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 )تتمة( رأس المال والجمعية العمومية السنوية -5
 

البيانات للشركة األم  الجمعية العمومية السنويةالمساهمون في  اعتمد، 2019يناير  2الحقاً لفترة المعلومات المالية وبتاريخ 

% للسنة المنتهية في 10 بنسبةتوزيعات أرباح نقدية  تم اعتماد، كما 2018سبتمبر  30المالية المجمعة للسنة المنتهية في 

. كما اعتمد دينار كويتي 9,520,935فلس للسهم بإجمالي مبلغ  10 بما يمثلالقيمة االسمية لكل سهم ب 2018سبتمبر  30

دينار كويتي للسنة  180,000عية العمومية السنوية للشركة األم مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ المساهمون بالجم

  .2018سبتمبر  30المنتهية في 
 

 التزامات رأسمالية -6
 

: 2018سبتمبر  30دينار كويتي )1,604,202,959فيما يتعلق بشراء طائرات ومحركات بمبلغ  رأسمالية التزامات توجد

 .دينار كويتي( 1,693,223,940: 2018 مارس 31دينار كويتي و 1,672,763,184
 

 محتملةمطلوبات  -7
 

بخطابات اعتماد ناتجة ضمن السياق الطبيعي فيما يتعلق  محتملة التزامات لدى المجموعة، 2019 مارس 31كما في 

: 2018 مارس 31ي ودينار كويت 12,120,473: 2018سبتمبر  30دينار كويتي ) 11,840,014بمبلغ  عماللأل

 وليس من المتوقع أن تنشأ عنها التزامات مادية. دينار كويتي( 18,393,253
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -8
 

ن وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للشركة األم والشركات يمثل األطراف ذات عالقة المساهمين الرئيسيي

تأثيراً ملموساً. يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط هذه أو  يها سيطرةً مشتركةً يمارسون علأو  التي يسيطرون عليها

 .ومجلس اإلدارة المعامالت من قبل إدارة الشركة األم
 

 في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة هي كما يلي:  المدرجةإن المعامالت الهامة مع أطراف ذات عالقة 
 

 المكثف المجمع:بيان الدخل المرحلي 
 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في

  مارس 31
 أشهر المنتهية في الستة 

  مارس 31

  2019 2018  2019 2018 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 

      إيرادات مرابحة 

 1,129 123,713  563 110,170 البنك -  

 287,497 170,898  171,638 74,082 أطراف أخرى ذات عالقة * -
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 184,252 172,201  294,611 288,626 
 ═════════ ═════════ 

 

═════════ ═════════ 

      تكاليف تمويل

 2,162,817 2,595,841  1,038,465 1,535,260 البنك -
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
 1,535,260 1,038,465  2,595,841 2,162,817 
 ═════════ ═════════ 

 

═════════ ═════════ 
      

      مكافأة موظفي اإلدارة العليا:

 756,207 546,251          449,863 205,133 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل   

 69,047 137,080           29,122 87,093 مكافأة نهاية الخدمة 
 ───────── ───────── 

 

───────── ───────── 

 292,226 478,985  683,331 825,254 
 ═════════ ═════════ 

 

═════════ ═════════ 
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 )تتمة( معامالت مع أطراف ذات عالقة -8
 

 بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع:

   

 البنك
 دينار كويتي

أخرى طراف أ
 * ذات عالقة

 دينار كويتي 
 المجموع 

 دينار كويتي

       2019 مارس 31

 323,266 323,266    -   دفعات رأسمالية مقدما  
 40,983 2,633 38,350   مدينون **

 28,309,753 6,954,883 21,354,870   النقد والنقد المعادل 
 116,345,835    - 116,345,835   مؤسسات ماليةإلى  المستحق

 703,081    - 703,081   خرى ***مطلوبات أ
      

      ()مدققة 2018سبتمبر  30
 322,097     - 322,097   دفعات رأسمالية مقدما  

 34,132 26,611 7,521   مدينون **
 44,451,713 29,631,644 14,820,069   النقد والنقد المعادل

 95,133,336    - 95,133,336   مؤسسات ماليةإلى  المستحق
 588,856    - 588,856   مطلوبات أخرى ***

      

      2018مارس  31
 318,538 318,538    -   دفعات رأسمالية مقدما

 40,791 40,791    -   مدينون **
 139,037,379 91,432,816 47,604,563   النقد والنقد المعادل 

 88,589,304    - 88,589,304   المستحق إلى مؤسسات مالية
 251,770    - 251,770   مطلوبات أخرى ***

 

 للبنك. تابعةمثل األطراف األخرى ذات عالقة شركات ت * 

 مستحقة.المرابحة الرادات يإ يمثل المدينون ** 

 من البنك. اي تم الحصول عليهاإلسالمي التالتمويل  تتكلفة التمويل المستحقة على تسهيالتمثل المطلوبات األخرى *** 

 
 معلومات القطاعات -9

 

واحد، وهو قطاع تأجير الطائرات. ومع ذلك، فإن المجموعة تنتظم  أعمالتعمل المجموعة بصورة رئيسية في قطاع 

 ألغراض اإلدارة في خمسة قطاعات جغرافية.  
 

 :2019 مارس 31
 

 

 الشرق 

 المجموع أفريقيا امريكا أوروبا أسيا األوسط

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ار كويتيدين دينار كويتي دينار كويتي 
       

 52,374,726 1,392,283 2,548,553 1,904,034 32,063,622 14,466,234 إيرادات القطاع 
       

 نتائج القطاع قبل 

 9,779,983 238,491 265,304 275,398 5,784,896 3,215,894 الضرائب  
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 1,231,643,185 27,646,801 157,904,369 189,293,675 618,762,545 238,035,795 إجمالي الموجودات
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

 920,687,543 23,389,867 27,361,039 33,856,414 483,214,032 352,866,191 إجمالي المطلوبات
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

 المعلومات األخرى 

       :للقطاعات  

 22,979,684 822,919 1,565,545 984,616 14,137,831 5,468,773 استهالك 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

       

 117,917,913    -    -    - 117,912,592 5,321 إنفاق رأسمالي
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 




