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وشركاتھا التابعة راء وتأجیر الطائرات ش.م.ك.ع.شركة أالفكو لتمویل ش

. مرحلیة المكثفة المجمعةیة الله المعلومات الما من ھذاً تشكل جزء11إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
3

مدقق)بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع (غیر
2020یونیو30منتھیة فيالة فترلل

الثالثة أشھر المنتھیة في  
یونیو30

المنتھیة في أشھر تسعة ال
یونیو30

إیضاحات 
2020

دینار كویتي
2019

دینار كویتي  
2020

دینار كویتي 
2019

دینار كویتي  

29,943,02326,093,07988,171,86578,173,194إیرادات عقود تأجیر تشغیلي
58,731149,682466,892444,293إیرادات مرابحة 

-1,430,140--ومعدات  ربح بیع طائرات ومحركات 
19,4452,327,115161,6872,327,115إیرادات أخرى 
(2,715,894)(2,530,539)(820,915)(798,167)تكالیف موظفین

(35,233,632)(35,326,922)(12,253,948)(12,695,727)4استھالك
طائرات مةفي قیانخفاضخسارة 

-(15,509,947)--4ومحركات ومعدات  
(1,998,369)(5,543,803)(764,447)(583,548)مصروفات تشغیل أخرى

(6,376,861)(1,192,434)(3,189,798)(1,001,003)11خسائر ائتمان لمدینینمخصص
(20,670,329)(28,636,818)(7,371,234)(8,965,848)یلتكالیف تمو

────────────────────────────────────
مؤسسة الكویت  ربح الفترة قبل حصة

للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة  
5,976,9064,169,5341,490,12113,949,517الوطنیة والزكاة 

(125,546)(13,411)(37,526)(13,411)العلمي كویت للتقدمحصة مؤسسة ال
(492,033)(60,589)(177,568)(60,589)ضریبة دعم العمالة الوطنیة

(196,813)(24,236)(71,027)(24,236)الزكاة
────────────────────────────────────

5,878,6703,883,4131,391,88513,135,125ربح الفترة   
────────────────────────────────────

فلس 13.80فلس 1.46فلس 4.08فلس 36.17السھم األساسیة والمخففةربحیة
════════════════════════════════════
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ع (غیر مدقق)الشامل المرحلي المكثف المجمالدخل بیان 
2020یونیو30للفترة المنتھیة في 

في ھیة لثالثة أشھر المنتا
یونیو30

المنتھیة في أشھر تسعة ال
یونیو30

2020
دینار كویتي

2019
دینار كویتي 

2020
دینار كویتي

2019
دینار كویتي  

5,878,6703,883,4131,391,88513,135,125ربح الفترة  
────────────────────────────────────

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

:المرحلي المكثف المجمع
3,842,17633,793(1,085,401)(697,519)تعدیل تحویل عمالت أجنبیة

────────────────────────────────────
3,842,17633,793(1,085,401)(697,519)شاملة أخرى للفترة إیرادات (خسائر) 

────────────────────────────────────
5,181,1512,798,0125,234,06113,168,918اإلیرادات الشاملة للفترة  إجمالي 

════════════════════════════════════



وشركاتھا التابعة شراء وتأجیر الطائرات ش.م.ك.ع.لفكو لتمویأالشركة
ملكیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)بیان التغیرات في حقوق ال

2020یونیو30للفترة المنتھیة في 

. عةة المكثفة المجمالمرحلیذه المعلومات المالیة من ھاً تشكل جزء11إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
5

رأس 
المال 

عالوة  
إصدار أسھم

احتیاطي  
ري إجبا

تحویل  احتیاطي 
عمالت أجنبیة  

باح  رأ
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 
1,391,8851,391,885- - - - الفترة ربح

3,842,176- 3,842,176- - - شاملة أخرى للفترة إیرادات
────────────────────────────────────────────────

3,842,1761,391,8855,234,061- - - الشاملة للفترةاإلیراداتإجمالي 
(7,616,748)(7,616,748)- - - - )6(إیضاح ح نقدیة توزیعات أربا 

────────────────────────────────────────────────
202095,209,34817,829,16729,571,00518,771,340155,487,087316,867,947یونیو 30الرصید في 

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

ل تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة بق2018أكتوبر 1الرصید في 
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 
13,135,12513,135,125- - - - ربح الفترة 

33,793- 33,793- - - ترةشاملة أخرى للفدات إیرا
────────────────────────────────────────────────

33,79313,135,12513,168,918- - - إجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة
(9,520,935)(9,520,935)- - - - نقدیةتوزیعات أرباح

────────────────────────────────────────────────
201995,209,34817,829,16727,666,07513,993,442159,055,622313,753,654یونیو30الرصید في 

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



وشركاتھا التابعة شركة أالفكو لتمویل شراء وتأجیر الطائرات ش.م.ك.ع.
ان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق) بی

2020یونیو30للفترة المنتھیة في 

عة. ثفة المجمكالمالیة المرحلیة مومات المن ھذه المعلاً ل جزءتشك11ىإل1المرفقة من إن اإلیضاحات
6

في  المنتھیةأشھر تسعة ال
یونیو30

إیضاح 
2020

نار كویتيید
2019
ویتي  دینار ك

التشغیل أنشطة 
1,391,88513,135,125ربح الفترة

:ت لـتعدیال
435,326,92235,233,632استھالك
-415,509,947طائرات ومحركات ومعدات  قیمة انخفاضخسارة 

(444,293)(466,892)إیرادات مرابحة 
28,636,81820,670,329یلتكالیف تمو

1,192,4346,376,861مخصص خسائر ائتمان لمدینین
-(1,430,140)ت ومعدات ربح بیع طائرات ومحركا 

────────────────────
80,160,97474,971,654

التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل: 
(10,243,614)(19,968,785)مدینون  

(954,190)(1,832,079)نوندائ
5,991,6592,727,254احتیاطي صیانة ومخصصات

────────────────────
64,351,76966,501,104تج من العملیات النا النقد

(20,748,628)(28,500,504)تكالیف تمویل مدفوعة
────────────────────

35,851,26545,752,476تشغیل شطة الصافي التدفقات النقدیة الناتجة من أن
────────────────────

أنشطة االستثمار  
(126,817,450)(139,252,691)4ومعدات  شراء طائرات ومحركات 

-29,311,211متحصالت من بیع طائرات ومحركات ومعدات  
(108,016,269)(146,575,200)دفعات رأسمالیة مقدماً لشراء طائرات ومحركات ومعدات 

495,694426,588ت مرابحة مستلمة اداإیر
────────────────────

(234,407,131)(256,020,986)دمة في أنشطة االستثمارقدیة المستخ في التدفقات النا ص
────────────────────

أنشطة التمویل  
312,156,596359,595,200تسھیالت تمویل مستلمة  

(119,108,803)(154,516,601)ت تمویل مسددة یالتسھ
(9,520,935)(7,616,748)مدفوعةتوزیعات أرباح نقدیة

────────────────────
150,023,247230,965,462ة التمویلة الناتجة من أنشطقات النقدیصافي التدف

────────────────────

42,310,807(70,146,474)في النقد والنقد المعادل  ) الزیادةالنقص(صافي  
(117,397)1,671,059تعدیل تحویل عمالت أجنبیة

93,441,27147,520,835أكتوبر 1دل في قد المعا والنالنقد
────────────────────

24,965,85689,714,245یونیو30النقد والنقد المعادل في 
════════════════════
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الرئیسیة واألنشطة التأسیس -1

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

شركات الطیران، مختلف لداتالموجوارة مصانع، وتقدیم خدمات إدسیق مع الران والتنیبة عن شركات الطتبطة بھا نیاالمر
حتیاجات ورغبات العمالء من شركات الطیران، تمویلي بما یتناسب مع ایر الالتأج أو ر التشغیليتأجیقدیم خدمات الوت

المخاطر مل تجدید عواالتقییم وجزئیة في ضوء دراساتأو كلیةالطائرات بصورة مشاریع شراءوتقدیم خدمات تمویل 
كات الطیران الراغبة المدى لشرمتوسطة وطویلةة االحتیاجات المرتبطة بمثل تلك المشاریع، وتسویق الطائرات لتغطی

الخدمات  ك الخدمات، ومساعدة شركات الطیران في تسویق طائراتھا بالبیع والتأجیر، والمشاركة في تقدیم بمثل تل
في ةمتخصصستثمار المشترك وھي كات الطیران، والمساعدة في عملیات االالفني لشریر الدعم فالمرتبطة بتمویل وتو

توفیر الطائرات والمحركات وقطع الغیار بما یتناسب  جزئیة في مجالأو بصورة كلیةواالستثمار عة الطیران، مجال صنا
حصلة من العملیات المذكورة تجة والمدات النا راإدارة واستثمار اإلیومصانع، واحتیاجات العمالء من شركات الطیران وال

أو ھا أعمالب شبیھة أعماالات التي تزاول تشترك بأي وجھ مع الھیئنأأو ھا مصلحةأعاله،  ویجوز للشركة األم أن تكون ل
أن  و أتشتري ھذه الھیئاتأو اركشتأو في الخارج ولھا أن تنشئأو التي قد تعاونھا على تحقیق أغراضھا في الكویت

ا بھا. تلحقھ

ملحق  ھو ألم لشركة اسي المسجل لالرئیالمركزعنوان ھا وفقا لتعالیم الشریعة اإلسالمیة. إنأعمالالشركة األمتمارس
الكویت. –العزیز حمد الصقر، المرقاب شارع عبد–الثانيالطابق –یةصناعة الكویتالرة وتجاالمبنى غرفة 

. ویترصة الكوبأسھم الشركة األم مدرجة فينإ

لالستثمار ش.م.خ.الخلیج ومؤسسة بنك") كویتي ش.م.ك.ع. ("الإن الشركة األم ھي شركة زمیلة لبیت التمویل ال

الشركة األم والشركات ذات األغراض الخاصة أرصدةلمرحلیة المكثفة المجمعة معامالت وتتضمن المعلومات المالیة ا
("المجموعة"). إن جمیع معامالت الشركات ذات  ا معًا بـمار إلیھشیوالتي ")التابعةشركاتھا ("ة بالكاملالمملوك

ي مضمونة من قبل أالفكو.ن أالفكو وھرامھا نیابة عالخاصة یتم إباألغراض 

یونیو30المنتھیة في أشھر تسعة الالتصریح بإصدار المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة لفترة تم
.2020أغسطس 13مجلس اإلدارة في لقراراً فقو2020

أساس اإلعداد2.1

ریر الماليالتق"34حاسبة الدولي المللمجموعة وفقًا لمعیارالمكثفة المجمعة الیة المرحلیة المعلومات المادعدیتم إ
."المرحلي

كاملة معدة  لبیانات مالیةة المطلوبات ضمن كافة المعلومات واإلفصاح تتإن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ال
العادیة ستحقاقاتاالالتي تتكون من عدیالت لتاكافةإدراجتم ى اإلدارة أنھرتووفقًا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. 

عادل.العرض للضروریة التي تعتبر المتكررة و

توقعھا للسنة  یمكنالضرورة عن النتائج التي عبر بال ت 2020یونیو 30منتھیة في ر الأشھتسعةالالتشغیل لفترة إن نتائج 
البیانات المالیة المجمعة لى إ، یمكن الرجوعالتفاصیلمزید من ل على وللحصو. 2020ر سبتمب30ي فالتي تنتھي المالیة 

.  2019سبتمبر 30للسنة المنتھیة في واإلفصاحات المتعلقة بھا 

تم عرض المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة بالدینار ی. مریكير األلدوالھي اللشركة األمة یة الرئیسلعملإن ا
تي.الكوی

قبل المجموعة بقة من والتعدیالت المطیر الجدیدة عای الم2.2

عدادة مماثلة لتلك المستخدمة في إمجمعإن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة ال
بیة المبینة  سیاسات المحاسالتغییرات في ال، باستثناء 2019سبتمبر 30للسنة المنتھیة في السنویة مالیة المجمعة نات الالبیا 

. 2019ر كتوبأ1اعتبارًا من والذي یسريعقود التأجیر –16بیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة طناه نتیجة تبالتفصیل أد
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بقة من قبل المجموعة (تتمة) ت المطتعدیالدة واللجدیالمعاییر ا 2.2

: عقود التأجیر 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة
، وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر عقود التأجیر17محل معیار المحاسبة الدولي 16یة لتقاریر المالر الدولي لل المعیاح ی

عقود التأجیر - 15ولجنة التفسیرات الدائمة تأجیرن عقد ب یتضمترتیتحدید ما إذا كان ال4لمالیة یر االدولیة للتقار
. یحدد ھذا  التي تتضمن شكًال قانونیًا لعقد التأجیرتقییم جوھر المعامالت- 27لدائمة ولجنة التفسیرات ازالحواف- التشغیلي 

یتطلب من المستأجر جیر، ود التأعقوق والقیاس والعرض واإلفصاح عنلتحقمبادئ ا16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
موازنة الفردي.عقود التأجیر باستخدام نموذج الكافةالمحاسبة عن 

ال تختلف بصورة جوھریة عن طریقة المحاسبة وفقا  16الدولي للتقاریر المالیة فقا للمعیارسبة المؤجر وقة محا طریإن 
جیر باستخدام نفس مبدأ التصنیف الموضح في د التأ فة عقوف كا ، حیث یستمر المؤجر في تصنی17ولي لمعیار المحاسبة الد

لم 16، فإن المعیار الدولي للتقاریر المالیة ي أو التمویلي. وبالتالير التشغیلإما إلى عقود التأجی17معیار المحاسبة الدولي 
ة كمؤجر.جموعیكن لھ تأثیر على عقود التأجیر التي تكون فیھا الم

في تاریخ ، قامت المجموعة (كمستأجر) بتصنیف كل عقد من عقود تأجیرھا 16المالیة قاریر لي للتالدوقبل تطبیق المعیار 
تشغیلي. تم تصنیف عقد التأجیر كعقد تمویلي إذا كان العقد ینقل كافة المخاطر یر تمویلي أو عقد تأجیر كعقد تأج البدء إما 

تصنیف عقد التأجیر كعقد تأجیر تشغیلي. وتم لك تم خالف ذة وبة األصل المستأجر إلى المجموعملكیوالمزایا المرتبطة ب
ر المستأجر في تاریخ البدء أو القیمة الحالیة ًا للقیمة العادلة للعقا تأجیر وفقیلي في بدایة عقد الرسملة عقود التأجیر التمو

وتخفیض التزام تمویل لفة الن تكمدفوعات التأجیر بشكل نسبي بیزیع للحد األدنى من مدفوعات التأجیر أیھما أقل. وتم تو
روفات جیل مدفوعات التأجیر كمصجر وتم تسرسملة العقار المستأ عقد التأجیر. وفي حالة عقد التأجیر التشغیلي، لم یتم 

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

ة وعة بتطبیق طریقة فردیة للقیاس واالعتراف على كافامت المجم، ق16الیة لتقاریر الملي لالمعیار الدوطبیقفي إطار ت
ثناء العقود قصیرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القیمة. قامت  مستأجر باستموعة ك ا المج عقود التأجیر التي تكون فیھ

االستخدام والتي رتبطة بحق موجودات المالتأجیر وتسجیل العات جیر لسداد مدفوالمجموعة بتسجیل مطلوبات عقود التأ 
باستخدام طریقة  16یة قاریر الماللي للتر الدوقامت المجموعة بتطبیق المعیا الحق في استخدام الموجودات األساسیة. تمثل 

ة. ج معلومات المقارنإدراال یتم إعادة وبالتالي،2019ینایر 1التطبیق المعدل بأثر رجعي في تاریخ التطبیق المبدئي 
دھا مسبقًا كعقودتحدیفقط على العقود التي تمبما یسمح بتطبیق المعیارت العملیة تخدام المبرراموعة اسلمج ت ااختار

لتطبیق في تاریخ ا4وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 17ینطبق علیھا معیار المحاسبة الدولي تأجیر 
ء، مدة تأجیر تبلغ تراف لعقود التأجیر التي تتضمن، في تاریخ البدعاالإعفاءاتمجموعة أیضًا استخدام تارت ال. اخ المبدئي

اء ("عقود التأجیر قصیرة األجل") وعقود التأجیر التي یكون األصل األساسي فیھا ار الشرأقل وال تتضمن خیشھر أو 12
ة القیمة").منخفض القیمة ("موجودات منخفض

الجدیدة ت المحاسبیة ساالسیاخص لم
:16دولي للتقاریر المالیة اسبیة للمجموعة عند تطبیق المعیار السیاسات المح ما یلي الیف

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

یمة سائر انخفاض القلفة ناقصًا أي استھالك متراكم وخ وفقًا للتكموجودات حق االستخدام وتقاس ام).متاحًا لالستخد
بات عقود التأجیر تتضمن تكلفة ھذه الموجودات قیمة مطلوت عقود التأجیر. ادة قیاس لمطلوبا معدلة بما یعكس أیة إعوال

اقصًا أي حوافز یخ البدء نالمسددة في أو قبل تارلتأجیر ود ادة ومدفوعات عقالمسجلة والتكالیف المبدئیة المباشرة المتكب
نھایة مدة عقد  ألصل المستأجر فيولھا على ملكیة اعة بصورة معقولة من حصالمجموة. وما لم تتیقنعقود تأجیر مستلم

ر ي المقدنتاجمدى العمر اإلموجودات حق االستخدام المعترف بھا على أساس القسط الثابت علىالتأجیر، یتم استھالك
یمة.  دام النخفاض القا أقصر. وتخضع موجودات حق االستخ تأجیر أیھملألصل أو مدة عقد ال

مطلوبات عقود التأجیر. ب
قیاسھا وفقًا للقیمة الحالیة لمدفوعات عقد التأجیر د التأجیر بمطلوبات العقد والتي یتم ي تاریخ بدایة عقتعترف المجموعة ف

لك المدفوعات جیر المدفوعات الثابتة (بما في ذت عقد التأ لتأجیر. وتتضمن مدفوعا ة عقد افترسدادھا على مدىالتي سیتم 
ات أو المعدالت  المتغیرة التي تعتمد على أحد المؤشروعات عقد التأجیروافز مستحقة ومدفي طبیعتھا) ناقصا أي ح ثابتة فال

ى سعر  التأجیر علما تشتمل مدفوعات عقد یدیة. كلتخرمانات القیمة ا وكذلك المبالغ التي من المتوقع سدادھا بموجب ض
مات ة ومدفوعات الغراھ من قبل المجموعولة من أنھ یتم ممارستورة معقتي من المؤكد بصالممارسة لخیار الشراء وال

وعات. وفي حالة مدفكانت مدة عقد التأجیر تعكس ممارسة المجموعة لخیار إنھاء العقدإلنھاء عقد التأجیر في حالة إذا 
قع فیھا الحدث أو  التي یروفات في الفترةشر أو معدل ما، فیتم تسجیلھا كمصتمد على مؤر المتغیرة التي ال تعالتأجی
داد المدفوعات.  وف التي تستدعي سالظر
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المطبقة من قبل المجموعة (تتمة) المعاییر الجدیدة والتعدیالت 2.2

ة) تم(تتأجیرد ال : عقو16لمالیة المعیار الدولي للتقاریر ا

(تتمة) لجدیدة لمحاسبیة املخص السیاسات ا

مطلوبات عقود التأجیر (تتمة). ب
قد التأجیر في ل الربح المتزاید في تاریخ بدایة عتخدم المجموعة معدت عقد التأجیر، تسالقیمة الحالیة لمدفوعا حتسابعند ا

تم زیادة مبلغ ة العقد، یي. وبعد تاریخ بدایورفدید بشكلللتحأجیر غیر قابل حالة إذا كان معدل الربح المتضمن في عقد الت
ضافة إلى ذلك، لتأجیر المسددة. إابل مدفوعات عقد ام الربح بینما یتم تخفیضھا مقتأجیر لكي تعكس تراكمطلوبات عقد ال

في ر غیجیر أو تالتأ یر في مدة عقد دفتریة لمطلوبات عقد التأجیر في حالة أن یطرأ تعدیل أو تغییعاد قیاس القیمة ال
ء األصل ذي ه لتحدید ما إذا كان سیتم شراقییم الذي یتم إجراؤتة في طبیعتھا أو تغیر في التأجیر الثابمدفوعات عقد الت

الصلة.

تأجیر للعقود المشتملة على إمكانیة التجدیداألحكام الجوھریة التي تم اتخاذھا في تحدید مدة ال.ج
أجیر إذا كان ات یغطیھا خیار تمدید عقد التإلى أي فترلإللغاء باإلضافة لةابدة غیر قر كممدة عقد التأجیتحدد المجموعة 

كد بصورة ء عقد التأجیر إذا كان من غیر المؤیغطیھا خیار إنھا ارستھ أو أي فتراتؤكد بصورة معقولة أنھ سیتم مممن الم
معقولة ممارستھ.  

ن المجموعة باألحكام یة. وتستعیوجودات لفترات إضافلماار تأجیراختیعقود التأجیر، إن المجموعة لدیھا، بموجب بعض 
ل ذات الصلة التي تحقق تراعي كافة العوامالتجدید. أي أنھا كد بصورة معقولة ممارسة خیار ما إذا كان من المؤفي تقییم

دث جیر إذا كان ھناك ح تأالمدة عقد ییم ید المجموعة تقادیاً لممارسة خیار التجدید. وبعد تاریخ بدایة التأجیر، تعحافزًا اقتص
م ممارسة) خیار عكس قدرتھا على ممارسة (أو عدق سیطرة المجموعة ویجوھري في الظروف یقع ضمن نطا أو تغیر

في استراتیجیة األعمال).  تجدید (مثل التغیرال

ي تأثیر مادي على ألھیس ة ولحاسبیة للمجموعیق ھذا المعیار لم ینتج عنھ أي تغییر مادي في السیاسات المإن تطب
عة. ة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجمومات المالیالمعلو

تبدأ اعتبارًا من  المحاسبیة السنویة التي الیة التي تسري للفترة ر الدولیة للتقاریر المعدیالت األخرى على المعاییالتإن 
مجموعة. ركز أو االداء المالي لللماأوسبیةالسیاسات المحا لم یكن لھا أي تأثیر مادي على 2019أكتوبر1

التغییرات في التقدیرات المحاسبیة 2.3

ونتیجة لتلك حركاتھا على أساس مستمر.ة المقدرة لطائراتھا ومراجعة األعمار اإلنتاجیلمجموعة وفقًا لسیاستھا بمم اتقو
ومحركاتھااإلنتاجیة لطائراتھا ارعمأللا راتھتقدیبتغییر2019أكتوبر 1من المراجعة، قامت المجموعة اعتبارًا 

تظل ة التيدیریالتقصورة أفضل الفترات ) لكي تعكس بئرات كبیرة الحجمطا - المعدات التي یوردھا المشتري (باستثناء 
لتي المعدات اثناء (باستللطائرات والمحركات المقدرة. تم زیادة األعمار اإلنتاجیةخاللھا تلك الموجودات في الخدمة

ذلك، عالوة علىسنة.  25سنة إلى متوسط 20ت تقدر مسبقاً بمتوسط ي كان) التالحجمطائرات كبیرة - المشتري دھا یور
%  15% من سعر الشراء (بالمجمل) إلى 20للطائرات والمحركات من التخریدیةلقیمة لھا المجموعة بتغییر تقدیرتقام

یس لھا قیمة تخریدیة. تي لوالمطائرات كبیرة الحج - ردھا المشتري التي یواء المعداتباستثنمن سعر الشراء (بالمجمل) 

بمبلغ2020یونیو 30وفات االستھالك المسجلة للفترة المنتھیة في رمصانخفاض أدى تأثیر ھذا التغییر في التقدیر إلى 
یة والمخففة األساسالسھم اع ربحیةارتفوینار كویتي د6,934,605الفترة بمبلغربح ، وارتفاعدینار كویتي7,032,841

لس.ف7.28بمبلغ 
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ربحیة السھم  -3

ئمة لعدد األسھم العادیة القا المرجحربح الفترة على المتوسط طریق قسمة عنربحیة السھم األساسیة والمخففة تحتسب 
خالل الفترة كما یلي:

أشھر المنتھیة في  الثالثة
یونیو30

تھیة في أشھر المنتسعة ال
یونیو30

2020201920202019

5,878,6703,883,4131,391,88513,135,125فترة (دینار كویتي)ح الرب

952,093,482952,093,482952,093,482952,093,482المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 
────────────────────────────────────────

فلس 13.80فلس 1.46فلس 4.08س فل 6.17خففةالمیة ولسھم األساسربحیة ا
════════════════════════════════════════

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

ومعدات  طائرات ومحركات -4
طائرات  

ومحركات 
أثاث 
ركیبات وت

معدات 
المجموع بیة تمك

نار كویتي  دیدینار كویتي  كویتي  دینار  ار كویتي  دین
كلفةالت

20191,098,653,125332,986164,4311,099,150,542أكتوبر 1في 
139,244,3689567,367139,252,691إضافات

239,404,444--239,404,444مالیة مقدماً المحول من دفعات رأس
(39,050,710)--(39,050,710)عدات المستب

13,548,0084,1062,02813,554,142بیةأجنتعدیل تحویل عمالت 
────────────────────────────────────────

20201,451,799,235338,048173,8261,452,311,109یونیو 30في 
────────────────────────────────────────

یمةتھالك وانخفاض القاالس
2019222,310,954313,443128,655222,753,052أكتوبر 1في 

35,287,91317,52521,48435,326,922االستھالك المحمل للفترة
خسارة انخفاض قیمة طائرات ومحركات  

15,509,947--15,509,947عدات  وم
(10,709,860)--(10,709,860)بعدات  مست

3,155,0593,9841,7323,160,775یل عمالت أجنبیةتعدیل تحو
────────────────────────────────────────

2020265,554,013334,952151,871266,040,836یونیو30في 
────────────────────────────────────────

قیمة الدفتریة صافي ال
20201,186,245,2223,09621,9551,186,270,273یونیو30ي ف

════════════════════════════════════════
876,342,17119,54335,776876,397,490(مدققة) 2019سبتمبر 30في 

════════════════════════════════════════
2019971,016,19525,20340,042971,081,440یونیو30في 

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

دینار كویتي  828,941,885: 2019سبتمبر 30دینار كویتي (1,268,140,971بمبلغریةدفتالقیمة الذات اتائرطالإن 
ھیالت تمویل  مرھونة مقابل تستمویلي وھيدینار كویتي) تخضع لترتیبات تأجیر2019:962,550,468یونیو 30و

رضین.ة بأسماء المقوھي مسجل

رات للطائالتخریدیةتھا لألعمار اإلنتاجیة والقیمة تقدیراتغییر بالمجموعة ت قام،2020یویون30فترة المنتھیة في خالل ال
). 2.3حإیضا (2019كتوبر أ1من اً ر) اعتباطائرات كبیرة الحجم- لمعدات التي یوردھا المشتري اباستثناء والمحركات (
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(تتمة) ت  حركات ومعداطائرات وم-4

دینار كویتي 15,509,947في القیمة بمبلغ سجلت المجموعة خسارة انخفاض ،2020یونیو30لفترة المنتھیة في خالل ا
القیمة بناًء على ردادهكن استالمم. تم تحدید المبلغ مكن استردادھا الملتخفیض القیمة الدفتریة لبعض الطائرات إلى قیمتھا 

ا أعلى.أیھم،أثناء االستخدامة البیع والقیمىحتتكالیفالاً العادلة ناقص

. من قبل اإلدارة باستخدام تقاریر التقییم الخارجيطبقةالمالبیع إلى النماذج حتىتكالیفالاً تستند القیمة العادلة ناقص
صنیع كل طائرة.وتاریخ تع األخذ في االعتبار طرازلیة مالفترة الحا تتضمن تقاریر التقییم الخارجي قیمة الطائرات في 

خصم تم لكل طائرة. التخریدیةاإلیجار والقیمة عقدالمستقبلیة لالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة ستخداماالء ثنا أتمثل القیمة 
. %5ل قات النقدیة بمعدالتدف

للتغیرات في االفتراضات م والحساسیة ستخداة أثناء االئیسیة المستخدمة الحتساب القیم االفتراضات الر 

 دیة.التخریوالقیمة التأجیرالتدفقات النقدیة المستقبلیة لعقود
معدل الخصم

یةدالتخریوالقیمة التأجیرد لعقوالتدفقات النقدیة المستقبلیة 
التأجیرت باستخدام اتفاقیات طائرامستأجري الالمتوقع استالمھا من التأجیرقدیة المستقبلیة لعقود دید التدفقات النیتم تح 

ة قبلی). یتم تقدیر التدفقات النقدیة المستالتأجیرتم إجراؤھا على شروط الموقعة (مع األخذ في االعتبار أي تعدیالت الحقة 
إیضاح اسبي للمجموعة المفصح عنھ في للتقدیر المح اً ات وفقسعر شراء الطائرمن%15اس على أسالتخریدیةللقیمة 

2.3 .

م  ت الخصمعدال
وتنبع من المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال. إن احتساب ظروف المجموعة یعتمد احتساب معدالت الخصم على

من احتساب تكلفة حقوق الملكیةیتم المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال یأخذ في اعتباره كل من الدین وحقوق الملكیة. 
التي ربحالتي تحمل لقروض ثمري المجموعة. وتعتمد تكلفة الدین على اتثمار من قبل مستاالسدات المتوقعة علىالعائ

ا اءبندوریاً من خالل تطبیق عوامل بیتا الفردیة والتي یتم تقییمھا القطاعاتتلتزم المجموعة بسدادھا. ویتم دمج مخاطر 
المتاحة علنا. ت السوق على بیانا 

راضات رات في االفتلتغیالحساسیة ل 
الدفتریة اضات الرئیسیة التي قد تؤدي إلى أن تتجاوز القیمة حلیل الحساسیة لتقییم التغیرات في االفترأجرت اإلدارة ت

الممكن استردادھا. ویتم تلخیص ذلك فیما یلي: ا قیمتھللطائرات والمحركات والمعدات 

5ة ي بنسبار الشھراإلیجدعقیجار إانخفاض% .
 5ات بنسبةللطائرةالتخریدیانخفاض القیمة% .
یةنقطة أساس100عدل الخصم بمقدار ارتفاع م .

لن ینتج عن أي تراضات األخرى ثابتة.د تحلیالت الحساسیة أعاله إلى التغیر في أحد االفتراضات، مع بقاء كافة االفتستن
یونیو30نتھیة فيفترة الملقیمة للثیر مادي على مخصص انخفاض امخاطر تأ ات الیرمن الحركات المذكورة أعاله في متغ

2020 .

دفعات رأسمالیة مقدماً -5

بمبلغ  مقدماً رأسمالیةدفعات مصنعة فیما یتعلق باسترداد شركة ئیة ضد دعوى قضا برفع جموعة المامتق، خالل الفترة
طائرات من  10أول تسلیممنمصنعة الشركة اللم تتمكن .اً قطائرة تم طلبھا مسب40تتعلق بـ دینار كویتي103,573,008

من الشركة المصنعة مقابل مقدماً ةالرأسمالیلدفعات اكامل ، طالبت المجموعة باسترداد على ذلكناءً ، وبطائرة40الي إجم
القضیة، ویجري حالیا التفاوض بشأن حب قامت المجموعة بسالحقًا لتاریخ المعلومات المالیة،.عدم الوفاء بالتزام التسلیم

التسویة. ط شرو
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عمومیة السنویة والجمعیة الال رأس الم-6

2020یونیو30كما في عاديسھم952,093,482من الكاملیتكون رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع ب
فلس لكل 100بقیمة )اديعسھم952,093,482: 2019یونیو30وم عادي سھ952,093,482: 2019سبتمبر 30(

. ًا بالكاملنقدوعة مدفسھم

المالیة المجمعة للسنة المنتھیة البیانات للشركة األم الجمعیة العمومیة السنویةالمساھمون في اعتمد، 2019سمبردی31في 
القیمة  ب2019تمبر سب30% للسنة المنتھیة في 8ةبنسبنقدیة احتوزیعات أربعلىالموافقة تم ، كما 2019سبتمبر 30في 

وافقكما ، والتي تم دفعھا الحًقا.دینار كویتي7,616,748مالي مبلغ فلس للسھم بإج 8یمثلبما سھم االسمیة لكل 
للسنة  ار كویتي یند217,000مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ علىركة األم المساھمون بالجمعیة العمومیة السنویة للش

. 2019سبتمبر 30المنتھیة في 

التزامات رأسمالیة -7

:  2019سبتمبر 30دینار كویتي (981,376,523ات ومحركات بمبلغیتعلق بشراء طائرفیما رأسمالیةتزاماتالتوجد
. دینار كویتي)2019:1,564,666,027یونیو30ودینار كویتي 1,561,290,499

تملة محمطلوبات -8

ق الطبیعي عتماد ناتجة ضمن السیا ت ابخطابا محتملة فیما یتعلق التزاماتلدى المجموعة، 2020یونیو30ي كما ف
:2019یونیو 30ودینار كویتي 11,838,550: 2019سبتمبر 30دینار كویتي (11,875,158بمبلغلعما لأل

مادیة. باتلو مطولیس من المتوقع أن تنشأ عنھا دینار كویتي)11,829,764

قة أطراف ذات عالمعامالت مع-9

س اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا للشركة األم والشركات  ء مجلن وأعضا یالرئیسیمین المساھمثل األطراف ذات عالقة ی
ھذه  شروط سعیر و على سیاسات تتأثیرًا ملموساً. یتم الموافقةأو یمارسون علیھا سیطرًة مشتركةً أو التي یسیطرون علیھا 

ومجلس اإلدارة.ة الشركة األمالمعامالت من قبل إدار

في المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ھي كما یلي:  مدرجةالقة مع أطراف ذات عالمة ت الھا إن المعامال

بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع: 
لثالثة أشھر المنتھیة في  ا

یونیو30
منتھیة في أشھر التسعة ال

یونیو30
2020201920202019

دینار كویتي ویتيینار كددینار كویتي دینار كویتي
مرابحة یرادات إ

54,548123,623434,649247,336البنك- 
4,18326,05932,243196,957أطراف أخرى ذات عالقة * - 

────────────────────────────────────
58,731149,682466,892444,293

════════════════════════════════════
یللیف تموتكا 
1,678,9421,572,6325,047,8854,168,473نكالب- 

────────────────────────────────────
1,678,9421,572,6325,047,8854,168,473

════════════════════════════════════

لعلیا:ارة ادمكافأة موظفي اإل
256,298200,837783,070747,088قصیرة األجل  رواتب ومزایا أخرى 
28,30825,412100,839162,492مكافأة نھایة الخدمة

────────────────────────────────────
284,606226,249883,909909,580

════════════════════════════════════
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تمة) (تعالقة أطراف ذات معامالت مع-9

الي المرحلي المكثف المجمع: لمركز الم بیان ا

البنك
دینار كویتي 

أخرى  طراف أ
* ذات عالقة 

دینار كویتي 
المجموع  

دینار كویتي
2020یونیو30

5,297365,333** مدینون
20,754,8851,851,52022,606,405النقد والنقد المعادل
151,052,669-151,052,669ةسسات مالیالمستحق إلى مؤ

539,432-539,432مطلوبات أخرى ***

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

114,290,100-114,290,100الیةمؤسسات مالمستحق إلى
513,697-513,697**رى *طلوبات أخ م

2019یونیو30
322,150322,150-دفعات رأسمالیة مقدما 

67650,513 49,837 مدینون ** 
3,308,76886,596,414 83,287,646 المعادلالنقد والنقد

122,534,123-122,534,123الیةممؤسسات  المستحق إلى
545,116-545,116***خرىمطلوبات أ

للبنك. تابعةمثل األطراف األخرى ذات عالقة شركات ت*  
مستحقة.المرابحة الرادات یإیمثل المدینون**  

من البنك.ا علیھالحصولي تمسالمي التاإلتمویل التالتكلفة التمویل المستحقة على تسھیوبات األخرى لتمثل المط*** 
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ت ات القطاعمعلوما-10

قطاعات جغرافیة. خمسواحد، وھو قطاع تأجیر الطائرات. ومع ذلك، فإن المجموعة تنتظم ألغراض اإلدارة في أعمالرة رئیسیة في قطاع تعمل المجموعة بصو

: 2020یونیو30
الشرق 
المجموعاأفریقیریكااماأوروبأسیااألوسط
كویتيدیناردینار كویتيتيیدینار كودینار كویتيدینار كویتيویتيدینار ك

22,067,10851,836,4284,322,8189,940,2152,064,01590,230,584إیرادات القطاع 
────────────────────────────────────────────────────────────

2,224,5261,537,5113,659,450742,8551,490,121(6,674,221)رائبالضقبل القطاعنتائج(خسائر) 
────────────────────────────────────────────────────────────

428,313,764578,099,392171,060,067245,865,76225,979,2821,449,318,267إجمالي الموجودات
════════════════════════════════════════════════════════════

515,454,029453,576,03955,023,30086,789,58221,607,3701,132,450,320وباتالمطلإجمالي
════════════════════════════════════════════════════════════

:عاتللقطا خرى المعلومات األ
11,120,62418,320,1821,372,3173,556,701957,09835,326,922استھالك  

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

378,657,135-43,217,315106,954,462-228,485,358إنفاق رأسمالي
════════════════════════════════════════════════════════════

2019یونیو30
الشرق 
وعالمجمأفریقیاامریكاأوروباأسیاطاألوس

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

21,834,63550,300,0152,857,7453,875,7062,076,50180,944,602إیرادات القطاع 
────────────────────────────────────────────────────────────

5,828,2486,482,474605,939701,761331,09513,949,517الضرائبنتائج القطاع قبل
────────────────────────────────────────────────────────────

286,068,007653,514,394226,287,699175,035,86127,140,6481,368,046,609إجمالي الموجودات
════════════════════════════════════════════════════════════

468,357,350504,445,23233,289,49025,216,48222,984,4011,054,292,955إجمالي المطلوبات
════════════════════════════════════════════════════════════

:تللقطاعا ألخرى علومات االم
8,208,11421,959,3831,477,8002,353,2241,235,11135,233,632االستھالك

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

176,607,717---5,303176,602,414إنفاق رأسمالي
════════════════════════════════════════════════════════════
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19-كوفیدفیروستأثیر -11

تدابیرأثرت الوقد . العدوىبیر من حاالت وقوع عدد كمع 2020سنةمتسارعة في تطورات19- كوفیدفیروستفشي شھد 
. جوھریةطرق بعدة جموعةمال الموأعلنشاط االقتصاديء الفیروس على احتواالكومات الح مختلف التي اتخذتھا 

:كما یلية ھو وعمجمعلى ال19- كوفیدفیروس لاً المعروف حالییر التأثإن 

دینار كویتي.2,520,958المدینةةاألرصدالئتمان على بلغ مخصص خسارة ا
 ي. دینار كویت15,509,947لمعدات انخفاض قیمة الطائرات والمحركات واةربلغت خسا

فإن حالة عدم التیقن نتیجة ذلك، المتخذة والتدابیر الحكومیة 19- یدفیروس كوفلتفشيبالفعل وفة المعرالتأثیراتباإلضافة إلى
د الكلي تسبب تعطل في النشاط االقتصادي، ومن غیر المعروف ما قد یكون مدى التأثیر طویل األجل على بشأن االقتصا 

لفیروس واألعمال مع حالة تعرض المجتفة. في مختلجاھات في ات19- دم وضع فیروس كوفییمكن أن یتفاق.موعةالمج مالأع
. المجموعةطولة وحدوث ضغط على السیولة لدى ، فقد یؤدي ذلك إلى نتائج سلبیة منیة أطوللفترة زم19- كوفید

د من للمزیالمجموعةض االقتصادي، فقد تتعرالنشاط على، والتأثیر السلبي المستمر19- كوفیدزمةني ألوفقا لإلطار الزم
قن . نظًرا لحالة عدم التی2020موجوداتھا في سنة في قیمة تتكبد انخفاضات جدیدةالسیولة، وقدلبیة والقیود على ج السئالنتا 

وما  2020سنة بقیة من المتفي الفترة المجموعةالمستمرة بشأن الوضع االقتصادي، ال یمكن توقع التأثیر الفعلي على أنشطة 
.في تلك المرحلةبعدھا 

الھامة التي تطبقھا اإلدارة لتقدیر قیم حكاموالتقدیرات واألالمجموعةت وس على عملیا تأثیر تفشي الفیریضاحإلیبین ھذ ا
.2020یونیو30جودات والمطلوبات كما في المو

إدارة المخاطر 11.1
ة للفتر.19- كوفیدفیروسلالحالیة اتمستجدالناًء على سات إدارة المخاطر بداف وسیا أھتقوم اإلدارة بمراقبة وإعادة تقییم

قارنة بالبیانات المالیةتغییرات جوھریة في أھداف وسیاسات إدارة المخاطر متحدث أي ، لم 2020یونیو 30ي المنتھیة ف
.2019سبتمبر30المدققة كما في المجمعة

االئتمان مخاطر 11.1.1
مجموعة فيالأخذت،2020یونیو30فيكما .نییالمدینین التجارالئتمان على المجموعة بشكل رئیسي لمخاطر اتتعرض
ثرالتعلك مخاطر، بما في ذالئتمان لقاعدة عمالئھا على العوامل التي قد تؤثر على مخاطر ا19- كوفیدفیروسثیرتأاعتبارھا 

الفترة،ء خالل اللعمالممنوحة لدسدات في فترة الیراتغحدث أيالتي یعمل فیھا العمالء. لم تولةدبقطاع األعمال والالمرتبطة 
لبعض سدادتغیر فترة الوبالتالي قد اً تأكیدتوفر بیانات أكثر مع ضع بشكل فردي تقییم الوفي المجموعة رستمست ذلك،ع وم

التقدیرات على العطلال11.2إیضاح الالحقة. راجع لمجمعةمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة الاترات فالعمالء في
. عقود وموجودات التجارییناللمدینینلالمتوقعة تمانخسائر االئد المجموعة لتحدیمن ة خدمفتراضات المستواال

ادل لمتطلبات  لمعالنقد والنقد ایتعرضبینما .عادللنقد المھري لمخاطر االئتمان على النقد واال تتعرض المجموعة بشكل جو 
المحددة لیستفي القیمة اض خفخسائر االنأن قررت اإلدارة، فقد9ر الدولي للتقاریر المالیة معیا للوفقاً االنخفاض في القیمة 

محددة من قبل وكاالت  مناسبة طراف مقابلة ذات تصنیفات ائتمانیةحیث إن ھذه األرصدة محتفظ بھا في الغالب لدى أمادیة 
ني العالمیة.ا التصنیف االئتم

اضات دام التقدیرات واالفتراستخ11.2
نتج  كثفة المجمعة. المرحلیة المالمعلومات المالیةد إعدادعناحة متالتشراؤ لى المإجموعة المت افتراضات وتقدیرادتستن
انیةالئتمافات والتصنیعمالة الر المصادر وفاوتوداتاإلیرات ا بشأن توقعنیقتدم العحالة من19- دكوفیي فیروسشفتعن

التقدیرات تتعرض قد .األجنبیةتعمالار صرف السعوأفائدةالأسعار وسھمت في أسعار األلبا تقإلى جانب الذلك،وما إلى 
لناشئة خارجالظروف االسوق على المدى القریب أوفي ات یرتغالث حدو بب سللتغییر باتسا یقمثل ھذه الإلىتستند التي 
.سیطرة المجموعةنطاق

لیة لمالیة المرح ت ایخ المعلوما ارتت في التقدیرامن تأكداالت عدم الة وح تراضات الرئیسیلمعلومات حول االفالي ییما ف
ةفي فترموجوداتالدفتریة للةملقیاعلىمادي دیل عتإجراء تؤدي إلى جوھریةمخاطر برتبطتالتي المكثفة المجمعة

:لیةالتا ثفة المجمعةمكمالیة المرحلیة الات المعلومال
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(تتمة) الفتراضات دام التقدیرات وااستخ11.2

والمعدات محركات الورات طائ المة اض قیانخف
المحتمل للتقلبات تأثیرالا رھاعتبا يفالمجموعة أخذت، معةلیة المكثفة المج المرح معلومات المالیة الیخكما في تار
-فیدكوالسلبي لتفشي لتأثیرلاً نظر.مجموعةللات دعوالمتوالمحركاللطائرات المسجلةالحالیة في تحدید المبالغ االقتصادیة

یونیو30محركات كما في الدفتریة للطائرات والةلقیملالنخفاض القیمة اً ، أجرت اإلدارة تقییماع الطیرانعلى قط19
. الممكن استردادھا مبالغ من خالل مقارنة القیمة الدفتریة للطائرات والمحركات بال2020

ون ی ن تجارنودیم
ویل  تمبندتتضمنالتي ال ینةالمداریة التج رصدةلألوقعةالمتانئتماالخسائر ساب تح الةسطبالمطریقةتستخدم المجموعة ال

قبلیةمستعوامل مقابل معدلة الو، االئتمانرئخسا ببرتھا السابقة لى خ إتستند اتوفة مخصصنشاء مصفإمن خالل جوھري 
لى وقد یحتاج إاً سبمنا ال یكون دقة بقفترات السا لفي اق المطبفصنیالتفإن ، كومع ذل.قتصادیةخاصة بالمدینین والبیئة اال

من خالل شروط  أي ة من العمالء (على أنواع مختلف19- یدفیروس كوفالتي یؤثر بھا تفشي لیعكس الطرق المختلفة المراجعة 
مدفوعات  أورجایمة فیما یتعلق بتحصیل اإلكوح رة عن الأو باتباع إرشادات محددة صادینالتجارینیندیلماسدادتمدید 

أخرى).

مدى  د حدتستالي بالوأكثر تأكیداً ع توفر بیانات ة بشكل فردي مجوھریالالتعرضحاالت عة في تقییم ومجمر التمتسوف س
.الالحقةلمجمعةاالمكثفة یة المالیة المرحلمعلومات الفي فترات المتوقعة سائر االئتمانخ علىأي تعدیل إجراءاجة إلى الح


