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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين

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

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 الرأي  
المجمعة   المالية  البيانات  دققنا  الطائرات  لقد  وتأجير  شراء  لتمويل  أالفكو  األم)ش.م.ك.ع.  لشركة  التابعة   اوشركاته  (""الشركة 

وبيانات الدخل والدخل    2021  سبتمبر  30المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  "بـ  )يشار إليها معاً  

المجمعة النقدية  والتدفقات  الملكية  حقوق  في  والتغيرات  المالية   الشامل  البيانات  حول  واإليضاحات  التاريخ  بذلك  المنتهية  للسنة 

 مجمعة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.لا
 

رأينا المجمع   ،في  المالي  المركز  عن  المادية،  النواحي  جميع  من  عادلة،  بصورة  تعبر  المرفقة  المجمعة  المالية  البيانات  أن 

تهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير نمللسنة ال  المجمعة وتدفقاتها النقدية المجمع وعن أدائها المالي 2021سبتمبر  30للمجموعة كما في 

 الدولية للتقارير المالية. 
 

 أساس الرأي  
ً طبق  لياتنا سؤوم  إن لمعايير التدقيق الدولية.  وفقاً    بأعمال التدقيقلقد قمنا    في في تقريرنا  بمزيد من التفاصيل  موضحة  لتلك المعايير    ا

الحساباتليات  سؤوم"  قسم المالية    مراقب  البيانات  تدقيق  وفقًا  .  "مجمعةلاعن  المجموعة  األخالقيات  ونحن مستقلون عن  لميثاق 
)بما في ذلك معايير   الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيينالمهنية الدولي للمحاسبين المهنيين 

لميثاق. وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا  ا لرى وفقً خوقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األ  .(الميثاق)االستقاللية الدولية(  

 عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.
 

 أمور التدقيق الرئيسية
  للسنة عة  مات المالية المجي تدقيقنا للبيانف  أهميةت األكثر  هي تلك األمور التي كان،  المهني  تقديرنافي  ،  أمور التدقيق الرئيسيةإن  

هذه    حول   منفصلرأي    بداءإدون    رأينا حولها  وإبداءهذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل  عرض  وتم الحالية.  

 كيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.وأمور التدقيق فيما يلي تفاصيل  األمور.
 

، بما في ذلك  عن تدقيق البيانات المالية المجمعةالحسابات مسؤوليات مراقب في قسم  مبينة في تقريرنالء بمسئولياتنا القد قمنا بالوفا

لمخاطر   تقييمنا  مع  يتوافق  بما  المحددة  اإلجراءات  تنفيذ  بها  قمنا  التي  التدقيق  أعمال  تتضمن  وبالتالي،  األمور.  بتلك  يتعلق  ما 

البيان في  المادية  المجماألخطاء  المالية  نتائج  .  ةعات  تم  جر إإن  التي  اإلجراءات  ذلك  في  بما  بها،  قمنا  التي  التدقيق  أعمال  اءات 

 . المرفقة المجمعةتنفيذها لمعالجة األمور الواردة أدناه، تطرح أساساً يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية 



2 

 الحسابات المستقل تقرير مراقب 

 ة المساهمينإلى حضرات الساد 

 )تتمة( فكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع.الأ شركة
 

 )تتمة(  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
 

 )تتمة(  أمور التدقيق الرئيسية
 

 الطائرات والمحركات   انخفاض قيمة  
 

في   تم  2021سبتمبر    30كما  بمبلغ    إدراج،  والمحركات  هور  ادين  1,150,098,985الطائرات  كما  في  فم  كويتي  عنه  صح 

رقم  ا انخفاض  4إليضاح  اختبار  إن  يمثل    للطائرات  القيمة.  اإلدارة  قبل  من  إجراؤه  تم  الذي  ً والمحركات  جوهريا عمال  أل  أمراً 

طائرات لل  في تقييمنا للمبالغ الممكن استردادها  المتضمنة  والتقديراتللموجودات    الدفتريةنظراً لحجم القيمة    التدقيق التي قمنا بها

البيع.  ت والتي تست اكروالمح التكاليف حتى  العادلة ناقصاً  القيمة  أو  أثناء االستخدام  القيمة  إلى  أثناء االستخدام  ند  القيمة  إن أساس 

ً أحكام  اتخاذيمثل أمراً معقداً ويتطلب    مالخص  ت ومتغيرات معداللتدفقات النقدية المستقبلية  اتقديرات  قبل اإلدارة مثل  من    جوهرية  ا

تتضمنا المخاطر  ل  دعمال  لتي  األسهم    وعالوةالخالي من  بيتامخاطر  الدين في    ومعامل  تكلفة  وتقدير  الصلة  ذي  األعمال  قطاع 

إلى إجمالي  قهاتطبالتي    النماذجالبيع إلى  تكاليف  لدى المجموعة. تستند القيمة العادلة ناقصاً    حقوق الملكية  الدين/  أرصدة  استناداً 

 الطائرات قيمة الطائرات خالل السنة الحالية   ةلقيم  المنشورةالطائرات. تتضمن التقارير    ةلقيم  رةالمنشوتقارير  ال  مباستخدااإلدارة  

، قمنا بتحديد اختبار انخفاض قيمة الطائرات والمحركات كأحد أمور التدقيق لككل طائرة وتاريخ تصنيعها. ولذ  طرازمع مراعاة  

 الرئيسية.
 

 ما يلي:  محركاتوال  القيمة للطائراتض فاقييم اختبار انختلتدقيقنا اءات جرإ نتتضم
 

 في إجراء تقييم انخفاض القيمة؛ ومدى خبرتها تقييم معرفة إدارة المجموعة 
 

  ؛ والتحقق منها تقييم االفتراضات والمنهجيات األساسية المستخدمة من قبل اإلدارة 
 

   اإلدارة في تحديد القيمة العادلة ناقصاً    قبل  قة منطبالمرئيسية  ات الضااالفتر  وتقييمدم  التقييم المستخ  أسلوبتقييم مدى مالئمة

 قيم الطائرات؛عن  المنشورةالتقارير بالتكاليف حتى البيع والتي تتضمن مطابقة القيمة العادلة 
 

   ن يالداخلي  ينتخصصملانة بااالستع ام بالقيمة أثناء االستخدتقييم مدى مالئمة معدالت الخصم المستخدمة من قبل اإلدارة لتحديد  

الخارجية  وذلك    نالدي المصادر  المتاحة من  البيانات  إلى  الرجوع  االعتبار  األخذمع  من خالل  اإلقليمية   في  المخاطر  عالوة 

  قطاع األعمال؛وتلك المرتبطة ب
 

 إلى استناداً  المقدرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  معقولية  مدى  التاتفا  تقييم  عقد  الجأقية  طا  ةحديثير  وإيلكل  جير التأ  اترادئرة 

 ناتج عن تفشي فيروس، مع مراعاة التغيرات المتوقعة في معدالت إيجار عقود التأجير المستقبلية نتيجة للتأثير الالمتعلقة بها

 ؛ 19-كوفيد
 

   االفتراضات القيمة    المطبقةمقارنة  انخفاض  تقييمات  الفعالنتائبالسابقة    للسنةفي  منلا  للسنة  ليةج  والتحقق  تفاوت   حالية    أي 

    م تحديده مع مراعاة التأثير على تقييمات انخفاض القيمة للسنة الحالية.ري توهج
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 حسابات المستقل ال  تقرير مراقب

 إلى حضرات السادة المساهمين

 )تتمة( شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع.
 

 )تتمة(  عةمجلمالية المانات اتقرير حول تدقيق البي 
 

 )تتمة(  سيةرئيال لتدقيقأمور ا
 

 للمدينينخسائر االئتمان المتوقعة  
 

ناء المدفوعات مقدماً والدفعات  دينار كويتي )باستث   14,035,834  ين بمبلغرصدة المدين أقيمة    درتق  ،  2021سبتمبر    30كما في  

 .21.1اح إيضفي عنه  ويتي كما هو مفصحك اردين 34,187,319غ لمتوقعة بمبلامقدماً( بالصافي بعد خسائر االئتمان 
 

المتوقعة  في احتساب خسائر االئ طة  عة طريقة مبسوتطبق المجم إعداد مصفوفة مخصصات تستند إلى عن طريق    للمدينينتمان 

عمل فيها كل يي  تلتصادية ايئة االقبنين والتمان مع تعديلها بما يعكس العوامل المستقبلية المرتبطة بالمدي الخبرة السابقة بخسائر االئ

تستنيدم من.  المخد  إلىعدالت  المختلفة    صصات  العمالء  قطاعات  لمجموعات  المسجلة  السداد  في  التأخر  أيام  أنماط  عدد  ذات 

 ماثلة.لمتالخسائر ا
 

التدقيق    رر أحد أمومهذا األ  ر، يعتباله  لمتوقعةامان  حتساب خسائر االئت درجة التعقيد المرتبطة باو  ينأرصدة المديننظراً ألهمية  

 .لرئيسيةا
 

 :ما يلي بينها عدة إجراءات منات تدقيقنا راءإج تضمنت
 

 ب قمنا  احتساب  لقد  في  المستخدمة  االفتراضات  معقولية  مدى  بالبيانات  تقييم  مقارنتها  طريق  عن  المتوقعة  االئتمان  خسائر 

 ؛يةالمستقبل معلوماتبما يعكس ظروف السوق الحالية والالسابقة المعدلة 
 

 فاء ودقة المعلومات المدرجة في تقرير تقادم استي   مدى  اختيار عينة للتحقق منها تم  ساسى أية علموضوعراءات  نا بإجملقد ق

 ؛ أرصدة المدينين
 

 مدفوعات  ذا كان قد تم استالم أي  ضافة إلى ذلك، قمنا على أساس العينات بالتحقق من أنماط السداد السابقة للعمالء وما إباإل

   ؛ألحكام الموضوعة من قبل اإلدارةمالئمة اتدقيقنا، وذلك لغرض تقييم مدى  ءاتكمال إجراحتى تاريخ است سنة لة انهاياً لحقال
 

 بيانات المالية المجمعة حول ال  21.1ضمن اإليضاح  التحقق من مدى كفاية اإلفصاحات المقدمة من قبل المجموعة  لقد قمنا ب 

 . هذه المخاطربها مع اوتج تمان ومدىمخاطر االئرة لداإلا تقييمقعة ووتئتمان المخسائر اال ما يتعلق بفي
 

 2021 لسنةمدرجة في التقرير السنوي للمجموعة  معلومات أخرى
اإلدارة   الإن  األخرى.  مهي  المعلومات  السنوي  سؤولة عن  التقرير  في  الواردة  المعلومات  األخرى" من  "المعلومات  قسم  يتكون 

الببخال  2021  لسنة  ةللمجموع وت لمالية  ايانات  ف  مراقالمجمعة  حولها.لحا  بقرير  إدارة   على  حصلنالقد    سابات  مجلس  تقرير 

األم تقريالشركة  تاريخ  السنوالحسابات، ونتوق  ر مراقب، قبل  التقرير  أقسام  باقي  الحصول على  لسنة    يع  بعد   2021للمجموعة 

  الحسابات. تاريخ تقرير مراقب
 

 حولها.  التأكيد  من أشكالشكل  أينعبر عن م ولن ي المعلومات األخرى ولغطمعة ال ي مجالمالية الإن رأينا حول البيانات 
 

إذا كانت    المبينة أعاله وتحديد ما  المعلومات األخرى  االطالع علىسؤوليتنا هي  فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن م

بشأنها.    أخطاء ماديةلتدقيق أو وجود أي  أثناء اصل إليه علمنا  حسبما وأو  لية المجمعة  مع البيانات الما  ماديةغير متوافقة بصورة  

على المعلومات األخرى   ى، استناداً إلى األعمال التي قمنا بهافي هذه المعلومات األخر  أي أخطاء ماديةتوصلنا إلى وجود  ما  وإذا  

تقريروالتي حص تاريخ  قبل  عليها  فإنه  الحسابات  مراقب  لنا  علينا  ،  تقريرنا  الوقائعتلك  إدراج  يتعين  لفي  لدينا  .  يستوجب  يس  ما 

 الشأن.  إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 السادة المساهمين إلى حضرات

 )تتمة( شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع.
 

 )تتمة(  ةلبيانات المالية المجمع تقرير حول تدقيق ا
 

 عن البيانات المالية المجمعة  كمةوحللين عن اسؤووالم دارةاإل ؤولياتمس
بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن    إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة

سواء كانت ناتجة عن   ة من األخطاء الماديةمجمعة خالييانات مالية  إلدارة ضرورية إلعداد بأدوات الرقابة الداخلية التي تراها ا

 الغش أو الخطأ. 
 

االستمرارية   مبدأ  على أساسأعمالها    متابعةقدرة المجموعة على  لية تقييم  سؤواإلدارة متتحمل  إعداد البيانات المالية المجمعة،    عند

ً كان ذلك  متى  ،  مع اإلفصاح ما لم تعتزم   المحاسبي  ةطبيق مبدأ االستمراريوتتمرارية  االسمبدأ  اس  عن األمور المتعلقة بأس  ،مناسبا

 . تخاذ هذا اإلجراءواقعي سوى اعدم توفر أي بديل في حالة أو أعمالها وقف اإلدارة تصفية المجموعة أو 
 

 . للمجموعة المجمعة ليةالما البياناتعملية إعداد  اإلشراف علىلية سؤوم كمةون عن الحلوسؤوالميتحمل 
 

 المالية المجمعة  تعن تدقيق البيانا باتالحسا راقبم  مسؤوليات
الغش   ناتجة عنسواء كانت  مادية  الاء  خطاأل بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من    تأكيد معقولالحصول على    هوهدفنا    إن

  إال أنه  ،ديالتأكعالية من    مثل درجة يول  معق  يدن التوصل إلى تأكإ .  الذي يتضمن رأيناوإصدار تقرير مراقب الحسابات    ، أو الخطأ

ً   التدقيق  عمليةأن    ضمنيال   ً دائمسوف تنتهي    التدقيق الدولية  لمعايير  وفقا قد تنشأ األخطاء  و.  وجودهاحال  في  األخطاء    باكتشاف  ا

صادية  قرارات االقتعلى البصورة فردية أو مجمعة    ثرأن تؤ  من المتوقع بصورة معقولة  كانإذا    مادية عن الغش أو الخطأ وتعتبر  

 على أساس هذه البيانات المالية المجمعة. ذهااوالتي يتم اتخ تخدمينللمس
 

ً اتخذنا أحكامكجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية،   خالل أعمال التدقيق. كما قمنا بما    الحيطة المهنيةمهنيةً وحافظنا على    ا

 يلي: 
 

 الماديتحد األخطاء  مخاطر  وتقييم  البيانايد  في  المالية  ة  كانت  ت  سواء  عنتناالمجمعة  الخطأ    جة  أو  وتنفيذ   ووضعالغش 

لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا.    ومناسبةة تدقيق كافية  الحصول على أدل  وكذلك  المالئمة لتلك المخاطر،إجراءات التدقيق  

عدم   مخاطر  ناتج  اكتشافإن  مادي  تفوقالن  ع  خطأ  عن  لكذ  اكتشافعدم  مخاطر    غش  حي  الناتج  قد  الخطأ؛  الغش  إن  ث 

 . تضليل أو تجاوز الرقابة الداخليةتواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو الليتضمن ا
 

 الرقا  فهم الداخلية  أدوات  التدقيقبة  بعملية  الصلة  للظروف  التدقيق  الإجراءات    لوضع  ذات  إبداءمالئمة  لغرض  ليس    ولكن 

 . ةدى المجموعة الداخلية لالرقاب أدوات فعالية  رأي حولال
 

  السئتقييم مال ذا يمة  المحاسبية واإلفصاحات  التقديرات  معقولية  المستخدمة ومدى  المحاسبية  المقدمة من  اسات  الصلة  قبل ت 

 .اإلدارة
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 ة()تتم وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع. شركة أالفكو لتمويل شراء
 

 ة )تتمة( مع بيانات المالية المجل تدقيق التقرير حو
 

 )تتمة( الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة مسؤوليات مراقب
 

 إلى مدى اإلدارة ألساسئمال  التوصل  استخدام  المحاسبي  مبدأ  مة  ال  إلى  استناداً   والقيام،  االستمرارية  التدقيق  تي حصلنا  أدلة 

بعليها إذا    تحديد،  عدمما  أو    تأكد مادي  كان هناك  باألحداث  ً يثير شك  يمكن أنظروف والذي  المتعلق  ً   ا قدرة    جوهريا حول 

إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن   التوصلستمرارية. وفي حالة  اال  مبدأ  على أساس  متابعة أعمالهاالمجموعة على  

في حالة  رأينا  ل  تعديلية المجمعة أو  يانات الماالبفي  الصلة  اإلفصاحات ذات    ،مراقب الحساباتفي تقرير    ،االعتبارنأخذ بعين  

نتائج  مالئمةعدم   تستند  عليها  تدقيقنا  اإلفصاحات.  التي حصلنا  التدقيق  أدلة  على   إلى  الحسابات.  تقرير مراقب  تاريخ  حتى 

تو في  المستقبلية  الظروف  أو  األحداث  تتسبب  قد  ذلك،  من  عن  الرغم  المجموعة  أعمالها  قف  مبدعلى  متابعة  أ  أساس 

 .ريةاالستمرا
 

 ا العرض  المجمعة وهيكلها  لشتقييم  المالية  للبيانات  فيها  امل  المتضمنة  إذا كانت  وتقييم م  بما في ذلك اإلفصاحاتوالبيانات  ا 

 . العرض العادل حققبأسلوب يواألحداث ذات الصلة  األساسية المعامالتعن  تعبرالبيانات المالية المجمعة 
 

 للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي    يةحول المعلومات المالة ومناسبة  ة تدقيق كافيالحصول على أدل

المجمعة.   المالية  البيانات  محول  عنونحن  التدقيق    سؤولون  عملية  على  واإلشراف  التوجيهات  للمجموعة وتنفيذها  إبداء 

 ن رأي التدقيق. ع فقط ليةسؤوونتحمل الم
 

ونتائج التدقيق الهامة    اعمال التدقيق وتوقيتهالمخطط ألنطاق  الا  نهحول عدة أمور من بي  الحوكمةعن  لين  سؤوالمع  نتواصل مإننا  

 التدقيق. أعمال يتم تحديدها أثناء التي  في أدوات الرقابة الداخلية يةجوهر بما في ذلك أي أوجه قصور
 

ً أيض  نزود ً ، ونبلغهم أيضستقالليةاالب  فيما يختصت الصلة  خالقية ذاالمتطلبات األببيان يفيد بالتزامنا ب  الحوكمةلين عن  سؤوالم  ا  ا

أن التدابير ذات مل أن  من المحت  هابكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة  تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى 

ً  ذلك كان متى ،الصلة   . مناسبا
 

أهمية في تدقيق البيانات   األكثراألمور    كلتلك األمور التي تش  بها، نحدد  ن عن الحوكمةالمسؤولياألمور التي يتم إبالغ  ومن خالل  

أمور   تعتبر هي  ولذلك  الحالية،  للسنة  المجمعة  نفالمالية  إننا  الرئيسية.  تقرير مراقبالتدقيق  في  األمور  هذه  الحسابات    صح عن 

نتوصل إلى أن أمرا ما  ا  ال نادرة جداً، عندمأو، في أحوهذه األمور    ن أو اللوائح اإلفصاح العلني عنالخاص بنا ما لم يمنع القانو

العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج  

 العامة له. 
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 حضرات السادة المساهمين إلى

 )تتمة( ع.ير الطائرات ش.م.ك.شراء وتأج الفكو لتمويلشركة أ
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

 ً والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة  المجمعة منتظمة وأن البيانات الماليةمحاسبية  ظ بدفاتر حتفت أن الشركة األم في رأينا أيضا

أننا قد حصلنا على كافة المعلومات . ودفاترهذه الفي  فقة مع ما هو وارد  مت  المجمعة  نات الماليةالبيا هذه  فيما يتعلق ب  ركة األمشال

التد رأيناها ضرورية ألغراض  التي  المالية  واإليضاحات  البيانات  أن  كما  المعلوماتالمجمعة  قيق،  جميع  يتطلبها    تتضمن  التي 

الشركات   له،    2016ة  نلس  1رقم  قانون  الالحقة  التنوالتعديالت  لهاوالت  فيذيةوالئحته  الالحقة  وو،  عديالت  التأسيس  النظام عقد 

ً والتعديالت الالحقة لهما،    للشركة األماألساسي   حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم  و  ، لألصول المرعية  وأنه قد أجري الجرد وفقا

التأسيس  عقدلأو  الالحقة لها، والتعديالته التنفيذية والئحتوالتعديالت الالحقة له،  2016لسنة  1م رقالشركات  لقانونتقع مخالفات 

المنتهية فيوالتعديالت الالحقة لهما،    للشركة األموللنظام األساسي    اً على وجه قد يكون له تأثير  2021تمبر  سب  30  خالل السنة 

ً مادي  المالي.  اأو مركزه الشركة األمعلى نشاط  ا
 

نفيد   القانون    يةماد  خالفاتم  ةأي  علمنا  إلىيرد  لم    تدقيقنا،خالل    أنه،بكما  المال   2010لسنة    7  رقمألحكام  أسواق  هيئة  بشأن 

في    به  المتعلقةوالتعليمات   المنتهية  السنة  قد    2021  سبتمبر  30خالل  تأثير  يكونوالتي  مادياً  لها  أو   نشاطعلى  اً  األم  الشركة 

 مركزها المالي.
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 بعة تاوشركاتها ال .ع.رات ش.م.كطائويل شراء وتأجير الكو لتم كة أالفشر
 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة.  ا  تشكل جزء 23لى إ  1لمرفقة من اإليضاحات اإن 
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  بيان الدخل المجمع 

  2021 سبتمبر 30المنتهية في  لسنةل

 
 

 إيضاحات 

2021 
 دينار كويتي 

2020 
 دينار كويتي  

     

 115,428,890 99,991,026  تأجير تشغيلي عقود  إيرادات

 481,160 50,393  ة  مرابح داتراإي

 1,430,140 172,937 4 بيع طائرات ومحركات ومعدات من ربح 

 2,020,411 534,463  أخرى   إيرادات

 (2,266,617) (2,531,768)  تكاليف موظفين 

 (48,070,147) (50,527,113) 4 استهالك 

 (21,830,746) (17,309,593) 4 اتمعدطائرات ومحركات وقيمة  انخفاضخسائر 

 (3,196,390) (725,880) 12 إعادة تأجير مخصص

 (5,416,607) (6,103,117)  مصروفات تشغيل أخرى

 (11,120,812) (12,894,271) 6 خسائر االئتمان للمدينينمخصص 

 (37,079,787) (34,434,469)  تكاليف تمويل 

 

 ───────── ───────── 

لعلمي وضريبة دعم العمالة ا دمللتق كويتلاسة مؤس قبل حصةالسنة  خسارة

 أعضاء مجلس اإلدارة ومكافأة  الوطنية والزكاة

 

(23,777,392) (9,620,505) 

    

    

 (102,848)     -  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (41,139)     -  الزكاة

 (24,000)     -  اإلدارة أعضاء مجلس مكافأة

 

 ───────── ───────── 

 (9,788,492) (23,777,392)  السنة    خسارة

 

 ═════════ ═════════ 

 فلس  (10.28) فلس  (24.97) 3 فةالسهم األساسية والمخف خسارة

 

 ═════════ ═════════ 

 

 

 



 بعة تاوشركاتها ال .ع.رات ش.م.كطائويل شراء وتأجير الكو لتم كة أالفشر
 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة.  ا  تشكل جزء 23لى إ  1لمرفقة من اإليضاحات اإن 
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 مجمع الالشامل بيان الدخل 

  2021 تمبربس 30ة في نتهيالم سنةلل

 
2021 

 دينار كويتي
2020 

 دينار كويتي  

   

 (9,788,492) (23,777,392) السنة   خسارة
 ───────── ───────── 

 شاملة أخرى: إيرادات/  (خسائر )

 بيان الدخل المجمع إلى الحقا    يتم إعادة تصنيفها لنبنود 
  

 2,181,643 (4,458,004) ية ت أجنبتعديالت تحويل عمال
 ───────── ───────── 

 2,181,643 (4,458,004) ةللسنخرى شاملة أ إيرادات)خسائر( / 
 ───────── ───────── 

 (7,606,849) (28,235,396) شاملة للسنة ال يراداتاإل/  (خسائر ال)إجمالي 
 ═════════ ═════════ 

 

 

 



 تابعة لا كاتهاوشر .ع.رات ش.م.كل شراء وتأجير الطائكو لتمويشركة أالف
 

 

 لمجمع  ملكية ا ال ات في حقوقبيان التغير
  2021 تمبرسب 30 نة المنتهية فيللس

 البيانات المالية المجمعة. هذه من  ا  شكل جزءت 23إلى  1 ت المرفقة منإن اإليضاحا
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 رأس
 المال 

 عالوة 
 إصدار أسهم 

 احتياطي  
 اري إجب

 طي  يا احت
 نبية ت أج عمالتحويل 

  أرباح
 المجموع  مرحلة

 دينار كويتي  كويتي ار دين ي ر كويتنادي ر كويتي دينا دينار كويتي  دينار كويتي  

       

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

 (23,777,392)   (23,777,392)         -     -     -     - السنة خسارة

 (4,458,004)           - (4,458,004)     -     -     - للسنة  ى خرأ لةشام خسائر
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 (28,235,396)     (23,777,392)      (4,458,004)     -     -     - الشاملة للسنة   خسائرإجمالي ال
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 275,791,641 120,529,318 12,652,803 29,571,005 17,829,167 95,209,348  2021سبتمبر  30في 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

       

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

 (9,788,492) (9,788,492)     -     -     -     - السنة خسارة

 2,181,643    -  2,181,643     -     -     - شاملة أخرى للسنة  إيرادات
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 (7,606,849) (9,788,492) 2,181,643     -     -     - سنة للة الشامل  يراداتإلإجمالي ا

 (7,616,748) (7,616,748)      -     -     -     - نقدية أرباحتوزيعات 
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 304,027,037   144,306,710 17,110,807 29,571,005 17,829,167 95,209,348   2020سبتمبر  30ي ف

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



 تابعة وشركاتها ال .ع.رات ش.م.كير الطائشركة أالفكو لتمويل شراء وتأج
 

 لنقدية المجمع فقات اتدان البي
 2021 سبتمبر 30في  هيةلسنة المنتل

 الية المجمعة. لبيانات الممن هذه ا ا  ءتشكل جز 23إلى  1ن مفقة لمرت اإن اإليضاحا
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 إيضاحات  

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي  

     التشغيلأنشطة 

 (9,788,492) (23,777,392)   السنة خسارة

    : لنقديةا اتبصافي التدفق نةلسا خسارةقة ابمطتعديالت ل

 48,070,147  50,527,113 4 ك  استهال 

 21,830,746  17,309,593 4 طائرات ومحركات ومعدات قيمة خسائر انخفاض  

 (481,160) (50,393)  مرابحة   إيرادات 

 37,079,787  34,434,469  تكاليف تمويل  

 11,120,812  12,894,271  مدينينللئتمان المخصص خسائر ا 

 3,196,390 725,880  أجيرادة تعإمخصص  

 (1,430,140) (172,937) 4 طائرات ومحركات ومعدات  بيع نمربح  
  ───────── ───────── 

  91,890,604 109,598,090 

    لتشغيل:التغيرات في موجودات ومطلوبات ا

 (2,224,039) 9,250,064  مدينون   

 (1,560,848) 9,161,114    ىت أخرمطلوبا 

 7,872,561   5,576,119  ة ي صياناحتياط 
   ───────── ───────── 

 113,685,764 115,877,901  النقد الناتج من العمليات 

 (36,245,145)  (34,317,240)  تكاليف تمويل مدفوعة
  ───────── ───────── 

 77,440,619 81,560,661   ليغالتشمن أنشطة  اتجةة النلنقديالتدفقات اصافي 
  ───────── ───────── 

    ار أنشطة االستثم

 (134,502,635)  (91,567,144)  4 شراء طائرات ومحركات ومعدات 

 24,281,796   45,545,492  متحصالت من بيع طائرات ومحركات ومعدات 

 (155,872,696)   (1,557,001) 5 ومعدات  ت ومحركاتراائ ء طدفعات رأسمالية مقدما  لشرا

 496,054   67,136  تلمةمرابحة مس إيرادات
  ───────── ───────── 

 (265,597,481) (47,511,517)  في أنشطة االستثمار التدفقات النقدية المستخدمةصافي 
  ───────── ───────── 

    أنشطة التمويل  

 310,534,213  130,390,540 10 تسهيالت تمويل من ت صالمتح

 (169,197,433)  (161,259,201) 10 تمويل  تسهيالت سداد

 (7,616,748)     -  مدفوعة أرباح توزيعات
  ───────── ───────── 

 133,720,032 (30,868,661)  أنشطة التمويلالناتجة من ( / مة فيالمستخد)التدفقات النقدية صافي 
  ───────── ───────── 

 (54,436,830) 3,180,483  ل  د المعادقد والنقالنفي  (قص نل ا)الزيادة / صافي 

 727,786 (819,090)    عمالت أجنبيةتعديل تحويل 

 93,441,271  39,732,227  النقد والنقد المعادل في بداية السنة 
  ───────── ───────── 

 39,732,227 42,093,620 7 نهاية السنة  المعادل في  النقدالنقد و
  ═════════ ═════════ 

 

 



 تابعة ال وشركاتها .ع.رات ش.م.كشركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائ
 

   مجمعةة ال إيضاحات حول البيانات المالي

   2021سبتمبر  30 فيكما 
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 رئيسيةشطة الواألن التأسيس 1
 

  هاليسج تم تية همة كويتشركة مساهي "( األم)أالفكو( )"الشركة  ع.الطائرات ش.م.ك. ل شراء وتأجيرإن شركة أالفكو لتموي

رى  خصول األائرات واألاء الطشربتقديم خدمة    األمقوم الشركة  . وت 2000مارس    21الكويت بتاريخ    دولة  في  تأسيسهاو

،  المختلفة  لشركات الطيرانم خدمات إدارة األصول  نسيق مع المصانع، وتقديالطيران والت  عن شركاتالمرتبطة بها نيابة  

شركات الطيران، وتقديم ء من جات ورغبات العماللتشغيلي أو التأجير التمويلي بما يتناسب مع احتياوتقديم خدمات التأجير ا

ة لمرتبطخاطر اوتجديد عوامل المت التقييم  اسادر  ضوءي  بصورة كلية أو جزئية ف  اتالطائر  اريع شراءويل مشتم خدمات  

ان الراغبة بمثل تلك الخدمات،  لة المدى لشركات الطيراالحتياجات متوسطة وطوي  لبيةتلك المشاريع، وتسويق الطائرات لتب

شروم اساعدة  تسوكات  في  باللطيران  طائراتها  والتبييق  والع  المرتبط  فيمشاركة  أجير،  الخدمات  بتمويلتقديم  وتوفير    ة 

الطيران  الدعم لشركات  والمتخصصمسالو  ، الفني  المشترك  االستثمار  عمليات  في  الطيران،    ةاعدة  صناعة  مجال  في 

مالء من  الع ات احتياجمع طع الغيار بما يتناسب  ات وقاالستثمار بصورة كلية أو جزئية في مجال توفير الطائرات والمحركو

الطيشرك العملياتالناتج  يراداتثمار اإلإدارة واستووالمصانع،  ران  ات  للشركةو  .المذكورة أعاله  ة والمحصلة من   يجوز 

ونها  التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعااألخرى  وجه مع الهيئات    أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي  األم

   بها.أو أن تلحقها الهيئات تشارك أو تشتري هذه  ئ أوأن تنش  الخارج ولهافي  أوالكويت ولة دعلى تحقيق أغراضها في 
 

مبنى  ملحق  هو    األملشركة  ل  المسجل  الرئيسي  بمكتالإن عنوان  أعمالها وفقا لتعاليم الشريعة اإلسالمية.    األمالشركة    ستمار

 ت.الكوي  ،ر، المرقابالصقد العزيز حم شارع عبد، انيالثطابق ال ،يةصناعة الكويتالتجارة والغرفة 
 

 .الكويت بورصة مدرجة في األمإن أسهم الشركة  
 

 . ش.م.خ.لالستثمار ليج خال مؤسسةو كويتي ش.م.ك.ع. )"البنك"(هي شركة زميلة لبيت التمويل ال األمإن الشركة  
 

الماليةتتضمن   والمجمعة    البيانات  ال  األمكة  الشر  أرصدةمعامالت  األغراض  ذات  بالخاوالشركات  المملوكة  كامل صة 

إليهشيالتي  (  عةالتاب  هاشركات) معا   ار  إن جميع"موعةمجل"ا  بـا  إبرامها معامالت    .  يتم  الخاصة  األغراض  ذات  الشركات 

 ضمونة من قبل أالفكو.م نيابة عن أالفكو وهي
 

بإصدار   التصريح  الماليةتم  لل  البيانات  في  ا  للسنة  موعةمجالمجمعة  لقرا  2021  رسبتمب  30لمنتهية  ارة اإلدر مجلس  وفقا  

. ولدى الجمعية األمجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة  اء على موافقة الإصدارها بنتم  وي  ،2021  ديسمبر  14بتاريخ  

 . هذه البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها نوية للمساهمين صالحية تعديللسالعمومية ا
 

  اتقديرام والتواألحك ة الهامةبيالسياسات المحاساس اإلعداد وسأ 2
 

 داإلعداأساس  2.1
 

البعدإ  تم ااد  المجمعة  يانات  الصادرة    موعةمجلللمالية  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  معوفقا   مجلس  المحاسبة ايعن  ير 

 . الدولية
 

 .ة التاريخيةلتكلفمبدأ ال وفقا  تم إعداد البيانات المالية المجمعة ي
 

 لكويتي. بالدينار ا جمعةالم يةت المالايانالب تم عرضوقد ريكي. األمهي الدوالر  األمللشركة ة ييسإن العملة الرئ
 

   واإلفصاحات التغيرات في السياسات المحاسبية  2.2
 

المالية المجمعة مماثلة لتلكالمستخدمة  المحاسبية    اتإن السياس البيانات  المالية الساب   تخدمة المس  في إعداد هذه    قة في السنة 

 :هأدنا الموضحباستثناء 
 

 عدلة ة ومجديدمعايير وتفسيرات 

أوالمعايير و  ق بعضول مرة بتطبي أل  جموعةالمقامت   التي تبدأ في  السنوية  للفترات  التي تسري   أكتوبر   1عد  ب  التعديالت 

2020 . 
 

 : كل معيار جديد وتعديلعة وتأثير فيما يلي طبي 
 

ا تأثير  ليس له  إنهإال    2021  تمبرسب  30في    نة المنتهيةرة خالل الست األخرى ألول مراديد من التعديالت والتفسيالع  تسري

االبياعلى   لنات  المجمعة  تقم  لمجموعةلمالية  لم  م  المجموعة.  المبكر ألي  تعديالت صادرة ييعابالتطبيق  أو  تفسيرات  أو  ر 

 .بعدولكنها لم تسر 
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 ة()تتم والتقديراتم واألحكا لمحاسبية الهامةسات االسياأساس اإلعداد و 2
 

 تتمة() واإلفصاحات سبيةلمحافي السياسات اتغيرات ال  2.2
 

 (تتمة) عدلة ة ومجديدسيرات معايير وتف
 

  عمالألا تعريف: 3 يةللتقارير المالي يار الدولالمعى علت تعديال

ة  شطناأل   من  أنه لكي يتم تصنيف أية مجموعة متكاملة  األعمالج  دم  3  لتقارير الماليةلي  التعديل على المعيار الدوليوضح  

على  لحصول  ا  رةحقق قد لكي تتيتجمعان معا    يروهج  ءإجراو  أدنى مدخالتضمن كحد  ، ال بد وأن تتأعمالكات  جودوالمو

إضافةجامخرال أ كلذ   إلى  ت.  ال،  األعتوضح  أن  د  عمالديل  تتحقق  عقد  تشتمل  أن  و  لىون  المدخالت  ات اءجرإلاكافة 

 .مجموعةلل عةالمجمالبيانات المالية  علىتأثير أي  تيالعدتال المخرجات. لم يكن لهذه إلى المطلوبة للوصول
 

 رية الجوهت وماعريف المعل: ت8  المحاسبة الدوليار ومعي 1لي اسبة الدور المحعلى معيا تعديالت 

 ة إذا كان حذفها أو ت تعتبر جوهرية في حالام"المعلو  ت الجوهرية الذي يبين أندا  للمعلوماديج  يفا  تقدم هذه التعديالت تعر 

ون األساسيون خدمذها المستالتي يتخ  ر على القراراتمن المتوقع بصورة معقولة أن يؤث  عدم صحة التعبير عنها أو إخفائها

اد دعإلقائمة بامحددة  الجهة  الم معلومات مالية عن  يقدالية بما  لما  تانا تلك البي  إلىالعام استنادا  لغرض  ا  ذاتت المالية  بيانالل

ال توضح  الجوهريالتقارير".  أن  و  ةتعديالت  طبيعة  على  أتعتمد  فردية  بصورة  سواء  المعلومات  مع حجم  باالندماج  و 

المالمع  ير عنصحة التعب  ن عدمالمالية. ويكوانات  البي  سياقفي    خرىألالمعلومات ا  رة صوب  عتوقلومات ماديا إذا كان من 

أن على    معقولة  التييؤثر  األساسيون.لايتخذها    القرارات  يكن    مستخدمون  على  التالتعدي  هذهل لم  المالي  تأثير   ة البيانات 

 . مجموعةلل المجمعة
 

 لم تسر بعد   كنولرة معايير صاد   2.3
 

يلي الجديوار  اييلمعا  فيما  والمعدلة  لتفسيرات  وصاال دة  بعد  درة  تسر  لم  تتحلكن  إر اى  البياصديخ   ة عممجالالمالية  نات  ار 

 . سريانها عند ك مناسب ا،، متى كان ذللتفسيرات الجديدة والمعدلةوار اييلمعاتلك  تطبيق عةجموالم. تعتزم وعةمجملل
 

 داولةاولة أو غير متمتدلوبات كالمط يفصنت: 1دولي اسبة الالمح يالت على معياردعت

 1ر المحاسبة الدولي من معيا 76 إلى 69ى الفقرات رقم تعديالت عل 2020يناير ية في الدول المحاسبةير س معاي در مجلصأ

 يلي: امير متداولة. وتوضح التعديالت اولة أو غلتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات كمتد

 و؛  ةسويل التحق تأجيصود بما المق 

 و؛ جمعة الم لماليةيانات اترة البف نهايةل في قق حق التأجيال بد أن يتح 

 ؛ ولحق التأجيلالية ممارسة المنشأة يف باحتمنأثر ذلك التصلن يت 

   ؤثر أال يوذلك في حالة    ةالتزام قابل للتحويل في أداة حقوق ملكييتحقق ذلك فقط إذا تمثلت األداة المشتقة المضمنة في

 يفها.صنت ىعل لتزاماال
 

 م المقصود   االستخدا الت قبلالمتحص لمعدات:الممتلكات والمنشآت وا - 16اسبة الدولي ت على معيار المحيالتعد

الدولية   المحاسبة  معايير  مجلس  الد  يار مع  على  تعديالت  2020و  ايمفي  أصدر  والمنشآت    الممتلكات  16ي  ولالمحاسبة 
المتحصالدعوالم المقصوداالستخقبل    تات:  تمنعدام  والتي  تقوم    ،  أن  من  متحصالالمنشآت  أي  بنود  بخصم  بيع  من  ت 

لك  لة الوصول بذحا ي  فلك  أي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات وذ  دات من تكلفة بيعت والمعوالمنشآالممتلكات  

ذلك، تسجل    اإلدارة. بدال  من  صودة من قبلالمق  شغيل بالطريقةتلالضرورية ألن يكون جاهزا للة  احلالموقع وا   إلىاألصل  

 .أو الخسائر رباحد ضمن األالبنوتلك  إنتاج هذه البنود وتكاليفع لمتحصالت من بيالمنشأة ا
 

 أساس التجميع     2.4
 

  30كما في    ("موعةالمج"ـ  ب  معا  يشار إليها  )وشركاتها التابعة    األمللشركة  مالية المجمعة البيانات المالية  لاتتضمن البيانات  

قوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في ح  ر أو يكون لهالمخاط  المجموعةعرض  عندما تت  السيطرة. تنشأ  2021سبتمبر  

التأ القدرة على  لديها  فيها ويكون  المستثمر  فيها.  يثالشركة  المستثمر  الشركة  العائدات من خالل سيطرتها على  ر على تلك 

 : ةجموعملدى ال دما يكونا فقط عنى الشركة المستثمر فيهلع  وعةالمجميطر تس، وبصورة محددة
 

   المسيطرة على الصلة  الشركة  الحالية على توجيه األنشطة ذات  القدرة  التي تمنحها  الحالية  الحقوق  فيها )أي  ستثمر 

 بالشركة المستثمر فيها(  ةص الخا

  فيها  ستثمرلشركة الما فيتعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها 

 ير على عائداتهافيها في التأث رمستثملشركة الها على اام سيطرتقدرة على استخد 
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 ة()تتم والتقديراتم واألحكا السياسات المحاسبية الهامةأساس اإلعداد و 2
 

 (تتمة)أساس التجميع     2.4
 

تؤدي   التصويت  حقوق  أغلبية  بأن  افتراض  هناك  عامة،  تحتفاال  هذا  مولدع يطرة.  لسا  إلى بصورة  وعندما  فظ  تراض 

أغلب  بأقل  وعةلمجما حقمن  حقا  وقية  أو  للشركةلتصويت  مماثلة  في  وق  تأالمستثمر  كافة    المجموعةخذ  ها،  اعتبارها  في 

 تثمر فيها بما في ذلك:والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المس حقائقال
 

 فيها لمستثمر رين في الشركة ا خاآل صواتحاملي األع م الترتيب التعاقدي القائم 

 دية األخرى تيبات التعاقترالن م تجةالنا قوقالح 

 ق التصويت المحتملةوحقو موعةالمجلدى  التصويت حقوق 
 

د  وجو   إلىوالظروف تشير    حقائقتقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت البإعادة    المجموعة  تقوم

في  يرتغ العو  دواحعامل  ات  من  أكثر  الثالأو  للسيامل  يبدثة  تجمطرة.  الشأ  اليع  عنركة  تحصل  تابعة  ى  عل  المجموعةدما 

تفقد  سيطرة  ال عندما  السيطرة  هذه  وتتوقف  التابعة  الشركة  إدر  المجموعةعلى  ويتم  التابعة.  الشركة  على  اج  سيطرتها 

واإل والمطلوبات  بالعلمتالوالمصروفات    يراداتالموجودات  حيازباالتشركة  قة  تم  التي  بعة  أو  خالتها  السنة  يعها  في  ل 

المجم المال  بياناتال تاريخ حصول  ية  من  تاريخ    السيطرةعلى    ةالمجموععة  سيطرة  حتى  الشركة    المجموعةتوقف  على 

 التابعة.
 

يتعلق   المجمعين  الشامل  والدخل  الدخل  بياني  في  بند  الشركة  إن كل   ة يطرالمس  صص غيرلحوا   ةمجموعلل  األمبمساهمي 

  سيطرة.ر المالحصص غيعجز في  رصيد إلىحتى إن أدى ذلك 
 

الضيتم   تعديالت  رورة  عند  البياناإجراء  لعلى  التابعة  للشركات  المالية  السيت  السياسات تتوافق  مع  المحاسبية  اسات 

الملكية   ةعجموالمت  شركا  ا بينيم. ويتم عند التجميع استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات فلمجموعةالمحاسبية ل وحقوق 

 بالكامل. موعةالمجء معامالت فيما بين أعضاة بالة المتعلقات النقديلتدفقروفات واوالمص يراداتواإل
 

فقدت   إذا  حالة  وفي  ملكية.  كمعاملة حقوق  السيطرة،  فقد  دون  تابعة،  لشركات  الملكية  في حصة  التغير  المحاسبة عن  يتم 

حصص وبات وال( والمطللشهرةفي ذلك الة )بما  ذات الص   الموجودات  ال تسجل  نهاة، فإتابع  شركة  لىالسيطرة ع  المجموعة

يتم إدراج  أو خسائر ناتجة في بيان الدخل المجمع.    أرباحة األخرى بينما يتم إدراج أي  لملكيار المسيطرة وبنود حقوق  غي

 تفظ بها وفقا للقيمة العادلة. أي استثمار مح
 

إيض في  ذكر  أنكا  ممارسة  تمي ،  1  اح وكما  األغ  ةشطفة  ذات  الخاالشركات  بالنيراض  عن شصة  أابة  تتضمن فكالركة  و. 

الية لشركة أالفكو وشركاتها التابعة التي تم تأسيسها في جزر كايمان وقبرص وأيرلندا  ت الممجمعة البيانايانات المالية الالب

نة  تالي للسلجدول الكما هو مدرج في ا  حدةمتال  بيةالعر  اراتاإلمو(  ريكيةاألمة وديالوير )الواليات المتحدة  والمملكة المتحد

 .  2021سبتمبر  30ي هية فالمنت

 

 االسم 

 
 
 

 بلد التأسيس 

 رأس المال 
دوالر أمريكي/ 

 يورو/جنيه استرليني 

 

 األنشطة 

    

لتأجير   ة د اوسبري المحدو 

 دوالر أمريكي  2 جزر كايمان الطائرات )ثالثة عشر(

من   واستئجارها ا وتأجيرها  شراء الطائرات وتمويله

 الباطن.

أجير حدودة لت ري الم سب او 

 دوالر أمريكي  2 يمانجزر كا عشر(  مسة )خ ائرات الط 

من   واستئجارها شراء الطائرات وتمويلها وتأجيرها  

 الباطن.

ير جأ اوسبري المحدودة لت 

 دوالر أمريكي  2 جزر كايمان الطائرات )ستة عشر(

من   واستئجارها ا  شراء الطائرات وتمويلها وتأجيره 

 الباطن.

تأجير محدودة لاوسبري ال

 كير أمري دوال   2 جزر كايمان عشر(سبعة  طائرات ) ال 

من   واستئجارها شراء الطائرات وتمويلها وتأجيرها  

 الباطن.

اوسبري المحدودة لتأجير 

 دوالر أمريكي  2 جزر كايمان ئرات )ثمانية عشر(ا ط ال 

من   ها ئجار واست شراء الطائرات وتمويلها وتأجيرها  

 الباطن.

ر دة لتأجي اوسبري المحدو 

 دوالر أمريكي  2 يمانجزر كا عشر(  ات )تسعة الطائر 

من   واستئجارها شراء الطائرات وتمويلها وتأجيرها  

 الباطن.
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 )تتمة( واألحكام والتقديرات السياسات المحاسبية الهامةأساس اإلعداد و 2
 

  )تتمة( أساس التجميع    2.4

 

 سم اال

 
 
 

 سيس التأ د بل

 س المال أر
ي/ دوالر أمريك

 رليني جنيه استيورو/

 

 ة نشطألا

    

 ت اير الطائر اوسبري المحدودة لتأج

 دوالر أمريكي  2 جزر كايمان (واحد وعشرون ) 

 واستئجارها شراء الطائرات وتمويلها وتأجيرها  

 من الباطن.

لطائرات لتأجير ا اوسبري المحدودة  

 يأمريك ر  وال د   2 جزر كايمان (شرونع و   اثنان ) 

 واستئجارها شراء الطائرات وتمويلها وتأجيرها  

 من الباطن.

ت ار الطائ سبري المحدودة لتأجير  و ا 

 دوالر أمريكي  2 جزر كايمان (ثالثة وعشرون ) 

 واستئجارها شراء الطائرات وتمويلها وتأجيرها  

 من الباطن.

ت الطائرا  ة لتأجير اوسبري المحدود 

 يكير أمروال د   2 جزر كايمان (ون وعشر   أربعة ) 

 واستئجارها شراء الطائرات وتمويلها وتأجيرها  

 من الباطن.

 دوالر أمريكي  2 ناميجزر كا منصورية المحدودةل ا 

 واستئجارها شراء الطائرات وتمويلها وتأجيرها  

 من الباطن.

 دوالر أمريكي  2 مانجزر كاي قرطبة المحدودة

 واستئجارها شراء الطائرات وتمويلها وتأجيرها  

 باطن.من ال 

طائرات االفكو قبرص لتأجير ال 

 و ور ي   1,000 قبرص  لمحدودة ا 

 واستئجارها وتمويلها وتأجيرها  طائرات  شراء ال

 من الباطن.

( لتأجير الطائرات اثنان االفكو ايرلندا ) 

 دوالر أمريكي  1 أيرلندا  المحدودة 

 واستئجارها شراء الطائرات وتمويلها وتأجيرها  

 من الباطن.

ر الطائرات ثالثة( لتأجي ) ا ند كو ايرل ف اال 

 يكير أمردوال   1 ا أيرلند  المحدودة 

 واستئجارها يلها وتأجيرها  ئرات وتموشراء الطا

 من الباطن.

   ش.ش.و. المحدودة(  واحداالفكو ) 
العربية   اإلمارات

 يكيدوالر أمر   1,000 المتحدة 

 واستئجارها شراء الطائرات وتمويلها وتأجيرها  

 من الباطن.

   ش.ش.و. المحدودة( ن اثنا االفكو ) 
ربية  الع اإلمارات

 أمريكي  الر دو   1,000 تحدة الم

 واستئجارها ائرات وتمويلها وتأجيرها  الط  شراء 

 من الباطن.

ش.ش.و.   للطيران   ( واحداالفكو ) 

  المحدودة 
العربية   اإلمارات

 دوالر أمريكي  100 المتحدة 

 واستئجارها شراء الطائرات وتمويلها وتأجيرها  

 من الباطن.

  طائراتفكو لتأجير وتمويل ال ال أ 

 كيدوالر أمري   1 رلندا يأ طلنشاحددة ا شركة م 

 واستئجارها ها  شراء الطائرات وتمويلها وتأجير

 من الباطن.

( لتأجير الطائرات خمسة االفكو ايرلندا ) 

 دوالر أمريكي  1 ا أيرلند المحدودة

 واستئجارها شراء الطائرات وتمويلها وتأجيرها  

 من الباطن.

د( لتأجير الطائرات )واح   وى سل 

 حدودةالم 
ات  اليوير، الوالدي

 دوالر أمريكي  1,000 ريكية األمالمتحدة  

 واستئجارها ا  تمويلها وتأجيره شراء الطائرات و 

 من الباطن.

لتأجير الطائرات المملكة   فنطاس 

 جنيه إسترليني  1 المملكة المتحدة  دة )واحد( المحدودةالمتح 

 واستئجارها رها  شراء الطائرات وتمويلها وتأجي 

 من الباطن.

رات المملكة طائ لتأجير ال   فنطاس 

 يني إسترل  جنيه 1 ة د حالمملكة المت ( المحدودةن نا اثلمتحدة ) ا 

 واستئجارها شراء الطائرات وتمويلها وتأجيرها  

 من الباطن.

لتأجير الطائرات المملكة   فنطاس 

 رليني ه إستجني 1 متحدة الالمملكة  المتحدة )ثالثة( المحدودة

 واستئجارها شراء الطائرات وتمويلها وتأجيرها  

 من الباطن.

 تداالفكو ون ليم 
 

 جزر كايمان

دوالر   50,000

 أمريكي

 واستئجارها لطائرات وتمويلها وتأجيرها  ء ا شرا 

 من الباطن.

 ئرات فور ليمتدادهان لتأجير الطا 
 

 جزر كايمان

دوالر   50,000

 أمريكي

 ئجارها ست وا رها  وتأجي شراء الطائرات وتمويلها  

 من الباطن.

 ليمتد  308إم اس ان  
 

 جزر كايمان

دوالر   50,000

 يكيأمر

 واستئجارها شراء الطائرات وتمويلها وتأجيرها  

 من الباطن.

 ليمتد  323إم اس ان  
 

 جزر كايمان

دوالر   50,000

 أمريكي

 واستئجارها شراء الطائرات وتمويلها وتأجيرها  

 من الباطن.

 متدلي  338إم اس ان  
 

 يمانكا جزر

دوالر   50,000

 أمريكي

 ها واستئجار شراء الطائرات وتمويلها وتأجيرها  

 من الباطن.
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 )تتمة( واألحكام والتقديرات هامةلامحاسبية السياسات الأساس اإلعداد و 2
 

 امة  ملخص السياسات المحاسبية اله   2.5
 

 ومعدات  ومحركاتطائرات 

  قيمة.صا  االستهالك المتراكم وأي انخفاض في الاقن ةفالتكلالطائرات والمحركات والمعدات ب تُدرج
 

 :ما فياألعمار اإلنتاجية المقدرة ك ىة على مدناقصا القيمة التخريديك على أساس التكلفة هالالستتساب ايتم اح
 

 ومحركات للمشترينت  المعدا)باستثناء   طائرات   طائرات  -  المجهزة 

   (كبيرة الحجم

 

 ألصلي( ا نيعالتص سنة )من تاريخ 25

 سنة )من تاريخ الشراء( 12            حجم      كبيرة ال ائراتط - المجهزة للمشترينعدات الم 

 سنوات  5 كيبات أثاث وتر 

 سنوات  5 معدات مكتبية 
 

قع توعدم    عند البيع أو عند  إلغاء االعتراف بهي مسجل مبدئيا  يتم  وأي جزء جوهر  بند الطائرات والمحركات والمعدات  إن

استخدامه  اقتصادية مستقبل  يامزا بيعية من  ناتو خأ  أرباحأي  ه. تدرج  أو  االعتراف بجة عن  سائر    )المحتسبة   األصلإلغاء 

 . األصلتراف باالع إلغاءجمع عند لألصل( في بيان الدخل الم دفتريةالصالت البيع والقيمة حتن صافي مبالفرق بي
 

 مناسبا .  لكمتى كان ذ ،أثر مستقبليب الستهالك للموجودات وتعديلهاوطرق اتاجية نار اإلتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمي
 

 النقد والنقد المعادل 

  مالية ؤسسات  لدى م  ة األجلالمرابحة قصير  أرصدةلدى المؤسسات المالية و  رصدةقد المعادل من النقد واأللنواالنقد  يتكون  

 يداع.يخ اإلمن تارل أو أقذات فترات استحقاق أصلية مدتها ثالثة أشهر 
 

   عقود التأجير

  وجودات حق االستخدامم

سي لالستخدام(. يتم قياس  ر األصل األساتاريخ توافجير )أي عقد التأاالستخدام في تاريخ بدء ات حق  موجود المجموعةتسجل 

ناقص   بالتكلفة  االستخدام  ا  اموجودات حق  وخسائر  متراكم  استهالك  القيمةأي  ويتم نخفاض  قياس  دة  إعاأي  مقابل    ايلهعدت  ، 

مبل االستخدام  حق  موجودات  تكلفة  تتضمن  التأجير.  المسجللمطلوبات  التأجير  مطلوبات  المباشرة  مبدال  كاليفوالت  غ  ئية 

ا أي حواومدف  لمتكبدةا البدء، ناقص  التأجير التي تمت في أو قبل تاريخ  ة  متأكد  المجموعة ما لم تكن    تأجير مستلمة.  فز وعات 

ابشكل معقول   األ  ى علل  لحصومن  نهاية مدة ع  المستأجر  صلملكية  التأجير،  في    االستخدام   ات حقموجوداستهالك  يتم  قد 

القس  المسجلة أساس  مدى  ط  على  على  التأجيرفترو  المقدر  اجياإلنت  ر عمالالثابت  أقصر  ة  أيهما  تتعرض    .للموجودات 

 القيمة.  فيالنخفاض لموجودات حق االستخدام 
 

 مطلوبات التأجير 
لمدفوعات التأجير التي يتعين سدادها مطلوبات التأجير المقاسة بالقيمة الحالية    عةالمجمول  ج س، ت رتأجيعقد ال  في تاريخ بدء 

ال  ىعل التتأجير. تتضمن مدمدى مدة عقد  اأجير مدفوعات  فوعات  ناقص  الثابتة بطبيعتها(  المدفوعات  أي   ثابتة )بما في ذلك 

ر، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات  سع  مؤشر أو  إلىند  تست  ة التيرمستحقة ومدفوعات التأجير المتغيز تأجير  افحو

التخريدية.   التأجالقيمة  مدفوعات  ممايتتضمن  سعر  ا  أيض  الشراءر  م  رسة خيار  قبلالمؤكد  من  بصورة    المجموعة  مارسته 

إنهاء مدة عقد كان  يرالتأج  معقولة ومدفوعات غرامات  التأجير تعكس ممارسة  إذا  م  تي   نهاء.إلايار  لخ  ةلمجموعات مدة عقد 

المتغيرة التي ال تتسجي التأجير  الفتمؤشر أو سعر كمصروفات    إلىستند  ل مدفوعات  التيفي  الحدث أو الشرط   يقع فيها  رة 

   اد.دعي حدوث السدتالذي يس
 

التأجير الحالية لمدفوعات  القيمة  المتزايد في تاريخ    جموعةلما ، تستخدم  عند احتساب  التبمعدل االقتراض  الة  ح في    أجيردء 

عكس  يالتأجير ل  لوباتادة مبلغ مطبدء، يتم زيتاريخ التأجير بسهولة. بعد  المتضمن في عقد ال  فائدةدل النية تحديد معمكاعدم إ

الفتر مقابلوائدة  اكم  تخفيضها  التأجير    يتم  مدفوعات  باإلضافة  المسددةقيمة  القيمة  ي  ذلك،  إلى.  قياس  إعادة  الدفترية تم 

التأجير أو في مدفوع  أويل  وجود تعد  ةحال  ر فيالتأجي  لمطلوبات التتغير في مدة  ء األصل أو في تقييم خيار لشراأجير  ات 

 . ساسياأل
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 )تتمة( واألحكام والتقديرات هامةلاالسياسات المحاسبية و إلعدادأساس ا 2
 

 ( تتمة)امة ملخص السياسات المحاسبية اله   2.5
 

 )تتمة(  عقود التأجير

 وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة  األجلرة أجير قصيعقود الت

 لغ)أي عقود التأجير التي تب  األجلجير قصيرة  على عقود التأ  جلاألتأجير قصيرة  اء االعتراف بعقود العفإ  المجموعةتطبق  

ت  12مدتها   من  أقل  أو  ا  وشهر  البدء  تتضاريخ  خيار  ال  تطبق  الشراء(من  كما  االعترعإ.  تفاء  بعقود  الموجودات  أجير  اف 

القيمة تععلى    منخفضة  التي  التأجير  القعقود  منخفضة  إدةميتبر  يتم  م.  التأجير  راج  الدفوعات    جل األقصيرة    لتأجيرعقود 

 .على مدى فترة التأجيربت مة كمصروفات على أساس القسط الثاوعقود تأجير الموجودات منخفضة القي
 

  المجموعة كمؤجر
تق التي ال  التأجير  المخابتحويل    موجبهاب  المجموعةوم  إن عقود  بملكية  طر  كافة  المتعلقة  كعقود  يفها  م تصنيت  أصل والمزايا 

الت  غيلي. ويتمتأجير تش المتكبدة  إضافة  المباشرة  المبدئية  التشغيلبشأن  فاوض  لتا  أثناءكاليف  التأجير  له  يعقد    إلى   والترتيب 

رات المحتملة  جل اإليجاتس  تأجير.ال  إيراداتس  افس أسعلى نأجير تمستأجر وتدرج على مدى فترة الالالقيمة الدفترية لألصل  

 ابها. اكتس في فترة إيراداتك
 

 صصاتمخالو احتياطي الصيانة

 عادة التأجير. صص إومخ الثقيلةالصيانة احتياطي الصيانة ومخصص  والمخصصات يانةالصحتياطي ا تضمني
 

 احتياطي الصيانة
نة ياالصمقابل مصروفات    تم مقاصتهيء استخدام الطائرة واقبل المستأجر لمن قة  سددالموعات  انة المدفيصيمثل احتياطي ال

بيان  في    إيراداتالرصيد المتبقي من احتياطي الصيانة كيل  ة، يتم تسجع الطائروقت بية. وفي  ا على الطائربدهند تكالفعلية ع

 المجمع.  الدخل
 

 مخصص الصيانة الثقيلة
ا الصيانة  مخصص  تكالثليمثل  الصيانقيلة  الثقيلة  يف  الطائرة    قةلعتالمة  ونقل  جديد  إلىبتجهيز  ويشمستأجر  أي  ذلمل  .  ك 

.  تدرج  في احتياطي الصيانة الذي تم تحصيله مسبقا    تها م يتم تغطيلالتي  لثقيلة  يانة اصفي ال  صالحاتإجراء  بإ  علق تتف  تكالي

 لغ بصورة معقولة.بميمكن تقدير التكاليف و دتكب يتم نأنه من المحتمل  أ المجموعةعندما ترى الصيانة الثقيلة مخصصات 
 

 إعادة التأجيرمخصص 
 وتدرج آخر.    إلىما  من مستأجر    ئرةونقل طا  يزبتجه  لقةالمتعليف  لتكال  المجموعةتقدير    لأفضأجير  ادة التإعمخصص    ثليم

فترة  هذه مدى  م  على  بينتتراوح  عقد  3  إلىسنتين    ا  انتهاء  قبل  الحالي    سنوات  االقتصادية  تكون  ا  مدنعالتأجير  التدفقات 

  منها.ق بصورة موثو ويمكن قياس مبلغ المخصص محتملة تقبليةسمال
 

 قتراض اليف اتكال

شر بأصل ة بشكل مباها. يتم رسملة تكاليف االقتراض إذا كانت متعلقجل تكاليف االقتراض عموما كمصروفات عند تكبدست

اس ئرة ذات الصلة وتسليمها على أساطلتم إتمام ااء حتى ياإلنش  فترة   ىدمن الدفعات الرأسمالية مقدما على  م  هل كجزء مؤ

راض عند إتمام كافة األنشطة  ة تكاليف االقتء الطائرة. تتوقف رسملعند شرا  المتكبدةعلية  لية والمصروفات الفوض الفعالقر

 قصود منها. لمطائرة لالستخدام االجوهرية الضرورية إلعداد ال
 

 ةيبتحويل العمالت األجن

المد  اهتعمل  مجموعةالفي  كة  شركل    تحدد البنود  وتقاس  الالرئيسية  في  الرجة  ببيانات  لكل شركة  ا استخدمالية  تلك  لعملة  ام 

تم إعادة ي تاريخ المعاملة.    في  السائدلعملة الرئيسية  اصرف  ر  سعوفق ا لجنبية مبدئيا   بالعمالت األ  تدرج المعامالترئيسية.  ال

  البيانات بتاريخ    ئدسااللعملة الرئيسية  ا صرف  ر  سعوفق ا لبية  نجالعمالت األلمدرجة بقدية النا  اتبوتحويل الموجودات والمطل

لتكلفة التاريخية ل  وفق اير النقدية المقاسة  في بيان الدخل المجمع. يتم تحويل البنود غق  الفروكافة  تم إدراج  ي.  المجمعةالمالية  

  قيمةلللمقاسة وفق ا  البنود غير النقدية  بالنسبة ل  معامالت المبدئية.لا   خاريوتدة في  رف السائار الصأسعخدام  باستبعملة أجنبية  

 حديد قيمتها العادلة. صرف في تاريخ تسعار اللعادلة فيتم تحويلها باستخدام أا
 

ريكي(  األملدوالر  سية )االرئي  ةلمن العم  المجموعة  جودات ومطلوباتمو، يتم تحويل  المجمعة  يةمالال  البياناتكما في تاريخ  

الكويتي(    إلى )الدينار  العرض  تارعملة  في  السائد  الصرف  لسعر  تحويلة  المجمعالمالية    نات البيايخ  وفقا  بيان  ويتم    بنود 

وفقا   المجمع  للسنة.  الدخل  الصرف  سعر  فرولمتوسط  إدراج  اليتم  تحويل  الناتجة  ق  األجنبية   العمليات  تحويل  منعمالت 

 رى.ألخاملة اشلا يراداتمباشرة ضمن اإل
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 تتمة() واألحكام والتقديرات هامةلاالسياسات المحاسبية أساس اإلعداد و 2
 

 ( تتمة)امة لهاسبية ااسات المحيالس ملخص   2.5
 

   يراداتاإلاف باالعتر

  تعكس المقابلقيمة  العميل ب  إلىأو الخدمات    قل السيطرة على البضائعن  لعمالء عندمن العقود مع ا  يراداتاإلب  يتم االعتراف

ة  منشأك نها تعملإ  إلى عةلمجمواانتهت خدمات. ال تها في الحصول عليه مقابل نقل البضائع أو تقديميقأح المجموعةي تتوقع لذا

  إلى ا  قديمهخدمات قبل تلاأو    عئعلى البضا  نمطيةبصورة  نها تسيطر  حيث إها  إيراداتجميع ترتيبات    في  نفسها  لثماسية تأس

 العميل.
 

ا يجب   . يراداتقبل االعتراف باإللية  اتمحددة الاالعتراف الر ييالوفاء بمعاأيض 
 

 ت راالطائبيع 
التي تنتقل خالله  اتالطائرمن بيع    يراداتم االعتراف باإلتي   ذلك   تمالعميل وي  إلى ألصل  ا ى  السيطرة عل  افي الفترة الزمنية 

 . اتائرالطعند تسليم  بصفة عامة
 

  يرترتبة على المقابل المتغم لثيرات افي اعتبارها التأ  المجموعةتأخذ  ،  ئراتالطاالمعاملة المتعلقة ببيع    ألغراض تحديد سعر

 إن وجد(.  العميل ) إلىق المقابل المستحقدي ونر الل غيوالمقاب يةهر تمويل جو ووجود بنود
 

 ( المقابل المتغير  1)

االمقاا تضمن  ذ إلة  حا  يف بالعقد مبلغا  متغيرا ، تقومقدلنبل  الوارد  لها  كيي  ذالل  المقاب   قيمةر  يقدتب  ةوعمجمال  ي   الحق في ون 

المقابل ت  عليه  الحصول المتغيتم تقدير    ميل.الع  إلى  اتطائرحويل  المالعقد وتقييده حتى يكون    بدايةير في  المقابل  مل ت حمن 

يأ  يرةكب  جةردب اإلبمبل  يراداتلإل  يرهجو  درأي    أرطال  في ع  داترايغ  البت الحقا   يتم   بط رتلما  دكتأالدم  المتراكمة وحتى 

 ع.حق اإلرجا ىأي عقود تنص عل المجموعةليس لدى . يرل المتغ بالمقاب
 

 ( بند التمويل الجوهري2)

العملي الوارد ضمن  مبرال  إلىادا  تناسو  .ائهالعم  من  األجلدفعات مقدما  قصيرة    عةجموالم  م، تستلةماع  ورةصب  لمعيار ار 

الماالدول للتقارير  تقوم    ،15  ليةي  المقابل    لديبتع  المجموعةال  بهمبلغ  علىا  تأثيراتال  مقابل  المتعهد  التمويل   لمترتبة  بند 

م  قيا خ  رياوت  ميللعا  إلى المتعهد بها    ائراتطل الن تحويما بي  المدة  غلبت  أن د  عقال  ةي ادبي  قع فتتو  تناك  ا ذة إل الجوهري في حا

 من العميل. األجلما  طويلة مقد عاتدف أي مجموعةلا لمتتسال حدة أو أقل. وا سنة ائراتطالبالسداد عن تلك العميل 
 

 عقود تأجير تشغيلي  إيرادات
 التأجير. عقود فاقيةتا  الت طبقاس القسط الثابلى أسالتأجير التشغيلي ع دعقو إيراداتاف بعتراالم يت
 

 استشارات وخدمات إيرادات
 الخدمات.عند تقديم تشارات والخدمات السا إيراداتباف العتريتم ا

 

 ة بحارم إيرادات
 فعلي. لعائد الأساس ا المرابحة على  إيراداتيتم االعتراف ب

 

 كويت للتقدم العلمي الة  سسمؤ حصة

الة محص  المجموعةسب  تحت للتقدم  الكويت  استنادا     1بنسبة  علمي  ؤسسة  المعدل  للحساب  ر أعضاء مجلس قرا  إلى% وفقا  

بح من ر  ياإلجباراالحتياطي    إلى  اعستقطدارة واالإلالس  أعضاء مج  كافأةم يجب استبعاد    هنإدارة المؤسسة الذي ينص على أ 

 ة. حصال عند تحديد سنةال
 

 ية  وطنضريبة دعم العمالة ال

  2006لسنة    24لمالية رقم  وقرار وزير ا  2000لسنة    19طنية وفقا  للقانون رقم  ة الوضريبة دعم العمال  مجموعةلاتحتسب  

 السنة الخاضع للضريبة.   ح% من رب2.5بواقع 
 

   ةالزكا
لمتطلبا  المجموعةتحتسب   القاالزكاة طبقا  رقم  ت  ا  .2006لسنة    46نون  المتطلباتلهذقا  الزكاة طب  صروفمحتساب  يتم    ه 

 لمجمع.دخل اعلى بيان ال تحميلهو
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 )تتمة( واألحكام والتقديرات هامةلاالسياسات المحاسبية أساس اإلعداد و 2
 

 ( تتمة)امة ملخص السياسات المحاسبية اله   2.5
 

 غير الماليةانخفاض قيمة الموجودات 

شر على هناك أي مؤكان    ا إذا ا لتحدد ماتهجودلمو  دفتريةالراجعة القيمة  مب   مجمعة  يةالم  بياناتبتاريخ كل    المجموعة  ومتق

صل  مبلغ الممكن استرداده لهذا األم تقدير الالمؤشر، يتلك  ذ . فإذا ما ظهر  قيمةالفي  ض  نخفاالد تعرضت لق  الموجوداتتلك  

ترداده  اس  نيمكن فيها تقدير المبلغ الممك  ة التي الفي الحال يمة )إن وجدت(.في القخسائر االنخفاض  حتى يمكن تحديد مقدار  

تديفرألصل   استرداده    بتقدير  المجموعة  قوم،  الممكن  ينتميلو المبلغ  التي  النقد  إنتاج  األصل.  يهاإل  حدة  يمكن   عندما  هذا 

للتو  الموجوداتتحديد أساس معقول وثابت  الف  أيضا  على وحدات  زيع، توزع  النقد  أو يتم  إنتاج  توزيعها  ك  ذل  بخالفردية 

 يع. للتوز  قول وثابتا أساس معدد لهالتي يمكن أن يحد والنق إنتاجمجموعة من وحدات  رعلى أصغ
   

استرداده    نإ الممكن  الع  وهالمبلغ  نادلالقيمة  التكالة  البيعاقصا   القيمة  يف حتى  أعلىام،  االستخدأثناء    أو  . عند تحديد  أيهما 

مات  عكس تقيي خصم ية باستخدام معدل  اليتها الحيمق  إلىلية المقدرة  بقدفقات النقدية المستء االستخدام، يتم خصم التالقيمة أثنا

المتعلقة باأللأل ة الزمنية  ية للقيمالحال  السوق الق. عصلموال والمخاطر  العادلة  ند تحديد  التكاليف حيمة  ا  البيع، يتم  ناقص  تى 

 خدام نموذج تقييم مناسب.  است
 

ل  ص لأل  دفتريةالقيمة  الفض  تخ  ،دفتريةاليمته  ن قأقل منقد( بأو وحدة إنتاج  )ألصل    كن استردادهالمبلغ الممحالة تقدير    يف

إنتا)و النقد(  حدة  استرداده  مقدار    إلىج  الممكن  تلهالمبلغ  يتم  ااالنخفاض  ئر  خسا  سجيل.  بيان  في  القيمة  المجمع    لدخلفي 

 مباشرة. 
 

دير  لتقا  ارمقد  إلىج النقد(  نتا حدة إلألصل )و  دفتريةاليمة  قلاا ، يتم زيادة  في القيمة الحقخسائر االنخفاض    ردفي حالة إذا تم  

لالم القيمة  أال  بحيث  دادهمكن استرالم  مبلغهعدل  القيمة  بعد الزيادة  دفتريةال تتجاوز  في   التي كان ليتم تحديدها  دفتريةال  تلك 

بحال   االعتراف  في  رئخساإلغاء  الن  االنخفاض  إنتاج  )وحدة  األصل  اقيمة  السنوات  في  يدرج  سلقد(  خسائر   ردابقة. 

 خل المجمع.ان الدفي بي في القيمة مباشرةاض االنخف
 

 وإلغاء االعترافف المبدئي والقياس الالحق اتراالع –لية الماوات األد
 

 عتراف والقياس المبدئي االأ( 
 

استحد  بالمدينيناالعتراف  يا  مبدئيتم   الموجوداثها. ويتعند  بكافة  االعتراف  المالية والمطلوبام  اات  يا بدئلية األخرى ملمات 

 داة.  قدية لألالتعا في األحكامطرفا  المجموعة حبعندما تص
 

بدئيا بالقيمة العادلة  مالي مزام ال مويل جوهري( أو االلتتضمن بند تيي ال  ذال  رصيد المدينالالمالي )بخالف    صلاس األقي  يتم

أو    رباحل األمة العادلة من خالي قبال  المقاس ير  د غسبة للبنالن ب  –لحيازة أو اإلصدار  تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة با  زائدا

 املة. ر المعقا لسعتضمن بند تمويل جوهري مبدئيا وفيي ال ذال المدين ديرصاليتم قياس لخسائر. ا
 

 س الالحق  ب( التصنيف والقيا
 

 الموجودات المالية

يتم   المبدئي،  االعتراف  ال  قياسعند  بالتكلفمالي األصل  ا :  بلمطة  أو  افأة  األ  دلة لعاالقيمة  ال  رباحمن خالل  يتم .  ئرخساأو  ال 

الموجودات تصنيف  لمال  إعادة  ما  المبدئي،  لالعتراف  الحقا  بإدارة أعموذج  نم  ييربتغ   موعةلمجام  تق  مالية  المختص  الها 

االم الفولمالية؛  وجودات  المالية  الموجودات  الحالة، يعاد تصنيف كافة  بالتغيي هذه  لفتراليوم األفي  ير  متأثرة  انات  لبية اول 

  األعمال. في نموذجتغير التالي للعة المجمالمالية 
 

 أو  رباحالل األالعادلة من خيفه بالقيمة  تصن يتم    وال  ينليلتاا  ينطالشر  كلفة المطفأة عندما يستوفيل المالي بالتألصيتم قياس ا

 الخسائر:
 

  و  ؛تعاقديةالنقدية التدفقات ال حصيلتل توداموجاالحتفاظ بال إلى هدفج أعمال ييتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذأن 

 الت  أن التعاقدؤدي  المالي  يةشروط  أصل  مدفوعا  تمثلنقدية  قات  تدف  إلى  تواريخ معينة  في  لألصل   والربح   المبلغت 

 .فقط غ القائملمبعلى أصل ال
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 )تتمة( لتقديراتكام واواألح هامةلاالسياسات المحاسبية أساس اإلعداد و 2
 

 ( تتمة)امة اسبية الهاسات المحملخص السي   2.5
 

 ( تتمة)اس الالحق  يف والقي صنالتب( 
 

 (تتمة) الموجودات المالية

ة من خالل  ة العادللقيموفق ا ل  ة وفقا للموضح أعاله، يتم قياسهاي ال يتم تصنيفها بالتكلفة المطفأتلإن كافة الموجودات المالية ا

 أو الخسائر.  رباحاأل
 

 ة. المطفأ التكلفةبالتي يتم قياسها ين دينالمالمعادل و  النقدالنقد و ةموعمجلل الموجودات المالية تتضمن
 

   الخسائر أو حرباالقياس الالحق واأل -موجودات المالية لا
 

 ة  بالقيمجة مدر ليةما موجودات

أو  رباحاأل العادلة من خالل

 الخسائر

الموج هذه  قياس  الحقا  يتم  ويتم  بالودات  العادلة.  بصافاالعتقيمة  األراف   رباحي 

ذلكالخسائر  و في  بيان   يف  أرباحتوزيعات    إيراداتأو    تمويل  إيرادات  أي  بما 

  الدخل المجمع.

  رجة بالتكلفة مالية مدموجودات

 المطفأة 

هذهم  يت بالتكلفة  الموجود  قياس  الحقا  طات  باستخدام  معدل  المطفأة   الربحريقة 

االعتراف    مة. ويتمض القيسائر انخفاابل خفأة مقفيض التكلفة المط تخ   يتملي. والفع

والتمويل  إيراداتب العمال  أرباح،  تحويل  القيمة   توخسائر  وانخفاض  األجنبية 

المجمعالد  بيانضمن   أي  خل  تدرج  كما  خسائر    أرباح.  من  أو  اء إلغناتجة 

 . بيان الدخل المجمع  في االعتراف
 

 ية  المطلوبات المال

 الفعلي.   ربحلال طريقة معد باستخداممطفأة التكلفة اللية بلوبات المااس كافة المطقي يتم الحقا
 

 خرى.الضمان والمطلوبات األ يناتوتأمية مؤسسات مال إلىالمستحق  موعةمجالمطلوبات المالية للتتضمن 
 

   حقالال ياسالق
 يلي:  تصنيفها كما  إلىحق للمطلوبات المالية لالقياس اد الستني
 

 خرى ت أمطلوبا
من  بها فواتير    تسواء صدر  تم تسلمها  لقاء بضاعة أو خدمات  قبلفي المست  ستدفعلغ  مباعن    خرىاأل  تالمطلوبا   تسجيليتم  

 .  رو لم تصد د أقبل المور
 

 االعتراف إلغاءج( 
 

 لماليةالموجودات ا
حسبما ينطبق عليه   ماثلةية ممال  موجوداتموعة  ي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجالالمصل  األاف باالعتر  يتمال  

 :دما( عنكذل
 

 أو   ؛ة من األصلتدفقات النقديال في استالم حقوقي التنته 

   ية دالنق  بدفع التدفقات  ا  لتزامتتحمل ا  وأالتدفقات النقدية من األصل    ستالمفي ا  هاوقحقبتحويل    المجموعةعندما تقوم 

تحويل ب  موعةالمجتقوم  والدفع"، وإما )أ(  يب "القبض  ترتبموجب    آخررف  ط  إلىمادي  بالكامل دون تأخير  المستلمة  

الهامة لألصل أو )ب( لم تقم  وا   فة المخاطركا الهامة  المخاطر والم  الحتفاظ بكافةأو ا  بتحويل  المجموعةلمزايا  زايا 

  األصل.  على هذا السيطرة فقدت هاكنلألصل ول
 

بض والدفع"، تيب "القرت  في  خولم بالدتقو  أو  صلن األنقدية مالم التدفقات التها في اسويل حقوقبتح  مجموعةالعندما تقوم  

بتحويل    مجموعةالوإذا لم تقم  االحتفاظ.    أي مدى ذلك  إلىية والملك  ايامخاطر ومزت تحتفظ بء تقييم لما إذا ما زالتقوم بإجرا

ا  صلا لألايمزوالالمخاطر    بكافةفاظ  الحتا  أو المحول   صلسجيل األفي ت  مجموعةالتمر  ست،  صلاألطرة على  لسيولم تفقد 

 صل ويتم قياس األ  .ةم ذي الصل االلتزاأيضا    مجموعةالحالة، تسجل  . في هذه الصلة على األفي السيطر   ارهتمراسدار ابمق

 .مجموعةالبها   ظتي تحتفلمات التزاواالحقوق ل وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس المحوال
 

األصلية لألصل أو الحد األقصى    يةفترالدة  بالقيملمحول  ا  ان على األصلمأخذ شكل ضكة الذي يمرار المشاريتم قياس است 

 ل. أقا سداده، أيهم مجموعةالين على للمقابل الذي يتع
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 )تتمة( تقديراتواألحكام وال هامةلاالسياسات المحاسبية اد وأساس اإلعد 2
 

 ( تتمة)امة ياسات المحاسبية الهالس ملخص   2.5
 

 (تتمة) االعتراف ءغاإلج( 
 

 الية  المطلوبات الم
 ه.سريانانتهاء  أو إلغاؤه أو مطلوباتالمرتبط بالما يتم اإلعفاء من االلتزام دنالتزام مالي عاف بعتراالم يتال 
 

  ي وط االلتزام المالي الحال ر، أو بتعديل شر مختلفة بشكل كبيوط  رض بشرمقالمن نفس    ي بآخرد استبدال التزام مالي حالنع

فرق في يدرج الجديد، والتزام واعتراف باللتزام األصلي اب اعتراف  غاءكإلل ل أو التعديذا التبديبشكل جوهري، يتم معاملة ه

 المجمع. الدخل صلة في بيانال ذات القيمة الدفترية
 

   المقاصة د(

ولوبات  والمط  المالية  تداالموجون  بياصة  المقتتم   بيان  يدرج  المالية  في  المبلغ  المجمعصافي  المالي  عندما   فقط  المركز 

 تحقيق أو  أساس الصافي  على  المبالغ  سداد    جموعةمالنوي  وتالمبالغ    ةصبمقاا  حالي    ملزمقانوني    قح  وعةالمجم  يكون لدى

   ن واحد.آ في لتزامة االيوسوت صلاأل
 

 مالية الجودات وة المانخفاض قيم
 

 لمدينين دل واللنقد والنقد المعا االئتمان المتوقعةر ائخسيد تحد

  بتتبع  المجموعة  تقوممتوقعة. وبالتالي، ال  ئر االئتمان الفي احتساب خسا  ةالمبسط  يقةالطر  المجموعةتطبق    ،لمدينينلبالنسبة  

المتوقعة على مدى ان  ائر االئتمخس  إلىا  استناد  خصص خسائربدال  من ذلك تسجل م  ولكن  ،مانئت اال التغيرات في مخاطر  

تاريخ   في  األداة  بيانات  عمر  مجمكل  م  المجموعةقامت   عة.مالية  تستند    صفوفةبإنشاء  ال  إلىمخصصات  ة  سابقخبرتها 

 والبيئة االقتصادية. ين دينالمة بلقلمتعة ابليالعوامل المستق مقابل دلةالمعبخسائر االئتمان 
 

الت  التأخر  في حالةا   مالي متعثرالصل  األ  جموعةالمتعتبر   المدفوعات  قد تعتبر يوما    365  عاقدية لمدةفي سداد  . ومع ذلك، 

ا   المجموعة بع  أيض  الحا في  المالي متعض  األصل  الخارجية  الت  أو  الداخلية  المعلومات  تشير  عندما  ية  مالاحت  عدم  إلى ثرا  

شطب  . يتم  المجموعةنية محتفظ بها من قبل  امائتي تعزيزات  مراعاة أبل  ل قئمة بالكاملمبالغ التعاقدية القال  موعةلمجام  الاست

 . د التدفقات النقدية التعاقديةسترداال يكون هناك توقع معقول با عندماالمالي  ل األص
 

تحدد   المتوقعة    المجموعةال  االئتمان  واخسائر  المللنقد  ب  هذه   برتعت ث  حي  عادللنقد  تتوقمرتبطة  وال  منخفضة  ع  مخاطر 

 ه األدوات.هذ عن يةن ائتما ائرأي خستكبد  عةجموالم
 

 القيمة العادلة

في السوق   المشاركينمنظمة بين    ةلنقل التزام ما في معامل  أو المدفوع  صل مابيع أ  لمستلم منا  سعرال  هي يمة العادلة  لقا   إن

ت  اال أي من الح  لتزام فييل اال وصل أو تحاض حدوث معاملة بيع األى افترعل  دلةاعس. يستند قياس القيمة الفي تاريخ القيا

 التالية: 

  االلتزام، أو في السوق الرئيسي لألصل أو 

 مة لألصل أو االلتزام.ءال وق األكثر مي الس، أي ف ق الرئيسيفي غير السو 
 

 مة. ءمال رثئيسي أو السوق األكق الرالسو إلىالوصول  المجموعةيكون بإمكان يجب أن 
 

أو لألصل  العادلة  القيمة  قياس  االفترااللت  يتم  باستخدام  الممكنزام  من  التي  ا  اضات  السوق  في  عللمشاركين  د  ن ستخدامها 

يراعي قياس القيمة   هم االقتصادية.لحاوف يعملون لمصالسوق س  ن فيض أن المشاركيارت ع افأو االلتزام، م  تسعير األصل

المال   لألصل دلة  العا القدر  يغير  إنتاج  ة  السوق على  على وأفضل  ل استخدام األصل بأمن خال  اقتصادية  مزايامشارك في 

 له.  ستوىبأعلى وأفضل م لصاأل السوق من المحتمل أن يستخدمي فمشارك آخر  إلىخالل بيعه أو من  مستوى له،
 

يتوفر    المجموعةتخدم  تس والتي  للظروف  مالئمة  تقييم  لقأساليب  كافية  بيانات  الها  أقصى لقيمياس  تحقيق  مع  العادلة،  ة 

  لملحوظة.استخدام المدخالت غير ا منحد واللحوظة ذات الصلة ت الماستخدام للمدخال
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 )تتمة( واألحكام والتقديرات هامةلاالسياسات المحاسبية أساس اإلعداد و 2
 

 ( تتمة)امة ملخص السياسات المحاسبية اله   2.5
 

 دمة للموظفين لخا نهاية مكافأة

خدمة ال  طول مدةالراتب النهائي و  إلىمكافأة يستند  إن استحقاق هذه ال  .هاظفيفة مولكا  نهاية الخدمة  فأةمكا  المجموعة  تقدم

أدنى.رة خدمة  فت ام  إتم  إلىوظفين، ويخضع  لمل تسجيلها كمصروفات  معينة كحد  يتم  المكافآت  لهذه  المتوقعة  التكاليف  إن 

   فترة الخدمة.ى دمستحقة على م
  

لموظفالنسبو  ذلك  إلىضافة  باإل الكويتييبة  ا  أي  المجوعةقوم  ت،  نيها  للتأمينات    إلى  مساهمات ع  بدفض  العامة  المؤسسة 

التي تسجل كمصروفات   مساهمات البتلك    محددة  المجموعةإن التزامات    .ظفينمن رواتب الموكنسبة  المحتسبة  الجتماعية  ا

 عند استحقاقها.
 

 فتراضات الهامةالاألحكام والتقديرات وا   2.6
 

 لغ المدرجالمب  ؤثر علىراضات تيرات وافترة وضع أحكام وتقدن اإلدايتطلب م  مجموعةلل  المجمعة  اليةالبيانات الم  دادإن إع 

أكد  م التإن عد  .المحتملةالمطلوبات  عن    ات المرفقة واإلفصاحإلفصاحموجودات والمطلوبات وات والروفاصموال  يراداتإلل

  المطلوبات  وألموجودات  لة الدفترية  على القيمي  مادل  تعديلب إجراء  تتطقد    ائجنت  إلىيؤدي    اضات والتقديرات قدتراالف  من

 واالفتراضات  خاذ األحكامات ب  دارة، قامت اإلمجموعةللة  حاسبيالسياسات المفي إطار تطبيق    المستقبلية.في الفترات    ةالمتأثر

تتالتالية   المستقبليةالتي  التقديسلرئوا  علق بالمصادر  التأكد من  لعدم  والتي مجمعة  ال  المالية  اناتالبي  ت بتاريخايرية األخرى 

بمخاطر فيت ة  جوهري  ترتبط  القيم  جراءإ  تسبب  على  مادي  والمطلوبا  ةتعديل  للموجودات  المالية  الدفترية  السنة  خالل  ت 

   الالحقة.
 

 ةعوالمجمة  سيطرجة خارج نطاق  ناتالظروف الة  جيتة نحول التطورات المستقبلي  الية الح  واالفتراضات   قد تتغير الظروف

المسجلة في البيانات المالية   غلألكثر جوهرية على المباافيما يلي البنود    ي االفتراضات عند حدوثها.رات فتنعكس هذه التغيو

 ذات الصلة.  راتالتقدي /ألحكام رة فيما يتعلق بادال اإلمن قب  متخذةديرات جوهرية والتي ترتبط بها أحكام و/أو تقالمجمعة 
 

  كاماألح
 

 الماليةنيف الموجودات تص

بالموجودات من خالله وتقييم االحتفاظ   نموذج األعمال الذي يتمم ييتق إلىتصنيف الموجودات المالية استنادا  ةالمجموعتحدد 

 .فقط والربحمبلغ التمثل مدفوعات أصل  ألصل الماليما إذا كانت الشروط التعاقدية ل
 

 داتالمعت والمحركات و ئراك الطااستهال
األعماإلد  تحدد والقيم  ارة  اإلنتاجية  والمعداتار  والمحركات  للطائرات  معلى    التخريدية  المقصود  االستخدام  ن  أساس 

االقتصاد واألعمار  االموجودات  لتلك  التغي  لموجودات.ية  تؤدي  أن  التويمكن  مثل  الظروف  في  الالحقة  رات طورات 

االس أو  ا التكنولوجية  للموجودلمستخدام  ذ تقبلي  الصلةات  األع  إلى  ات  القتغير  أو  اإلنتاجية  عن  مار  الفعلية  التخريدية  يم 

 .بدئيةالتقديرات الم
 

 ئرات والمحركات والمعدات القيمة التخريدية للطا
  مات ارة على تقيي. تحصل اإلدمجمعة  ةليما  بيانات مستخدمة في تاريخ كل  القيمة التخريدية ال  مالءمة  بشأن مدىاإلدارة    قررت

دية سنويا. على أساس  عليها ألسطول طائراتها لتحديد القيم التخري ليب التقييم المتعارفأسا بعض إلىتنادا ة اسمستقلة منشور

سوق التكون قابلة للتحقق في معامالت  ترى أن هذه المبالغ سإنها ال    بع اإلدارة سياسة خصم هذه التقييمات حيثتحفظي، تت

أعاله، المذكورة  الممارسة    إلىاستنادا     التقديرات المبدئية.عن    فعليةريدية الالتختختلف القيم    أن  ة لذلك، يمكنالمفتوحة. نتيج

ا  تقدر بنسبة  القيمة  تقريبا   من15لتخريدية  )اإلجمالي(    %  الشراء  لت  عداالم باستثناءسعر    رات الطائ  -  نلمشتريالمجهزة 

 يمة تخريدية.ق التي ليس لهاوكبيرة الحجم 
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 تمة()ت ألحكام والتقديراتوا هامةلاالسياسات المحاسبية أساس اإلعداد و 2
 

 (تتمة) ةضات الهامفترااألحكام والتقديرات واال   2.6
 

 )تتمة( األحكام
 

 أجر كمست المجموعة - د واإلنهاءتجدي التي تتضمن خيارات ال يرالتأج عقوديد مدة تحد
مديد عقد ها خيار تشملفترات ي  أي  إلىة عقد التأجير غير القابلة لإللغاء باإلضافة  مدة عقد التأجير هي مد  المجموعةتعتبر  

ها خيار إنهاء عقد التأجير إذا كان من غير  شملت ية أنه سيتم ممارسته أو أي فتراة معقولالتأجير إذا كان من المؤكد بصور

  .ممارستهالمؤكد بصورة معقولة 
 

التأجير  تجديد أمة خيار  ا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسأحكام في تقييم ما إذ  المجموعةتطبق     أي أنها.  إنهاء عقد 

د أو اإلنهاء. وبعد تاريخ بداية التأجير، تعيد  ار التجديتي تحقق حافزا  اقتصاديا  لممارسة خيتراعي كافة العوامل ذات الصلة ال

جوه  المجموعة تغير  أو  حدث  هناك  كان  إذا  التأجير  عقد  مدة  سيطرة  تقييم  نطاق  يقع ضمن  الظروف  في   المجموعة ري 

على ممارسة  علويؤثر   قدرتها  التجديد    ممارسةأو عدم  ى    ات ارالعقعلى    ريةجوهتحسينات    جراءإ  لمث)هاء  اإلنأو  خيار 

 .(ستأجرلألصل الم جوهريستأجرة أو تخصيص لما
 

 التقديرات  كد من عدم التأ

المالية   يرات بتاريخ البياناتالرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقدالمستقبلية و إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمصادر

الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل رية تتسبب في إجراء تعديل مادي على القالمجمعة والتي ترتبط بمخاطر جوه يمة 

ا في اإليضاحات الفردية حول بنود ال  جموعة المذات الصلة أدناه. تستند  ةبيانات الماليالسنة المالية الالحقة يتم توضيحها أيض 

وتقديرات  في البيا  إلىا  هافتراضاتها  إعداد  عند  المتاحة  الماليةالمؤشرات  تتغيرالمجمعة  نات  قد  ذلك  ومع  الظروف   . 

سيطرة  نطاق  خارج  الناتجة  الظروف  أو  السوق  في  للتغيرات  نظرا  المستقبلية  التطورات  حول  الحالية  واالفتراضات 

 ها.هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوث . تنعكسمجموعةال
 

 عداتالممحركات ولائرات واانخفاض قيمة الط
اإلدارة جمعة. تقوم  ة في البيانات المالية المجلسغ المالى المبعل  جوهريثير  ات قد يكون له تأقيمة الطائر  إن االنخفاض في

االن األحبتقييم  تشير  عندما  الطائرات  قيمة  في  الظروف  خفاض  في  التغيرات  أو  القيمة    إلىداث  يمكن   دفتريةالأن  ال  قد 

 . استردادها
 

 يلي: ا قيمة مال اض فينخفمراجعة اال إلىدي ي يمكن أن تؤي تعتبر ضرورية والتالتالعوامل  تتضمن
 

  مع مرور الوقت أو االستخدام العادي. يتخطى ما هو متوقع السوقية بمااالنخفاض الجوهري في القيمة 

 ابية. قلتغيرات الجوهرية في عالم التكنولوجيا والبيئات الرا 

 وقع.   متما هو وأ مح أو سوف يصبح أسي لألصل أصبأن األداء االقتصاد إلىشير يية لير الداخمن التقار دليل 
 

 صصات الصيانة الثقيلة للطائراتخم
واألجزاء    اء الرئيسية في الطائرات مثل المحركاتالمتعلقة بإصالح/ استبدال األجزتكاليف  التكاليف الصيانة و  اإلدارةتقدر  

عدة   لتكاليفا  اب هذهاحتستتضمن عملية  و.  ةغيلي الجديدت عقود التأجير التشتفاقياا  المحددة وفق  لها أعمار افتراضية  يالت

 مثل:   عوامل وافتراضات
 

  و للطائرة، المتوقعاالستخدام 

 و يانةالصلفة تك 

   المتبقي االفتراضي  اف  /ركاتللمحالعمر  أعمار  لها  التي  ال  تراضية محددةاألجزاء  فيفي  الذي يتم  تسليوقت  تلك  م  ه 

 . المستأجرين الجدد إلى ائراتالط
 

 لفة المطفأة ة بالتكلمدرجة اماليالموجودات اليمة نخفاض ق ا
المالية   الموجودات  قيمة  انخفاض  مخصصات  الاالفت  إلى تستند  الخسائر  ومعدالت  التعثر  مخاطر  حول  متوقعة. راضات 

االاتخاذ هذ  عنداألحكام    ةالمجموعم  تستخد ا ه  في    التلمدخفتراضات واختيار  االمستخدمة  القيمة  انخفاض  ستنادا احتساب 

 معة. بيانات مالية مجكل فترة سوق الحالية والتقديرات المتوقعة في نهاية ظروف الو وعةمجمللق التاريخ الساب إلى
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   ية والمخففةسخسارة السهم األسا     3
 

احتساب  األساسيال  خسارة  يتم  عن طريق  والة  سهم  المتوسطا  سارةخ  قسمةمخففة  على  األ  لسنة  لعدد  العادية سالمرجح  هم 

 يلي:  كما سنةقائمة خالل الال

 2021 2020 
   

 (9,788,492) (23,777,392) السنة )دينار كويتي(  خسارة
 ─────────── ─────────── 

 s 952,093,482 952,093,482هم العاديةلعدد األس المتوسط المرجح
 ─────────── ─────────── 

 فلس  (10.28) فلس  (24.97) سية والمخففةم األساالسه ةخسار
 ═══════════ ═══════════ 

 

ا لعدم وجود  إن ربحية السهم األساسية والمخففة متماثلة.قائمة، ف مخففةأدوات  نظر 
 

 عدات مطائرات ومحركات و     4

  

 طائرات  
 ومحركات 

 أثاث
 يباتكوتر

 ات معد
 موع المج ةمكتبي

 دينار كويتي  ر كويتي دينا ي دينار كويت دينار كويتي  

     فةالتكل

 1,444,768,245  178,207  336,291  1,444,253,747  2020كتوبر أ 1 في 

 91,567,144    -     -  91,567,144  إضافات  

رأسمالية مقدما   فعاتل من ديحوتال 

 45,180,737    -     -  45,180,737  ( 5)إيضاح 

 (85,191,697)     -     -  (85,191,697)  ادات استبع 

 (21,465,128)  (2,648)  (4,996)  (21,457,484)  ية ت أجنبعمالعديل تحويل ت 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 1,474,859,301 175,559  331,295  1,474,352,447  2021 سبتمبر 30في  
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

     مة الستهالك وانخفاض القيا

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

 50,527,113  7,191  441  50,519,481  هالك المحمل للسنةتاالس 

طائرات  قيمة ئر انخفاض اخس 

 دات ومع ومحركات
 

 17,309,593 
 

 -    
 

 -    
 

 17,309,593 

 (22,350,730)     -     -  (22,350,730)  استبعاد  

 (4,382,549)  (2,322)  (4,983)  (4,375,244)  تحويل عمالت أجنبية  عديلت 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 324,760,316  159,972  330,711  324,269,633  2021سبتمبر  30في  
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 فتريةالد صافي القيمة

 2021مبر سبت 30في  
 
 1,150,082,814 

 
 584 

 
 15,587 

 
 1,150,098,985 

 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 
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 )تتمة( دات عمحركات ومطائرات و     4
   طائرات 

 ومحركات

 ثاث أ
 تركيبات و

 معدات
 المجموع  مكتبية 

 ينار كويتي  د تي  دينار كوي دينار كويتي   نار كويتي  دي 

     تكلفةال

 1,099,150,542  164,431 332,986  1,098,653,125  2019ر أكتوب 1في  

 134,502,635  12,613 951 134,489,071  إضافات  

ا  رأسمالية مقدم ن دفعاتمل يحوتال

 242,191,776      -     -  242,191,776  ( 5اح )إيض

 (38,847,750)      -     -  (38,847,750)  استبعادات  

 7,771,042  1,163 2,354  7,767,525  نبية ت أجتحويل عمال تعديل 

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

 1,444,768,245  178,207 336,291  1,444,253,747  2020تمبر سب 30في  
 ──────────── ─────────── ─────────── ──────────── 

     خفاض القيمة االستهالك وان

 222,753,052  128,655 313,443  222,310,954  2019ر أكتوب 1في 

 48,070,147  25,507 19,571  48,025,069  ةسنلتهالك المحمل لاالس

طائرات  قيمة انخفاض  خسائر

 ات حركات ومعدوم
 

21,830,746 
 

 -     
 

-     
   

21,830,746 

 (10,654,197)      -     -  (10,654,197)  استبعاد 

 1,657,141  941 2,239  1,653,961  ت أجنبية تحويل عمال تعديل

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

 283,656,889  155,103 335,253  283,166,533  2020سبتمبر  30في 
 ──────────── ─────────── ─────────── ──────────── 

 الدفترية يمة صافي الق

 2020سبتمبر  30في 
 

 1,161,087,214 
 

 1,038 
 

23,104 
 

 1,161,111,356 
 ════════════ ═══════════ ═══════════ ════════════ 

 

رهن )دي  1,119,880,500  قدرها  دفترية  مةقي ب  اتطائرال  تم  كويتي  كويتي  968,595,576  :2020نار  مقابل  (  دينار 

   (.10ضاح المقرضين )إي وتم تسجيل الملكية القانونية لها باسمتسهيالت تمويل 
 

ا السنة  في  لمنته خالل  قامت  2021  تمبرسب  30ية  كو  172,937بمبلغ    ربح  لبتسجي  موعةالمج ،  )ي دينار  :  2020تي 

 . ائراتطعدة بيع  منناتج ( يتيدينار كو 1,430,140
 

السن في  خالل  المنتهية  قامت  2021سبتمبر    30ة  انخفاض  يل  بتسج  المجموعة،  دينار   17,309,593  بمبلغ  قيمةخسائر 

الالقيم  فيضلتخ  (كويتيدينار    21,830,746:  2020)   كويتي اعبل  دفتريةة  تم دهااسترد  الممكن  المبلغ  إلىرات  ئاطلض   .

   .لىما أعأثناء االستخدام أيهيمة والق قصا  التكاليف حتى البيعنا العادلةقيمة ال إلىاستنادا   بلغ الممكن استردادهملتحديد ا
 

ارجية. تتضمن تقارير  خ  تقييم  بواسطة تقارير  اإلدارة  بقهانماذج التي تطال  إلىالبيع    حتى  تكاليفال  مة العادلة ناقصا  القي تستند  

 ل طائرة. وتاريخ تصنيع ك العتبار الطراز، آخذا في االيةح الالطائرات خالل السنة الخارجية قيمة  التقييم
 

أثنا  تمثل الللتدمة الحالية  القي  ء االستخدامالقيمة  دية لكل طائرة.  تخريإليجارات عقود التأجير والقيمة الستقبلية  مفقات النقدية 

 %. 5دية بنسبة  ات النقفقالتد مويتم خص
 

 ات في االفتراضات ة للتغيرتخدام والحساسيقيمة أثناء االسلا اتسابحالمستخدمة في  تراضات الرئيسيةاالف 
 

 يديةجير والقيمة التخرالتأجارات عقود ة إليدفقات النقدية المستقبليالت 

  معدل الخصم 
 

 ديةة التخرييموالق رجيقبلية إليجارات عقود التأالتدفقات النقدية المست
تحديد   المالتدفيتم  النقدية  عقود  ستقبلية إلقات  اجتأاليجارات  التي من  اسير  بواسطة ها من  تالملمتوقع  الطائرات    مستأجري 

الموق التأجير  )آاتفاقيات  االععة  في  تعديالت الحقة  تبارخذا  التدفقات    أي  تقدير  يتم  التأجير(.  عقود  المستعلى  قبلية النقدية 

استنادا   ديلتخرياللقيمة   من  15نسبة    إلىة  ش%  الطائر سعر  للتقدير  راء  طبقا   للسبالمحاات  في  عنه    فصحوالم  مجموعةي 

 . 2.6ضاح يإ
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 )تتمة(عدات ات ومطائرات ومحرك     4
 

 (تتمة) ات في االفتراضاتتخدام والحساسية للتغيرقيمة أثناء االسلتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب ااالف 
 

 م صخت الالمعد
تساب المتوسط  إن احالمال.  لتكلفة رأس    رجحمن المتوسط الم  وتتحدد  موعةالمجظروف    إلىد احتساب معدالت الخصم  ستني

المال   لتكلفة رأس  الدين وحقو   يراعيالمرجح  الكل من  الملكيةلكية.  مق  تكلفة حقوق  احتساب  ى عل  المتوقع  العائد  من  يتم 

بسدادها.    ةموعالمجتلتزم    التيو  اربحالتي تحمل  مد تكلفة الدين على القروض  . وتعت ةعلمجموااالستثمار من قبل مستثمري  

المتاحة بيانات السوق    إلىنادا   تاس   دوريا  تم تقييمها  الفردية والتي ي  من خالل تطبيق عوامل بيتا   القطاعاتاطر  مخ  إدراجيتم  و

 علنا. 
 

 االفتراضات  رات فيالحساسية للتغي

تحليل   اإلدارة  اأجرت  الرئيسية  االفتراضات  في  التغيرات  لتقييم  الدفترية الحساسية  القيمة  تتجاوز  أن  إلى  تؤدي  قد  لتي 

 : دناهأ، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض إضافي. ويتم تلخيص ذلك ا الممكن استردادهمبلغهللطائرات والمحركات والمعدات 
 

 5سبة الشهري بن تأجيرانخفاض إيجار عقد ال .% 

 5لتخريدية للطائرات بنسبة انخفاض القيمة ا.% 

 نقطة أساسية. 25دار ارتفاع معدل الخصم بمق 
 

 كافة االفتراضات األخرى ثابتة.  الحفاظ علىأعاله إلى التغير في أحد االفتراضات، مع  المذكورة تستند تحليالت الحساسية
 

   دفعات رأسمالية مقدما      5

 
2021 
 كويتي دينار

2020 
 دينار كويتي 

   

 304,396,402 162,874,986  ر كتوبأ 1في 

 155,872,696 1,557,001 إضافية مدفوعات 

 (242,191,776) (45,180,737) ( 4ومحركات ومعدات )إيضاح  اتئرطا إلىل يوحتال

 (57,354,432)     -  مدينين إلىل يوحتال

 2,152,096 (2,419,857)  تعديل تحويل عمالت أجنبية 
 ─────────── ─────────── 

 116,831,393 162,874,986 
 ═══════════ ═══════════ 

 

الرأسمال الدفعات  مقدتمثل  المدفما  ية  المرحلية    الطائمقالمسددة  وعات  شراء  بهذابل  المتعلق  االلتزام  إن  والمحركات.  ا رات 

 . 15إليضاح افي  مفصح عنه شأنال
 

  نونمدي    6
 2021 

 دينار كويتي

2020 
 ي ينار كويتد

   

 49,578,101  43,352,851  قود تأجير وصيانة دينو عم

 (21,646,630) (34,187,319)  ةتوقعمالئتمان الص خسائر ااقصا : مخصن

 ─────────── ─────────── 
  9,165,532  27,931,471 

 24,398,777       1,633,602  تصنيع جهة ستحقة من  م   أرصدة 

 2,369,266 1,281,756 ما  مدفوعات مقدما  ودفعات مقد

 2,585,599 3,236,700 آخرون  دينون م 

 ─────────── ─────────── 
 15,317,590 57,285,113 

 ═══════════ ═══════════ 
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 (تتمة) نونمدي    6
 

 التأجير والصيانة:  عقود الئتمان المتوقعة لمدينيا يلي الحركة في مخصص خسائر افيم
 

 2021 
 دينار كويتي

2020 
 يتي كوار ندي

   

 10,438,926 21,646,630 أكتوبر  1في  

 11,120,812 12,894,271 ةخسائر االئتمان للمدينين خالل السن   ص مخص 

 86,892 (353,582) بيةجنتعديل تحويل عمالت أ 

 ─────────── ─────────── 
 21,646,630 34,187,319 برسبتم   30في  

 ═══════════ ═══════════ 
 

 .21.1إيضاح من مان ضمخاطر االئتل تعرضل العلومات حون المع تم اإلفصاح
 

 النقد والنقد المعادل     7
 

 ما يلي:لتدفقات النقدية المجمع ا المتضمن في بيانالمعادل  نقدلنقد والا تضمني
 

 
2021 
 ويتيدينار ك

2020 
 دينار كويتي 

   

 27,853,416  32,150,621  مالية لدى مؤسسات أرصدةنقد و

 11,878,811  9,942,999  خ اإليداع(أشهر أو أقل من تاري 3ة األجل )رصيق بحاترام
 ─────────── ─────────── 

 39,732,227 42,093,620 المعادل  قد والنقدالن
 ═══════════ ═══════════ 

 

المرت األجلمثل  قصيرة  س  صفقات  ابحات  معامالت  في  األجل  دولية  قصيرة  بين تتراو  نسبةب  ربحدل  مع  تحققلع  ما    ح 

  (.سنويا   %2.45 إلى% 0.08: 2020) سنويا   %0.45 إلى% 0.08
 

 ال وعالوة إصدار األسهمأس المر    8
 

  المال رأس

   م عادي سه  952,093,482  عدد   من  2021سبتمبر    30كما في    والمدفوع بالكاملصرح به والمصدر  المال المن رأس  كويت

 . أسهم منحةكو قدا  ن سهم مدفوعللس فل 100يمة بق سهم عادي( 952,093,482 :2020)
 

 معالوة إصدار أسه

 .حة للتوزيعإن عالوة إصدار األسهم ليست متا
 

 جباري االحتياطي اإل    9
 

القانون الشركات ولوفقا    قبل  من ربح السنة  أدنى    كحد%  10نسبة    استقطاعتم  ي،  األم  للشركةالنظام األساسي  تأسيس وعقد 

أعضا و اإل  مجلس  ءمكافأة  مؤسسدارة  للتقحصة  الكويت  العلمي  ة  دعوضدم  العمالةريبة  والزكاة    م  االحتياطي   إلىالوطنية 

يجوز  إلجباريا الع.  السنللجمعية  اال  األمللشركة    ةويمومية  هذا  وقف  تقرر  االحتياطي  رص  وزيتجاعندما    ستقطاعأن  يد 

 .تكبد خسائرسنة نظرا للالل اخ اعاستقطء أي إجرام يتم ل . المصدر% من رأس المال 50 نسبة اإلجباري
 

يجوز   االحال  في  تياطي  استخدام  تأالخسائر    مبادلةإال  ال5  إلىتصل  بنسبة    أرباحع  وزيو  رأس  من  في  %  المدفوع  مال 

التي ال ب  السنوات  الربح  فيها  للتوزيع. ويتم رد  رباحهذه األ  سداد توزيعاتيسمح  القابلة  أي   بسبب عدم وجود االحتياطيات 

أس % من ر50  نسبة  ك، ما لم يتجاوز االحتياطيلالسنوات التالية بذي  ف  رباحدما تسمح األالحتياطي عنة من اخصوممبالغ م

   المصدر. المال
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  مؤسسات مالية إلىالمستحق  10

 
2021 

 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

   

 635,625,244   715,898,892   ائرات مقابل ط تمويل –مؤسسات مالية  إلى رصيد مستحق

 307,577,735   182,422,126   مونةمضغير يالت تمويل سهت
 ────────── ────────── 
 898,321,018 943,202,979 

 (9,151,205) (8,788,424) صا : أتعاب ترتيبات تمويل مؤجلة ناق
 ────────── ────────── 
 889,532,594 934,051,774 
 ══════════ ══════════ 

 

 ونة مضم يلترتيبات تموب بموج مالتزا

 :مدفوعاتلللية الحاقيمة الجانب  إلىاتفاقيات المستقبلية بموجب مدفوعات الالحد األدنى من فيما يلي 

 2021     2020 

الحد األدنى من   
 المدفوعات 

القيمة الحالية 
 للمدفوعات 

ن ى مالحد األدن 
 ات مدفوعال

  يةالالقيمة الح
 مدفوعات لل

 دينار كويتي  كويتي ر دينا  كويتيدينار  كويتيدينار  

      

 73,481,101 97,777,789    118,253,344   146,891,554   حدةا سنة و   ل خال 

 387,183,613 455,635,240   448,013,417   520,958,436   س أكثر من خمس سنواتبعد سنة واحدة ولكن لي 

 174,960,530 190,311,982   149,632,131    178,089,119   واتسن  5بعد  

 ──────────

─ 
──────────

─ 
 ──────────

─ 
──────────

 635,625,244 743,725,011   715,898,892 845,939,109   فوعات مد ال ن  األدنى م حد  إجمالي ال  ─

     - (108,099,767)     -  (130,040,217) لغ تمثل رسوم تمويل ناقصا: مبا 

 ──────────

─ 
──────────

─ 
 ──────────

─ 
──────────

 635,625,244  635,625,244    715,898,892    715,898,892   مدفوعاتال   ية للحد األدنى من القيمة الحال ─

 ══════════

═ 
══════════

═ 
 ══════════

═ 
══════════

═  

 ريكي. األم بالدوالر هاجادرم إتي( و4)إيضاح الطائرات  لقاء انضمكفولة بم  يلالتموت فة تسهيالإن كا
 

  :لتمويلاأنشطة  من الناتجة  وباتمطلالفي التغيرات فيما يلي 

 
 

 توبر  أك 1
2020 

 دية دفقات نقت
 واردة   

 تدفقات نقدية 
 صادرة  

تعديل تحويل  
 جنبية عمالت أ

 سبتمبر   30
2021 

 

 ار كويتيدين يتيدينار كو ر كويتيادين دينار كويتي ر كويتيدينا
 

     

ت  مؤسسا إلى تحقالمس

 898,321,018 (14,013,300)  (161,259,201)  130,390,540 943,202,979  اإلجمالي ب –لية ما

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

لي المطلوبات من إجما

 ل  تمويالأنشطة 
  
943,202,979 

  
130,390,540 

  
(161,259,201) 

 
(14,013,300) 

 
  898,321,018 

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

 

 بر توأك 1
2019 

 دية دفقات نقت
 واردة  

 تدفقات نقدية 
 صادرة  

تعديل تحويل 
 جنبية عمالت أ

 سبتمبر  30
2020 

 

 ار كويتي دين ي دينار كويت كويتي ار دين دينار كويتي  ر كويتي دينا

 

     

ات  مؤسس ىإلالمستحق 

 943,202,979 5,629,416 (169,197,433) 310,534,213 796,236,783 الي اإلجمب –مالية 
 

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

إجمالي المطلوبات من 

 943,202,979 5,629,416 (169,197,433) 310,534,213 796,236,783 تمويل ال أنشطة

 ══════════

═ 
══════════

═ 
═══════════ ══════════ ══════════

═  
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 ان ت ضميناتأم 11
 

تأ  التأجالم   المبالغ  الضمان  ميناتتمثل  لعقود  المستأجرين كتأمين طبقا  قبل  السدفوعة من  التأمينات تستحق    إلى داد  ير. وهذه 

 ر.جرين بعقود التأجيتأالمسضي من قبل لمراللتزام الما يخضع أجير بعقود الت سريان هاءالمستأجرين عند انت
 

 ومخصصات حتياطي صيانة ا 12

   يفالرصيد  
 توبر  أك 1

 افات  إض 2020
/   فراجاتإ

 استخدامات 
تعديل تحويل  
 عمالت أجنبية 

 الرصيد في 
 سبتمبر   30 

2021 

 دينار كويتي يكويت ينارد دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

      

 100,564,719 (1,909,369) (37,815,116) 11,773,970 128,515,234 نةاحتياطي صيا

 21,105,300 (355,807) (2,487,439)  - 23,948,546 يلة قثمخصصات صيانة 

 3,952,445 (67,990) (1,160,296) 725,880 4,454,851 مخصصات إعادة تأجير

 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
 125,622,464 (2,333,166) (41,462,851) 12,499,850 156,918,631 اإلجمالي

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

 الرصيد في   
 أكتوبر  1

 إضافات   2019
إفراجات /  
 استخدامات 

تعديل تحويل 
 مالت أجنبية ع

 في  الرصيد
 سبتمبر  30 

2020 

 يتي ينار كود ويتي ار كدين كويتي  اردين نار كويتي دي كويتي  دينار 

      

 128,515,234 878,067 (13,087,886) 16,529,709 124,195,344 طي صيانةتيااح

 23,948,546 168,131     -     - 23,780,415 خصصات صيانة ثقيلة م

 4,454,851 15,730 (450,402) 3,196,390 1,693,133 أجيرمخصصات إعادة ت

 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
 156,918,631 1,061,928 (13,538,288) 19,726,099 149,668,892 ليجمااإل

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

 ى وبات أخر مطل 13

 2021 
 دينار كويتي

2020 
 ي دينار كويت

   

 1,186,519  1,926,406  مقدمالمة غيلي مست أجير تشود تعق إيرادات

 3,793,179 3,954,004  روفات مستحقة مص

 628,001  898,652 زامتأمينات الت

 1,233,205  1,328,509  خدمة  مكافأة نهاية ال

 ب ائالعمالة الوطنية والزكاة وضر ضريبة دعمالكويت للتقدم العلمي و مؤسسةحصة 

 269,720 29,928 ةأخرى مستحق

 7,369,046  9,637,305 خرون ون آدائن
 

────────── ────────── 

 

17,774,804 14,479,670 
 

══════════ ══════════ 
 

 عقود تأجير تشغيلي  إيرادات 14
 

  788,237,716:  2020)  دينار كويتي  826,742,832  بمبلغ  المستحق   يالمستقبل  يرعقود التأج  ر إيجامن    ألدنىالحد ا  قدريُ 

 :القبض كما يليستحق يهو  ( ودينار كويتي

 2021 
 تيكوي ناردي

2020 
 ينار كويتي د

   

 104,709,668   96,935,891  ل سنة خال   مستحقة   إيرادات 

 379,539,274   363,028,958  خمس سنوات  إلى ة  الل سنة واحد خ   تحقة س م  إيرادات 

 303,988,774   366,777,983  د خمس سنوات بع   ستحقة م  إيرادات 
 ────────── ────────── 
 826,742,832 788,237,716 
 ══════════ ══════════ 
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 التزامات رأسمالية 15
 

الهنا محتملة  ك  بمبلغ  ئرات ومحركبشراء طا  تعلق تتزامات  ) دين  1,003,948,967ات  كويتي   967,995,400:  2020ار 

  .(21.2و 5 ييضاح( )إار كويتيدين
 

 ملةمحتات وبطلم 16
 

 11,859,538:  2020دينار كويتي )  5,466,238غ  بمبل  حتملةملوبات  مط  وعةالمجم، كان لدى  2021سبتمبر    30كما في  

أي مطلوبات  عنها    تجنتوقع ان يالمغير  من  والتي    ،يسياق األعمال العادئتمان ناتجة ضمن  خطابات ابتعلق  ت  ( ويتيدينار ك

 .يةماد
 

 ة عالق ت ف ذامع أطرا معامالت 17
 

التي   والشركات  األمظفي اإلدارة العليا للشركة  وة وماإلدار  ء مجلسوأعضا  سيينساهمين الرئيالممثل األطراف ذات عالقة  ي

أو  يسي عليها  عي طرون  سيطرةمارسون  ملموم  ليها  تأثيرا   أو  الموافقشتركة  يتم  سياساتسا .  على  هذه  سعير  توط  وشر  ة 

 .األمكة  ارة الشرقبل إد المعامالت من
 

 لمجمعة هي كما يلي: ية ات المالالبيانمتضمنة في اات عالقة الإن المعامالت الهامة مع أطراف ذ
 

 ي المجمع: بيان المركز المال

 
 البنك 

 ويتي كدينار 

اف أخرى  أطر
 قة * ذات عال

 دينار كويتي 
2021 

 دينار كويتي

 بنك ال

 تي دينار كوي

أخرى   أطراف
 ذات عالقة * 

 يتي ينار كود
2020 

 تي ويار كدين
       

 16,854 43 16,811  193         - 193 ** مدينون 

 38,440,702  1,842,549 36,598,153  35,281,223       - 35,281,223   ادلمعد نقد ونق

مؤسسات   إلىمستحق ال

 149,204,914     - 149,204,914 142,671,216     - 142,671,216 مالية

 1,032,661     - 1,032,661 440,085     - 440,085    مطلوبات أخرى *** 
 

 :علمجمبيان الدخل ا

 
 البنك 

 ار كويتي دين

ى  رأطراف أخ
 قة * ذات عال
 تي دينار كوي

2021 
 دينار كويتي

 البنك 

 يتي دينار كو

  ف أخرىأطرا 
 ذات عالقة* 
 دينار كويتي 

2020 
 نار كويتي دي

       

 481,160 32,914 448,246 50,393 856 49,537 رابحة  م إيرادات

 6,576,243 - 6,576,243 6,458,781 - 6,458,781 تكاليف تمويل 
 

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

   : ةدارأعضاء مجلس اإليا وة العلإلدارفآت امكا

   

 500,189 557,573 األجل   قصيرة رواتب ومزايا أخرى 

 129,459 118,881 ة الخدمة نهايمكافأة 

 24,000     - س اإلدارةمجل افأة أعضاءمك

 ──────── ──────── 

 676,454 653,648 

 ════════ ════════ 
 

 للبنك.  ات تابعةركت عالقة شذا األخرى مثل األطرافي *

 ة مستحقة.رابح م إيرادات يمثل المدينون**

 للبنك. ستحق السدادتُ التي حقة لمستات األخرى تكاليف التمويل امطلوبثل ال*** تم
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 بات يل استحقاق الموجودات والمطلوتحل 18
 

ل والمدينين على  قد المعادالنقد والن  . تم تحديد استحقاقالمجموعةموجودات ومطلوبات  اق  حقتاس  لي قائمةاالتلجدول  يلخص ا

  اتلطائرتحديد قائمة استحقاق ا  ويتمدي.  تاريخ االستحقاق التعاق  إلى  المجمعة  اليةالم  ت البيانامن تاريخ  قية  فترة المتب أساس ال

 ستحقاقاتارة لتسييل تلك الموجودات. قد تختلف االر اإلدتقدي   سساألى  قدما عالية مات الرأسمدفعوالمحركات والمعدات وال

ية إضافاللتزامات سواء بدفع مبالغ  داد افي س  قد يكون لهم الحقضين  ألن المقتراالستحقاقات المبينة أدناه نظرا    الفعلية عن

 غرامات أم ال. ك
 

 سبتمبر:  30وبات في مطللوجودات والي قائمة استحقاق المفيما ي
 

 2021ر  ب تم ب س   30
 أقل من 

 سنة واحدة 

 أكثر من 
 وع المجم  سنة واحدة 

 

 ر كويتيدينا ار كويتيندي ار كويتيدين

    الموجودات

 1,150,098,985  1,150,098,985     -  حركات ومعداتئرات وم طا 

 116,831,393   112,215,383  4,616,010  الية مقدما  رأسم عات  دف 

 15,317,590   - 15,317,590   نونديم 

 42,093,620  - 42,093,620  معادلال نقد  ال نقد و ال 
 ────────── ────────── ────────── 

 1,324,341,588 1,262,314,368 62,027,220 داتجوإجمالي المو

 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

    المطلوبات 

 889,532,594  695,086,077  194,446,517   ةمالي   سسات مؤ   إلى المستحق  

 15,620,085  14,521,024  1,099,061 تأمينات ضمان

 125,622,464  116,759,913   8,862,551   ومخصصات  طي صيانة احتيا

 17,774,804   1,885,928  15,888,876   مطلوبات أخرى

 ────────── ────────── ────────── 

 1,048,549,947 828,252,942  220,297,005 إجمالي المطلوبات
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 قل من أ 2020سبتمبر    30
 سنة واحدة 

 من  أكثر
 المجموع  سنة واحدة 

 

 نار كويتي دي كويتي  ردينا كويتي  دينار

    جوداتالمو

 1,161,111,356  1,161,111,356      - حركات ومعداتت وم ائرا ط 

 162,874,986  139,446,861 23,428,125  أسمالية مقدما  دفعات ر 

 57,285,113      - 57,285,113 مدينون

 39,732,227       - 39,732,227 معادلل ا نقد  ال نقد و ال 
 ────────── ────────── ────────── 

 1,421,003,682 1,300,558,217 120,445,465 إجمالي الموجودات 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

    بات والمطل

 934,051,774  714,058,501 219,993,273  يةمال   سات مؤس   ى ل إ ق  المستح

 11,526,570  10,410,933 1,115,637  مانتأمينات ض 

 156,918,631 148,193,041 8,725,590   مخصصاتو   احتياطي صيانة 

 14,479,670 2,071,746 12,407,924 خرىت أ ا مطلوب 
 ────────── ────────── ────────── 

 1,116,976,645 874,734,221 242,242,424 اتب طلو ي الم جمال إ 
 ══════════ ══════════ ══════════ 
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 علومات القطاعاتم 19
 

   غرافية.قطاعات ج خمستنتظم ألغراض اإلدارة في  المجموعةذلك، فإن  . ومعتائراالط قطاع تأجير هوو؛ واحدطاع أعمال بصورة رئيسية في ق وعةالمجمتعمل 
 

 
 الشرق  

 موعالمج أفريقيا كاأمري روباوأ سياأ سطاألو

 ار كويتيندي دينار كويتي دينار كويتي يتيدينار كو دينار كويتي دينار كويتي 2021مبر سبت 30
       

 100,748,819  945,597   11,408,149   6,977,591   58,915,690   22,501,792   ت ااعالقط إيرادات
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

لس اإلدارة ضاء مجكافأة أعمقبل  اتقطاعنتائج ال

 (23,777,392)  34,851  (626,737)  1,397,821  (13,577,277)  (11,006,050)    بائوالضر
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 1,324,341,588     -         234,607,561   163,373,589 515,538,702   410,821,736   مجموع الموجودات

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

 1,048,549,947 1,497,967   108,082,113  69,509,593  393,109,731 476,350,543 ت جموع المطلوبام

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

       : ات األخرىقطاع المعلومات 

 50,527,113 732,464  5,905,511 2,864,796  24,250,090 16,774,252  الك االسته
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 34,434,469  97,238  3,552,992  2,116,946  13,884,891 14,782,402  ل تكاليف تموي
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 12,894,271 - 1,598,624 - 11,476,433 (180,786) نللمديني ئتمان المخصص خسائر ا
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 121,361,181    -  76,446,255  29,478,445     -  15,436,481  يسمالإنفاق رأ

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
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 )تتمة( طاعاتمعلومات الق 19

 
 الشرق  

 جموعملا ريقياأف أمريكا أوروبا أسيا األوسط

 دينار كويتي دينار كويتي ويتيار كدين دينار كويتي تيينار كويد يتيدينار كو 2020بر سبتم  30
       

 119,360,601 2,753,010 13,048,097 5,902,041 69,664,606 27,992,847   اتالقطاع يراداتإ
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

جلس اإلدارة م ة أعضاءقبل مكافأ تانتائج القطاع

 (9,620,505) (18,610) (10,619) 2,127,946 9,829,278 (21,548,500) ضرائبوال
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 1,421,003,682 25,522,403 209,247,495 179,748,986 576,351,557 430,133,241 لموجوداتمجموع ا
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,116,976,645 22,388,632 85,124,461 53,523,016 444,930,650 511,009,886 ات مجموع المطلوب
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

       : رىالقطاعات األخمعلومات 

 48,070,147 1,278,919 4,931,121 1,944,078 24,787,022 15,129,007 االستهالك  
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 37,079,787 229,741 2,506,077 1,449,852 16,266,990 16,627,127 مويل تكاليف ت 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 11,120,812      - 3,777,401 251 6,944,685 398,475 االئتمان للمدينينخسائر مخصص 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 376,694,411 - 106,398,584    42,992,700     - 227,303,127 رأسمالي إنفاق
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
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 المالية دوات القيمة العادلة لأل 20
 

 الية. ات الممطلوبة واليماللا موجوداتتتكون األدوات المالية من ال
 

  ؤسسات مإلى  ة  قمبالغ المستحال  مالية منلوبات ال. وتتكون المطالمدينينو  النقد والنقد المعادل  من  اليةتتكون الموجودات الم

 ان والمطلوبات األخرى.مالية وتأمينات الضم
 

 . ةيدفترال ية عن قيمتهامادالية ال تختلف بصورة  ات الملقيمة العادلة لألدوإن ا
 

 ةالي األدوات الم   ة مخاطر إدارات  وسياس   أهداف        21
 

المخاطر س والمراقبة المستمرة وفقا  لحدود  يا والق  حديد ار بطريقة الت تُد ر  المخاط لكن هذه    المجموعة أنشطة    في   المخاطر   كمن ت 

تحمل كل وي  باح راأل   قي حق في ت   المجموعة ر  الستمرا قة في إدارة المخاطر ذات أهمية كبيرة  الطري  ن هذه إ  والضوابط األخرى. 

تمان االئ  لمخاطر   جموعة الم تتعرض   . ا أو به   لمخاطر فيما يتعلق بالمسئوليات المنوطة به ل   رضية التع سئولعة م فرد بالمجمو 

السوق  ومخاطر  السيولة  تنقسم   ، ومخاطر  معدالت  م   إلى  التي  أسعار   الربح خاطر  المعامال،  األسهم   ومخاطر  إن  ت حيث 

ال تتضمن   . حقوق ملكية أدوات    أي    تملك وال بالعملة الرئيسية  اجها  در إ يتم    ة ع جمو لم ا دى  ل   والمطلوبات الجوهرية دات  وجو لم ا و 

من   ة هذه المخاطر اقب تم مر ييا والقطاع.  التغيرات في البيئة والتكنولوج  مخاطر األعمال مثل  طر المستقلة لمخا ة مراقبة ا ملي ع 

 . وعة المجم دى  ل   ة يجيخالل عملية التخطيط االسترات 
 

الرئيس  مطلوبات ال تتضمن   والمطل مؤ   إلى المستحق    وعة مجم ل ل   ية المالية  الضمان  وتأمينات  مالية  األخرى. وسسات  إن    بات 

مثل ات مالية  موجود عدة    المجموعة لدى  .  المجموعة لية هو توفير التمويل لعمليات  وبات الما ن هذه المطل سي م غرض الرئي ل ا 

المستجدات   إلى ستنادا  ات إدارة المخاطر ا سياس و   اف بة وإعادة تقييم أهد لى مراقع تعمل اإلدارة    . دينين م لا و النقد والنقد المعادل  

الم  بفيروس ت الحالية  أ   يتم   لم   . 19-كوفيد   علقة  تغإجراء  المخاطر خال   يرات جوهرية ي  إدارة  أهداف وسياسات  السنتين  في  ل 

 .2020ر  سبتمب   30و  2021سبتمبر   30ين في  منتهيتال 
 

ال المسؤو   موعة المج دارة  إ ى  ل تتو  وضع    كاملة لية  ومبادئ  واعتم خاطر  الم   دارة إل امل  ش ل ا   منهج ال عن  استراتيجيات  إدارة  اد 

 إيجاز أدناه.ة كل نوع من هذه المخاطر الموضحة ب سات إدار تماد سيا واع   جعة مرا ب  جموعة مال إدارة    قوم لمخاطر. ت ا 
 

  ئتمان اطر اال مخ  21.1
 

يؤدي   مما  برم مع عميل عقد م   أو   ةي مال بموجب أداة    ه ات تزام فاء بال الو   عن ابل  مق  طرف ز  ج ع ر  اط مخاطر االئتمان هي مخ إن  

 .ين والمدين  المعادل د والنقد  النق على    تمان الئ لمخاطر ا   ة المجموع عرض  تت  مالية.   ة رسا خ   تكبد   إلى 
 

وجودات ة لكل فئة من المفتري د ل ة ا ن في تاريخ البيانات المالية المجمعة القيم الئتما لتعرض لمخاطر امن ا حد األقصى  يعادل ال 

 : كما يلي   المالية 
 2021 

 ويتيار كدين

2020 
 كويتي  دينار

   

 39,732,227 42,093,620 معادل النقد والنقد ال

 54,915,847 14,035,834 مدينون* 
 ──────── ──────── 

 56,129,454 94,648,074 
 ═══════ ═══════ 
 

 2021بر  سبتم   30هية في  لمنتنة ا لس ويتي ل دينار ك   1,281,756  الدفعات مقدما  بمبلغو   ما  دمق   * ال يتضمن المدينون المدفوعات

 . ( دينار كويتي   2,369,266:  2020) 
 

 ن والمدين 

األفراد ومراقبة من  عمالء  طريق وضع حدود ائتمانية لل الئتمان فيما يتعلق بالعمالء عن  للحد من مخاطر ا   وعة المجم تسعى  

 .ة ائم الق   ين لمدينا   أرصدة 
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 (تتمة )  الية دوات الم األ   طر ة مخاإدارات  وسياس   أهداف       21
 

 (تتمة )  ئتمان اطر اال مخ 21.1
 

 (تتمة )ن  المدينو

والتي  وقعة  لقياس خسائر االئتمان المت  9الية  ي للتقارير الملدولار امن المعية الواردة ضالمبسط   الطريقة  لمجموعةابق  تط

فيهاتست خسامب  عين  لكافة  على    ةوقعمتئر  خصص  األداة  عمر  ذلك و  .ينالمدين  أرصدةمدى  في    المجموعة  أخذت،  مع 

تأثير  اعتبا الع  19-كوفيد  فيروسرها  العلى  تؤوامل  قد  مخاطتي  على  االثر  العمئتمر  لقاعدة  مخاطر  ان  ذلك  في  بما  الء 

بمراعاة وضع كل    المجموعةقامت    ية،الحال  السنةعمل فيها العمالء. خالل  تي يال والدولة البقطاع األعمعثر المرتبطة  الت

   .سدادالفترات في تمديد لبعض العمالء ت وأتاح فرديبشكل  عميل
 

 موتقلقانون.  اذ  فاإن  لنشاطر من سنة وال تخضع  ألكث  سدادالفي  لتأخر  احالة  في    يننالمدي  أرصدةورة عامة، يتم شطب  بص

ت اقانط  من  العديد   ء فيحيث يتواجد العمال،  ا  منخفض  ا  ركزتنه  لى إع  بالمدينين  تعلقتركز المخاطر فيما ي  بتقييم  وعةالمجم

 . حد كبير  إلىون في أسواق مستقلة كما يعملعمال األعات وقطاختصاص اال
 

ر السنة،  بعض    وعةلمجما أت  خالل  أشار    ينالمدين  رصدةأأن  مما  اساحتمعدم    إلىمتعثرة  بالغ للم  المجموعةالم  تالية 

وبالتالي،  القائمة.  االئتمان  مخصص    دارةاإلت  ل سج  التعاقدية  المدينيخسائر  كويتي  12,894,271غ  بمبلن  مقابل    دينار 

 (. دينار كويتي 11,120,812: 2020)
 

 دل المعاوالنقد د النق

 اننقد والنقد يخضعن اللى الرغم من أعوهرية.  ة جبصور  االئتمان عن النقد والنقد المعادلخاطر  لم  مجموعةالض  تتعرال  

خفاض القيمة المحددة  ان  خسائرأن    إلى  اإلدارة  تهتان،  9  يةعيار الدولي للتقارير المالبالمواردة  المة  يالقلمتطلبات انخفاض  

ل  من قبناسبة محددة  اف مقابلة ذات تصنيفات ائتمانية مطردى ألب لفي الغا  رصدةذه األفاظ بهحتحيث يتم اال  جوهريةغير  

 لمية.لعاني اتصنيف االئتماكاالت الو
 

 لةيو سال   مخاطر   21.2
 

تدير  . للوفاء بالتزامات تتعلق بأدوات مالية   وال األم صعوبة في توفير    ة مجموع ل ا مخاطر بأن تواجه  إن مخاطر السيولة هي  

سسات مالية مؤعدة لدى   ألجل يرة ا لنشطة للتدفقات النقدية وتسهيالت التمويل قصرة ا إلدا يق ا خاطر عن طر هذه الم موعة لمج ا 

المرابحات ق و  االستحقاق ق م مرا يت  وال من عملياتها.  األم ل والحصول على  األج   ة يرص االستثمار في  قائمة  قب   بة  إدارة من  ل 

  ية. ف ولة كا ي حتفاظ بس الشئون المالية لضمان اال 
 

عمليات ومن ال   ج من والنقد النات   األسهم  صدار الل إ ( من خ15)إيضاح    اتما يتعلق بشراء الطائر امات في لتز ل اال ف يتم تموي سو 

 نقدية.قات  تدف   لى إ   حاجة التي سيتم الترتيب لها مع ظهور ال كية و نبال خالل القروض  
 

التي تتضمن المتوقعة    ة لتدفقات النقديا كس  ويع   المجموعة   لدىمالية  بات ال ول المط ب   الخاصة التالي قائمة السيولة  يلخص الجدول  

 .هذه المطلوبات المالية   مر دى ع م ستقبلية على  ويل الم التمكلفة  مدفوعات ت 
 

 المجموع سنوات 5من أكثر  اتسنو 5 إلى 1 شهرا 12 إلى 3 أشهر 3الل  خ 2021بر  سبتم   30

 ر كويتينادي يتيينار كود ر كويتيدينا دينار كويتي ار كويتيدين 
      

ات مؤسس   إلى ستحق  م ال 

  1,016,389,846    175,542,267    616,391,692    166,123,393   58,332,494 مالية

 15,620,085  9,005,778   5,515,246   351,319  747,742  ينات ضمانتأم

)باستثناء   مطلوبات أخرى 

التأجير عقود    يرادات إ 

 15,848,398 1,328,509 557,420  12,452,770   1,509,699  ما (لي المستلمة مقدالتشغي 
 

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

 1,047,858,329 4185,876,55  622,464,358   278,927,481   539,960,58 إجمالي المطلوبات
 ════════ ════════ ═════════ ════════ ═════════ 

  1,003,948,967      427,094,063      565,782,514         11,072,390 - ةالي التزامات رأسم 

 
════════ ════════ ═════════ ════════ ═════════ 
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 (تتمة )  الية األدوات الم   ة مخاطر إدارات  وسياس   هداف أ        21
 

 (ة تتم )  لة السيو   مخاطر   21.2
 

 عمجموال سنوات 5كثر من أ سنوات 5 إلى 1 شهرا 12 إلى 3 أشهر 3ل خال 2020سبتمبر  30

 ويتيار كدين دينار كويتي دينار كويتي تيدينار كوي يدينار كويت 
      

 1,063,956,572 190,311,976 620,462,579 225,824,372 27,357,645 مؤسسات مالية  إلى مستحق  ال 

  11,526,570  3,443,756 6,967,178  356,617            759,019  ات ضمانتأمين 

اء )باستثن   ى مطلوبات أخر 

 التأجير   عقود   إيرادات 

 (تلمة مقدما  التشغيلي المس

 

 
  2,645,547 

  

 
8,575,858 

 

 
  659,407 

 

 
1,412,339 

 

 
     13,293,151 

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

 1,088,776,293 195,168,071 628,089,164   234,756,847 30,762,211   لي المطلوباتما إج 

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

 967,995,400    551,876,205 383,882,899    30,778,125   1,458,171    ة مات رأسمالي التزا 

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

 

  مخاطر السوق   21.3
 

مخاط  هي  السوق  مخاطر  قيمة  إن  تقلب  للتغين   أصل ر  متر تيجة  في  مثل ات  السوق  وأسعار صرف لر ا   دالت مع   غيرات  بح 

ى عل   مل تؤثر درة له أو عوا و الجهة المص الفردي أ   ثمار ت س االتتعلق ب   ات عن عوامل ه التغير العمالت األجنبية سواء نتجت هذ 

 السوق.  في   اولة د المت رات  جميع االستثما 
 

 بحمخاطر معدالت الر   21.3.1

ال  معدالت  مخاطر  احت تنتج  من  تؤ   ية الم ربح  في  أن  التغيرات  العادلة رب ال الت  معدثر  القيمة  أو  المستقبلية  الربحية  على  ح 

 .م األ الشركة  ئون المالية ببل إدارة الش لربح من قت ا ال دمع   ار مخاطرتد  المالية. لألدوات  
  

 التي تحمل ربحا متغيرا.ت الربح على الموجودات والمطلوبات  معدالطر لمخا   موعة المجتتعرض  
 

 .طر معدالت الربح خا لم   وعة مجمال تفاصيل تعرض   ل التالي و يوضح الجد 
 

ربح إن   خسارة   حساسية  تأث   لمجموعة ا   لدى   سنة ل ا   أو  ا هي  ا يلتغ ير  الربح  لمقد رات  معدالت  في  الماليةل ل رة   موجودات 

 . المجمعة   المالية   البيانات في تاريخ    بها كما حتفظ المبات المالية  مطلووال 

 
 في  لتغيرا

 سية النقاط األسا

 على التأثير  
 السنة ربح)خسارة( 

 ار كويتيندي
   

 50,011± 25± 2021سبتمبر    30
   

 50,431± 25± 2020سبتمبر  30
 

 ماثل.مت كون على أساسبح ستللحركات في معدالت الرية  سلحسااإن 
 

 دات جوالمو  مخاطر   21.3.2

الطائرات إعادة تأجير    مخاطر ل   المجموعة تعرض  ت  انخفاض   وفي جير.  تأال د  و عق  فترات ية  نها في    سطولها أفي    أو بيع  حالة 

ها قد تؤثر على ن، فإ يلة طو الظروف لمدة   تلك ر ا تمر في حالة اس . و فقا لذلك و  أجير ت ال ، قد تتراجع معدالت ب على الطائرات ل لط ا 

برة ا خ لديه   المجموعة ارة  إد إن    .القيمة   في   انخفاض  مصروف احتساب    إلى د تؤدي  وق   سطول األ في    ات سوقية للطائر ال   يمةالق 

 ر.ذه المخاط الحد من هت  لمتطلباوفقا   وإعادة تسويق أو بيع الطائرات    ول طإلدارة األس   ن الطيرا   ة صناع في  مناسبة  
 

 يمكن أن  تدهور كبير في هذا القطاعي  أ إن  ي. ار ة الطيران التج رة لصناع ستم وة المالية الم لى الق إ بشكل كبير  المجموعة  د ستن ت 

تأثيرا  سلبيا    له  انخفا   وعة مجم ال على  يكون  الطلب ع من خالل  الطائرات ف ض  أو  األ   ي لى  السوق  انخفاض سطول و/   أسعار 

  ي بمراجعة شكل دور ب   موعة لمجا   تقوم   . خدام الطائراتمعدالت عدم است زيادة  و داد  س ال   عن   ينتأجرالمس  عجزت  فاع حاالارت و 

بها المرتب   والموجودات للطائرات    دفتريةلا  ة يم لق ا  ال وكاف   والمخصصات   مستحقات ال   كفاية و   ن ي المدين  أرصدة و   طة  التي ة  بنود 

  اله. المذكورة أع   وحاالت عدم التأكد لمخاطر  ل ض  ر تتع 
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  ل ما دارة رأس ال إ      22
 

ل الجيدة لدعم األعمال التي تقوم أس الما ر الت  ان المحافظة على معد ضم   هو   مجموعة ال مال  أسدارة ر من إ   الرئيسي   هدف ال إن  

    ن. و ساهمليها الم ع ل  أعلى قيمة يحص   ق وتحقي بها 
 

ا على رأ هو صافي الدين مقس و  االقتراض باستخدام معدل   ال لم رأس ا   لمجموعة ا ب  تراق  ستحق لم ا   وعة م مجل ا ج  س المال. تُدر وم 

ناقصا   زائدا / رأس المال إجمالي حقوق الملكية    من تض دل. ي المعا نقد  النقد والاقصا   ن ن ضمن صافي الدي   ت المالية المؤسسا   إلى 

 مالت األجنبية. الع يل  تياطي تحو اح 

 

 

2021 

 ينار كويتيد

2020 

 ينار كويتيد

   

 934,051,774 889,532,594 مالية  مؤسسات   إلى مستحق  ال 

 (39,732,227) (42,093,620) لمعادلد والنقد ا النق   : صا ق نا 
 ────────── ────────── 

 894,319,547 847,438,974 الدين صافي  
 ────────── ────────── 
   

 304,027,037 275,791,641 حقوق الملكية   الي إجم 

 (17,110,807) (12,652,803) احتياطي تحويل عمالت أجنبية  : عديل ت 
 ────────── ────────── 

 286,916,230 263,138,838 مالرأس ال 
 ────────── ────────── 

 3.12 3.22 االقتراضل  معد 
 ══════════ ══════════ 
 

 19-كوفيد روسفي  تأثير 23
 

 ابير تد أثرت الوقد  .  العدوى ت  من حاالبير  وقوع عدد كمع    2020  سنة تسارعة في  م   ت ا تطور  19-كوفيد   فيروس   تفشيشهد  

 .وهرية ج بعدة طرق    موعة ج الم ل  ما أع و   قتصادي اال لنشاط  س على ا ء الفيرو حتوا الكومات  لح ا مختلف  ذتها خ ات   التي 
 

 :يلي كما هو ةوعمجماللى ع 19-كوفيدفيروس ل ا  المعروف حالي يرالتأثإن 
 

 ر كويتي. ادين 12,894,271قيمة ب للمدينينئتمان الا خسائرمخصص  قُدر 

  ي. دينار كويت 17,309,593 بمبلغ لمعداتت واركاوالمح راتيمة الطائقخسائر انخفاض قُدرت 
 

الطيران للترتيب    ركاتمن ش  تواصل مع عمالئهاال  تباقي عن طريقبشكل اس  19-كوفيدر جائحة  تأثي  مع  المجموعة  تعاملت

ا مدفوعات  بعض  حتى  لتأجيل  تقديمإليجارات  ع  م   تقلوانفس  في  تواصل  ال  إلىضافة  باإل  النقديةات  دفقلتلإعفاء    يتم 

لتأجيل بعض مدفوقرضالم للترتيب  اين  ا  ات توياض مس فانخ  تأثيرات  من  يففللتخلقروض  عات  النقدية  إليجارية التدفقات 

كما  .  ئها من شركات الطيرانمن عمال   8ل سداد اإليجارات مع  اتفاقيات لتأجي  ةوعجمالمأبرمت  قد  وركات الطيران.  من ش

  إلى المؤجلة  بالغ  لما ل  ات أصوتستحق مدفوع  وضقر  6  مقابلروض  غ القلمبايل سداد أصل  فاقيات لتأج ات  ةالمجموعبرمت  أ

 ميل فائدة على المبالغ المؤجلة. شهرا  مع تح  24 - 3مدى فترة تتراوح ما بين  علىن المقرضي
 

  تقييم اللمن خ المجموعةعلى  دياتتلك التح ها تأثيربارعتاإلدارة في ا  أخذت، لتحدياتلمنطوية على اانظرا  للبيئة الحالية 

 لية:ضوء االفتراضات التافي   ةبلمقال على مدار السنة  ةموعمجلل درةالصاو ةالواردة التدفقات النقدي كافة
 

  ادل المتاحوالنقد المعالنقد 

 القروض تة المتاحة من تأجيالسيولال 

  مبيعات الطائرات المتوقعة 

 ا  قديود التأجير الملزمة تعاواردة لعقدية النقلتأجيل بعض التدفقات ا 

 االت التزامالكة  لمتوقعا  الصادرة  لنقديةدفقات  الدافة  التأت  وعقود  الجين  وتعاقدير  والمصية  البيع  روفات مصروفات 

 الثني عشر شهرا  التالية. رة افتلة ية واإلداريالعموم
 

ا  تي تعتزم اتخاذه للك اتا وجراءات التي اتخذتهأن اإل، ترى اإلدارة  احة حاليا  هذا التحليل وكافة المعلومات المت  إلى استنادا   

  مناسبة لسيولة  ستويات من استظل هذه المتها عند استحقاقها ومازاالتيولة كافية للوفاء بسحصول على  ال  عةمجموضمن للست

 ية.مرارلمالية المجمعة على أساس مبدأ االستات اداد البيانإلع

 




