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ة ا التابعوشركاتھراء وتأجیر الطائرات ش.م.ك.ع.تمویل شو لشركة أالفك

مرحلیة المكثفة المجمعة. من ھذه المعلومات المالیة الاً تشكل جزء11إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
3

مدقق)بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع (غیر
2020مارس 31یة فيتھمنالللفترة 

الثالثة أشھر المنتھیة في  
مارس  31

المنتھیة في أشھرالستة  
مارس 31

إیضاحات 
2020

دینار كویتي
2019

دینار كویتي  
2020

دینار كویتي 
2019

دینار كویتي  

28,104,01326,325,51358,228,84252,080,115إیرادات عقود تأجیر تشغیلي
186,328184,252408,161294,611إیرادات مرابحة 

-1,430,140--ومعدات  ربح بیع طائرات ومحركات 
-142,242--إیرادات أخرى 
(1,894,979)(1,732,372)(1,029,233)(862,364)تكالیف موظفین

(22,979,684)(22,631,195)(11,701,450)(12,699,174)4استھالك
طائرات ومحركات مةفي قیانخفاضخسارة 

-(15,509,947)-(15,509,947)4ومعدات  
(1,233,922)(4,960,255)(423,718)(1,569,137)مصروفات تشغیل أخرى

(3,187,063)(191,431)(1,289,629)(1,519,955)11خسائر ائتمان لمدینینمخصص
(13,299,095)(19,670,970)(6,994,676)(9,966,198)تمویللیفا كت

────────────────────────────────────
مؤسسة  ربح الفترة قبل حصة(خسارة)  

الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة  
9,779,983(4,486,785)5,071,059(13,836,434)الوطنیة والزكاة 

(88,020)-(45,640)84,147العلمي كویت للتقدم مؤسسة الة حص
(314,465)-(148,107)199,369ضریبة دعم العمالة الوطنیة

(125,786)-(59,243)79,748الزكاة
────────────────────────────────────

9,251,712(4,486,785)4,818,069(13,473,170)ربح الفترة   )  ارة(خس
────────────────────────────────────

فلس 9.72فلس ) 4.71(فلس 5.06فلس )  14.15(3السھم األساسیة والمخففةربحیة)(خسارة
════════════════════════════════════



ة ا التابعوشركاتھراء وتأجیر الطائرات ش.م.ك.ع.تمویل شو لشركة أالفك

مرحلیة المكثفة المجمعة. من ھذه المعلومات المالیة الاً تشكل جزء11إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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ع (غیر مدقق)الشامل المرحلي المكثف المجمالدخل بیان 
2020ارس م31نتھیة في ة المترللف

في لثالثة أشھر المنتھیة ا
مارس 31

المنتھیة في أشھرالستة  
مارس 31

2020
دینار كویتي

2019
دینار كویتي 

2020
دینار كویتي

2019
دینار كویتي  

9,251,712(4,486,785)4,818,069(13,473,170)ربح الفترة  (خسارة)  
────────────────────────────────────

إیرادات شاملة أخرى: 
صنیفھا الحقاً إلى بیان الدخل بنود لن یتم إعادة ت

:المرحلي المكثف المجمع
5,861,577918,7104,539,6951,119,194تعدیل تحویل عمالت أجنبیة

────────────────────────────────────
5,861,577918,7104,539,6951,119,194ترة خرى للفأشاملةإیرادات 

────────────────────────────────────
5,736,77952,91010,370,906(7,611,593)اإلیرادات الشاملة للفترة  (الخسائر) إجمالي 

════════════════════════════════════



وشركاتھا التابعة .ع.ئرات ش.م.كشراء وتأجیر الطافكو لتمویلأالشركة 
ق)ملكیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقحقوق الفي بیان التغیرات 

2020مارس 31ة المنتھیة في للفتر

. ة المكثفة المجمعةذه المعلومات المالیة المرحلیمن ھاً تشكل جزء11إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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رأس 
المال 

وة  الع
إصدار أسھم

احتیاطي  
إجباري 

تحویل  احتیاطي 
عمالت أجنبیة  

أرباح  
المجموع مرحلة 

دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

201995,209,34817,829,16729,571,00514,929,164161,711,950319,250,634وبر أكت1في كما الرصید 
(4,486,785)(4,486,785)----الفترة خسارة
4,539,695-4,539,695---شاملة أخرى للفترة إیرادات

────────────────────────────────────────────────
52,910(4,486,785)4,539,695---الشاملة للفترةئر)الخسا (اإلیراداتإجمالي 

(7,616,748)(7,616,748)----)6(إیضاحنقدیةاحتوزیعات أرب
────────────────────────────────────────────────

202095,209,34817,829,16729,571,00519,468,859149,608,417311,686,796مارس 31الرصید في 
════════════════════════════════════════════════

دولي للتقاریر المالیة لمعیار الل تطبیق ابق2018أكتوبر 1ي ید فالرص
95,209,34817,829,16727,666,07513,959,649156,759,199311,423,438(مدقق) 9

(1,317,767)(1,317,767)----9عیار الدولي للتقاریر المالیة لمبدئي للمالتطبیق اتعدیل االنتقال نتیجة
────────────────────────────────────────────────

201895,209,34817,829,16727,666,07513,959,649155,441,432310,105,671أكتوبر 1الرصید المعدل كما في 
9,251,7129,251,712----ربح الفترة 

1,119,194-1,119,194---إیرادات شاملة أخرى للفترة
────────────────────────────────────────────────

1,119,1949,251,71210,370,906---إجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة
(9,520,935)(9,520,935)----نقدیةتوزیعات أرباح

────────────────────────────────────────────────
201995,209,34817,829,16727,666,07515,078,843155,172,209310,955,642س مار31الرصید في 

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



ة ابعوشركاتھا التء وتأجیر الطائرات ش.م.ك.ع.لتمویل شراشركة أالفكو 
یر مدقق) لمجمع (غان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف ابی

2020مارس 31للفترة المنتھیة في 

ثفة المجمعة. كالیة المرحلیة الممن ھذه المعلومات الماً ل جزءتشك11إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
6

في  المنتھیة أشھرالستة
مارس 31

إیضاح 
2020

نار كویتيید
2019
ویتي  دینار ك

التشغیل أنشطة 
9,251,712(4,486,785)ربح الفترة(خسارة) 

:ت لـتعدیال
422,631,19522,979,684استھالك
-415,509,947طائرات ومحركات ومعدات  قیمة انخفاضخسارة 

(294,611)(408,161)إیرادات مرابحة 
19,670,97013,299,095تكالیف تمویل

191,4313,187,063مخصص خسائر ائتمان لمدینین
-(1,430,140)ت ومعدات محركا طائرات ویع ربح ب

────────────────────

51,678,45748,422,943
التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل: 

(12,780,515)(4,072,050)مدینون  
(1,086,467)(1,081,985)دائنون 

5,438,0926,827,905احتیاطي صیانة ومخصصات
────────────────────

51,962,51441,383,866لیات العمتج منالنا النقد
(13,270,432)(19,572,825)تكالیف تمویل مدفوعة

────────────────────
32,389,68928,113,434تشغیل صافي التدفقات النقدیة الناتجة من أنشطة ال

────────────────────
أنشطة االستثمار  

(87,440,465)(135,829,145)4ومعدات  شراء طائرات ومحركات 
-29,392,150متحصالت من بیع طائرات ومحركات ومعدات  

(46,477,434)(139,086,348)دفعات رأسمالیة مقدماً لشراء طائرات ومحركات ومعدات 
419,914287,774إیرادات مرابحة مستلمة 

────────────────────
(133,630,125)(245,103,429)دمة في أنشطة االستثمارخ قدیة المستفي التدفقات النا ص

────────────────────
أنشطة التمویل  

313,287,948177,377,750تسھیالت تمویل مستلمة  
(77,451,354)(126,304,041)ت تمویل مسددة یالتسھ

(9,520,935)(7,616,748)مدفوعةتوزیعات أرباح نقدیة
────────────────────

179,367,15990,405,461ة التمویلة الناتجة من أنشطقات النقدیصافي التدف
────────────────────

(15,111,230)(33,346,581)في النقد والنقد المعادل  النقصصافي 
1,989,997256,970تعدیل تحویل عمالت أجنبیة

93,441,27147,520,835بر توأك1دل في قد المعا والنالنقد
────────────────────

62,084,68732,666,575مارس 31النقد والنقد المعادل في 
════════════════════
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واألنشطة الرئیسیة التأسیس -1

مة كویتیة مسجلة  مساھكة م") ھي شر) ("الشركة األ(أالفكو.ع.إن شركة أالفكو لتمویل شراء وتأجیر الطائرات ش.م.ك
األخرى والموجودات. وتقوم الشركة األم بتقدیم خدمة شراء الطائرات 2000مارس 21لكویت بتاریخ ومؤسسة في ا

یران، الطشركات مختلف لداتالموجوارة ران والتنسیق مع المصانع، وتقدیم خدمات إدالمرتبطة بھا نیابة عن شركات الطی
حتیاجات ورغبات العمالء من شركات الطیران، تمویلي بما یتناسب مع ایر الالتأج أو غیلير التشتأجیقدیم خدمات الوت

المخاطر التقییم وتجدید عوامل جزئیة في ضوء دراسات أو الطائرات بصورة كلیةمشاریع شراءوتقدیم خدمات تمویل 
كات الطیران الراغبة المدى لشریلةمتوسطة وطوة االحتیاجات ات لتغطیائرالمرتبطة بمثل تلك المشاریع، وتسویق الط

ك الخدمات، ومساعدة شركات الطیران في تسویق طائراتھا بالبیع والتأجیر، والمشاركة في تقدیم الخدمات  بمثل تل
في ةمتخصصھي ك وستثمار المشتریر الدعم الفني لشركات الطیران، والمساعدة في عملیات االالمرتبطة بتمویل وتوف

توفیر الطائرات والمحركات وقطع الغیار بما یتناسب  جزئیة في مجالأو بصورة كلیةواالستثمار ، عة الطیرانمجال صنا
دات الناتجة والمحصلة من العملیات المذكورة إدارة واستثمار اإلیراوواحتیاجات العمالء من شركات الطیران والمصانع، 

أو ھا أعمالب شبیھة أعماالات التي تزاول الھیئي وجھ مع تشترك بأنأأو ھا مصلحةن تكون لم أأعاله،  ویجوز للشركة األ
أن  أو تشتري ھذه الھیئاتأو تشاركأو في الخارج ولھا أن تنشئأو التي قد تعاونھا على تحقیق أغراضھا في الكویت

تلحقھا بھا. 

ملحق  ھو ألم لشركة ال للمسج سي االرئیالمركزعنوان میة. إنسالھا وفقا لتعالیم الشریعة اإلأعمالالشركة األمتمارس
الكویت. –العزیز حمد الصقر، المرقاب شارع عبد–الثانيالطابق –یةصناعة الكویتالرة وتجاالمبنى غرفة 

. رصة الكویتوبإن أسھم الشركة األم مدرجة في 

مار ش.م.خ.ستثلالالخلیج ومؤسسة بنك") .ع. ("الم.ككویتي ش.إن الشركة األم ھي شركة زمیلة لبیت التمویل ال

الشركة األم والشركات ذات األغراض الخاصة أرصدةلمرحلیة المكثفة المجمعة معامالت وتتضمن المعلومات المالیة ا
ات  ("المجموعة"). إن جمیع معامالت الشركات ذا معًا بـمیشار إلیھوالتي التابعة")شركاتھا ("المملوكة بالكامل

ي مضمونة من قبل أالفكو.ن أالفكو وھة عرامھا نیابالخاصة یتم إباألغراض 

مارس  31المنتھیة في أشھر الستةالتصریح بإصدار المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة لفترة تم
.2020طس أغس13مجلس اإلدارة في لقراروفقاً 2020

أساس اإلعداد2.1

ریر الماليالتق"34حاسبة الدولي المللمجموعة وفقًا لمعیارمجمعة المكثفة الالیة المرحلیة مات المومعلالادعدیتم إ
."المرحلي

كاملة معدة  لبیانات مالیةالمطلوبة إن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات 
العادیة ستحقاقاتاالالتي تتكون من عدیالت لتاكافةإدراجتم ى اإلدارة أنھرتولیة. الما یر وفقًا للمعاییر الدولیة للتقار

عادل.العرض للضروریة التي تعتبر المتكررة و

توقعھا للسنة  یمكنالضرورة عن النتائج التي عبر بال ت2020مارس 31أشھر المنتھیة في الستةالتشغیل لفترة إن نتائج 
البیانات المالیة المجمعة لى إ، یمكن الرجوعالتفاصیلمن مزیدل على وللحصو. 2020ر بتمبس30ي فھي التي تنتالمالیة 

.  2019سبتمبر 30للسنة المنتھیة في واإلفصاحات المتعلقة بھا 

ر دینابالتم عرض المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ی. ر األمریكيھي الدوالللشركة األمة یإن العملة الرئیس
تي.الكوی

قبل المجموعة بقة من والتعدیالت المطیدة یر الجدعای الم2.2

إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في إعداد
بیة المبینة  حاسسیاسات المالتغییرات في الاء ستثن، با 2019سبتمبر 30للسنة المنتھیة في السنویة البیانات المالیة المجمعة 

. 2019أكتوبر 1اعتبارًا من والذي یسريعقود التأجیر –16بیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة طناه نتیجة تبالتفصیل أد
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بقة من قبل المجموعة (تتمة) دة والتعدیالت المطالمعاییر الجدی2.2

: عقود التأجیر 16الیةالمریر المعیار الدولي للتقا 
، وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر عقود التأجیر17محل معیار المحاسبة الدولي 16یة لتقاریر المالالدولي لرل المعیاح ی

عقود التأجیر - 15ولجنة التفسیرات الدائمة ب یتضمن عقد تأجیرتحدید ما إذا كان الترتی4الدولیة للتقاریر المالیة 
. یحدد ھذا  التي تتضمن شكًال قانونیًا لعقد التأجیرتقییم جوھر المعامالت- 27لدائمة ولجنة التفسیرات ازحوافال- لي التشغی

د التأجیر، ویتطلب من المستأجر مبادئ التحقق والقیاس والعرض واإلفصاح عن عقو16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
موازنة الفردي.ج النموذام عقود التأجیر باستخدكافةالمحاسبة عن 

ال تختلف بصورة جوھریة عن طریقة المحاسبة وفقا  16الدولي للتقاریر المالیة فقا للمعیارة المؤجر وبسقة محا طریإن 
فة عقود التأجیر باستخدام نفس مبدأ التصنیف الموضح في ، حیث یستمر المؤجر في تصنیف كا 17لمعیار المحاسبة الدولي 

لم 16، فإن المعیار الدولي للتقاریر المالیة أو التمویلي. وبالتاليير التشغیلإما إلى عقود التأجی17دوليالمعیار المحاسبة
یكن لھ تأثیر على عقود التأجیر التي تكون فیھا المجموعة كمؤجر.

في تاریخ یرھا تأج قود، قامت المجموعة (كمستأجر) بتصنیف كل عقد من ع16لي للتقاریر المالیة قبل تطبیق المعیار الدو
تشغیلي. تم تصنیف عقد التأجیر كعقد تمویلي إذا كان العقد ینقل كافة المخاطر تمویلي أو عقد تأجیر ریكعقد تأج البدء إما 

خالف ذلك تم تصنیف عقد التأجیر كعقد تأجیر تشغیلي. وتم والمزایا المرتبطة بملكیة األصل المستأجر إلى المجموعة وب
ر المستأجر في تاریخ البدء أو القیمة الحالیة للقیمة العادلة للعقا اً تأجیر وفقیلي في بدایة عقد اللتمویر اتأج رسملة عقود ال

لفة التمویل وتخفیض التزام للحد األدنى من مدفوعات التأجیر أیھما أقل. وتم توزیع مدفوعات التأجیر بشكل نسبي بین تك
روفات ل مدفوعات التأجیر كمصیج جر وتم تسرسملة العقار المستأ یتم لم لي،عقد التأجیر. وفي حالة عقد التأجیر التشغی

على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجیر. بیان الدخل المرحلي المكثف المجمعإیجار في 

ة راف على كافوعة بتطبیق طریقة فردیة للقیاس واالعت، قامت المجم16لتقاریر المالیة في إطار تطبیق المعیار الدولي ل
ثناء العقود قصیرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القیمة. قامت  استجر بمستأ موعة ك ا المج ون فیھجیر التي تكالتأ عقود 

موجودات المرتبطة بحق االستخدام والتي المجموعة بتسجیل مطلوبات عقود التأجیر لسداد مدفوعات التأجیر وتسجیل ال
باستخدام طریقة  16یة مالر القاریلي للتر الدوالمعیا وعة بتطبیق لمجمقامت ات األساسیة. تمثل الحق في استخدام الموجودا

ة. وبالتالي، ال یتم إعادة إدراج معلومات المقارن2019ینایر 1التطبیق المعدل بأثر رجعي في تاریخ التطبیق المبدئي 
دھا مسبقًا كعقودتحدیتملتي فقط على العقود اربما یسمح بتطبیق المعیا ت المجموعة استخدام المبررات العملیة اختار

في تاریخ التطبیق 4وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 17علیھا معیار المحاسبة الدولي بق ینطتأجیر 
ء، مدة تأجیر تبلغداالعتراف لعقود التأجیر التي تتضمن، في تاریخ البإعفاءاتمجموعة أیضًا استخدام المبدئي. اختارت ال

قود التأجیر قصیرة األجل") وعقود التأجیر التي یكون األصل األساسي فیھا ("عاء ار الشرأقل وال تتضمن خیشھر أو 12
منخفض القیمة ("موجودات منخفضة القیمة").

الجدیدة ت المحاسبیة ملخص السیاسا
:16الیةدولي للتقاریر الملفیما یلي السیاسات المحاسبیة للمجموعة عند تطبیق المعیار ا

خدامموجودات حق االست.أ
بدایة عقد التأجیر (أي، التاریخ الذي یصبح فیھ األصل األساسي مجموعة بموجودات حق االستخدام في تاریخ الترفتع

یمة قموجودات حق االستخدام وفقًا للتكلفة ناقصًا أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض المتاحًا لالستخدام). وتقاس 
بات عقود التأجیر تتضمن تكلفة ھذه الموجودات قیمة مطلوأجیر. ت عقود التادة قیاس لمطلوبا أیة إعیعكس معدلة بما وال

المسددة في أو قبل تاریخ البدء ناقصًا أي حوافز المسجلة والتكالیف المبدئیة المباشرة المتكبدة ومدفوعات عقود التأجیر 
نھایة مدة عقد  أجر فيألصل المستولھا على ملكیة اة من حصعقولعة بصورة م المجمونعقود تأجیر مستلمة. وما لم تتیق

ر موجودات حق االستخدام المعترف بھا على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدالتأجیر، یتم استھالك
یمة.  قلألصل أو مدة عقد التأجیر أیھما أقصر. وتخضع موجودات حق االستخدام النخفاض ال

لتأجیرود امطلوبات عق. ب
قیاسھا وفقًا للقیمة الحالیة لمدفوعات عقد التأجیر د التأجیر بمطلوبات العقد والتي یتم ایة عقي تاریخ بدتعترف المجموعة ف

لتأجیر. وتتضمن مدفوعات عقد التأجیر المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات التي سیتم سدادھا على مدى فترة عقد ا
ات أو المعدالت  المتغیرة التي تعتمد على أحد المؤشرلتأجیروعات عقد اوافز مستحقة ومدفصا أي ح ناقي طبیعتھا)ثابتة فلا

ما تشتمل مدفوعات عقد التأجیر على سعر  وكذلك المبالغ التي من المتوقع سدادھا بموجب ضمانات القیمة التخریدیة. ك
مات الغراة ومدفوعاتھ من قبل المجموعممارستیتمولة من أنھورة معقصالممارسة لخیار الشراء والتي من المؤكد ب

كانت مدة عقد التأجیر تعكس ممارسة المجموعة لخیار إنھاء العقد. وفي حالة مدفوعات إلنھاء عقد التأجیر في حالة إذا 
أو  حدث قع فیھا الالتي یةر المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ما، فیتم تسجیلھا كمصروفات في الفترالتأجی
عات.  داد المدفووف التي تستدعي سالظر



لتابعة كاتھا اوشرو لتمویل شراء وتأجیر الطائرات ش.م.ك.ع.  شركة أالفك
حلیة المكثفة المجمعة (غیر مدققة) لیة المرإیضاحات حول المعلومات الما 

2020مارس 31وللفترة المنتھیة فيكما في

9

المطبقة من قبل المجموعة (تتمة) المعاییر الجدیدة والتعدیالت 2.2

ة) تم(ت: عقود التأجیر16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
(تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة الجدیدة 

مطلوبات عقود التأجیر (تتمة). ب
قد التأجیر في ل الربح المتزاید في تاریخ بدایة عوعة معدتخدم المجمت عقد التأجیر، تسلمدفوعا لیة القیمة الحا حتساباعند 

ي. وبعد تاریخ بدایة العقد، یتم زیادة مبلغ ورفحالة إذا كان معدل الربح المتضمن في عقد التأجیر غیر قابل للتحدید بشكل
ضافة إلى ذلك، سددة. إلتأجیر المابل مدفوعات عقد ایضھا مقتخفم الربح بینما یتمكمطلوبات عقد التأجیر لكي تعكس ترا

في ر غیدفتریة لمطلوبات عقد التأجیر في حالة أن یطرأ تعدیل أو تغییر في مدة عقد التأجیر أو تیعاد قیاس القیمة ال
ء األصل ذي یتم شراان سه لتحدید ما إذا كؤمدفوعات عقد التأجیر الثابتة في طبیعتھا أو تغیر في التقییم الذي یتم إجرا

الصلة.

تأجیر للعقود المشتملة على إمكانیة التجدیدالتي تم اتخاذھا في تحدید مدة الالجوھریةاألحكام .ج
لإللغاء باإلضافة إلى أي فترات یغطیھا خیار تمدید عقد التأجیر إذا كان لةابتحدد المجموعة مدة عقد التأجیر كمدة غیر ق

كد بصورة ء عقد التأجیر إذا كان من غیر المؤار إنھا یغطیھا خیارستھ أو أي فتراتسیتم ممأنھ ؤكد بصورة معقولة ممن ال
معقولة ممارستھ.  

وجودات لفترات إضافیة. وتستعین المجموعة باألحكام لماإن المجموعة لدیھا، بموجب بعض عقود التأجیر، اختیار تأجیر
ل ذات الصلة التي تحقق العوامتراعي كافةالتجدید. أي أنھا ة خیار مارسكد بصورة معقولة مؤفي تقییم ما إذا كان من الم

جیر إذا كان ھناك حدث تأالادیاً لممارسة خیار التجدید. وبعد تاریخ بدایة التأجیر، تعید المجموعة تقییم مدة عقد حافزًا اقتص
م ممارسة) خیار (أو عدارسةعكس قدرتھا على ممیأو تغیر جوھري في الظروف یقع ضمن نطاق سیطرة المجموعة و

في استراتیجیة األعمال).  التغیرتجدید (مثلال

ي تأثیر مادي على ألھیق ھذا المعیار لم ینتج عنھ أي تغییر مادي في السیاسات المحاسبیة للمجموعة ولیس إن تطب
المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة. 

تبدأ اعتبارًا من  المحاسبیة السنویة التي ة تسري للفترالیة التي ر الدولیة للتقاریر المییلمعا یالت األخرى على ادعالتإن 
ركز أو االداء المالي للمجموعة. لمالم یكن لھا أي تأثیر مادي على السیاسات المحاسبیة أو2019أكتوبر1

التغییرات في التقدیرات المحاسبیة 2.3

ونتیجة لتلك حركاتھا على أساس مستمر.وملطائراتھا ة المقدرة راجعة األعمار اإلنتاجیبمتھا جموعة وفقًا لسیاسملم اتقو
اإلنتاجیة لطائراتھا ومحركاتھاارعمأللبتغییر تقدیراتھا 2019أكتوبر 1من المراجعة، قامت المجموعة اعتبارًا 

تظل ة التيدیریالتقصورة أفضل الفترات بتعكس ) لكي رة الحجمكبیئراتطا - المعدات التي یوردھا المشتري (باستثناء 
المعدات التي (باستثناء للطائرات والمحركات المقدرة. تم زیادة األعمار اإلنتاجیةخاللھا تلك الموجودات في الخدمة

ك،ذلعالوة علىسنة.  25سنة إلى متوسط 20) التي كانت تقدر مسبقاً بمتوسط طائرات كبیرة الحجم- المشتري دھا یور
%  15% من سعر الشراء (بالمجمل) إلى 20للطائرات والمحركات من التخریدیةلقیمة لھا المجموعة بتغییر تقدیرتامق

والتي لیس لھا قیمة تخریدیة. مطائرات كبیرة الحج - ردھا المشتري التي یوباستثناء المعداتمن سعر الشراء (بالمجمل) 

بمبلغ  2020مارس 31ترة المنتھیة في وفات االستھالك المسجلة للفرمصانخفاضأدى تأثیر ھذا التغییر في التقدیر إلى 
یة والمخففة وخفض الخسارة األساسدینار كویتي 4,602,622وخفض خسارة الفترة بمبلغ دینار كویتي4,602,622
فلس.4.83ر للسھم بمقدا
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ربحیة السھم  (خسارة)  -3

لعدد المرجحرة على المتوسط ربح الفت(خسارة)طریق قسمةعنففة ربحیة السھم األساسیة والمخ (خسارة) سب تحت
ئمة خالل الفترة كما یلي:األسھم العادیة القا 

أشھر المنتھیة في  الثالثة
مارس  31

تھیة في أشھر المنالستة
مارس 31

2020201920202019

9,251,712(4,486,785)4,818,069(13,473,170)ترة (دینار كویتي)الفربح (خسارة) 

952,093,482952,093,482952,093,482952,093,482توسط المرجح لعدد األسھم العادیة الم
────────────────────────────────────────

فلس 9.72فلس )  4.71(فلس 5.06س فل ) 14.15(خففة یة والمربحیة السھم األساس(خسارة)  
════════════════════════════════════════

. متطابقةربحیة السھم األساسیة والمخففة (خسارة) ال توجد أدوات مخففة قائمة، فإن حیث إنھ 

ومعدات  طائرات ومحركات -4
طائرات  

ومحركات 
أثاث 

وتركیبات 
معدات 

المجموع تبیة مك
ویتي  نار كدیدینار كویتي  دینار كویتي  تي  كویدینار  

التكلفة
20191,098,653,125332,986164,4311,099,150,542أكتوبر 1في 

135,820,8019597,385135,829,145إضافات
243,750,495--243,750,495مالیة مقدماً المحول من دفعات رأس

(39,145,847)--(39,145,847)عدات المستب
16,257,6054,9272,43316,264,965بیةتعدیل تحویل عمالت أجن

────────────────────────────────────────
20201,455,336,179338,872174,2491,455,849,300مارس 31في 

────────────────────────────────────────
تھالك وانخفاض القیمةاالس

2019222,310,954313,443128,655222,753,052أكتوبر 1في 
22,605,29611,65414,24522,631,195االستھالك المحمل للفترة

خسارة انخفاض قیمة طائرات ومحركات  
15,509,947--15,509,947عدات  وم 

(10,735,952)--(10,735,952)مستبعدات  
3,813,0664,7982,0993,819,963ت أجنبیةعمالیل تعدیل تحو

────────────────────────────────────────
2020253,503,311329,895144,999253,978,205مارس 31في 

────────────────────────────────────────
صافي القیمة الدفتریة 

20201,201,832,8688,97729,2501,201,871,095مارس 31في 
════════════════════════════════════════

876,342,17119,54335,776876,397,490) (مدققة2019سبتمبر 30في 
════════════════════════════════════════

2019927,326,01231,03447,179927,404,225مارس31في 
════════════════════════════════════════

دینار كویتي  828,941,885: 2019سبتمبر 30دینار كویتي (1,169,284,277بمبلغ ریةدفتالقیمة الذات اتطائرالإن 
تمویلي وھي مرھونة مقابل تسھیالت تمویل  دینار كویتي) تخضع لترتیبات تأجیر927,326,012: 2019مارس 31و

.ة بأسماء المقرضینوھي مسجل

التخریدیةیمة تھا لألعمار اإلنتاجیة والقتقدیراتغییر بالمجموعة تقام،2020مارس 31الفترة المنتھیة في خالل
2019أكتوبر 1من اً ر) اعتبا طائرات كبیرة الحجم- لمعدات التي یوردھا المشتري اباستثناء رات والمحركات (للطائ

). 2.3إیضاح(
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ة) (تتمحركات ومعدات  طائرات وم-4

دینار كویتي  15,509,947في القیمة بمبلغ لت المجموعة خسارة انخفاض سج ،2020مارس 31ل الفترة المنتھیة في خال
بناًء على القیمة كن استردادهالمم. تم تحدید المبلغ مكن استردادھا الملتخفیض القیمة الدفتریة لبعض الطائرات إلى قیمتھا 

أیھما أعلى.،أثناء االستخدامة لقیمواالبیعحتىتكالیفالاً العادلة ناقص

. من قبل اإلدارة باستخدام تقاریر التقییم الخارجيطبقةالماذج البیع إلى النمحتىتكالیفالاً القیمة العادلة ناقصتستند
ئرة.طا وتاریخ تصنیع كللیة مع األخذ في االعتبار طرازتتضمن تقاریر التقییم الخارجي قیمة الطائرات في الفترة الحا 

خصم تم لكل طائرة.التخریدیةالقیمة اإلیجار وعقدالمستقبلیة لالحالیة للتدفقات النقدیة القیمة االستخدامء ثنا أتمثل القیمة 
. %5عدل التدفقات النقدیة بم

ت في االفتراضات للتغیراستخدام والحساسیة االفتراضات الرئیسیة المستخدمة الحتساب القیمة أثناء اال

دیة.التخریة والقیمالتأجیرت النقدیة المستقبلیة لعقود فقا التد
معدل الخصم

یةدالتخریوالقیمة التأجیرلعقود التدفقات النقدیة المستقبلیة 
التأجیرطائرات باستخدام اتفاقیات المتوقع استالمھا من مستأجري الالتأجیرالنقدیة المستقبلیة لعقود یتم تحدید التدفقات 

قبلیة ). یتم تقدیر التدفقات النقدیة المستالتأجیرا على شروط تم إجراؤھخذ في االعتبار أي تعدیالت الحقة األالموقعة (مع 
للتقدیر المحاسبي للمجموعة المفصح عنھ في إیضاح اً ائرات وفقمن سعر شراء الط%15اس على أسالتخریدیةللقیمة 

2.3 .

م  معدالت الخص
رأس المال. إن احتساب لمتوسط المرجح لتكلفةوتنبع من اف المجموعة ظرویعتمد احتساب معدالت الخصم على

من یتم احتساب تكلفة حقوق الملكیةالمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال یأخذ في اعتباره كل من الدین وحقوق الملكیة. 
التي ربحالتي تحمل ض قرولعلى االستثمار من قبل مستثمري المجموعة. وتعتمد تكلفة الدین على االعائدات المتوقعة 

ا اءبندوریاً من خالل تطبیق عوامل بیتا الفردیة والتي یتم تقییمھا القطاعاتھا. ویتم دمج مخاطر تلتزم المجموعة بسداد
المتاحة علنا. على بیانات السوق 

فتراضات  رات في االالحساسیة للتغی
الدفتریة مة ي إلى أن تتجاوز القیالرئیسیة التي قد تؤدضاتاأجرت اإلدارة تحلیل الحساسیة لتقییم التغیرات في االفتر

الممكن استردادھا. ویتم تلخیص ذلك فیما یلي: ا قیمتھكات والمعدات والمحرطائرات لل

5ة ي بنسباإلیجار الشھردعقیجار إانخفاض% .
 5ائرات بنسبة للطالتخریدیةانخفاض القیمة% .
 یةساسنقطة أ100ارتفاع معدل الخصم بمقدار .

لن ینتج عن أي تراضات األخرى ثابتة.غیر في أحد االفتراضات، مع بقاء كافة االفإلى التد تحلیالت الحساسیة أعاله تستن
31المنتھیة في ثیر مادي على مخصص انخفاض القیمة للفترة ات المخاطر تأ یرمن الحركات المذكورة أعاله في متغ

.2020مارس 
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دفعات رأسمالیة مقدماً -5

دفعاتمصنعة فیما یتعلق باسترداد شركة ئیة ضد دعوى قضا برفع جموعة المامتق، المالیةالمعلوماتیخ لتاراً حقال
منمصنعة الشركة اللم تتمكن .اً قطائرة تم طلبھا مسب40تتعلق بـ دینار كویتي103,825,338بمبلغ مقدماً رأسمالیة

مقدماً ةالرأسمالیلدفعات اكامل ، طالبت المجموعة باسترداد على ذلكناءً ، وبطائرة40الي طائرات من إجم10تسلیم أول 
القضیة، حب قامت المجموعة بسالحقًا لتاریخ المعلومات المالیة،.من الشركة المصنعة مقابل عدم الوفاء بالتزام التسلیم

التسویة.  ط شروویجري حالیا التفاوض بشأن 

السنویة یة عموموالجمعیة الرأس المال -6

2020مارس 31كما في عاديسھم952,093,482من الكاملوالمدفوع بوالمصدریتكون رأس المال المصرح بھ 
فلس لكل  100بقیمة )عاديسھم952,093,482: 2019مارس 31وم عادي سھ952,093,482: 2019سبتمبر 30(

. دفوعة نقدًا بالكاملمسھم

المالیة المجمعة للسنة المنتھیة البیانات م ركة األللشالجمعیة العمومیة السنویةمون في ساھالماعتمد، 2019دیسمبر31في 
القیمة  ب2019سبتمبر 30% للسنة المنتھیة في 8ةبنسبنقدیة احتوزیعات أربعلىالموافقة تم ، كما 2019سبتمبر 30في 

وافقا كم.اً ، والتي تم دفعھا الحقار كویتيدین7,616,748فلس للسھم بإجمالي مبلغ 8بما یمثلل سھم االسمیة لك
للسنة  ار كویتي یند217,000مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ علىركة األم المساھمون بالجمعیة العمومیة السنویة للش

. 2019سبتمبر 30المنتھیة في 

التزامات رأسمالیة -7

:  2019بر سبتم30دینار كویتي (996,203,982كات بمبلغمحرات وفیما یتعلق بشراء طائررأسمالیةالتزاماتتوجد
. دینار كویتي)1,609,531,226: 2019مارس 31ودینار كویتي 1,561,290,499

تملة محمطلوبات -8

طابات اعتماد ناتجة ضمن السیاق الطبیعي لدى المجموعة التزامات محتملة فیما یتعلق بخ ، 2020مارس 31ي كما ف
:  2019مارس 31ودینار كویتي 11,838,550: 2019سبتمبر 30دینار كویتي (11,882,479غ بمبللعما لأل

مادیة. باتلو مطولیس من المتوقع أن تنشأ عنھا دینار كویتي)11,840,014
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معامالت مع أطراف ذات عالقة -9

لشركات  األم وادارة وموظفي اإلدارة العلیا للشركة اإلء مجلسن وأعضا یاألطراف ذات عالقة المساھمین الرئیسیمثلی
ھذه  شروط سعیر و على سیاسات تتأثیرًا ملموساً. یتم الموافقةأو یمارسون علیھا سیطرًة مشتركةً أو التي یسیطرون علیھا 

دارة.المعامالت من قبل إدارة الشركة األم ومجلس اإل

مجمعة ھي كما یلي:  كثفة الفي المعلومات المالیة المرحلیة المةدرج المقة إن المعامالت الھامة مع أطراف ذات عال

بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع: 
لثالثة أشھر المنتھیة في  ا

مارس  31
منتھیة في أشھر ال الستة

مارس 31
2020201920202019
دینار كویتي دینار كویتيدینار كویتيویتيدینار ك

مرابحة داتیراإ
363,532110,170380,101123,713البنك- 
74,08228,060170,898(177,204)أطراف أخرى ذات عالقة * - 

────────────────────────────────────
186,328184,252408,161294,611

════════════════════════════════════
یلتكالیف تمو

1,364,8281,535,2603,368,9432,595,841البنك- 
────────────────────────────────────

1,364,8281,535,2603,368,9432,595,841
════════════════════════════════════

مكافأة موظفي اإلدارة العلیا:
259,696205,133526,772546,251رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل  

39,31387,09372,531137,080مكافأة نھایة الخدمة
────────────────────────────────────

299,008292,226599,302683,331
════════════════════════════════════

مجمع: لمركز المالي المرحلي المكثف البیان ا

البنك
دینار كویتي 

أخرى  طراف أ
* ذات عالقة 

دینار كویتي 
المجموع  

دینار كویتي
2020مارس 31

24,36238624,748** مدینون
57,499,2711,851,58459,350,855النقد والنقد المعادل 

152,478,597-152,478,597المستحق إلى مؤسسات مالیة
562,391-562,391مطلوبات أخرى ***

(مدققة) 2019سبتمبر 30
30,67668631,362مدینون ** 
84,708,5943,335,36788,043,961دلنقد المعا النقد وال

114,290,100-114,290,100ةالیمؤسسات مالمستحق إلى
513,697-513,697**مطلوبات أخرى *

2019مارس 31
323,266323,266-عات رأسمالیة مقدما دف

38,3502,63340,983مدینون ** 
21,354,8706,954,88328,309,753المعادلالنقد والنقد

116,345,835-116,345,835الیةمؤسسات مالمستحق إلى
703,081-703,081***مطلوبات أخرى

للبنك. تابعةركات اف األخرى ذات عالقة شمثل األطرت*  
مستحقة.المرابحة الرادات یإیمثل المدینون**  

من البنك.ا ي تم الحصول علیھسالمي التاإلتمویل التتكلفة التمویل المستحقة على تسھیالوبات األخرى لتمثل المط*** 
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ت معلومات القطاعا-10

قطاعات جغرافیة. خمسالطائرات. ومع ذلك، فإن المجموعة تنتظم ألغراض اإلدارة في واحد، وھو قطاع تأجیرأعمالرئیسیة في قطاع ورةتعمل المجموعة بص

: 2020مارس 31
المجموعاأفریقیریكاامأوروباسیاأاألوسطالشرق 

تيكویدینار دینار كویتيتيدینار كویدینار كویتير كویتيدینادینار كویتي

14,320,47034,766,8642,939,6986,812,4631,369,89060,209,385القطاع إیرادات 
────────────────────────────────────────────────────────────

(4,486,785)1,212,6392,736,147457,131(4,042,031)(4,850,671)رائبالضقبل نتائج القطاع
────────────────────────────────────────────────────────────

472,374,612571,131,936161,199,749245,022,91926,363,3731,476,092,589إجمالي الموجودات
════════════════════════════════════════════════════════════

530,172,027465,877,76356,225,47289,693,11522,437,4161,164,405,793إجمالي المطلوبات
════════════════════════════════════════════════════════════

:عاتللقطا خرى المعلومات األ
6,723,95412,277,789803,8712,189,195636,38622,631,195استھالك  

────────────────────────────────────────────────────────────
379,579,640-46,424,870182,617,13643,322,603107,215,031رأسماليإنفاق 

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

2019مارس 31
المجموعأفریقیاامریكاأوروبااسیأاألوسطالشرق 
دینار كویتيار كویتيدینیتيدینار كودینار كویتيدینار كویتيتيكویدینار 

14,466,23432,063,6221,904,0342,548,5531,392,28352,374,726إیرادات القطاع 
────────────────────────────────────────────────────────────

3,215,8945,784,896275,398265,304238,4919,779,983الضرائبنتائج القطاع قبل 
────────────────────────────────────────────────────────────

238,035,795618,762,545189,293,675157,904,36927,646,8011,231,643,185إجمالي الموجودات
════════════════════════════════════════════════════════════

352,866,191483,214,03233,856,41427,361,03923,389,867920,687,543إجمالي المطلوبات
════════════════════════════════════════════════════════════

:للقطاعاتعلومات األخرى الم
5,468,77314,137,831984,6161,565,545822,91922,979,684االستھالك

────────────────────────────────────────────────────────────
117,917,913---5,321117,912,592إنفاق رأسمالي

════════════════════════════════════════════════════════════
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19-كوفیدفیروسیر تأث -11

تدابیرأثرت الوقد . العدوىت ر من حاالبیوقوع عدد كمع 2020سنةمتسارعة في تطورات19- كوفیدفیروستفشي شھد 
. جوھریةبعدة طرق جموعةمال الموأعء الفیروس على النشاط االقتصاديالحتواالحكومات مختلف التي اتخذتھا 

:كما یلية ھو وعمجمعلى ال19- فیدكوفیروس لاً التأثیر المعروف حالیإن 

كویتي.دینار 1,519,955المدینة ةاألرصدالئتمان على سارة اص خ بلغ مخص
 دینار كویتي. 15,509,947انخفاض قیمة الطائرات والمحركات والمعدات ةربلغت خسا

فإن حالة عدم التیقن نتیجة ذلك، متخذة اللحكومیة والتدابیر ا19- فیروس كوفیدلتفشيوفة بالفعل المعرباإلضافة إلى التأثیرات
یر المعروف ما قد یكون مدى التأثیر طویل األجل على ي، ومن غد الكلي تسبب تعطل في النشاط االقتصاداالقتصا أن بش

س لفیروواألعمال حالة تعرض المجتمع مختلفة. في جاھات في ات19- یمكن أن یتفاقم وضع فیروس كوفید.المجموعةأعمال
. وعةالمجمطولة وحدوث ضغط على السیولة لدى سلبیة مئج ، فقد یؤدي ذلك إلى نتا نیة أطوللفترة زم19- كوفید

ئج للمزید من النتا المجموعة على النشاط االقتصادي، فقد تتعرض ، والتأثیر السلبي المستمر19- كوفیدامتداد أزمةب حس
قن دم التیة علحالاً . نظر2020موجوداتھا في سنة قیمة فيت جدیدةلبیة والقیود على السیولة، وقد تتكبد انخفاضا الس

وما  2020المتبقیة من سنة في الفترة المجموعةقع التأثیر الفعلي على أنشطة یمكن توالمستمرة بشأن الوضع االقتصادي، ال
.بعدھا في تلك المرحلة

یم ر قالھامة التي تطبقھا اإلدارة لتقدیحكامألتقدیرات واوالالمجموعةتأثیر تفشي الفیروس على عملیات یضاحإلیبین ھذ ا
.2020مارس31جودات والمطلوبات كما في المو

إدارة المخاطر 11.1
للفترة .19- كوفیدفیروسلالحالیة اتمستجدالأھداف وسیاسات إدارة المخاطر بناًء على تقوم اإلدارة بمراقبة وإعادة تقییم

قارنة بالبیانات المالیةمخاطر مالتغییرات جوھریة في أھداف وسیاسات إدارةيتحدث ألم ، 2020مارس 31المنتھیة في 
.2019سبتمبر30في ققة كما المدالمجمعة

مخاطر االئتمان 11.1.1
المجموعة فيأخذت،2020مارس 31فيكما .نالمدینین التجارییالمجموعة بشكل رئیسي لمخاطر االئتمان على تتعرض
ثرعالتخاطر، بما في ذلك مالئتمان لقاعدة عمالئھا مخاطر الى على العوامل التي قد تؤثر ع19- كوفیدروسفیثیرتأا اعتبارھ

الفترة،ء خالل الالممنوحة للعمدسدایرات في فترة التغحدث أيالتي یعمل فیھا العمالء. لم تولةدبقطاع األعمال والالمرتبطة 
لبعض سدادتغیر فترة الالي قد التوباً تأكیدتوفر بیانات أكثر مع شكل فردي ضع بیم الوتقیفي المجموعة ستمرست ذلك،ومع 

على التقدیرات العطلال11.2إیضاح الالحقة. راجع لمجمعةومات المالیة المرحلیة المكثفة امعلالات ترالعمالء في ف
. عقود وموجودات الاریینتجالدینینلملالمتوقعة خسائر االئتمانالمجموعة لتحدید من ة فتراضات المستخدمواال

لمعادل لمتطلبات  النقد والنقد ایتعرضبینما .المعادلھري لمخاطر االئتمان على النقد والنقدبشكل جو عة ال تتعرض المجمو
ددة لیستالمح في القیمة خفاض أن خسائر االنقررت اإلدارة، فقد9معیار الدولي للتقاریر المالیة للوفقاً االنخفاض في القیمة 

ة من قبل وكاالت  سبة محددطراف مقابلة ذات تصنیفات ائتمانیة منا ب لدى أغالحیث إن ھذه األرصدة محتفظ بھا في الادیة م
ني العالمیة.ا التصنیف االئتم

دام التقدیرات واالفتراضات استخ11.2
نتج  كثفة المجمعة. لمرحلیة الماالمالیةالمعلومات عند إعداداحة متالشراتؤ لى المإجموعة المافتراضات وتقدیرات دتستن
انیةالئتماوالتصنیفات عمالة الر المصادر وفاوتویراداتاإلات بشأن توقعنیقتدم العحالة من19- دكوفیروسي فیشفتعن

ات التقدیرتتعرض قد .األجنبیةعمالتار صرف السعوأالفائدةأسعار وسھملبات في أسعار األتقإلى جانب الذلك،وما إلى 
ئة خارجوف الناشالظرالسوق على المدى القریب أوفي ات یرتغالثدو ح بب سللتغییر باتسا یقمثل ھذه الإلىتند تسالتي 
.سیطرة المجموعةنطاق

ت المالیة المرحلیة یخ المعلوما ارتالتقدیرات في من تأكدة وحاالت عدم التراضات الرئیسیلمعلومات حول االفالي یفیما 
ة  في فترموجوداتالدفتریة للةملقیاعلىي ماددیل عتإجراء تؤدي إلى جوھریةمخاطر بتبطرتالتي عةالمكثفة المجم

:لیةالتا ثفة المجمعةمكمالیة المرحلیة اللعلومات امال
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2020ارسم31وللفترة المنتھیة فيكما في

16

(تتمة) 19-كوفیدفیروس تأثیر -11

(تتمة) ضات دام التقدیرات واالفترا استخ11.2

معدات وال محركات الوطائرات المة انخفاض قی
مل للتقلبات المحتیرتأثالا رھاعتبا يفالمجموعة أخذت، معةفة المج مكثلیة الالمرح معلومات المالیة الیخفي تاركما 

-كوفیدالسلبي لتفشي للتأثیراً نظر.مجموعةللات دعللطائرات والمحركات والمالمسجلةالحالیة في تحدید المبالغ االقتصادیة
مارس 31محركات كما في رات والطائالدفتریة للةلقیملالنخفاض القیمة اً ییماإلدارة تق، أجرت على قطاع الطیران19

. الممكن استردادھا مبالغ قیمة الدفتریة للطائرات والمحركات بالقارنة المن خالل م2020

ن تجاریون دینوم
ویل  تمبندتتضمنالتي ال ةینالمدریة االتج رصدةلألالمتوقعةانئتمخسائر االساب تح الةسطبالمطریقةتستخدم المجموعة ال

قبلیةمستعوامل مقابل معدلة الو، الئتمانارئخسا ببرتھا السابقة لى خ إتستند اتوفة مخصصشاء مصفنإمن خاللجوھري 
لىوقد یحتاج إاً مناسبال یكون قدة بقلفترات السا في االمطبق فصنیالتفإن ، ك. ومع ذلخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة

ل شروط  من خالي أة من العمالء (على أنواع مختلف19- یدروس كوففیالتي یؤثر بھا تفشيلیعكس الطرق المختلفة المراجعة 
مدفوعات  أوریجامة فیما یتعلق بتحصیل اإلأو باتباع إرشادات محددة صادرة عن الحكوینالتجارینیندیلماسدادتمدید 

أخرى).

مدى  د حدتستالي بالوكیداً تأ أكثرع توفر بیانات ة بشكل فردي مجوھریالالتعرضالت حا عة في تقییم ور المجمتمتسوف س
.الالحقةیة المكثفة المجمعةالمالیة المرحلمعلومات الفي فترات المتوقعة سائر االئتمانخ علىي تعدیل أإجراءاجة إلى الح


