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 دينار كويتي  

  
 الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس 31

 2018  2019 إيضاح 

     

 14,340,714  21,288,274  إيرادات

 (13,705,214)  (17,078,827)  تكاليف تشغيلية

 635,500  4,209,447  الربح التشغيلي

     

 99,763  52,493  إيرادات أخرى

 (1,094,779)  (1,826,977)  مصاريف عمومية وإدارية

 (3,846)  (659,627)  تكاليف تمويل

 51,255  (128,818)  )خسارة( / ربح من صرف عمالت أجنبية

 الموجودات المالية -الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 
 (101,333)  (9,788) 

 (321,895)  1,545,185  الربح / )الخسارة( قبل االستقطاعات والضرائب 

 -  (17,722)  الزكاة

 -  (14,497)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 -  (44,304)  ضريبة دعم العمالة الوطنية

 (321,895)  1,468,662  ربح / )خسارة( الفترة

     

     العائد لـ:

 (321,895)  1,468,662  مساهمي الشركة األم

     

    7 ربحية السهم )فلس( 

 (1.61)  7.34  األساسية والمخففة

 

 من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.ال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا 
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 دينار كويتي 

 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس 31
 2019   2018 

    

 (321,895)  1,468,662 ربح / )خسارة( الفترة

    الدخل الشامل اآلخر

الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة تصنيفه إلى بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع في فترات 
 الحقة:

   

 -  - 

 (321,895)  1,468,662 إجمالي الدخل الشامل للفترة
    

    العائد لـ:

 (321,895)  1,468,662 مساهمي الشركة األم

 

 من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.ال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا 
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 دينار كويتي 

  رأس المال 
احتياطي 

 قانوني
  أرباح مرحلة 

 إجمالي

 حقوق الملكية

        

 37,836,412  13,541,950  4,294,462  20,000,000 2019يناير  1في 

التعديالت الناتجة عن االنتقال لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 (3)إيضاح  2019يناير  1في  16

 (3إيضاح ) 2019يناير  1في  

-  -  (5,779,729)  (5,779,729) 

 32,056,683  7,762,221  4,294,462  20,000,000 )ُمعدل( 2019يناير  1الرصيد كما في 

 1,468,662  1,468,662  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 33,525,345  9,230,883  4,294,462  20,000,000 2019مارس  31في 

        

 38,196,923  14,600,026  3,596,897  20,000,000 2018يناير  1في 

التعديالت الناتجة عن االنتقال لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 2018يناير  1في  9

 

 

- 
 

 

- 
 

 

(27,803) 
 

 

(27,803) 
 38,169,120  14,572,223  3,596,897  20,000,000 )ُمعدل( 2018يناير  1الرصيد كما في 

 (321,895)  (321,895)  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 37,847,225  14,250,328  3,596,897  20,000,000 2018مارس  31في 

 

 المجمعة. من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفةال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا 
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 دينار كويتي  

 

 

 

 إيضاح

 مارس 31

2019 

 )غير مدققة(

 مارس 31 

2018 

 )غير مدققة(

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (321,895)  1,468,662  الفترة)خسارة(  /ربح 

     تسويات لـ:

 233,917  2,875,535 4و 3 استهالك

 3,846  659,627  تكاليف تمويل

 (51,255)  128,818  )ربح( / خسارة صرف عمالت أجنبية

 135,000  220,829  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 -  (15,398)  إيرادات أخرى

 (27,803)  101,333  الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 (28,190)  5,439,406  التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل (الخسارةالربح / )

 223  2,909  المخزون وقطع وتوريدات قابلة لالستهالكالنقص في 

 (1,347,466)  (636,962)  تجارية مدينة وأخرىالزيادة في ذمم 

 (148,386)  10,412  الزيادة / )النقص( في مخصص للصيانة

 452,389  2,019,462  الزيادة في ذمم تجارية دائنة وأخرى

 1,341,818  658,603  الزيادة في إيرادات مؤجلة 

 (578,108)  275,897  النقص / )الزيادة( في دفعة مقدمة للصيانة

 (336,396)  (55,012)  النقص في وديعة ضمان لدى مؤجرين

 (233,402)  (49,966)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

 (877,518)  7,664,749  صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (4,205,013)  (244,599) 4 شراء ممتلكات ومعدات 

 33,975  -  الزيادة في مطلوبات أخرى

 (4,171,038)  (244,599)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 -  (2,531,392)  سداد التزام عقد إيجار

 (3,846)  (1,885)  مدفوعةتكاليف تمويل 

 (3,846)  (2,533,277)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     

 (5,052,402)  4,886,873  في النقد والنقد المعادل (النقصالزيادة / )صافي 

     

 22,778,406  6,465,306 5 النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

 17,726,004  11,352,179 5 في نهاية الفترة النقد والنقد المعادل

 

 من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.ال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا 
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 التأسيس واألنشطة .1

كشركة مساهمة كويتية عامة  2004مارس  3تأسست شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( بموجب مرسوم أميري في 

بترخيص من اإلدارة العامة للطيران وفقاً لقوانين دولة الكويت، وتزاول أعمالها في مجال تقديم خدمات النقل الجوي ونقل المسافرين جواً 

 المدني في دولة الكويت.

 وتتمثل أغراض الشركة األم فيما يلي:

 النقل الجوي والخدمات المتعلقة به 

 .استغالل الفوائض المالية المتوفرة عن طريق استثمارها في محافظ عقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة 

 "المجموعة" في هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  التابعة مجتمعين بـيشار إلى الشركة األم وشركتها 

 ، الكويت.13153، الصفاة 29288إن عنوان مكتب الشركة األم المسجل في مطار الكويت الدولي هو ص.ب. 

 .2019بريل أ 24المجمعة في المكثفة وافق مجلس اإلدارة على إصدار هذه المعلومات المالية المرحلية 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة .2

 : التقارير المالية المرحلية. 34تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

المطلوبة لبيانات مالية مجمعة كاملة معدة  إن هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن جميع المعلومات واإلفصاحات

ادية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية. وفي رأي اإلدارة أنه تم تضمين جميع التسويات التي تتكون من االستحقاقات المتكررة االعتي

النتائج التشغيلية للثالثة أشهر المنتهية في  والتي تعتبر ضرورية للعرض العادل في هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. إن

. للحصول 2019ديسمبر  31ال تعتبر بالضرورة مؤشًرا على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية التي تنتهي في  2019مارس  31

 .2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في على المزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى البيانات المالية السنوية المجمعة المدققة للمجموعة ل

 تم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي.

 التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية

اد البيانات المالية إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع تلك المستخدمة في إعد

يناير  1بأثر رجعي اعتباًرا من  16، باستثناء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 2018ديسمبر  31المجمعة السنوية للسنة المنتهية في 

يار. وبالتالي، لم يتم اختارت المجموعة أن تطبق المنهج المعدل بأثر رجعي وفقًا لما تسمح به األحكام االنتقالية المحددة في المع .2019

عة باألثر التراكمي للتطبيق المبدئي للمعيار كتسوية على الرصيد االفتتاحي وتعديل معلومات المقارنة. وبدالً من ذلك، اعترفت المجم

 .2019يناير  1لألرباح المرحلة كما في 

أن ينتج عن ذلك أثر في المعلومات المالية المرحلية ، لكن دون 2019تُطبق العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى للمرة األولى في 

 المكثفة المجمعة للمجموعة.

 أصول حق االستخدام والتزامات عقد اإليجار -عقود اإليجار  16أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  .3

بأصول حق االستخدام والتزامات عقد اإليجار : عقود اإليجار، اعترفت المجموعة 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 التالية:

 2019مارس  31في   2019يناير  1في  

    أصول حق االستخدام

 50,645,564  52,841,520 طائرات

 2,427,876  2,490,984 أراضي مستأجرة

 55,332,504  53,073,440 

    

 58,521,466  60,571,338 عقد إيجار اتالتزام
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 السياسات المحاسبية

 16للمعيار الدولي للتقارير المالية فيما يلي ملخص التغيرات الرئيسيييية التي طرأت على السيييياسيييات المحاسيييبية للمجموعة نتيجة تطبيقها 

 عقود اإليجار:

تعترف المجموعة بأصل حق االستخدام والتزام عقد اإليجار في التاريخ الذي يكون فيه األصل متاح لالستخدام من قبل المجموعة )تاريخ 

   بدء العقد(.

 :ن منستخدام بالتكلفة والتي تتكواعتباًرا من ذلك التاريخ، تقيس المجموعة حق اال

 .قيمة القياس المبدئي اللتزام عقد اإليجار  

  أي دفعات عقد إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء مدة عقد اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستحقة التحصيل 

  أي تكاليف مبدئية مباشرة؛ و 

  تقدير للتكاليف التي سييييتم تكبدها إلعادة األصيييل نفسيييه إلى الحالة المطلوبة وفقاً ألحكام وشيييروط عقد اإليجار كنتيجة السيييتخدام

األصل محل العقد خالل فترة معينة، ويجب االعتراف بها على أنها جزء من تكلفة أصل "حق االستخدام" عندما تتكبد المجموعة 

     ي قد تكون في تاريخ بدء مدة العقد أو كنتيجة الستخدام األصل محل العقد خالل فترة معينةااللتزام بتلك التكاليف الت

التزام عقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات عقد اإليجار غير المسييييييددة في ذلك التاريخ. اعتباًرا  ،في تاريخ بدء مدة العقد ،تقيس المجموعة

جار باسييتخدام معدل الفائدة الضييمني في عقد اإليجار، إذا أمكن تحديد هذا المعدل بسييهولة. إذا من ذلك التاريخ، يتم خصييم دفعات عقد اإلي

 كان ال يمكن تحديده بسهولة، تستخدم المجموعة معدل اقتراضها اإلضافي. 

محل العقد خالل مدة عقد حق استخدام األصل مقابل عقد اإليجار من الدفعات التالية تتكون دفعات عقد اإليجار المتضمنة في قياس التزام 

 اإليجار والتي لم تسدد في تاريخ بدء مدة العقد. 

  الدفعات الثابتة )بما في ذلك دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها(، ناقًصا أي حوافز إيجار مستحقة التحصيل 

  دفعات عقد إيجار متغيرة تعتمد على مؤشر أو معدل 

  مبالغ يتوقع دفعها بواسطة المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية 

  سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً من ممارسة هذا الخيار بصورة معقولة، و 

 دفعات الغرامات إلنهاء عقد اإليجار إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المستأجر خيار إنهاء عقد اإليجار 

 الربح أو الخسارة.ضمن دفعات إيجار األصول منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف االعتراف  يتم

 القياس المبدئي

 على النحو التالي: 2019يناير  1في قد إيجار عوالتزام حق االستخدام قياس أصل أن يتم اختارت المجموعة 

تاريخ بدء مدة العقد، لكنه تم خصمه باستخدام معدل االقتراض اإلضافي  أصل حق االستخدام بقيمته الدفترية كما لو تم تطبيق المعيار منذ

 للمجموعة والتزام عقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات عقد اإليجار المتبقية باستخدام نفس المعدل.

ً اختارت المجموعة تطبيق الوسائل العملية اآلتية المسموح بها   عيار: للم وفقا

 معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص متشابهة بصورة معقولة  استخدام 

  سابقة فيما إذا كانت عقود اإليجار هي عقود متوقع خسارتها التقييمات الاالعتماد على 

  ها عقود إيجار باعتبار 2019يناير  1شهراً كما في  12المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلي التي تقل مدة اإليجار المتبقي فيها عن

 قصيرة األجل

  استبعاد التكاليف المباشرة األولية من قياس أصل "حق االستخدام" في تاريخ التطبيق المبدئي، و 

  .استخدام اإلدراك المتأخر كما هو الحال في تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يشتمل على خيارات تمديد عقد اإليجار أو إنهائه 

ك اختارت المجموعة أيًضا أال تعيد تحديد ما إذا كان العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار في تاريخ التطبيق المبدئي. وبدالً من ذل

وتفسير لجنة تفسيرات  17لدولي معيار المحاسبة ال السابق وفقًاتقييمها  علىوبالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ االنتقال، اعتمدت المجموعة 

."تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار" 4المعايير الدولية للتقارير المالية 
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 ال توجد عقود إيجار متوقع خسارتها قد تتطلب إجراء تسويات على أصول "حق االستخدام" في تاريخ التطبيق المبدئي.

 القياس الالحق

بعد تاريخ بدء مدة العقد، تقيس المجموعة أصل حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. يتم 

االستهالك على أساس القسط الثابت خالل العمر اإلنتاجي لألصل ومدة عقد اإليجار، أيهما أقرب. تحدد المجموعة ما إذا كان  احتساب

 أصل حق االستخدام قد تعرض لالنخفاض في القيمة وتعترف بأي خسارة ناتجة عن االنخفاض في القيمة في بيان الدخل.

م عقد اإليجار عن طريق زيادة القيمة الدفترية كي تعكس الفائدة على التزام عقد اإليجار وتخفيض بعد بدء مدة العقد، تقيس المجموعة التزا

توزع كل دفعة إيجار بين االلتزام وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح القيمة الدفترية لتعكس دفعات عقد اإليجار المسددة. 

الدوري لفائدة اتنتج معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. إن معدل  أو الخسارة خالل مدة عقد اإليجار كي

 الثابت هو معدل الخصم المستخدم في القياس المبدئي اللتزام عقد اإليجار.

 إن أصول "حق االستخدام" المعترف بها تتعلق بأنواع األصول التالية: 

 أراضي مستأجرة  طائرات  

 2,490,984  52,841,520  2019يناير  1الرصيد كما في 

 -  -  يضاف: إضافات

 (66,132)  (2,195,956)  ناقًصا: استهالك )متضمن في التكلفة التشغيلية(

 2,424,852  50,645,564  2019مارس  31الرصيد الختامي كما في 

، اعترفت المجموعة بالتزامات عقد اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار التي تم تصنيفها سابقًا 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

عقود اإليجار. تم قياس تلك االلتزامات بالقيمة الحالية لدفعات عقد  17معيار المحاسبة الدولي  مبادئ"كعقود إيجار تشغيلي" بموجب 

 . 2019يناير  1باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر كما في والمخصومة جار المتبقية اإلي

 2019 

 67,033,362 2018ديسمبر  31التزامات عقد اإليجار التشغيلي كما في 

 58,521,466 مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر في تاريخ التطبيق المبدئي 

. بلغ مصروف 2019يناير  1% في 4بلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي للمستأجر المطبق على التزامات عقد اإليجار 

 .2019مارس  31دينار كويتي للفترة المنتهية في  657,742الفائدة على التزامات عقد اإليجار 

 يجارية للمجموعة وكيف تمت المحاسبة عنهااألنشطة اإل

تستأجر المجموعة في الغالب طائرات ومحركات طائرات من أجل مزاولة أعمالها. تبرم عقود إيجار الطائرات في األصل لمدد ثابتة 

خيارات تمديد. يتم التفاوض على مدد عقد  قد تنطوي علىأشهر لكنها  6 - 3سنة، والمحركات لمدة تتراوح من  14حتى  6تتراوح من 

واألحكام المختلفة. إن عقود اإليجار ال تفرض أي تعهدات، لكن األصول  الشروطتنطوي على قدر كبير من اإليجار على أساس فردي و

. يتم تحميل 2018المستأجرة قد ال تستخدم كضمان مقابل اقتراض. كان يتم تصنيف تلك العقود كعقود إيجار تشغيلي حتى السنة المالية 

 لربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت خالل مدة عقد اإليجار.الدفعات بموجب عقود اإليجار التشغيلي على ا

 األحكام والتقديرات الهامة

متفقة إن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات كانت 

 ، باستثناء ما يلي:2018ديسمبر  31نوية المجمعة للسنة المنتهية في مع تلك المطبقة على البيانات المالية الس

 خيارات التمديد واإلنهاء في عقود اإليجار

الخاصة بالمجموعة. تستخدم هذه البنود لزيادة المرونة التشغيلية فيما يتعلق اإليجار عقود ات التمديد واإلنهاء في عدد من يتم إدراج خيار

 .المعنيبإدارة العقود. يمكن ممارسة غالبية خيارات التمديد واإلنهاء من قبل كل من المجموعة والمؤجر 

ع والظروف ذات الصلة التي توجد حافًزا اقتصاديًا للمستأجر لممارسة في الحسبان كافة الوقائ اإلدارةعند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ 

كان  خيار التمديد أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. يتم إدراج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة عقد اإليجار، إذا

يم، عند وقوع حدث مهم أو تغير مهم في الظروف التي تقع وتؤثر في تمديدها )أو عدم إنهاءها( مؤكدًا بصورة معقولة. يتم مراجعة التقي

هذا التقييم وتكون ضمن سيطرة المستأجر.
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 خصم دفعات عقد اإليجار

يتم خصم دفعات عقد اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي. طبقت اإلدارة األحكام والتقديرات لتحديد معدل االقتراض اإلضافي 

 اإليجار.عند بدء مدة عقد 

 الممتلكات والمعدات .4

 دينار كويتي 

 
محركات وقطع 

 غيار قابلة للتدوير
 

تحسينات على 

 أرض مستأجرة
  سيارات  أثاث ومعدات 

أعمال رأسمالية 

 قيد التنفيذ
 اإلجمالي 

            التكلفة

 28,463,136  1,644,969  28,986  2,985,630  13,630,286  10,173,265 2018ديسمبر  31كما في 

 244,599  120,200  -  95,408  28,991  - إضافات

 28,707,735  1,765,169  28,986  3,081,038  13,659,277  10,173,265 2019مارس  31كما في 

            
            االستهالك

 6,491,664  -  26,283  2,212,682  1,925,976  2,326,723 2018ديسمبر  31كما في 

 613,484  -  552  62,057  221,914  328,961 المحمل على الفترة

 7,105,148  -  26,835  2,274,739  2,147,890  2,655,684 2018مارس  31كما في 

            
            صافي القيمة الدفترية

 21,602,587  1,765,169  2,151  806,299  11,511,387  7,517,581 2019مارس  31كما في 

 21,971,472  1,644,969  2,703  772,948  11,704,310  7,846,542 2018ديسمبر  31كما في 

 17,740,503  10,005,811  4,452  58,373  740,636  6,931,231 2018مارس  31كما في 

 تم توزيع االستهالك في بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع كما يلي:

 دينار كويتي 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس )غير مدققة( 31

 2019  2018 

    

 150,134  329,511 تكاليف تشغيلية

 83,783  283,973 عمومية وإداريةمصاريف 

 

 

613,484  233,917 

 نقد وأرصدة بنكية .5

 دينار كويتي 

 مارس 31 

2019  

 )غير مدققة(

 

 ديسمبر 31

2018 

 )مدققة(

 

 مارس 31

2018  

 )غير مدققة(

      

 24,004  30,761  34,004 نقد بالصندوق

 4,532,386  3,303,510  3,860,194 حسابات جارية لدى بنوك

 13,169,614  3,141,485  7,487,768 ودائع ألجل لدى البنوك

 11,381,966  6,475,756  17,726,004 

 -  (10,450)  (29,787) الخسائر االئتمانية المتوقعة

 17,726,004  6,465,306  11,352,179 النقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية

مارس  31%، و3.0% إلى 2.05: من 2018ديسمبر  31% )3.37% إلى 2.8من  2019مارس  31الفائدة الفعلي كما في  تراوح معدل

 %(.2.05% إلى 1.55: من 2018
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 رأس المال .6

دينار كويتي مدفوع نقداً  20,000,000يبلغ  2019مارس  31إن رأسمال الشركة األم المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل كما في 

ً من  20,000,000: 2018مارس  31دينار كويتي؛ و 20,000,000: 2018ديسمبر  31) سهم  200,000,000دينار كويتي( مكونا

: 2018مارس  31فلس للسهم الواحد؛ و 100سهم بقيمة  200,000,000: 2018سمبر دي 31فلس للسهم الواحد ) 100بقيمة 

 فلس للسهم الواحد(. 100سهم بقيمة  200,000,000

 توزيعات

فلس للسهم  35على إجراء توزيعات نقدية بواقع  2019أبريل  15وافقت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي المجموعة المنعقدة في 

دينار  7,000,000: 2017ديسمبر  31) 2018ديسمبر  31دينار كويتي للسنة المنتهية في  7,000,000همين بمبلغ الواحد على المسا

 فلس للسهم الواحد(. 35كويتي بواقع 

 ربحية السهم .7

 القائمة كما يلي:يتم احتساب ربحية السهم استناداً إلى األرباح العائدة لمساهمي الشركة األم للفترة والمتوسط المرجح لعدد األسهم 

 الثالثة أشهر المنتهية في  

 )غير مدققة(مارس  31

 2019  2018 

    

 (321,895)  1,468,662 ربحية الفترة )بالدينار الكويتي(

 200,000,000  200,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 (1.61)  7.34 األساسية والمخففة –ربحية السهم )فلس( 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات صلة .8

تعتبر األطراف أنها ذات صلة إذا كان ألحدها القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير جوهري على القرارات المالية 

مجلس اإلدارة والتشغيلية للطرف اآلخر. في إطار النشاط االعتيادي لألعمال، تبرم المجموعة معامالت مع أطراف ذات صلة )أعضاء 

واإلدارة العليا وشركات المجموعة(. يتم الموافقة على سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. إن المعامالت 

 واألرصدة مع أطراف ذات صلة غير المفصح عنها في أي إيضاح آخر ضمن هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة هي كما يلي:

 كويتيدينار  

مارس  31 

2019  

 )غير مدققة(

 

 ديسمبر 31

2018 

 )مدققة(

 

مارس  31

2018  

 )غير مدققة(

      األرصدة

 7,158  7,853  14,182 مستحق من / )إلى( طرف ذي صلة

 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس )غير مدققة( 31

 2019  2018 

    المعامالت

 78,478  61,152 مبيعات وخدمات

 56,751  221,644 مصاريف عمومية وإدارية

    
    مكافأة اإلدارة العليا

 164,888  212,580 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

 معلومات القطاع .9

 .الكويت صالة في مطاروتشغيل وصيانة  نقل الركابتشغيل خدمات إن القطاع التشغيلي الوحيد للمجموعة هو 
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 التزامات ومطلوبات محتملة .10

 دينار كويتي 

مارس  31 

2019  

 )غير مدققة(

 

 ديسمبر 31

2018 

 )مدققة(

 

مارس  31

2018  

 )غير مدققة(

      

 3,785,250  1,229,830  1,172,309 التزامات رأسمالية

 5,454,371  5,872,103  12,311,141 كفاالت بنكية

 13,483,450   7,101,933   9,239,621 

     - 

   


