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 المجمعة  المكثفة تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية 

   أعضاء مجلس اإلدارةإلى حضرات السادة 

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

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

 الدخل والدخل الشامل يوبيان 2021 مارس 31 المجموعة"( كما في"بـ )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة )يشار إليها معاً 

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

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

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

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

 المراجعة نطاق
 مستقلال مراقب الحسابات"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 

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

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

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

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

 النتيجة
جب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم  استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستو

 . 34دها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم إعدا
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

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

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

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

 المالي. ا أو مركزه الشركة األمعلى نشاط  اً مادي اً يكون له تأثير على وجه قد 2021 مارس 31 المنتهية في أشهر الستة
 

المال   هيئة أسواقن أ شب 2010لسنة  7رقم ألحكام  مادية  علمنا وجود أية مخالفاتإلى  لم يرد ،جعتنا مراخالل أنه نبين أيضاً 

الشركة  نشاط راً مادياً على ن له تأثيعلى وجه قد يكو 2021 مارس 31 المنتهية في أشهر الستةفترة خالل والتعليمات المتعلقة به 

 المالي. ا كزهمرأو  األم
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   مدقق( مع )غيرج بيان الدخل المرحلي المكثف الم

   2021مارس  31 منتهية فيالة رتفلل

  
 أشهر المنتهية في    الثالثة

   مارس   31
 أشهر المنتهية في    الستة 

   مارس   31

 
 

 إيضاحات 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي  

 2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي  

        

 58,228,842 51,748,700  28,104,013 25,764,570  إيرادات عقود تأجير تشغيلي

 408,161 26,248  186,328 11,292  إيرادات مرابحة 

 1,430,140 -  - -  ومعدات  حركات مربح بيع طائرات و

 142,242 25,532  - 15,105  إيرادات أخرى 

 (1,732,372) (1,609,522)  (862,364) (827,385)  تكاليف موظفين

 (22,631,195) (25,184,469)  (12,699,174) (12,538,153) 4 استهالك

حركات  مطائرات وخسارة انخفاض قيمة 

 (15,509,947) -  (15,509,947) -  ومعدات 

 (4,960,255) (2,174,140)  (1,569,137) (1,260,382)  مصروفات تشغيل أخرى

 (191,431) (8,661,951)  (1,519,955) (3,879,465) 10 خسائر ائتمان لمدينين مخصص

 (19,670,970) (16,531,857)  (9,966,198) (8,038,796)  يلومت يفالتك

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

مؤسسة الكويت   الفترة قبل حصة خسارة

للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية  

 (4,486,785) (2,361,459)  (13,836,434) (753,214)  والزكاة

       

 - -  84,147 -  العلمي  دملتقت لكوي ال ؤسسةحصة م

 - (124,551)  199,369 (71,740)  نيةطضريبة دعم العمالة الو

 - (49,820)  79,748 (28,696)  الزكاة

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

 (4,486,785) (2,535,830)  (13,473,170) (853,650)  الفترة    خسارة

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

 ( فلس 4.71) ( فلس 2.66)  ( فلس 14.15) ( فلس 0.90) 3 السهم األساسية والمخففة خسارة

  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
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 ع )غير مدقق(مكثف المجمالشامل المرحلي الالدخل  نبيا 

   2021مارس  31للفترة المنتهية في 

 
 في هية منتال   أشهرلثالثة  ا

 س مار  31

 في هية أشهر المنت  الستة 
 مارس   31

 
2021 

 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

 2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

      

 (4,486,785) (2,535,830)  (13,473,170) (853,650) الفترة   خسارة
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

      ة أخرى: مل شا ت رادا( إي خسائر)

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

 4,539,695 (3,760,488)  5,861,577 (842,261) تعديل تحويل عمالت أجنبية
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 4,539,695 (3,760,488)  5,861,577 (842,261) شاملة أخرى للفترة  إيرادات ( خسائر)
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 52,910 (6,296,318)  (7,611,593) (1,695,911) يرادات الشاملة للفترة  إلا)الخسائر( إجمالي 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 لتابعة وشركاتها ا  م.ك.ع.شراء وتأجير الطائرات ش. للتموي فكوأال شركة
 

 

 مع )غير مدقق(ملكية المرحلي المكثف المج ات في حقوق اليرغان التبي
   2021مارس  31ية في للفترة المنته

 

 . عةة المكثفة المجميذه المعلومات المالية المرحلمن ه ا  تشكل جزء 10إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 رأس 
 المال 

 عالوة  
 مإصدار أسه

 ي  احتياط
 ري باإج

 ل  ويحتاحتياطي 

 عمالت أجنبية  

 باح  رأ
 المجموع  مرحلة 

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

       

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

 (2,535,830) (2,535,830)     -     -         -     - ترة لفا رةخسا 

 (3,760,488)     - (3,760,488)     -         -     - شاملة أخرى للفترة  خسائر

 

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

 (6,296,318) (2,535,830) (3,760,488)      -         -     - الشاملة للفترة الخسائرإجمالي 

 

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

 297,730,719 141,770,880 13,350,319 29,571,005 17,829,167 95,209,348 2021مارس  31الرصيد في 

 

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

       

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

 (4,486,785) (4,486,785) -      -         -     - الفترة  ارةخس

 4,539,695     - 4,539,695      -         -     -  ترةشاملة أخرى للف إيرادات

 

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

 52,910 (4,486,785) 4,539,695      -        -     - الشاملة للفترة)الخسائر( اإليرادات  يإجمال

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

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

 311,686,796 149,608,417 19,468,859 29,571,005 17,829,167 95,209,348 2020 مارس 31 الرصيد في
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 



 التابعة ا هوشركات  .رات ش.م.ك.عشراء وتأجير الطائشركة أالفكو لتمويل 
 

 ق( رحلي المكثف المجمع )غير مدقان التدفقات النقدية المبي
 2021مارس  31ة في للفترة المنتهي

 عة. فة المجمثكالمالية المرحلية ملمن هذه المعلومات ا ا  ل جزءتشك 10 ىإل 1المرفقة من  إن اإليضاحات
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 في   المنتهية   أشهر  الستة

   مارس   31

 إيضاح  

2021 
 نار كويتييد

2020 
 ويتي  ر كدينا

      التشغيل أنشطة 

 (4,486,785) (2,535,830)  رةفتال خسارة

    :ـل تتعديال

 22,631,195 25,184,469 4 استهالك

 15,509,947    -  ائرات ومحركات ومعدات  خسارة انخفاض قيمة ط

 (408,161) (26,248)  إيرادات مرابحة 

 19,670,970 16,531,857  يلموتكاليف ت

 191,431 8,661,951  مخصص خسائر ائتمان لمدينين

 (1,430,140)    -  ت ومعدات حركا ومت ربح بيع طائرا

  ────────── ────────── 

  47,816,199 51,678,457 

    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل: 

 (4,072,050) 7,013,753  مدينون  

 (1,081,985) 4,001,787   نونئاد

 5,438,092 (13,754,089)  احتياطي صيانة ومخصصات
  ────────── ────────── 

 51,962,514 45,077,650  عمليات ن المتج النا  النقد

 (19,572,825) (15,859,779)  تكاليف تمويل مدفوعة

 

 ────────── ────────── 

 32,389,689 29,217,871  تشغيل شطة الأنصافي التدفقات النقدية الناتجة من 

 

 ────────── ────────── 

    ر  أنشطة االستثما

 (135,829,145) (18,144,199) 4 ومعدات  ت ومحركات اطائرشراء 

 29,392,150    -  متحصالت من بيع طائرات ومحركات ومعدات  

 (139,086,348) (1,181,900)  دفعات رأسمالية مقدما  لشراء طائرات ومحركات ومعدات 

 419,914 38,541  ستلمة بحة مات مراداإير

 

 ────────── ────────── 

 (245,103,429) (19,287,558)  ة في أنشطة االستثمارمدقدية المستخ نفقات الفي التدا ص

 

 ────────── ────────── 

    أنشطة التمويل  

 313,287,948 33,539,461  تسهيالت تمويل مستلمة  

 (126,304,041) (68,616,805)  ت تمويل مسددة يالتسه

 (7,616,748)    -  فوعة مدنقدية توزيعات أرباح 

  ────────── ────────── 

 179,367,159 (35,077,344)  ة التمويلالناتجة من أنشط)المستخدمة في( ة قات النقديدفصافي الت

 

 ────────── ────────── 

    

 (33,346,581) (25,147,031)    في النقد والنقد المعادل   النقصصافي 

 1,989,997 (718,433)  تعديل تحويل عمالت أجنبية

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

 

 ────────── ────────── 

 62,084,687 13,866,763    مارس   31النقد والنقد المعادل في 

 

 ══════════ ══════════ 

 

 



 لتابعة وشركاتها اع.  ك..طائرات ش.م وتأجير الفكو لتمويل شراء شركة أال
 

 )غير مدققة( المكثفة المجمعة  المعلومات المالية المرحلية إيضاحات حول

  2021مارس  31 ية فيوللفترة المنته كما في
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 الرئيسية واألنشطة  التأسيس        -1
 

تية مسجلة  كويمة مساهم"( هي شركة ألا( )"الشركة كو.ك.ع. )أالفمت ش.إن شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرا

األخرى  والموجوداتتقديم خدمة شراء الطائرات . وتقوم الشركة األم ب2000مارس  21لكويت بتاريخ ومؤسسة في ا

طيران، ت الا شرك مختلفل داتالموجوارة مصانع، وتقديم خدمات إدسيق مع الران والتنيبة عن شركات الطتبطة بها نيامرال

 حتياجات ورغبات العمالء من شركات الطيران،تمويلي بما يتناسب مع اير الج تأالأو  ر التشغيليتأجيلاقديم خدمات وت

المخاطر  مل تجديد عواالتقييم و جزئية في ضوء دراساتأو  كليةة الطائرات بصور مشاريع شراءوتقديم خدمات تمويل 

كات الطيران الراغبة لشرالمدى  متوسطة وطويلة تة االحتياجا طيلطائرات لتغاويق المرتبطة بمثل تلك المشاريع، وتس

الخدمات  م تقدي ق طائراتها بالبيع والتأجير، والمشاركة فيك الخدمات، ومساعدة شركات الطيران في تسويبمثل تل

في  ةصصمتخ ترك وهي شالم ستثماركات الطيران، والمساعدة في عمليات االالفني لشرير الدعم فالمرتبطة بتمويل وتو

ا يتناسب  توفير الطائرات والمحركات وقطع الغيار بم جزئية في مجالأو  بصورة كليةار واالستثمعة الطيران، انمجال ص

حصلة من العمليات المذكورة تجة والمدات النا راإدارة واستثمار اإليومصانع، الران وواحتياجات العمالء من شركات الطي

أو  ها أعمالب شبيهة أعماالات التي تزاول لهيئتشترك بأي وجه مع ا نأ أو ها مصلحةل ألم أن تكوناركة أعاله،  ويجوز للش

أن  و أ تشتري هذه الهيئاتأو  اركشت أو  في الخارج ولها أن تنشئأو  غراضها في الكويتالتي قد تعاونها على تحقيق أ

 ا بها. تلحقه
 

ملحق  هو ألم اكة لشرسي المسجل لالرئي زكالمرعنوان  إناإلسالمية.  ريعةها وفقا لتعاليم الشأعمال الشركة األم تمارس

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

 . ويترصة الكوب أسهم الشركة األم مدرجة في نإ
 

   .خ.لالستثمار ش.مالخليج  ةومؤسس بنك"( الع. )"ش.م.ك. يتيوكإن الشركة األم هي شركة زميلة لبيت التمويل ال
 

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

ذات   تشركا )"المجموعة"(. إن جميع معامالت ال ا معا  بـمار إليهشيوالتي  "(التابعة شركاتها )" ة بالكاملوكالممل

 ي مضمونة من قبل أالفكو.و وهن أالفكرامها نيابة عبإالخاصة يتم ض األغرا
 

مارس   31المنتهية في  ر أشه الستةلية المكثفة المجمعة للمجموعة لفترة التصريح بإصدار المعلومات المالية المرح  تم

 . 2021 مايو 11مجلس اإلدارة في  لقرار ا  فقو 2021
 

 أساس اإلعداد 2.1
 

 رير الماليالتق" 34حاسبة الدولي الم للمجموعة وفقا  لمعيارمعة المكثفة المج لية ح رمالية الات المالمعلوم ادعدإ متي
 ."المرحلي

 

كاملة معدة   لبيانات ماليةة المطلوبات ضمن كافة المعلومات واإلفصاح  تتال إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

العادية  ستحقاقاتاال التي تتكون من عديالت لتا فةكا  إدراجتم  أنه ةراى اإلدرتوية. المال للتقارير ةوفقا  للمعايير الدولي

 عادل.العرض لل ريةضروالتي تعتبر المتكررة و
 

توقعها للسنة   يمكنالضرورة عن النتائج التي عبر بال ت 2021مارس  31منتهية في ر الأشه الستةالتشغيل لفترة إن نتائج 

البيانات المالية المجمعة لى إ ، يمكن الرجوعالتفاصيلمن  يدمزل على لحصولو .2021ر مبسبت 30ي فالتي تنتهي ة يلالما 

 .  2020سبتمبر  30للسنة المنتهية في  لقة بها واإلفصاحات المتع
 

 مجمعة بالدينارالة فثتم عرض المعلومات المالية المرحلية المكي. مريكير األلدوالهي ا للشركة األمة ية الرئيسلعملا إن

 تي.الكوي
 

 قبل المجموعة بقة من والتعديالت المط دة لجديير اعاي الم      2.2
 

نات البيا  عدادفي إ المتبعةة مماثلة لتلك مجمعالفي إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة  المطبقةإن السياسات المحاسبية 

 التي تسري دةجديال لمعاييرا ق يبتط ، باستثناء2020سبتمبر  30ي ف ةيللسنة المنته للمجموعة السنوية مالية المجمعة ال
 . 2020ر كتوبأ 1اعتبارا  من 

 

   . صدر ولكن لم يسر بعد يلمعيار أو تفسير أو تعد ألي كرق المببالتطبي المجموعة تقم لم
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 )تتمة(  قبل المجموعة بقة من والتعديالت المط ير الجديدة عاي الم     2.2
 

المعلومات   تأثير علىلها أي  ليس ولكن  2020وبر أكت 1 را  منا بتعا ألول مرة اتعديالت والتفسيرتلا ن العديد م سريت

 .  مجمعة للمجموعةالمالية المرحلية المكثفة ال
 

 : تعريف األعمال  3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

ة  من األنشط ملة ا كتمة معمال منظويتم اعتبار األ يكل هأن 3ي للتقارير المالية توضح التعديالت على المعيار الدول

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

عمال دون تضمين كافة  على إيجاد المخرجات. عالوة على ذلك، فقد أوضح هذه المعيار أنه من الممكن تخارج األ

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

مجمعة للمجموعة ولكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة دخول المجموعة في أية عمليات دمج  المرحلية المكثفة ال

 أعمال. 
 

:  39ومعيار المحاسبة الدولي  9المالية  رير اقتي لل يار الدولوالمع 7المالية  ري را على المعيار الدولي للتقالتعديالت 

 إصالح المعايير الخاصة بمعدل الفائدة 

األدوات المالية:  39ومعيار المحاسبة الدولي  األدوات المالية 9لى المعيار الدولي للتقارير المالية عديالت عتقدم الت
مباشرة  بأعمال إصالح المعايير ي تتأثر ط التوح تقات الافة عال ي على كالتي تسر تاءا ن اإلعفعددا  ماالعتراف والقياس 

ح إلى عدم تأكد حول توقيت و/أو مبلغ التدفقات النقدية المستندة ط إذا أدى اإلصالتأثر عالقة التحوالمتعلقة بمعدل الفائدة. وت

المكثفة  المرحليةالية ملالومات لى المعتأثير عيالت أي دعتلان لهذه إلى المعايير للبند المتحوط له أو أداة التحوط. لم يك

 ة.حول لمعدل الفائدالمجمعة للمجموعة حيث أنه ليس لديها أية عالقات ت
  

 : تعريف المعلومات الجوهرية 8ومعيار المحاسبة الدولي   1المحاسبة الدولي تعديالت على معيار 

حالة إذا كان حذفها أو   ية فيتبر جوهرعت المعلوماتأن "بين هرية الذي يوج لا للمعلومات  ا  جديد ا  هذه التعديالت تعريف متقد

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

 التقارير". دة محددة إلعدامات مالية عن جهو لعم للبيانات المالية ذات الغرض العام استنادا إلى تلك البيانات المالية بما يقدم
 

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

ألخرى في سياق البيانات المالية.  ويكون عدم صحة التعبير عن المعلومات جوهريا إذا كان من المتوقع بصورة معقولة  ا

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

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

    2018مارس   29اإلطار التصوري للتقارير المالية الصادرة في 

أي معيار.   درجة هنا والتي تلغي المفاهيم أو المتطلبات الواردة في لمفاهيم الما دح أأو ل معيارا  وري ال يمثالتص را طإلإن ا

حاسبة الدولية للتقارير المالية في وضع المعايير ومساعدة  ممجلس معايير ال هو مساعدةمن اإلطار التصوري  إن الغرض

عدة كافة األطراف على عيار مطبق ومسا م ا لة ال يوجد بهسات محاسبية مماثا سي القائمين بإعداد هذه المعايير على وضع

 استيعاب وتفسير هذه المعايير. 
 

ويقدم تعريفات حديثة ومعايير اعتراف بالموجودات والمطلوبات   يم الجديدةيتضمن اإلطار التصوري المعدل بعض المفاه

 ويوضح بعض المفاهيم الهامة.  
 

 المجمعة للمجموعة.     ة المكثفةليلمالية المرحي تأثير على المعلومات اأت لم يكن لهذه التعديال
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   األساسية والمخففة  سهمال خسارة -3
 

ئمة لعدد األسهم العادية القا  المرجحالفترة على المتوسط  خسارة طريق قسمة  عن السهم األساسية والمخففة  خسارةتحتسب 

 ي:خالل الفترة كما يل

 

 ر المنتهية في  أشه   الثالثة
   مارس   31

 أشهر المنتهية في    الستة 
   مارس   31

 2021 2020  2021 2020 
      

 (4,486,785) (2,535,830)  (13,473,170) (853,650) كويتي( فترة )دينارال خسارة
      

 952,093,482 952,093,482  952,093,482 952,093,482 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
 ────────── ──────────  ────────── ────────── 

 س فل ( 4.71) س فل   ( 2.66)  س فل   ( 14.15) س فل   ( 0.90) خففة المية ولسهم األساسا خسارة
 ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 
 

 .متطابقةالسهم األساسية والمخففة  خسارةفإن حيث إنه ال توجد أدوات مخففة قائمة، 
 

 ومعدات    ائرات ومحركات ط -4

   
 طائرات  
 ومحركات 

 أثاث 
 ركيبات وت

 معدات 
 المجموع  بية تمك

 نار كويتي  دي دينار كويتي   كويتي  ينار  د ي  ار كويتدين 

     كلفةالت

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

 18,144,199    -    - 18,144,199 إضافات 

 26,921,541    -    - 26,921,541 مالية مقدما  ن دفعات رأسول مالمح  

 (17,926,920) (2,211) (4,173) (17,920,536)  بيةأجنتعديل تحويل عمالت  
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 1,471,907,065 175,996 332,118 1,471,398,951 2021مارس  31في 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

     يمةتهالك وانخفاض القاالس

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

 25,184,469 3,862 270 25,180,337 االستهالك المحمل للفترة  

 (3,638,173) (1,944) (4,159) (3,632,070) يةيل عمالت أجنبتعديل تحو  
 

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

 305,203,185 157,021 331,364 304,714,800 2021مارس   31في  
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 ية قيمة الدفترصافي ال

 1,166,703,880 18,975 754 1,166,684,151 2021مارس   31ي ف 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

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

 1,201,871,095 29,250 8,977 1,201,832,868 2020 مارس 31في  
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
 

دينار كويتي  1,008,683,423: 2020سبتمبر  30ار كويتي )دين 989,214,686 بمبلغ ةريدفتلاقيمة الذات  اتائرطالإن 

هيالت تمويل  ابل تسمرهونة مق تمويلي وهي دينار كويتي( تخضع لترتيبات تأجير 1,169,284,277 :2020مارس  31و

  ين.رضة بأسماء المقوهي مسجل
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 عمومية السنوية والجمعية الال  رأس الم       -5
 

  2021مارس  31كما في  عادي سهم 952,093,482من  الكاملصدر والمدفوع بلمأس المال المصرح به وايتكون ر

فلس لكل   100بقيمة  (اديع سهم 952,093,482: 2020مارس  31وم عادي سه 952,093,482: 2020سبتمبر  30)

 . لكاملنقدا  با وعة مدف  سهم
 

المالية المجمعة للسنة المنتهية  البيانات ألم ا للشركة عمومية السنويةمعية الالج المساهمون في  اعتمد، 2021يناير  27في 

المساهمون بالجمعية  وافقكما  .2020تمبر سب 30المنتهية في  للسنةأرباح  توزيع أية عدم اووقرر 2020سبتمبر  30في 

 للسنة المنتهية في  تي ار كوينيد 24,000مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  علىركة األم شالعمومية السنوية لل

   . 2020سبتمبر  30
 

 التزامات رأسمالية  -6
 

:  2020سبتمبر  30دينار كويتي ) 954,544,277 ات ومحركات بمبلغيتعلق بشراء طائرفيما  رأسمالية تا التزام توجد

 . دينار كويتي( 996,203,982 :2020مارس   31ودينار كويتي  967,995,400
 

 تملة محمطلوبات  -7
 

ق الطبيعي ناتجة ضمن السيا  دت اعتما بخطابا محتملة فيما يتعلق  التزامات وعةجملدى الم، 2021مارس  31ي ما فك

  :2020مارس  31ودينار كويتي  11,859,538: 2020سبتمبر  30دينار كويتي ) 11,822,442 بمبلغ لعما لأل

   ية.ماد باتلو مطوليس من المتوقع أن تنشأ عنها  دينار كويتي( 11,882,479
 

 قة عال ات أطراف ذ معامالت مع -8
 

س اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للشركة األم والشركات  جلء من وأعضا ييسيلرئمين االمساهمثل األطراف ذات عالقة ي

هذه  شروط سعير و على سياسات ت تأثيرا  ملموسا . يتم الموافقةأو  يمارسون عليها سيطرة  مشتركة  أو  سيطرون عليها التي ي

 ومجلس اإلدارة. ألما ة الشركةمن قبل إدار معامالتال
 

 يلي:  في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة هي كما  مدرجةالقة راف ذات عالأط مة مع ت الها إن المعامال
 

 بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع: 

 

 الثة أشهر المنتهية في  لثا
   مارس   31

 أشهر المنتهية في    الستة 
   مارس   31

  2021 2020  2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

 مرابحة يرادات إ
   

  

 380,101 25,555  363,532 11,172 البنك -  

 28,060 693  (177,204) 120 عالقة * أطراف أخرى ذات  -
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 11,292 186,328  26,248 408,161 

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

      يلموتكاليف ت

 3,368,943 3,343,034  1,364,828 1,606,018 نكالب -
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 1,606,018 1,364,828  3,343,034 3,368,943 

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

      لعليا:اة ارداإلمكافأة موظفي 

 526,772 516,050  259,696 257,378 األجل   رواتب ومزايا أخرى قصيرة 

 72,531 56,618  39,313 ,60728 مكافأة نهاية الخدمة 

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

 285,985 9299,00  572,668 3599,30 

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



 لتابعة وشركاتها اع.  ك..طائرات ش.م وتأجير الفكو لتمويل شراء شركة أال
 

 )غير مدققة( المكثفة المجمعة  المعلومات المالية المرحلية إيضاحات حول

  2021مارس  31 ية فيوللفترة المنته كما في

  

 

11 
 

 )تتمة(  عالقة  أطراف ذات  معامالت مع -8
 

 ثف المجمع: الي المرحلي المك لمركز الم بيان ا

   

 لبنكا

 دينار كويتي 

أخرى  طراف أ
 *  ذات عالقة 

 دينار كويتي  

 المجموع  
 دينار كويتي

        2021مارس  31

 4,603     - 4,603   **  مدينون

 12,559,152 605,021 11,954,131    لمعادلالنقد والنقد ا

 169,077,034     - 169,077,034   سسات ماليةالمستحق إلى مؤ

 468,401     - 468,401   مطلوبات أخرى ***

      

      )مدققة(   2020سبتمبر  30

 16,854 43 16,811   ** مدينون 

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

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

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

      

      2020 مارس 31

 24,748 386 24,362   مدينون ** 

 59,350,855 1,851,584 57,499,271    المعادل النقد والنقد

 152,478,597    - 152,478,597   اليةممؤسسات   المستحق إلى

 562,391    - 562,391   *** أخرى اتمطلوب
 

 للبنك. تابعةالقة شركات رى ذات عمثل األطراف األخ ت* 

 مستحقة.الرابحة مالرادات يإ يمثل المدينون** 

 بنك.من ال ا عليه الحصول ي تمسالمي التاإلتمويل ال تالتكلفة التمويل المستحقة على تسهيوبات األخرى لتمثل المط*** 
 



 لتابعة وشركاتها ار الطائرات ش.م.ك.ع.  تأجيكو لتمويل شراء وشركة أالف
 

 ية المكثفة المجمعة )غير مدققة( حلرالمالية الم معلوماتإيضاحات حول ال

  2021مارس  31 وللفترة المنتهية في ما فيك
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 ت اعاقطت المعلوما -9
 

   قطاعات جغرافية.  خمسإلدارة في تأجير الطائرات. ومع ذلك، فإن المجموعة تنتظم ألغراض اوهو قطاع واحد،  أعمالقطاع  رة رئيسية فيعمل المجموعة بصوت
 

 : 2021مارس  31
 الشرق 

 المجموع اأفريقي ريكاام اأوروب أسيا األوسط

 كويتي دينار ينار كويتيد تييكودينار  دينار كويتي يدينار كويت ويتيدينار ك 
       

 51,800,480 1,367,460 5,902,920 3,217,661 30,666,836 10,645,603 ع إيرادات القطا 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 (2,361,459) (531,042) (337,106) 808,229 3,296,204 (5,597,744) رائبالضقبل  القطاع ائجنت)خسائر( 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 1,356,612,378 24,576,903 241,598,434 159,331,634 540,689,784 390,415,623 إجمالي الموجودات
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

 1,058,881,659 21,926,073 80,325,979 61,869,616 405,707,006 489,052,985 وباتلإجمالي المط
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

       :عاتللقطا خرى المعلومات األ

 25,184,469 631,786 2,873,914 1,263,232 11,958,709 8,456,828 استهالك  
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 45,065,740  - 30,471,838 14,593,902  -  - إنفاق رأسمالي
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 

 2020مارس  31
 الشرق 

 وعمجمال أفريقيا كاامري أوروبا أسيا طاألوس

 دينار كويتي يدينار كويت دينار كويتي ار كويتييند دينار كويتي كويتي دينار 
       

 60,209,385 1,369,890 6,812,463 2,939,698 34,766,864 14,320,470 دات القطاع اإير
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 (4,486,785) 457,131 2,736,147 1,212,639 (4,042,031) (4,850,671) رائبالضقبل  القطاع ائجنت)خسائر( 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 1,476,092,589 26,363,373 245,022,919 161,199,749 571,131,936 472,374,612 إجمالي الموجودات
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

 1,164,405,793 22,437,416 89,693,115 56,225,472 465,877,763 530,172,027 إجمالي المطلوبات
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

       :تللقطاعا ألخرى علومات االم

 22,631,195 636,386 2,189,195 803,871 12,277,789 6,723,954 استهالك
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 379,579,640    - 107,215,031 43,322,603 182,617,136 46,424,870 إنفاق رأسمالي
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 



 لتابعة وشركاتها اائرات ش.م.ك.ع.  ل شراء وتأجير الطشركة أالفكو لتموي
 

 غير مدققة( ومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )معلإيضاحات حول ال

  2021مارس  31 يترة المنتهية فوللف كما في
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 19-كوفيد وسفير  ر تأثي -10
 

وقوع عدد  مع  الحالية كثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية الم رةفت خالل في التطور 19-كوفيد فيروس تفشي راستم

 لنشاط االقتصاديء الفيروس على احتواالكومات الح مختلف التي اتخذتها  تدابيرأثرت الوقد . العدوىحاالت  بير منك

 . يةوهرج  بعدة طرق جموعةمال الموأع
 

 :ليكما ي هو  2021مارس  31 المنتهية في للفترة ةعومج معلى ال 19-كوفيدوس فير يرتأث إن
 

 دينار كويتي.  8,661,951 ينةالمد ةاألرصدن على الئتما بلغ مخصص خسارة ا 
 

حالة عدم التيقن  فإننتيجة ذلك، المتخذة ية والتدابير الحكوم 19-يدفيروس كوف لتفشي وفة بالفعلالمعر التأثيرات باإلضافة إلى

يل األجل على ف ما قد يكون مدى التأثير طوبب تعطل في النشاط االقتصادي، ومن غير المعروتس د الكليبشأن االقتصا 

لفيروس واألعمال مع حالة تعرض المجت مختلفة. فيجاهات في ات 19-دم وضع فيروس كوفييمكن أن يتفاق .موعةالمج  مالأع

 . المجموعةضغط على السيولة لدى  وثدطولة وح تائج سلبية مقد يؤدي ذلك إلى ن، فنية أطوللفترة زم 19-يدكوف
 

د من للمزي المجموعةض االقتصادي، فقد تتعرالنشاط  على مرتأثير السلبي المست، وال19-كوفيد زمةني ألالزم وفقا لإلطار

قن التي دمعلحالة  ا  . نظرقادمةالفترة ال فياتها موجودفي قيمة  فاضات جديدةتتكبد انخ  السيولة، وقد بية والقيود على لئج السالنتا 

في تلك  بعدها  وما القادمة الفترة  في المجموعةأنشطة  مكن توقع التأثير الفعلي علىالمستمرة بشأن الوضع االقتصادي، ال ي

 .المرحلة
 

لتقدير قيم ي تطبقها اإلدارة الهامة الت حكاميرات واألوالتقد المجموعةت وس على عمليا تأثير تفشي الفير يضاحإلا ايبين هذ

 .2021مارس  31المطلوبات كما في و تجوداالمو
 

 المخاطر  إدارة 10.1

ة للفتر .19-كوفيد فيروسلالحالية  اتمستجدالناء  على سات إدارة المخاطر بداف وسيا هأ بة وإعادة تقييمتقوم اإلدارة بمراق

 البيانات الماليةب ةارنقإدارة المخاطر مفي أهداف وسياسات تغييرات جوهرية  تحدث أي، لم 2021مارس  31ي المنتهية ف

 .2020 سبتمبر  30المدققة كما في  المجمعة
 

 االئتمان  طر مخا 10.1.1

 مجموعة فيال أخذت ،2021مارس  31 فيما ك .نالمدينين التجارييالئتمان على المجموعة بشكل رئيسي لمخاطر ا تتعرض

 ثرالتع لك مخاطر، بما في ذلقاعدة عمالئها  انمالئتاؤثر على مخاطر العوامل التي قد تعلى  19-كوفيد فيروس ثيرتأ ارها اعتب

خالل   لبعض العمالء الممنوحة  د سدات في فترة اليراتغ حدث أي يها العمالء. لم تالتي يعمل ف ولدالبقطاع األعمال والمرتبطة 

عمالء لل سدادة الترفغير تتوبالتالي قد  تأكيد اانات أكثر توفر بيمع ضع بشكل فردي قييم الوتفي المجموعة  رستمت . سوف الفترة

التقديرات على  العطلال 10.2إيضاح الالحقة. راجع  لمجمعةة المكثفة امعلومات المالية المرحليلات تراف فيوكذلك  اآلخرين

 . عقود جودات الومو تجاريينال لمدينينللمتوقعة ا تمانخسائر االئد المجموعة لتحدين مة فتراضات المستخدمواال
 

تطلبات  ادل لملمعوالنقد االنقد  يتعرضبينما  .عادلالملنقد هري لمخاطر االئتمان على النقد واو ج  لة بشكتتعرض المجموع ال

 المحددة ليستالقيمة في اض خفخسائر االنأن  قررت اإلدارة ، فقد9ر الدولي للتقارير المالية معيا ل لوفقا  االنخفاض في القيمة 

محددة من قبل وكاالت  بة مناس طراف مقابلة ذات تصنيفات ائتمانيةأى دالب لتفظ بها في الغإن هذه األرصدة مح حيث مادية 

 المية.ني العا نيف االئتمالتص
 

 اضات دام التقديرات واالفتراستخ 10.2

تج  نكثفة المجمعة. لمالمرحلية ا المعلومات المالية دد إعداعناحة متال تشراؤ لى المإموعة ج المافتراضات وتقديرات  دتستن

 انيةئتمالافات والتصنيالة عمالر المصادر وفاوتو داتيرااإلت ا بشأن توقع نيقتدم الع حالة من 19-ديفكو وسي فيرشفت عن

التقديرات عرض تتقد  .األجنبية تعمالار صرف السعوأ الفائدةأسعار و سهمت في أسعار األلبا تقإلى جانب ال ذلك،وما إلى 

 لناشئة خارجف االظرو السوق على المدى القريب أوفي ات ريغتالث و حدبب سلتغيير بل اتسا يقثل هذه الم إلىتستند التي 

 .لمجموعةسيطرة ا نطاق
 

لية لمالية المرح ت ايخ المعلوما ارتالتقديرات في  من  تأكداالت عدم الة وح تراضات الرئيسيلمعلومات حول االفاي لييما ف

  ةفي فتر موجوداتالدفترية لل ةملقيا ىلعادي مديل عتإجراء  تؤدي إلى جوهريةر مخاطب رتبطتالتي  مكثفة المجمعةال

 :يةلالتا  ثفة المجمعةمكمالية المرحلية الات اللوممعال
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 )تتمة(  ضات دام التقديرات واالفترا استخ 10.2
 

 ون ي ن تجارنوديم
ويل  تم  بند تتضمنالتي ال  ينةالمدارية تج لا رصدةلأل وقعةالمت انئتماالخسائر اب ستح ال ةسطبالم طريقةالمجموعة ال تستخدم

  قبليةمستعوامل مقابل معدلة الو، االئتمان رئخسا ببرتها السابقة لى خ إتستند  اتخصصوفة منشاء مصفإمن خالل وهري ج 

  .قتصاديةخاصة بالمدينين والبيئة اال
 

مدى د حدتستالي بالو كثر تأكيدا  أ تبيانا  ع توفرفردي م ة بشكلجوهريال عرضالتحاالت عة في تقييم ومجمر التمتسوف س

 .الالحقة لمجمعةاالمكثفة ية المالية المرحلمعلومات الفي فترات عة المتوق ر االئتمانسائخ  علىأي تعديل  إجراءإلى اجة الح

 
 

 

 

 

 




