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 وشركاتها التابعة  ع. .ش.م.ك
 

 المجمعة المكثفة  المعلومات المالية المرحلية

 )غير مدققة( 

 2022 يونيو 30
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المجمعة  المكثفة تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية

   رةا دأعضاء مجلس اإلإلى 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.    ر المرحلي  الطائرات 

معاً   إليها  )يشار  التابعة  وشركاتها  األم"(  في"بـ  )"الشركة  كما  الشامل   ييانبو  2022  يونيو  30  المجموعة"(  والدخل    الدخل 

ة  لكيملاالتغيرات في حقوق  يتين بذلك التاريخ وبياني  أشهر المنته   تسعةالمرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين به لفترتي الثالثة وال

التاريخ  أشهر  تسعةاللفترة  به  ين  المتعلق   ينالمجمع  ينالمكثف  ينالمرحليالنقدية  ات  قفدوالت إ  .المنتهية بذلك  األم هي  الشركة    دارةإن 

 ً المجمعة وعرضها وفقا المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  إعداد هذه  الدولي رقم  مل  المسؤولة عن  المحاسبة  "التقرير   34عيار 

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

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

بمهامنشأةلل المتعلق  تتمراجلا  م"  المرحلية  مثل  م عة.  المالية  المعلومات  المجمعة  راجعة  بصفة المكثفة  االستفسارات  توجيه  في 

  عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن  ؤولين مسال  ظفينولمإلى ا  رئيسية

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

 رأياً يتعلق بالتدقيق. تدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي ها في الديدكن تح يمالتي  بكافة األمور الهامة
 

 النتيجة
كثفة المجمعة المرفقة لم يتم  الم  جب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية ولم يرد إلى علمنا ما يست  هاستنادا إلى مراجعتنا، فإن

 .34رقم   ولية الدسبدها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاإعدا 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

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

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

 خالل فترة   ،للشركة األملنظام األساسي  لوأو لعقد التأسيس  ،  ة لهاقحوالئحته التنفيذية والتعديالت الال  والتعديالت الالحقة له  2016

ً مادي اً يكون له تأثير على وجه قد 2022 يونيو 30 المنتهية في أشهر تسعةال  المالي. اهكزمر أو ماألالشركة على نشاط  ا
 

  قاهيئة أسون  أشب  2010لسنة    7رقم    قانونلاألحكام    مادية  علمنا وجود أية مخالفاتإلى    لم يرد  ،جعتنامراخالل  أنه  نبين أيضاً  

 اطنشراً مادياً على  ن له تأثيعلى وجه قد يكو  2022  يونيو  30  المنتهية في  أشهر  تسعةالفترة  خالل  المال والتعليمات المتعلقة به  

 المالي.  اكزهمرأو  مة األكشرال

 
 

 

 

 

 
 

  عبدالكريم عبدهللا السمدان

 فئة أ  208سجل مراقبي الحسابات رقم 
 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم 
 

 2022 طسأغس 11

 الكويت 
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   مدقق( رمع )غيجمال فثكلملي احرمبيان الدخل ال

  2022 يونيو 30 منتهية فيالة رتفلل

  
 أشهر المنتهية في   الثالثة

   يونيو 30
 أشهر المنتهية في  تسعةال

  يونيو 30

 
 

 إيضاحات 

2022 
 دينار كويتي

2021 
  دينار كويتي  

2022 
 دينار كويتي

2021 
 ي  دينار كويت

        

 76,637,371 71,113,635  24,888,671 20,151,196  تأجير تشغيلي رادات يإ

 38,527 42,394  12,279 17,074  إيرادات مرابحة  

طائرات ومحركات  ربح من بيع  )خسارة( 

 (754,483) 2,409,682  (754,483)    -  ومعدات 

 413,824 3,583,115  388,292 1,560,682              إيرادات أخرى  

 (2,472,968) (3,071,748)  (863,446) (1,103,060)  تكاليف موظفين 

 (37,785,638) (38,044,445)  (12,601,169) (12,560,234) 4 ك هالاست

     - (28,743,803)      - (15,559,467) 4 عدات قيمة طائرات ومحركات ومانخفاض 

 (3,338,211) (4,814,072)  (1,164,071) (3,109,238)  مصروفات تشغيل أخرى

 (10,489,903) 976,797  (1,827,952) 1,135,842  ن ألرصدة مدينةماائت رئساخ (مخصصرد )

 (25,198,673) (26,818,508)  (8,666,816) (9,370,652)  يل ومت  يفالتك
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

مؤسسة الكويت  الفترة قبل حصة خسارة

ة طنيلوا لةبة دعم العما ريوضلمي علللتقدم ا

 (2,950,154) (23,366,953)  (588,695) (18,837,857)  اة زكالو

       

     -    -      -    -  العلمي  دملتقت لكويلا ؤسسةحصة م

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

 (56,878)    -  (7,058)    -  الزكاة
  

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

 (3,149,227) (23,366,953)  (613,397) (18,837,857)  رة   الفت رةاسخ
  

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

 فلس  (3.31) فلس(24.54)   لسف   (0.64) فلس (19.79)  3 األساسية والمخففة السهم خسارة
  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
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 ق( ر مدقع )غيمكثف المجمال  رحليملا ملاشلا  لدخال نبيا

  2022 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 في هية منتال أشهرلثالثة ا

  يونيو 30
 أشهر المنتهية في  تسعةال

  يونيو 30

 
2022 

 دينار كويتي

2021 
  دينار كويتي 

2022 
 دينار كويتي

2021 
 كويتي  اردين

      

 (3,149,227) (23,366,953)  (613,397) (18,837,857) رة  فتال  ةخسار
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

       أخرى: ةملشا( خسائر) تراداإي

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

     

 (5,093,078) 4,380,878  (2,174,851) 2,344,752 نبية ت أجالتعديل تحويل عم
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 (5,093,078) 4,380,878  (2,174,851) 2,344,752  ى للفترةشاملة أخر ( خسائر) إيرادات
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 (8,242,305) (18,986,075)  (2,788,248) (16,493,105)  الشاملة للفترة  الخسائر إجمالي
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 ة تابعوشركاتها ال .ع.ير الطائرات ش.م.كء وتأجارفكو لتمويل ش أال شركة
 

 

 مع )غير مدقق(حلي المكثف المجية المركمللاات في حقوق يرغالتان بي
 2022 يونيو 30ية في لمنته ة اللفتر

 .عةة المكثفة المجميحلعلومات المالية المرالمذه ن هم اً تشكل جزء 10إلى  1المرفقة من إن اإليضاحات 
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 رأس
 ل مالا

 عالوة 
 م إصدار أسه

 ي  احتياط
 ري باإج

 ل وي حتاحتياطي 

 عمالت أجنبية  

 باح رأ
 المجموع  مرحلة

 يتي وكار ندي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

       

 275,791,641 120,529,318 12,652,803 29,571,005 17,829,167 95,209,348  2021 ربوأكت 1 في امكالرصيد 

 (23,366,953) (23,366,953)    -     -        -     -     ترة لفا خسارة

 4,380,878    - 4,380,878     -        -     -     لفترة شاملة أخرى ل إيرادات

 

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

 (18,986,075) (23,366,953) 4,380,878     -        -     -     فترةلة للامالش (الخسائر) يراداتاإللي ماإج
 

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

 256,805,566 97,162,365 17,033,681 29,571,005 17,829,167 95,209,348 2022 يونيو 30في كما الرصيد 
 

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

       

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

 (3,149,227) (3,149,227)     -         -         -         -     الفترة  ارةخس

 (5,093,078)     -     (5,093,078)     -         -         -     ترةشاملة أخرى للف ئراسخ
 

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

 (8,242,305) (3,149,227) (5,093,078)     -         -         -     الشاملة للفترة  الخسائر يإجمال
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

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



 

 اتها التابعة شركو .ع.كم..ت شوتأجير الطائرا  راءفكو لتمويل ش أال شركة
 

 

 عة.لمجمفة اثكالمالمرحلية  اليةملا ن هذه المعلوماتم اً ل جزءتشك 10 ى إل 1المرفقة من  تإن اإليضاحا
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 ق( قمد  رحلي المكثف المجمع )غيرية المالتدفقات النقد نابي
 2022 يونيو 30ة في للفترة المنتهي

  
 في   المنتهية أشهر تسعةال

  يونيو 30

 ات إيضاح 

2022 
 كويتي رانيد

2021 
 ويتي  ك رنايد

     التشغيلأنشطة 

 (3,149,227) (23,366,953)  ةرفتال ةارسخ

    : ـل تتعديال

 37,785,638 38,044,445 4 استهالك 

     - 28,743,803 4 حركات ومعدات ومخسائر انخفاض قيمة طائرات  

 (38,527) (42,394)  إيرادات مرابحة  

 25,198,673 26,818,508  يل موت  تكاليف

 10,489,903 (976,797)  مدينين لئتمان لالئر اخسا صصخم)رد( 

 754,483 (2,409,682)  طائرات ومحركات ومعدات  بيع( خسارة ربح) 

  ────────── ────────── 

  66,810,930 71,040,943 

    ات التشغيل:وبالتغيرات في موجودات ومطل

 1,058,520 (6,936,195)   أخرى داتوجوم

 9,061,070 (1,082,484)    طلوبات أخرىم

 4,669,928 5,254,084  ة ومخصصاتي صيانطاحتيا
  ────────── ────────── 

 85,830,461 64,046,335  ليات معن المتج النا النقد

 (25,279,807) (26,103,060)  تمويل مدفوعة لفةكت

 

 

────────── ────────── 

 60,550,654 37,943,275  تشغيل لشطة اأندية الناتجة من لنقت اتدفقافي الاص

 

 

────────── ────────── 

    ر ة االستثماطشنأ

 (55,431,649) (244,360) 4 ومعدات حركات ومت اطائر اءشر

 24,873,537 8,043,051  ومعداتحركات ومت اطائرع بيصالت من متح

 (12,841,904) (996,251)  معدات و  اتومحرك طائراتدفعات رأسمالية مقدماً لشراء 

 55,301 43,011  ستلمةمة بحات مراداإير

 

 

────────── ────────── 

 (43,344,715) 6,845,451  االستثمار شطةأن (ة فيمدالمستخالناتجة من )قدية نلت افقاد تفي الاص

 

 

────────── ────────── 

    أنشطة التمويل  

 101,988,917 39,263,992  مة ل مستلتسهيالت تموي

 (120,778,996) (104,357,387)  دة ل مسدويت تميال تسه

 

 
────────── ────────── 

 (18,790,079) (65,093,395)  ة التمويلأنشط المستخدمة فية دينقت الاقدفصافي الت
 

 

────────── ────────── 

    

 (1,584,140) (20,304,669)     معادلالنقد في النقد وال النقص يصاف 

 (1,104,842) 1,402,052  ت أجنبية العمل تحوي تعديل

 39,732,227 42,093,620  بر أكتو 1في دل اقد المعوالن دنقلا

 

 

────────── ────────── 

 37,043,245 23,191,003   يونيو 30 لنقد المعادل فيد واالنق
 

 

══════════ ══════════ 



 تابعة لا اهوشركات .ع.الطائرات ش.م.ك يرراء وتأجيل ش تموفكو لأال شركة
 

 ر مدققة()غيالمجمعة ثفة المك ليةة المرحالمعلومات المالي لحات حوإيضا

   2022 يونيو 30 ية فيهلفترة المنت ول كما في
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 ةالرئيسي نشطةألوا التأسيس      -1
 

 ها ل يسجت  تمتية  كويمة  مساهركة  شهي    م"(ألا( )"الشركة  كوالف.ك.ع. )أمت ش.شراء وتأجير الطائرا  تمويللو  أالفكة  شركإن  

بتاريخ  اولة  دفي    هاس يستأو بلشا  ضطلعت  .2000مارس    21لكويت  األم  الطائركة  شراء  خدمة   اتوجودلموات  ارتقديم 

ت اشرك  مختلفل  داتالموجوارة  ت إدقديم خدماتع، وانمصال  ق معيسنوالتران  يالطشركات  بة عن  نيا  هاة بطبتمرلاألخرى ا

التشغيليتأجيلا  خدماتقديم  وتن،  طيراال الجتأال  أو  ر  اير  مع  يتناسب  بما  من    ورغبات  حتياجاتتمويلي  ت  كاشرالعمالء 

تمويل    ن،الطيرا   ملعواديد  جتوييم  التق  ساتوء دراجزئية في ضأو    ةيلكة  رالطائرات بصو  اءشريع  راشموتقديم خدمات 

ران الراغبة  الطيكات  رشل المدى    وسطة وطويلةتم  تجاة االحتياطيلتغلطائرات  اويق  المشاريع، وتس  هذهبطة بر المرتخاطلما

تبطة المر  اتخدملام  تقدي  ياركة فمشوال  ،رق طائراتها بالبيع والتأجيويي تسف  انات الطيرومساعدة شركك الخدمات،  بمثل تل

  ة عا نص  في مجال  ةصصمتخ ترك وهي  شالم  ستثمارفي عمليات اال  اعدةان، والمسرطيت الاكلشر  الفني  ير الدعمف وتول  بتموي

احتياجات  مع  ا يتناسب  بميار  لغا  كات وقطعئرات والمحرتوفير الطا   جزئية في مجال أو    يةة كلبصور  راواالستثمالطيران،  

منالالعم و الطيركات  ش  ء  واستثمارإدو،  نعمصالاران  اإلة  اراي ار  المال  منحصلة  لموا  تجةلنادات  أعاله،   ذكوعمليات  رة 

التي قد  أو    هاأعمالب شبيهة  أعماالالتي تزاول    تا لهيئاتشترك بأي وجه مع    نأ  أو  ةها مصلحل  كونألم أن تاركة  ويجوز للش

ا  قهأن تلحو  أ  ئاتيذه الهتشتري هأو    اركشت  أو   ئها أن تنشارج ول لخفي ا   وأ  الكويت  ولةد  غراضها فيتحقيق أ  لىع  تعاونها

   ها.ب
 

مبنى  ملحق  هو  ألم  اكة  لشرل لسي المسجالرئي  زكالمروان  نع  إنة.  اإلسالمي  ريعةها وفقا لتعاليم الشلأعما  األمركة  الش  ارسمت

 الكويت.  ،قابلمرا صقر،لاالعزيز حمد  شارع عبد ،الثانيبق طاال، يةصناعة الكويتالورة تجاالغرفة 
 

 .تيوالكة رصوب  في رجةمد ألملشركة ام اسهأ نإ
 

   .خ.ش.ملالستثمار الخليج  ةسومؤس  بنك"(ال") ع. ش.م.ك. يتيوكيلة لبيت التمويل المم هي شركة زكة األشرإن ال
 

ا المالية  المعلومات  المكلمرحليتتضمن  م ة  المجمعة  ومالعاثفة  والشركات    أرصدةت  األم  األاذالشركة  الغت  خاصة  راض 

ً ليهإ  ار شيي  والت  (عةالتاب   شركاتها)  لامالكب  ةوكلممال معا مع"المجموعة"  بـ  ا  جميع  إن  ال.  األ  تشركاامالت  ض غراذات 

 .هامن قبل ولة بضمانفك ي موهو ن أالفكنيابة ع ؤهاجراإ الخاصة يتم
 

  2022  يونيو  30ة في  هيمنتلا  رأشه  تسعةالة  ترة لفعولية المكثفة المجمعة للمجمحالمر  يةاللومات المإصدار المعالتصريح ب  تم

ً فقو  .2022 غسطسأ 11يخ راتبرة اداإل مجلس لقرار ا
 

 أساس اإلعداد 2.1
 

 . المرحلي ياللمرير االتق  34 الدوليحاسبة الم فقاً لمعياروعة وللمجمة معالمكثفة المجلية حرمالية اللما اتمالمعلو ادعدإ متي
 

كاملة معدة  ةيلامنات  لبيا  ة وبطلالمات  حاصاإلفات والمعلوم  فةكا  نمضت ت ال   مجمعةثفة المكة المرحليالية الملإن المعلومات ا

  رةكرالعادية المت  قاتحقاستاال   التي تتكون من  عديالتتلا  فةكا  إدراجتم    أنه  ةراداإلى  رتية.  لالما  للتقارير  ةلدوليقاً للمعايير اوف

 .عادلالعرض لل ريةضروعتبر التي تو
 

التي  لنا  عن  ورةضرالبعبر  ال ت  2022  يونيو  30ة في  منتهيالر  أشه  تسعةالة  لفترل  غيتشالئج  إن نتا للسنة وقت  يمكنتائج  عها 

عة جملمالبيانات المالية ا  لىإ  الرجوع  جىر، ي  تفاصيللامن    يدمزالعلى    لالطالع  .2022  رمب سبت  30ي  فالتي تنتهي  ة  يلالما

 .  2021 برسبتم  30 ية فيلمنتها ةنللس لقة بهاالمتع صاحاتواإلف
 

األة  ييسالرئ  ةلمعلا  نإ المالالمعل  عرض  متي.  يمريكاأل  رلدوالا  هي  مللشركة  المكومات  المرحلية  بالدينالة  فثية   ر امجمعة 

 تي. ويالك
 

   المجموعةل قببقة من المط يالت والتعد دةلجدي ا يرعايالم    2.2
 

ت انياالب  عدادفي إ  المتبعةة لتلك  اثلممة  معمجالالمكثفة  ة  ليلمرحلمالية ااعلومات  ملفي إعداد ا   المطبقةبية  المحاست  ساياإن الس

اعتباراً  سريالتي ت دةجديال لمعاييرا قيب تط  ثناءاست، ب2021سبتمبر   30ي ف ةيللسنة المنته وعةللمجم السنويةمعة لمجا ماليةال

 . 2021ر كتوبأ 1من 
 

  .دبعيسر ولكن لم  رداص يلتعد  ير أوو تفسأ رامعي ألي  كرق المب تطبيالب المجموعة متق لم

 



 تابعة لا اهوشركات .ع.الطائرات ش.م.ك يرراء وتأجيل ش تموفكو لأال شركة
 

 ر مدققة()غيالمجمعة ثفة المك ليةة المرحالمعلومات المالي لحات حوإيضا

   2022 يونيو 30 ية فيهلفترة المنت ول كما في
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   ()تتمة قبل المجموعةمن ة بقمط لا يدةجدل ات عديالوالت يرعايالم    2.2
 

م  سريت والتلا  نالعديد  منابتعا  ألول مرة   تارتفسيعديالت  أي    ليس  ولكن  2021ر  وبأكت  1  راً  علىثيتألها  المعلومات    ر 

 . موعةجممجمعة لللية المكثفة الية المرحاللما
 

 ير متداولةغ أو داولةت كمت: تصنيف المطلوبا1ر المحاسبة الدولي يا مععلى تعديالت 

  1ة الدولي  المحاسبمن معيار    76إلى    69رقم    على الفقرات  تعديالت  2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير  

 :ليت ما يالتعديال حأو غير متداولة. وتوض ةكمتداول اتوبت تصنيف المطلمتطلباتحديد ل
 

 قصود بحق تأجيل التسوية؛  الم ام 

  ؛ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةل في نهاية فترة جيالتأحق  يتحققال بد أن 

 التصنيف باحتمالية ممارسة المنشأة لحق التأجيل؛  ثر ذلكألن يت 

 ة وذلك في حالة أال يؤثر ملكيقوق  اة حل في أدللتحوي  لبالمضمنة في التزام قا  ط إذا تمثلت األداة المشتقةيتحقق ذلك فق

 فها.ى تصنيم علااللتزا
 

 الت قبل االستخدام المقصود   المتحص الممتلكات والمنشآت والمعدات: - 16المحاسبة الدولي  تعديالت على معيار

الم معايير  مجلس  الدوليأصدر  مايو  حاسبة  في  الدولي    2020ة  المحاسبة  معيار  على  والممتلكا  16تعديالت  شآت  المنت 
ا االستخدام  قبل  المتحصالت  تودلمقصوالمعدات:  والتي  من  ،  المنشآت  بنود  منع  بيع  من  متحصالت  أي  بخصم  تقوم  أن 

الممتلكات والمنشدات من تكلفة بيع أي بند من بت والمعالممتلكات والمنشآ  وذلك في حالة الوصول بذلك  آت والمعدات  نود 

للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل  يكونضرورية ألن  األصل إلى الموقع والحالة ال من ذلك، تسجل   دارة. بدالً اإل   جاهزا 

 ضمن األرباح أو الخسائر.البنود لمنشأة المتحصالت من بيع هذه البنود وتكاليف إنتاج تلك ا
 

    المجمعة للمجموعة. ة المكثفةليلمالية المرحالمعلومات اي تأثير على أت لهذه التعديال يكنلم 
 

  األساسية والمخففة سهمال خسارة -3
 

اح األساسية  رةخسا  تسابيتم  قسمةطر  عنففة  والمخ  السهم  المتوسط  خسارة  يق  على  الع  رجحالم  الفترة  األسهم  ادية  لعدد 

  ي:ة كما يلخالل الفتر ئمةالقا
 

 

 لمنتهية في  ر اأشه الثالثة
   يونيو 30

 ر المنتهية في أشه تسعةال
  يونيو 30

 2022 2021  2022 2021 
      

 (3,149,227) (23,366,953)  (613,397) (18,837,857) كويتي(  فترة )دينارال خسارة

      

 952,093,482 952,093,482  952,093,482 952,093,482 ديةد األسهم العادعجح لالمتوسط المر

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

 فلس   (3.31) فلس  (24.54)  فلس   (0.64) فلس(19.79)   خففةالمية وهم األساسلسا خسارة

 

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

  .متطابقةة والمخففة ساسيالسهم األ خسارةفإن مخففة قائمة،  د أدواتووج مدنظًرا لع
 



 تابعة لا اهوشركات .ع.الطائرات ش.م.ك يرراء وتأجيل ش تموفكو لأال شركة
 

 ر مدققة()غيالمجمعة ثفة المك ليةة المرحالمعلومات المالي لحات حوإيضا

   2022 يونيو 30 ية فيهلفترة المنت ول كما في
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 ومعدات   محركاتو ائراتط -4

  
 طائرات  
 ومحركات

 أثاث 
 ات ركيبوت

 داتعم
 المجموع  بية تمك

 نار كويتي  دي كويتي  دينار  يتي  كور يناد ي  ار كويتدين 

     فةكلالت

 1,474,859,301 175,559 331,295 1,474,352,447 2021وبر أكت 1في  

 244,360 3,733    - 240,627 ضافات إ 

ً تحويل من دفعات رأسم    467,064    -    - 467,064 الية مقدما

 (27,246,977)    -    - (27,246,977) ات بعاداست 

 24,686,906 2,939 5,545 24,678,422 بية أجنت ماليل عتعديل تحو  
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 1,473,010,654 182,231 336,840 1,472,491,583 2022 يونيو 30في 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

     يمة لقاض اتهالك وانخفاالس

 324,760,316 159,972 330,711 324,269,633 2021أكتوبر  1 في  

 38,044,445 5,160 218 38,039,067 للفترة االستهالك مصروف   

ائرات ومحركات  نخفاض قيمة طسارة اخ  

 28,743,803    -    - 28,743,803 ومعدات 

 (12,274,134)    -    - (12,274,134) ات استبعاد 

 6,108,957 2,730 5,537 6,100,690 ية يل عمالت أجنبديل تحو عت  
 

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

 385,383,387 167,862 336,466 384,879,059 2022 يونيو 30في  
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 يةقيمة الدفترالصافي 

 1,087,627,267 14,369 374 1,087,612,524 2022 يونيو 30ي ف  
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 1,150,098,985 15,587 584 1,150,082,814 ققة( )مد  2021 تمبرسب 30في  
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 1,154,571,512 17,199 664 1,154,553,649 2021 يونيو 30في  
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
 

  30ودينار كويتي    1,119,880,500:  2021  سبتمبر  30)  يتيار كو نيد  1,065,581,616  قدرها  ةريدفتقيمة  ب  اترائطالن  إ

هيالت  ابل تسمق  مها كضمانويتم تقدي ويلي  تم  يرتأج  عقود  تيباتدينار كويتي( تخضع لتر  1,003,931,454  :2021  يونيو

  ين.رضء المقبأسما  لهاتسجيو تمويل 
 

 وية عمومية السنة اللجمعيواال الم رأس      -5
 

  2022  يونيو   30كما في    عادي  سهم  952,093,482  عدد  من  الكاملفوع بصدر والمدلموا  بهالمصرح  ل  أس المار  يتكون

  فلس لكل سهم 100بقيمة  (اديع همس 952,093,482: 2021 يونيو 30وادي م عسه 952,093,482: 2021سبتمبر  30)

 . لكاملنقداً با وعدفم
 

عة للسنة المنتهية  المالية المجميانات  البألم  ا  لشركةل  ويةالسنمية  وعمالمعية  الجفي    همونالمسا  داعتم،  2022  فبراير  13ي  ف

ية لمساهمون بالجمعا  قوافكما    .2021تمبر  سب  30ية في  هالمنت  للسنة ح  أربا  توزيع أي  عدم  اووقرر  2021تمبر  سب  30في  

السنوا لللعمومية  األم  شية  مألفأة  مكاأي    صرفعدم    علىركة  اجعضاء  اللسنلإلدارة  لس  في ة   منتهية 

 . 2021سبتمبر  30
 

 ليةالتزامات رأسما -6
 

:  2021بر  سبتم  30دينار كويتي )  1,004,678,364  ات بمبلغات ومحركيتعلق بشراء طائرفيما    رأسماليةال  تاتزاملاال  قدرت

     .كويتي(دينار  924,885,838 :2021 يونيو 30وكويتي   دينار 1,003,948,967
 

 تملةمحت مطلوبا -7
 

فك المكان    ،2022  يونيو  30ي  ما  )د  5,466,238  بمبلغمحتملة    مطلوبات  وعةجملدى  كويتي  :  2021سبتمبر    30ينار 

كويتي  دينا  5,466,238 كويتي  11,809,264  :2021  نيو يو  30ور  ا بخطاباعلق  تت   ( دينار  ضمن    ئتمانت  ق  اسيناتجة 

   ية.ادم باتلومطأي ا نهع تجينلمتوقع أن وليس من ا ديالعا لعماألا
 



 تابعة لا اهوشركات .ع.الطائرات ش.م.ك يرراء وتأجيل ش تموفكو لأال شركة
 

 ر مدققة()غيالمجمعة ثفة المك ليةة المرحالمعلومات المالي لحات حوإيضا

   2022 يونيو 30 ية فيهلفترة المنت ول كما في
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 قة عال اتطراف ذأ معامالت مع -8
 

ركات التي م والشكة األرة العليا للشرس اإلدارة وموظفي اإلداجلء من وأعضاييسي لرئمين االمساهعالقة  مثل األطراف ذات  ي

علي علأو    يهاسيطرون  سيطرةيهيمارسون  ملمو  أ  مشتركة  ا  ً تأثيراً  الموافقوسا يتم  سيا   ة.  هذه    سعيرتروط  شوسات  على 

 س اإلدارة.ومجل ألما  شركةة الن قبل إدارم تالمعامال
 

 يلي: معة هي كما المجمكثفة ية المرحلية الفي المعلومات المال  مدرجةالقة  راف ذات عالطأ مة معت الهاامالإن المع
 

 مكثف المجمع:خل المرحلي الالد بيان
 

 

 ة في  نتهي الثة أشهر الملثا
   يونيو 30

 ي ة فنتهيالم أشهر تسعةال
  يونيو 30

  2022 2021  2022 2021 

 دينار كويتي  ينار كويتيد  دينار كويتي  ويتيدينار ك 

      مرابحة  يرادات إ

 37,730 42,394  12,175 17,074 البنك  -  

 797    -  104    - القة * عأطراف أخرى ذات   -

 ───────── ───────── 
 

───────── ───────── 

 17,074 12,279  
42,394 38,527 

 ═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 

      يل موت  تكاليف

 4,607,431 4,349,265  1,264,397 1,551,705 نك الب -

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

 1,551,705 1,264,397  
4,349,265 4,607,431 

 ═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 

      

      ليا:لعاة ارداإل يفأة موظفمكا

 682,501 728,868  166,451 253,126 األجل   رةاتب ومزايا أخرى قصيرو 

 85,361 106,040  28,743 29,236 ة الخدمة مكافأة نهاي 
 ───────── ───────── 

 
───────── ───────── 

 
282,362 195,194  834,908 767,862 

 ═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 
 

 مع:ثف المجالمرحلي المكالي ركز المملابيان 
 

 

 لبنك ا
 دينار كويتي 

خرى  أطراف أ
 *  ذات عالقة

 يتي دينار كو 
 المجموع  

 ويتيينار كد

      2022 يونيو 30

 20,502,966 - 20,502,966   لمعادلاد والنقد النق

 141,624,744 - 141,624,744 سسات مالية المستحق إلى مؤ

 425,472 - 425,472 لوبات أخرى *** مط
    

    )مدققة(  2021مبر سبت 30

 193     - 193 ** خرىموجودات أ

 35,281,223   - 35,281,223   ل داالمعنقد النقد وال

 142,671,216 - 142,671,216 الية مؤسسات م ق إلىتحلمسا

 440,085 - 440,085    * **طلوبات أخرى م
    

    2021 يونيو 30

 83 - 83 ** خرىأموجودات 

 34,634,670 602,428 34,032,242   المعادل النقد والنقد

 151,402,437 - 151,402,437 الية ممؤسسات  المستحق إلى

 489,375 - 489,375 ** * أخرى اتطلوبم
 

 نك. للب تابعةات القة شركت عى ذاراألطراف األخثل مت* 

 حقة.مستالرابحة  مالادات ر يإ ىاألخردات تمثل الموجو** 

 .بنكال من اعليه الحصول ي تمسالمي التاإلتمويل لا ت التسهي ل التمويل المستحقة تكاليفوبات األخرى  لتمثل المط*** 



 وشركاتها التابعة  .ع.راء وتأجير الطائرات ش.م.كيل ش فكو لتموأال شركة
 

 قة(قمجمعة )غير مدلة افية المكثحلرالمالية الم ماتومعللحات حول ايضاإ

 2022 يونيو 30 نتهية فيوللفترة الم ما فيك
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 تاعاقطالت علومام -9
 

  قطاعات جغرافية.  خمسإلدارة في ا ألغراض مجموعة تنتظملمع ذلك، فإن االطائرات. ور تأجيوهو قطاع  قط؛ف  واحد عمالأاع قط في بأعمالها رة رئيسيةالمجموعة بصو لعضطت
 

 :2022  يونيو 30

 عالمجمو اأفريقي كاريام اأوروب أسيا األوسطالشرق   
 يكويت ينارد ينار كويتيد تييكونار دي دينار كويتي يويتك ردينا يويتار كدين 
       

 77,148,826    - 13,330,924 5,748,382 37,191,402 20,878,118   اتعطاإيرادات الق
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 
 (23,366,953)    - 5,338,694 (5,794,982) (24,114,681) 1,204,016 رائبالضقبل  اتالقطاع)خسائر(  ئجانت
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 1,253,631,051    - 248,689,820 270,576,517 471,075,765 263,288,949 ت جمالي الموجوداإ
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

 996,825,485    - 132,334,297 159,949,130 370,448,701 334,093,357 وباتلإجمالي المط
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

       :أخرى عاتقطامعلومات 

 38,044,445    - 6,366,240 6,251,248 16,651,104 8,775,853 الك  ستهاال
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

       

 711,424    - 707,691    -    - 3,733 فاق رأسماليإن
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 

 :2021  يونيو 30

 وعجمملا قيايفرأ كاامري أوروبا أسيا طاألوسالشرق   
 يكويتدينار  يدينار كويت يتيوينار كد يتيكوار يند دينار كويتي كويتي ناردي 
       

 76,335,239 947,255 8,304,589 5,078,171 45,025,367 16,979,857   اتدات القطاعاإير
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 (2,950,154) (1,031,432) (812,649) 1,155,409 5,321,182 (7,582,664) رائبالضقبل  اتقطاعلا ئجانت)خسائر( 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

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

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

       :أخرى عاتقطامعلومات 

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

       

 90,257,077    - 30,087,418 60,169,659    -    - ماليأسإنفاق ر
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 



 اتها التابعة وشرك .ع.ات ش.م.كئرراء وتأجير الطاش فكو لتمويل أال شركة
 

 دققة(ر مغيلمالية المرحلية المكثفة المجمعة )ومات امعلحات حول الإيضا

   2022 يونيو 30 يترة المنتهية فللفو يكما ف
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 19-كوفيد وسفير  رأثيت -10
 

بير  قوع عدد كو  مع  الحالية  ثفة المجمعةكممالية المرحلية الال  تلمعلوماا  رةفت  خالل  التطور  في 19-كوفيد  فيروس  تفشي  رمتاس

الوقد  .  العدوىت  حاال  من الفيروسحتواالكومات  الحمختلف  اتخذتها  التي    تدابيرأثرت  ا  ء  االقتصاديعلى  ال  موأع  لنشاط 

 . يةوهرج طرقبعدة  وعةجممال
 

 حالة عدم التيقن   فإن  ذلك،نتيجة  ة  خذالمتية  مبير الحكوتدالوا 19-ديكوفوس  فير لتفشي  ة بالفعلوفلمعرا  التأثيرات  لىباإلضافة إ

االقتص الكليابشأن  ف  ببتس  د  النشتعطل  االقي  المعرواط  التأثير طو تصادي، ومن غير  يكون مدى  قد  ما  على  األيل  ف  جل 

لفيروس  ال  مواألعع  ممجتال  حالة تعرض   تلفة. فيمخهات  جافي ات   19-دفيم وضع فيروس كوأن يتفاقيمكن    .وعةممجال  مالأع

 . لمجموعةاة لدى السيولغط على ض وثدطولة وحمتائج سلبية نقد يؤدي ذلك إلى ، فلأطو نيةرة زمفتل 19-يدفكو
 

المست  يرتأث، وال19-كوفيد زمةني ألالزم  وفقا لإلطار تتعراالالنشاط    على  مرالسلبي  فقد  ن د مللمزي  وعةجمالمض  قتصادي، 

قن  لتيا  دمع لحالة    اً . نظرقادمةلالفترة ا  فياتها  جودوممة  في قي  دةديفاضات جختتكبد ان  وقد  لسيولة،الى  د عبية والقيولئج الساالنت

التأثير  الوضع االقتصادي، ال ية بشأن  لمستمرا  هذه في  بعدها    وماالقادمة  ة  فترال  في  المجموعةة  شطأن  على  يقالدقمكن توقع 

 .لةالمرح
 

الفير  ح يضاإلا  ايبين هذ تفشي  اإلدارةالت   هامةال  حكاماأليرات وقدوالت  موعةلمج ات  عملياعلى  وس  تأثير  قيم    ي تطبقها  لتقدير 

 .2022 يونيو 30ي  كما ف مطلوباتالو تجوداالمو
 

 المخاطر  إدارة 10.1

إدارسياوداف  هأ  عادة تقييموإبة  تقوم اإلدارة بمراق المخاطر بسات  بالنسبة  .19-كوفيد وسفيرل ة  الحالي  اتجدمستالناًء على  ة 

الللفتر فمنتهة  لم  2022  يونيو  30  يية  أيت،  أهداف وسياساتهرية  و ات جتغيير  حدث  المخا  في  مإدارة  ت  البياناب  ةارنقطر 

 . 2021 سبتمبر 30المدققة كما في  عةالمجم ليةالما
 

 ئتمانالا طرمخا 10.1.1

 في  مجموعةلا  خذتأ  ،2022  يونيو  30  فيما  ك  .نتجاريينين الديالمتمان على  الئ سي لمخاطر اعة بشكل رئيوالمجم  تتعرض

  ثر التع   لك مخاطري ذ، بما فئهاة عماللقاعد  نامالئتاطر  ؤثر على مخاتالعوامل التي قد  على    19-فيدكو  وسفير  ثير أت  رهاااعتب

خالل    لبعض العمالءة  لممنوحا  د سدافترة ال  ت فييراتغ  ث أيحد ء. لم تعماليها اللتي يعمل فا  ول دالبقطاع األعمال والمرتبطة  

القي تفي  عة  المجمو  رستمت. سوف  الفترة ة  رتفغير  تتلتالي قد  وبا  موثوق بها بشكل أكبرانات  وفر بيتمع    فردي  ضع بشكلويم 

 العطلال  10.2ح  إيضالالحقة. راجع  ا  ةلمجمعة المكثفة اليمعلومات المالية المرحلات  تراف  فيوكذلك    ء اآلخرينمالعلل  سداد ال

 . تجاريينال ينينلمدل متوقعةلا تمانر االئسائخد تحديلعة والمجمن مة فتراضات المستخدمت واالتقديرالاعلى 
 

لبات تطمادل للمعوالنقد اد  النق  يتعرضبينما    .عادلالملنقد  ئتمان على النقد وااالهري لمخاطر  و ج  لة بشكتتعرض المجموع  ال

ً القيمة  االنخفاض في    ستيدة لالمحدمة  لقيا  فياض  فخالنخسائر اأن    دارةقررت اإل  ، فقد9ة  المالي  دولي للتقاريرر المعيال لوفقا

محددة من قبل وكاالت  بة مناس ات تصنيفات ائتمانيةذ طراف مقابلةأى دالب لغتفظ بها في الحإن هذه األرصدة م حيث  ريةجوه

 لمية.العني اا نيف االئتمصلتا
 

 تاضام التقديرات واالفتر دااستخ 10.2

  تج عن نكثفة المجمعة.  لممرحلية اال  ليةاالم  لمعلوماتا  دداد إع عن احة  متال  تشراؤمال  إلى موعة  جالمديرات  ات وتقضافترا  دتستن

وما إلى  انيةئتمال افات والتصنيالة معلار المصادر وفاوتو داتيرااإلت ابشأن توقع نيقتم الدع حالة من 19-ديفكو وس ري فيشفت

ند  تستتي  لاات  التقدير  رضع تت قد    .ةجنبياأل  تعمالالرف  ار صسعوأ  الفائدةر  أسعاو  مسهي أسعار األت فلباتقإلى جانب ال  ك،ذل

ة  سيطر  نطاق  لناشئة خارجف ا الظرو  لى المدى القريب أوع  السوقفي  ات  ريغتالث  ودحبب  س لتغيير بل  اتسايقثل هذه الم  إلى

 .لمجموعةا
 

االا  يلييما  ف حول  الرئيسيفلمعلومات  وحتراضات  ال االة  عدم  في  التق  نم  تأكدت  المارتديرات  اماعلويخ  لية رحالم  لماليةت 

المجمكثمال إل  جوهريةر  مخاطب   بطرت تتي  لا  عةفة  للريالدفت  ةملقيا  ىلعادي  مديل  عتإجراء    ىتؤدي  فتر  موجوداتة   ة في 

 : ةيلاالت ثفة المجمعةكملمالية المرحلية اات اللوممعال



 اتها التابعة وشرك .ع.ات ش.م.كئرراء وتأجير الطاش فكو لتمويل أال شركة
 

 دققة(ر مغيلمالية المرحلية المكثفة المجمعة )ومات امعلحات حول الإيضا

   2022 يونيو 30 يترة المنتهية فللفو يكما ف
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 مة()تت  19-كوفيد روسفي  تأثير -10
 

 ة()تتم ضاتواالفتراديرات قدام التاستخ 10.2
 

 ون ي ن تجارنوديم
ويل  تم  بند  تتضمنال    التي  ينةالمدارية  جتلا  صدةرلأل  وقعةالمت  نائتماالخسائر  اب  ستحال  سطبالم  جنموذالوعة  مجملا  مستخدت

السابقة  رته بلى خإتستند    اتخصصم  وفةنشاء مصفإمن خالل  وهري  ج   يةلقبمستعوامل  ل  مقابمعدلة  الو،  االئتمان  رئخسابا 

  .قتصاديةالبيئة اة بالمدينين والخاص
 

بها  م  تبيانا  ع توفرمفردي    لبشكللمخاطر  ة  جوهريال  عرضالتت  حاالييم  قفي تعة  وجممالر  تمتسف  وس أكبروثوق    بشكل 

ثفة كالمية  المرحل  الماليةات  معلومالفي فترات  عة  المتوق  تمانالئ ر اسائخ  علىتعديل    أي  إجراءإلى اجة  مدى الحد  حدتستالي  بالو

 .الالحقة مجمعةلا

 
 

 

 

 

 


