كثفة  للالدفت  ةملقيا  ىلعادي  مديل  عتإجراء    ىتؤدي  فتر  موجوداترية    ة في 

 : يةلالتا  ثفة المجمعةكملمالية المرحلية اات اللوممعال

 
 



 وشركاتها التابعة   .ع.ات ش.م.كئرراء وتأجير الطافكو لتمويل شأال شركة
 

 غير مدققة( لمالية المرحلية المكثفة المجمعة )ومات امعلإيضاحات حول ال

   2021 يونيو 30 يترة المنتهية فللفو يكما ف

  

 

14 
 

 مة( )تت  19-كوفيد روسفي تأثير  -10
 

 ة( )تتم ضات دام التقديرات واالفترا استخ 10.2
 

 ون ي ن تجارنوديم
ويل تم  بند  تتضمنالتي ال    ينةالمدارية  ج تلا  صدةرلأل  وقعةالمت   نا ئتماالخسائر  اب  ستح ال  سطبالم  النموذجلمجموعة  ا  تستخدم

  قبليةمستعوامل  مقابل  معدلة  الو،  االئتمان  رئخسا ببرتها السابقة  لى خ إتستند    اتخصصم  وفة نشاء مصفإمن خالل  وهري  ج 

  .قتصاديةبيئة االخاصة بالمدينين وال
 

 وثوق بها بشكل أكبر م  تبيانا   ع توفرم فردي    لبشكللمخاطر  ة  جوهريال  عرضالتحاالت  ييم  عة في تقومجمر التمتسوف  س

الح د  حدتستالي  بالو االئتمانسائخ   علىتعديل    أي  إجراءإلى  اجة  مدى  فترات  عة  المتوق  ر  المرحلات  معلومالفي  ية المالية 

 .الالحقة لمجمعةاالمكثفة 

 
 

 

 

 

 


