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أبرز النتائج المالية

»من ناحية النتائج المالية لعام كامل، 2011 كان أول عام كامل تحقق خالله طيران الجزيرة أرباحًا متواصلة منذ البدء بتنفيذ خطتها »للعودة إلى الربحية« في 2010. وبالفعل عادت المجموعة إلى الربحية بقوة مع أرباح بلغت 
10.6 مليون دك وهامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )EBITDA( أفضل بكثير بلغ 31.2% وهو معدل عال جداً لقطاع النقل الجوي.«

- تعليق محلل اقتصادي في »الوطني لالستثمار«، نشر في 7 مارس 2012

لمستقبل  واضحًا  مساراً  لها  حدد  قياسية، كما  أرباح  إلى  خسائر  من  نتائجها  لتحويل  القطاع،  في  شمولية  الهيكلة  وإعادة  الربحية  إلى  العودة  برامج  أكثر  أحد  األخيرين إلى  العامين  في  الجزيرة  طيران  »خضعت مجموعة 
مستقر للمحافظة على هذا األداء.«

- مركز آسيا والمحيط الهادئ للطيران )كابا(، نشر في 16 مارس 2012

األرباح الصافيةاإليرادات

مليون د.ك
بزيادة نسبتها 36% عن إيرادات عام 2010 التي

بلغت 42.6 مليون د.ك
أفضل نتائج منذ التأسيس

األرباح التشغيلية

14 أضعاف األرباح التشغيلية في عام 2010 
والتي بلغت 1.0 مليون د.ك

مليون د.كمليون د.ك
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حضرات السادة المساهمين،
يسعدني أن أقدم لكم في هذا التقرير األداء المالي لمجموعة طيران الجزيرة 
المجموعة  حققت  فقد  التأسيس،  منذ  لها  األفضل  كان  والذي   2011 لعام 
فلسًا   48 )بربحية  للعام  كويتي  دينار  مليون   10.6 بلغت  قياسية  أرباح  صافي 
للسهم الواحد(، وأرباحًا تشغيلية بلغت 14.9 مليون دينار كويتي، وإيرادات بلغت 
أن  ويسرني  الماضي.  العام  عن   %36 نسبتها  بزيادة  كويتي  دينار  مليون   57.8
على  منحة  أسهم   %10 بتوزيع  اإلدارة  مجلس  توصية  اعتماد  أيضًا  أشارككم 

المساهمين.

بدأت  التي  الربحية”  إلى  “العودة  خطة  نجاح  اإليجابية  النتائج  هذه  تعكس 
إلى  المجموعة  لتعود   ،2010 عام  من  الثاني  الربع  في  بتنفيذها  المجموعة 
والتي  األخيرة،  الستة  الربعية  الفصول  خالل  تحقيقها  واصلت  التي  الربحية 
شهدت في خمسة منها أرباحًا قياسية. أطلعكم على هذه النتائج وأنا أشعر 
بالفخر بكل عضو من أعضاء فريقنا الذي ساهم في تغيير مسار شركتنا في 
من  فقط  عامين  بعد  جاء  التغيير  هذا  أن  ننسى  ال  أن  ويجب  جداً.  قصيٍر  وقت 
الخسارة التي سجلتها المجموعة في 2009 )وستجدون تفاصيل أكثر عن خطة 

العودة للربحية في الصفحات التالية(.

امتداد  خالله  شهدنا  فقد  عدة.  أصعدة  على  جداً  مهمًا   2011 عام  كان  لقد 
الجزيرة،  طيران  تخدمها  التي  الوجهات  من  مدينة  من  أكثر  إلى  العربي  الربيع 
واألخير.  األول  الربعين  في  جداً  عالية  مستويات  إلى  ترتفع  النفط  أسعار  ورأينا 
بعض  أثار  ما  وهو  السوق،  من  محلية  طيران  شركة  خروج  أيضًا  شهدنا  كما 
الشكوك محليًا حول استمرارية قطاع النقل الجوي غير الحكومي، وبدأت حينها 
مهمتنا باستعادة الثقة بقدرة هذا القطاع وأدائه، ووجدنا أيضًا أن زيادة المقاعد 
المطروحة مقابل الطاقة االستيعابية الحقيقية للسوق ال تزال تشكل عائقًا أمام 

أداء شركات الطيران. 

في رسالتي لكم في العام الماضي، أطلعتكم على نسبة المقاعد الشاغرة 
الجزيرة،  طيران  تخدمها  التي  الخطوط  على  المنافسة  الناقالت  سجلتها  التي 
 %51 إلى نسبة  2009 وارتفعت  44% في عام  بلغت  النسبة قد  وكانت هذه 
في عام 2010. ولكن تحديات الطاقة االستيعابية للسوق المحلي لم تتحسن 
منذ ذلك الحين، فقد انخفضت نسبة المقاعد الشاغرة لدى الناقالت المنافسة 
نقطتين  بفارق  أي   ،%42 لتبلغ   2011 في  فقط  طفيف  بشكل  الجزيرة  لطيران 
مئويتين فقط مقارنة مع عام 2009. وعلى الرغم من كل هذه التحديات ومنها 
ما يتعلق بزيادة المقاعد الفائضة مقابل الطاقة االستيعابية للسوق، إال أن 2011 

كان عام اإلنجازات القياسية لطيران الجزيرة. 

األكثر  الوجهات  تتضمن  متينة  وجهات  بشبكة  تتمتع  اليوم  فالمجموعة 
الطلب، ومواعيد رحالت  يتوافق مع  الشرق األوسط، وحجم أسطول  طلبًا في 
المالي  الصعيدين  على  المجموعة  وحققت  المسافرين.  فئات  جميع  تناسب 
إشغال  نسبة  في  وزيادة  السابق،  من  أعلى  عوائداً   2011 في  والتشغيلي 
عاٍل  بمعدل  المجموعة  تتمتع  كما  تكاليفها.  تقليص  في  ونجحت  المقاعد، 
في استخدام الطائرات، إلى جانب أنها تملك ذراعًا لتأجير الطائرات مملوكًا لها 
بالكامل، حيث تنتشر أصوله في العالم بدءاً من الواليات المتحدة وصواًل إلى 

الشرق األوسط فآسيا. وتعمل شركتنا اليوم وفق نموذج عمل مستدام 

حقق لها أرباحًا متواصلة خالل ستة فصول ربعية متتالية، واألفضل قادم بفضل 
استراتيجية المجموعة.

أداء المجموعة خالل 2011
تحقيق  مواصلة  أولها  العام،  خالل  أولويات  ثالث  على  المجموعة  ركزت  لقد 
عوائد قياسية كالتي سجلتها خالل الربعين األخيرين من عام 2010، ثانيًا، تقليص 
تداعيات اإلضطرابات السياسية اإلقليمية على عمليات الشركة وبنجاح، وأخيراً، 
االستحواذ على حصة تشغيلية مؤثّرة على خط الكويت-القاهرة الذي أطلقته 

طيران الجزيرة في مايو 2011.

ولمواصلة تحقيق عوائد قياسية، ركزت طيران الجزيرة على توفير جدول رحالت 
يلبي احتياجات مختلف فئات المسافرين، وفي الوقت ذاته، حافظت على معدل 
والمبادرات  التسويق  في  االستثمار  وواصلت  الشركة،  طائرات  لتشغيل  عاٍل 
تمنحه  الذي  الوزن  إجمالي  كزيادة  الجزيرة  طيران  مع  السفر  تجربة  تعزز  التي 
شهريًا،  متغيرة  وجبات  قائمة  وتقديم  األعمال،  رجال  درجة  على  للمسافرين 

وتحقيق ذلك بزيادة العائد على المقعد دون أن يؤثر على نسبة اإلشغال. 

تأثير  مستوى  االستطاعة  قدر  المجموعة  قلصت  أولوياتها،  وضمن  ثانيًا 
اإلضطرابات السياسية في المنطقة على العمليات التشغيلية، بدءاً من مصر 
لالستجابة  الجزيرة  طيران  »فريق  بتفعيل  الشركة  فقامت  وسوريا.  البحرين  ثم 
للطوارئ« لمتابعة األحداث والتطورات التي قد تؤثر على سالمة طاقم الشركة 
ومسافريها واألصول نفسها. وهلل الحمد لم تتضرر عمليات الشركة أو طاقم 
للطوارئ«  االستجابة  »فريق  أيضًا  قام  أخرى،  ناحية  من  المسافرين.  أو  العمل 
بزيادة عدد الرحالت إلى المدن التي شهدت ارتفاعًا في الطلب مثل دبي وجّدة 
التجاري  الجانب  على  االضطرابات  تأثير  لتقليص  بديل  كخياٍر  مايو،  في  والقاهرة 

والتعويض عن االنخفاض المؤقت في الطلب الذي شهدته بعض المدن.

وكانت ثالث أولويات طيران الجزيرة لعام 2011 ضمان نجاح تدشين خط الكويت-
بناء  على  التسويقية  المبادرات  تركيز  خالل  من  كبيراً  نجاحًا  المنتظر  القاهرة 
الطلب على القاهرة من جديد لدعم النشاط السياحي إلى العاصمة المصرية 
 %11 النتائج إيجابية إذ استحوذت طيران الجزيرة على حصة  بعد الثورة.  وكانت 
على خط الكويت-القاهرة في أول أسبوعين من التشغيل، وعلى نسبة %23 
لألسابيع األربعة األولى، وحافظت على حصة بلغت 18% خالل موسم السفر 

المنخفض ما بعد فترة الصيف.

لطيران  معًا  آن  في  قياسية  انجازات  ومحطة  بالتحديات  مليئًا  عام   2011 كان 
زيادة نسبة اإلشغال،  2012 على  ترتكز أولويات الشركة لعام  الجزيرة. واليوم، 
والمحافظة على مستوى عائد مرتفع للمقعد الواحد. ونؤمن هنا بإمكاناتنا، 
أسطول  وحجم  متينة،  وجهات  شبكة  من  المجموعة  به  تتمتع  ما  بفضل 
متوافق مع الطلب، ومنتج مناسب لسوق السفر في الشرق األوسط، وفريق 
خالل  والناجح  الصحيح  المسار  في  المجموعة  بقيادة  قام  بالتجارب  غني 

العامين الماضيين.

تتطلع المجموعة اليوم لتسجيل عام إيجابي آخر في 2012 متماٍش مع نمو 

رسالة رئيس مجلس اإلدارة

2010 2011

أبرز النتائج المالية للعام 2011 
مقارنة بالعام 2010 

اإليرادات 

هامش األرباح/ )الخسائر(

األرباح التشغيلية* 

التكاليف 

األرباح/ )الخسائر( قبل خصم الفوائد 
)EBITDA( والضرائب واإلهالك واالستهالك

هامش األرباح/ )الخسائر( قبل خصم 
 الفوائد والضرائب و اإلهالك واالستهالك

صافي األرباح/ )الخسائر(

57.8 مليون

42.9 مليون

14.9 مليون

10.6 مليون

%25.6

21.5 مليون

%31.2

42.6 مليون

41.6 مليون

1.0 مليون

)2.8( مليون

%12.4

 7.1 مليون

%16.7

مروان مرزوق بودي
رئيس مجلس اإلدارة

االقتصاد الكويتي الذي  يساهم بتعزيز دخل الفرد على الرغم من الضغوطات االقتصادية 
إلى  نتطلع  المنطقة،  إلى  الهدوء  عودة  ومع  والعالمي.  اإلقليمي  المستويين  على 

متابعة أدائنا القوي خالل الفترة المقبلة.

س
فل

أداء سهم طيران الجزيرة في 2011 
)المصدر: سوق الكويت لألوراق المالية(

*تشمل المصروفات اإلدارية العمومية

دينار كويتي

Marwan M. Boodai
Chairman
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المرحلة األولى: تعديل الطاقة االستيعابية لتتناسب مع الطلب طوال العام 
وخالل مواسم السفر

في  طائرات  ست  إلى   11 من  تشغيلها  يتم  التي  الطائرات  عدد  تخفيض  تم 
عقود  خالل  من  عالمية  أسواق  في  الفائضة  األصول  نشر  إعادة  وتم   .2010
تأجير طويلة المدى لشركات طيران عالمية رائدة مثل شركة »فيرجن أميركا« 

والخطوط الجوية السريالنكية.

المرحلة الثانية: التركيز على الربحية قبل النمو
 ،2010 ابتداًء من منتصف  المربحة  غير  الوجهات  إلى جميع  التسيير  تم وقف 
وركزت طيران الجزيرة على الوجهات التي تتمتع بإمكانات للربحية الثابتة على 
مدار العام، وقامت أيضًا بتخفيض عدد الرحالت وإعادة جدولتها بشكل يتناسب 

مع فئات المسافرين.

المرحلة الثالثة: مراجعة طلبية شراء الطائرات وخطة توسيع األسطول
قامت طيران الجزيرة بمراجعة طلبية شراء 40 طائرة من طراز  إيرباص A320 التي 
المجموعة  تتوافق مع استراتيجية  2007 ألنها لم تعد  الشركة في  أبرمتها 
لتصبح  الطلبية  هذه  لمراجعة  إيرباص  شركة  مع  بالتفاوض  ونحجت  الجديدة 
الجزيرة قد تسلمت  2012، كانت طيران  15 طائرة. وبحلول شهر فبراير  لشراء 
12 طائرة، وسيتم تسّلم الطائرات الثالث المتبقية ما بين عامي 2013 و2014. 
وجهاتها  شبكة  ضمن  الجزيرة  طيران  نمو  تعزيز  في  التخفيض  هذا  ويساهم 
الحالية واستبدال الطائرات التي مضى عليها وقتًا من التشغيل بأخرى جديدة 

مباشرة. ونشكر شركة إيرباص على دعمها في هذا السياق.

تقرير الرئيس التنفيذي

ستيفان بيتشلر
الرئيس التنفيذي

مراحل وأهداف خطة 
»العودة إلى الربحية«:

متوسط العائد على المقعد

Stefan�Pichler
Chief�Executive�

المساهمين، السادة 
كان العام الماضي فترة محورية لنا لجني ثمار خطة »العودة إلى الربحية« التي 
أطلقتها المجموعة قبل عامين، وبالفعل، نجحنا في زيادة العائد لكل مقعد شهر 
تلو اآلخر خالل ذلك العام، وبنهايته، حققنا زيادة في صافي العائد بنسبة %46.36 
عن عام 2010، حيث بلغ العائد 43.79 دينار كويتي للمقعد الواحد في عام 2011 
مقارنة بعائد 29.92 دينار كويتي في عام 2010. ودفعت هذه الزيادة أداء اإليرادات 
انخفاض  الرغم من  الذي سبق، وذلك على  العام  28.8% عن  اإلرتفاع بنسبة  إلى 
عدد المقاعد التي قمنا بعرضها في السوق بنسبة 22%. وقد ساعد تخفيض عدد 
المقاعد المتاحة إضافة إلى عدد الوجهات في تقليص التكاليف اإلجمالية بنسبة 
زيادة  إثر  مثالي  وقت  في  التقليص  هذا  وجاء  سبق.  الذي  بالعام  مقارنة   %6.4

تكلفة الوقود بنسبة 14.4% بسبب اإلرتفاع في أسعار النفط.

ومع انخفاض التكلفة للمقعد الواحد )بعد استبعاد تكلفة الوقود( بنسبة %18.1 
بنسبة  الواحد  للكيلومتر  الواحد  المقعد  إيرادات  وارتفاع  الماضي،  بالعام  مقارنة 
فاقت  بنسبة  التشغيلية  األرباح  هامش  في  زيادة  الجزيرة  طيران  حققت   ،%46.4
11.6% مقارنة بالعام الماضي ليصل هامش األرباح التشغيلية إلى مستوى أداء 

أفضل الشركات العالمية في 2011.
أبرز النتائج التشغيلية لعام 2011

5,849,725 دينار كويتي مقارنة بخسائر بلغت  بلغت األرباح التشغيلية هذا العام 
النتائج  هذه  الجزيرة  طيران  وحققت   .2010 عام  في  كويتي  دينار   8,473,977
بنسبة  أقل  مسافرين  وعدد   %22 بنسبة  أدنى  استيعابية  طاقة  مع  المشجعة 
12%، ولكن وبالمقابل جاءت هذه النتائج بفضل ارتفاع العائد على المقعد بنسبة 
46.36%، في حين بلغ معدل اإلشغال الالزم لتغطية تكاليف طيران الجزيرة نسبة 

.%57

فئات  لمختلف  المخصصة  الرحالت  ومواعيد  الجديدة  الوجهات  شبكة  وعملت 
المسافرين على دمج عملياتنا التشغيلية، وتحسين حصة طيران الجزيرة التشغيلية 
على الخطوط اإلقليمية الرئيسية من وإلى الكويت. هذا واستحوذت الشركة على 
واألقصر  اإلسكندرية  وهي  مصرية  وجهات  خمس  إلى  قيادية  تشغيلية  حصص 
وأسيوط وشرم الشيخ وسوهاج، فيما بلغت حصتها التشغيلية من خط الكويت-

عام  نصف  عن  بقليل  تزيد  لفترة  الخط  هذا  تشغيل  من  الرغم  على  القاهرة %18 
الوجهات  إلى  قيادية  تشغيلية  حصص  على  الجزيرة  طيران  استحوذت  كما  فقط. 
ومشهد  وعّمان  بيروت  وجهات  وإلى  من  أما  الزور.  ودير  وحلب  دمشق  السورية، 

والبحرين ودبي، فكانت طيران الجزيرة أكبر ناقلة كويتية على تلك الخطوط.

وقامت طيران الجزيرة بصقل نموذج عملها ليتناسب مع حاجات المسافرين بمختلف 
مسافري  لكل  مجانًا  الوجبات  بتقديم  الماضي  فبراير  شهر  في  فبدأنا  الفئات. 
على  الوجبات  قائمة  بتجديد  العام  من  الحق  وقت  في  وقمنا  السياحية،  الدرجة 
في  التكاليف  وتخفيض  شهريًا،  متجددة  طعام  خيارات  لتقديم  األعمال  رجال  درجة 
بتجديد  السياحية  الدرجة  التجربة على  ذاته. وفي شهر أغسطس، قررنا تعزيز  اآلن 
ذلك،  على  وعالوة  شهريًا،  متغيرة  قائمة  وتوفير  المقدمة  الوجبات  الئحة  أيضًا 
برامج مختلفة  لتوفير  الكويت  إعالمية في  إنتاج  الجزيرة بشركة  استعانت طيران 

كل شهر.

أهم  من  مجانًا  بحملها  المسموح  األمتعة  وزن  زيادة  كانت  أخرى،  ناحية  من 
العوامل التي غيرت صورة طيران الجزيرة من طيران »منخفض التكلفة« إلى ناقلة 
وزنًا  كيلوجرامًا   40 السياحية  الدرجة  على  المسافرين  بمنح  قامت  حيث  إقليمية، 
مجانيًا لألمتعة المسجلة بداًل من 20 كيلوجرامًا، ومنح المسافرين على درجة رجال 
40 كيلوجرامًا، وهو 60 كيلوجرامًا وزنًا مجانيًا لألمتعة المسجلة بداًل من   األعمال 

على  إضافية  تشغيلية  حصص  على  الجزيرة  طيران  استحواذ  في  ساهم  ما  أيضًا 
بعض الخطوط. 

برنامج   2011 نوفمبر  في  الجزيرة  طيران  أطلقتها  التي  األخيرة  المزايا  ومن 
مكافآت »جزيرتي« وهو أول برنامج تطلقه للمسافرين المعتادين. ويشير نجاح 
للمسافرين  العضوية  برامج  لطرح  لنا  سيقدمه  الذي  الحافز  إلى  البرنامج  هذا 

المعتادين.

لتعزيز نموها. وخالل العام، حققت لنا  أما المبيعات، فقد اتخذنا نموذجًا جديداً 
بعض  في  وبدأنا  إيراداتنا.  إجمالي  من   %40 السفر  وكالء  خالل  من  المبيعات 
من  أكبر  عدد  الستهداف   GDS العالمي  التوزيع  نظام  طريق  عن  بالبيع  الدول 
األسواق.  هذه  في  المتواجدة  التوزيع  قنوات  من  واالستفادة  المسافرين 

وسيمكننا هذا النظام من تعزيز حصصنا السوقية في قطاع السفر للشركات.

طيران  طائرات  تشغيل  معدل  فبلغ  التشغيلي،  الشركة  ألداء  بالنسبة  أما 
عام  في  ذاته  التشغيلي  المستوى  ضمن  اليوم  في  ساعة   11.94 الجزيرة 
الشركة  بها  قامت  التي  التكتيكية  اإللغاء  عمليات  إلى  ذلك  ويعود   ،2010
كانت  ذلك،  ومع  الرئيسية.  الوجهات  بعض  في  السياسية  األوضاع  بسبب 
في  أهدافنا  حققنا  حيث  العام  هذا  إيجابية  التشغيلي  أدائنا  مؤشرات  جميع 
أربع نواحي، ابتداًء بمعدل االلتزام بمواعيد اإلقالع الذي بلغ نسبة 95%، وهو 
األعلى في منطقة الشرق األوسط في عام 2011، باإلضافة إلى معايير أخرى 
مثل خلو الرحالت من أعطال فنية حيث حققت طيران الجزيرة نسبة اعتماد تقنية 
ومعدل  شهريًا،  يومًا   29 بمعدل  الطائرات  وتوافر   ،%99.54 بلغت  وتشغيلية 
متدني جداً لسوء التعامل مع حقائب المسافرين والذي بلغ ثالث حاالت فقط 

لكل ألف مسافر وهو من أفضل المعدالت عالميًا.
أسعار  في  الكبير  باالرتفاع  سلبًا  الشركة  تأثرت  التكاليف،  إلجمالي  وبالنسبة 
الوقود، إال أنها استطاعت تدارك األمر من خالل زيادة اإلنتاجية في مجاالت أخرى 
الطائرة  طاقم  أفراد  عدد  وتقليص   ،%5 بنسبة  الوقود  استهالك  تخفيض  مثل: 
المباشرة  غير  التكاليف  من  والحد   ،%12 بنسبة  التكاليف  وتقليل   ،%13 بنسبة 

بمعدل %5.
للسالمة  الدولي  التدقيق  شهادة  على  يناير  في  الجزيرة  طيران  وحصلت 
ثم  ومن   ،)IATA( “اآلياتا”  الجوي  للنقل  الدولي  االتحاد  من   )IOSA( التشغيلية 

أصبحت العضو رقم 238 في “اآلياتا” في مايو 2011.
تطلعات العام 2012

طيران  تنتقل  الماضي،  العام  بنهاية  الربحية«  إلى  »العودة  خطة  اختتام  مع 
الجزيرة هذا العام إلى مرحلة جديدة. ففي ظل التقلبات المتنامية في األسواق، 
علينا  كما  المستقبلية،  وأهدافنا  خططنا  واستدامة  تحقيق  على  العمل  علينا 

تقييم كافة فرص النمو والتعامل معها بطريقة مهنية.

وجهات  وشبكة  متين  عمل  نموذج  وفق  الجزيرة  طيران  مستقبل  بناء  ينبغي  لهذا 
تحقيق  على  حاليًا  ونعمل  الجاري.  العام  في  بتحسينه  سنقوم  ما  وهو  موثوقة، 
زيادة  وتحقيق  نسبيًا،  اإلشغال  نسبة  وزيادة  المقعد،  على  العائد  في  إضافيًا  تحسنًا 
التي  التكاليف  مستوى  على  سنحافظ  لذلك،  التشغيلية.  األرباح  في  ملحوظة 
وسنحقق  أدائنا.  بفضل  العوائد  من  المزيد  تحقيق  على  والتركيز   2011 في  سجلناها 
التشغيلية،  القوائم  بمختلف  التسعير  هيكلة  إدارة  على  قدرتنا  تعزيز  طريق  عن  هذا 
والتوسع لنصل إلى قاعدة أكبر من المسافرين، والسعي للربحية خالل كل شهر في 

عام 2012.
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مناقشة استراتيجية المجموعة

كيف انتقلنا من خسائر قياسية في عام 2009 إلى أرباح قياسية ومستدامة في 
عام 2011، وكيف ننوي المحافظة على أدائنا اإليجابي في كل فصل ربعي قادم.

كان 2010 عامًا مهمًا في مسيرة مجموعة طيران الجزيرة. فقد كنا قد أنهينا أول 
عام من الخسائر التي سببتها الزيادة الفائقة في المقاعد المطروحة مقابل الطاقة 
قد  المشكلة  أن  اعتقدنا  وعندما   .2009 عام  خالل  لسوقنا  الحقيقية  االستيعابية 
انحلت، واجهنا في عام 2010 زيادة إضافية في القدرة االستيعابية على الخطوط 
التي نشغلها. ولتوضيح الصورة بشكل أفضل، بلغ معدل المقاعد الشاغرة على 
طائرات منافسينا على الخطوط ذاتها التي نسّيرها نسبة 44% من المقاعد، ثم زادت 
هذه النسبة في عام 2010 لتصل إلى 51%. وعلى الرغم من أن هذه التحديات كانت 
خارجية، كنا نعلم أن الحل السريع يكمن في داخل طيران الجزيرة لصد أثار التحديات 
على عملياتنا، فوضع فريق اإلدارة خطة لتغيير هذا الوضع وقامت بتصميم خطة 
لتحقق ثالثة أهداف رئيسية وهي: أواًل، تشغيل الطاقة االستيعابية التي تتناسب 
يتم تشغيلها في  ال  التي  الطائرات  إعادة نشر  السوق وذلك عن طريق  مع وضع 
نقل المسافرين وتأجيرها لشركات طيران أخرى، ووقف التسيير إلى بعض الوجهات 
غير المربحة. وثانيًا، التركيز على الربحية بداًل من النمو وجعل هذا التغيير من الركائز 
األساسية في الشركة. وثالثًا، إعادة دراسة خطة األسطول ومراجعة طلبية شراء 
طائرات جديدة لتتماشى مع التغير االستراتيجي الجديد. وإلى جانب هذه األهداف 
ضمن  مضافة  قيمة  توفر  أسعار  فئة  تقديم  تضمنت  أخرى  أهداف  أيضًا  الرئيسية 
وتحفيز  السوق،  على  معتمدة  مبيعات  شبكة  وتكوين  مبسط  تسعير  نموذج 

التميز اإلداري من خالل فرق مختصة بمهام محددة.

إلى  »العودة  خطة  عليها  أطلقنا  حذرة  استراتيجية  بطريقة  الخطة  تطبيق  وتم 
شركات  إلى  طائرات  لخمس  اإلضافية  الطاقة  نشر  بإعادة  بدأت  والتي  الربحية«، 
بالكامل  المملوكة  الطائرات«  لتأجير  ريادية عن طريق شركة »سحاب  طيران عالمية 
 2010 لمجموعة طيران الجزيرة. هذا وكانت طيران الجزيرة قد استحوذت في فبراير 
الطاقة  حجم  ومتطلبات  الفرص  إدارة  بهدف  الطائرات«  لتأجير  »سحاب  شركة  على 

االستيعابية للمجموعة في المستقبل.

وقت  في  ثمارها  بجني  بدأنا  حيث  نجاحها  الربحية«  إلى  »العودة  خطة  وأثبتت 
تأسيسها  منذ  لها  فصلية  نتائج  أفضل  الجزيرة  طيران  مجموعة  حققت  إذ  قياسي 
خالل الربع الثالث من ذلك العام أي بعد ثالثة أشهر فقط على تنفيذ الخطة، لتسّجل 

بذلك أرباحًا صافية بلغت 4.4 مليون دينار كويتي.

وإستمر األداء القياسي للمجموعة في الربع الرابع حيث حققت طيران الجزيرة أرباحًا 
صافية بلغت مليوني دينار كويتي للربع األخير من عام 2010. وعلى الرغم من أن 
طيران الجزيرة كانت تحقق أرباحًا متواصلة منذ تأسيسها ولغاية عام 2008، إال أنها 
المرة األولى التي تسجل فيها المجموعة ربعين إيجابيين متتاليين على مستوى 
األرباح التشغيلية واألرباح الصافية معاَ، األمر الذي أكد على فعالية الخطوات التي 

إتخذتها الشركة للعودة إلى الربحية.

لقد أثبتت خطة »العودة إلى الربحية« فعاليتها وأهم من ذلك نجاحها في مواصلة 
السنة.  في  ربعي  كل  فصل  في  الربحية  إلى  للعودة  المجموعة  أهداف  تحقيق 
اإلقليمي،  الجوي  النقل  سوق  مع  يتوافق  بحجم  المجموعة  تتمتع  فاليوم 
وشبكة خطوط مربحة تستهدف الوجهات األكثر طلبًا في الشرق األوسط، وهيكلة 

التحديات  تخطي  من  تمكنها  التي  األصول  إدارة  في  ومرونة  متوازنة،  تكاليف 
التجارية والسياسية، واألهم من ذلك، أننا نملك فريقا يّتسم بخبرات عالمية واسعة 

قادراً على دعم الشركة في مواجهة التحديات المستقبلية المحتملة.
كانت طيران الجزيرة في األعوام 2006 و2007 و2008 الناقلة الوحيدة في الكويت 
األوسط  الشرق  في  القليلة  الناقالت  من  واحدة  وأيضًا  متواصلة،  أرباحًا  تحقق  التي 
أداًء  حققت  حيث   2010 عام  خالل  الربحية  لتحقيق  وعادت  أرباحًا،  تسجل  كانت  التي 
قياسيًا خالل النصف الثاني من ذلك العام. واليوم، عادت المجموعة إلى الربحية مع 
ستة فصول ربعية متواصلة، حققت في خمسة منها أرباحًا قياسية. وبينما نختتم 
قطاع  أخرى  مرة  نتصدر  كويتي،  دينار  مليون   10.6 بلغت  صافية  بأرباح   2011 عام 
وإحدى  الكويت،  في  الرابحة  الوحيدة  الناقلة  بمثابتنا  الكويت  في  الجوي  النقل 

الناقالت القليلة في الشرق األوسط التي ال زالت تحقق الربحية.

ولكن 2011 كان عام التعافي على الرغم من عودة المجموعة إلى الربحية خالل عام 
للمحافظة على استمرارية  النجاحات بشكل مثمر  كامل. وكي نضمن استثمار هذه 
»االستراتيجية  خطة  بتطوير  الجزيرة  طيران  مجموعة  قامت  الربحية،  واستدامة 

الشاملة« )STAMP( تمتد على السنوات الثالثة القادمة بدءاً من عام 2012.

توجهات  تحدد  شاملة  استراتيجية  خطة  هي  الشاملة«  »االستراتيجية  خطة 
المجموعة بهدف مواصلة واستدامة الربحية واالرتقاء بنموذج عملها لتصبح من 
األفضل في قطاع النقل الجوي. وتساعد هذه الخطة اإلدارة على التحّضر مسبقًا 
لمواجهة التحديات وانتهاز الفرص التي تبرز خالل السنوات الثالث القادمة، وذلك من 

خالل التأكيد على أن فرص النمو واضحة ومدارة ويتم انتهازها ريثما جاءت. 

بين  األول  االختيار  نكون  أن  في  رؤيتنا  مع  الشاملة«  »االستراتيجية  خطة  وتتوافق 
شركات الطيران في الشرق األوسط، عبر توفير أفضل قيمة وخدمات مميزة وأسعار 
تنافسية لجميع المسافرين، لنصبح في الريادة في القيمة المضافة التي نقدمها 
في  ربحية  هوامش  أفضل  تحقيق  هنا  وهدفنا  ومساهمينا.  وموظفينا  لضيوفنا 
االلتزام  العام. وهو ما سيتحقق من خالل  المستدامة طوال  األرباح  الصناعة، وجني 
العالمي،  المستوى  على  تشغيلية  وكفاءة  تجارية  فعالية  مستوى  بأعلى 

باإلضافة إلى االستمرار في تقديم المنتجات والخدمات المبتكرة.

أهداف خطة »االستراتيجية الشاملة«:

66% في 2012 إلى 68% في 2014 • زيادة نسبة إشغال المقاعد من 
• مواصلة تسيير رحالت إلى الوجهات التي نخدمها اليوم وذلك خالل السنوات

   الثالث األولى القادمة، بزيادة طفيفة في العدد من بعدها
• تحسين مستوى العائد

• االستحواذ على حصص تشغيلية قيادية مع العمل ضمن الطاقة االستيعابية الحالية

إشغال  نسبة  زيادة  على  الجديدة  االستراتيجية  هذه  تتركز  األهداف،  توضح  وكما 
المقاعد ضمن الطاقة االستيعابية الحالية دون أن يؤثر ذلك على العائد، ونحن اليوم 
في وضع جيد لتحقيق ذلك. فقد قمنا وسنواصل بتعزيز نموذج عمل المجموعة، 
هامش  أفضل  اإلضافية  ونحقق  اإليرادات  مصادر  كافة  على  باالستحواذ  لنستمر 

لقطاع النقل الجوي وباألخص في الذراع الرئيسي لعملياتنا في نقل المسافرين.
كما ساهمت الهيكلة الجديدة لألسعار الشاملة المتوفرة للمسافرين في تسهيل 
مقارنة أسعار طيران الجزيرة بما يضعه منافسيها في أي وقت، وإضافة إلى ذلك 
تقليص  من  الجزيرة  طيران  تمّكنت  لألسعار،  اليومية  واإلدارة  كثب  عن  المراقبة 

طيران  حققت  وقد  الرئيسيين.  منافسيها  وأسعار  تطرحها  التي  األسعار  بين  الفرق 
الجزيرة خالل العام الماضي بفضل هذه الطريقة إلدارة األسعار نتائج فاقت المعدل 
المستهدف، لذا نحن حريصون على مواصلة بناء هيكلة التسعير كي تكون المؤشر 

في فترات سفر محددة وعلى بعض الوجهات.

كما يقوم الفريق اإلداري بالعمل على نظام تسعير أكثر تطوراً يساعد على تحسين 
حجم المبيعات، وهذا ال يعني أن هيكلة األسعار ستكون أكثر تعقيداً للمسافرين، بل 
على العكس، سيوفر مرونة أكبر في الهيكلة وفي إمكانية تعديل فئات األسعار. 
وستطلق طيران الجزيرة فئات أسعار أكثر مرونة التي تتغير بحسب مستوى الطلب، 

بهدف الحفاظ على مستوى العائد المتوسط على المقعد.

على  الرئيسية«  »االستراتيجية  خطتنا  نجاح  في  مهمًا  دوراً  النموذج  هذا  ويلعب 
في  هام  دور  التسويقية  الستراتيجيتنا  وسيكون  القادمة،  الثالث  السنوات  مدى 
تحقيقه، حيث أن زيادة التفاعل وتحسين تجربة العمالء في كافة مراحل تعاملهم 
مع طيران الجزيرة هو مكون أساسي لنجاح الخطة. ولهذا البد وأن تتسم كل تجارب 
العميل معنا بالبساطة وأن تكون مرضية وفعالة. أما بالنسبة لنا، فالبد وأن تتضافر 
الجهود جميعها، بحيث يتم ترسيخ اسم الشركة إيجابيًا في ذهن جميع العمالء، 

بما يفضي إلى زيادة والئهم للعالمة التجارية.

أسطول خطة »االستراتيجية الشاملة«
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أحدها  ويتناول  سنويًا،  رسمية  اجتماعات  أربعة  اإلدارة  مجلس  يعقد 
المعدة  المالية  الخطة  جانب  إلى  عليها،  والموافقة  االستراتيجية  مراجعة 
المجلس  رأى  ما  إذا  إضافية  اجتماعات  وتعقد  القادمة.  المالية  للسنة 
جدواها. ويلتقي المجلس كذلك باإلدارة التنفيذية لمناقشة األمور الهامة 

استراتيجيًا.

االستراتيجي  االتجاه  ومراجعة  تحديد  مهمة  اإلدارة  مجلس  ويتولى 
لالستراتيجية،  التنفيذية  اإلدارة  تطبيق  ومراقبة  الجزيرة،  طيران  لمجموعة 

وذلك يتضمن:

• التشجيع على اتخاذ القرار العادل واألخالقي، وضمان االلتزام بكل
   القوانين واألنظمة ذات الصلة وبااللتزامات الضريبية والمعايير المحاسبية

   باإلضافة إلى سياسات الشركة.

• اإلشراف على مجموعة طيران الجزيرة، باإلضافة إلى أنظمة المراقبة 
    والمحاسبة فيها.

• الموافقة على الميزانية التشغيلية السنوية ومراقبة األداء التشغيلي
    والمالي لمجموعة طيران الجزيرة.

• الموافقة والمراقبة على استراتيجية إدارة رأس المال، بما يتضمنها من
    استحواذات وتخارجات.

• تعيين وإقالة الرئيس التنفيذي.

• مراقبة أداء الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية، بما فيها المدير المالي.

• تطوير مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية، وتعاقب المديرين.

• التأكد من كون مكافآت اإلدارة التنفيذية تعكس مستوى األداء.

• مراقبة نظام إدارة المخاطر في المجموعة واالمتثال والرقابة الداخلية.

• التأكد من أن السوق والمساهمين على علم بكل التطورات الجوهرية.

لجان مجلس اإلدارة

يلتزم مجلس اإلدارة بالتقيد بمعايير عالية من الحوكمة، وهي العملية التي من 
شأنها توجيه وإدارة المجموعة، وتحديد المخاطر وإدارتها، والتأكد من المساءلة 

الفعالة. واللجان المؤسسة للحفاظ والتأكد من تطبيق حوكمة الشركات هي:

من   والتأكد  اإلدارة  مجلس  مراقبة  عن  المسؤولة  وهي  التدقيق.  لجنة   •
الخاصة  المالية  التقارير  نزاهة  يخص:  فيما  الحوكمة،  وفق  بالتزاماته  يفي  أنه 
بمجموعة طيران الجزيرة، االلتزام بالواجبات القانونية والتنظيمية، مدى فعالية 
هيكل إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، التأكد من استقاللية المراجعين الخارجيين 

والداخليين، وتطبيق ومراقبة وتقييم معايير الرقابة الداخلية.

والسالمة. مسؤولة عن مساعدة مجلس اإلدارة على تطبيق  الجودة  • لجنة 
يخص  فيما  والحوكمة  المراقبة  في  ومسؤولياته  وسياسته،  استراتيجيته، 
السالمة والصحة والبيئة والمسائل األمنية مثل: التقيد بالقوانين واألنظمة ذات 

الصلة، تطبيق ومراقبة فحوص الجودة والسالمة على مستوى الشركة.

والمكافآت. وهي المسؤولة عن مساعدة مجلس  البشرية  الموارد  لجنة   •
المكافآت  مثل:  يخص  فيما  للحوكمة  وفقًا  بمسؤولياته  االلتزام  على  اإلدارة 
التحفيزية  المكافآت  من  نوع  أي  تتضمن  التي  والحوافز  المكافآت  هيكلة 
باألسهم للرئيس التنفيذي، أو أي مدير تنفيذي آخر أو أحد أعضاء اللجنة التنفيذية 
أو اإلدارة التنفيذية. كما تلتزم اللجنة كذلك باتخاذ القرارات وتقديم التوصيات )ذات 
مدير  وأي  التنفيذي،  للرئيس  التحفيزية  المكافآت  وكل  المكافآت،  عن  الصلة( 
تنفيذي آخر أو أحد أعضاء اللجنة التنفيذية، باإلضافة إلى السياسات االستراتيجية 
على  والمكافآت  البشرية  الموارد  لجنة  تشرف  كما  البشرية.  بالموارد  الخاصة 

برامج تمليك الموظفين لألسهم وعلى برامج التأمين الصحي.

اإلشراف  عن  المسؤولة  اللجنة  هي  اإلدارية.  واالجتماعات  التوجيه  لجنة   •
الطيران  )شركة  الشركتين  لكال  والتشغيلي  والمالي  التجاري  الجانب  على 
وشركة تأجير الطائرات(. وهي لجنة مختلطة حيث تضم أعضاء من مجلس اإلدارة 

والرؤساء التنفيذيين المعنيين.

سياسات وتقارير أخرى

القانونية  بالتزاماتها  مرتبطة  سياسات  كذلك  الجزيرة  طيران  مجموعة  تملك 
وغيرها اتجاه أصحاب المصلحة الشرعيين. وتتضمن هذه القوانين جوانب الصحة 
إجراءات  سياسة  ولكل  العادل.  التجاري  والتداول  والتوظيف  واألمن  والبيئة 

تدعمها للتأكيد على التطبيق وفعالية المراقبة.

الحوكمة
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الجدول الزمني

2003
• طيران الجزيرة تحصل على الموافقة من

   الحكومة الكويتية.

2004
• 03-مارس-04

   طيران الجزيرة قيد التأسيس برأسمال مستهدف 
   وقدره 10 ماليين دينار كويتي.

• 24-مايو-04
   طيران الجزيرة تطرح أسهمها لالكتتاب العام 
   ليكون أول اكتتاب لشركة طيران في الشرق 

   األوسط.
• 10-يونيو-04

   طيران الجزيرة تستكمل عملية االكتتاب وتم 
   تغطيته  12 مرة.
• 11-سبتمبر-04

   وزارة التجارة تصدر الترخيص التجاري لطيران الجزيرة.
• 10-نوفمبر-04

 )AOC( طيران الجزيرة تحصل على شهادة ناقل جوي   
   من اإلدارة العامة للطيران المدني .

• 24-نوفمبر-04
   طيران الجزيرة تقدم أول طلب لشراء أربع طائرات 

.A320 من طراز إيرباص   

2007  
• 29-يناير-07

   طيران الجزيرة تستلم طائرتها الخامسة من طراز 
   إيرباص A320 الجديدة كليًا.

• 15-أبريل-07
   طيران الجزيرة تحقق 2.5 مليون دينار  كويتي في 

.2006   
• 18-يونيو-07

   طيران الجزيرة تطلب شراء أربعة طائرات جديدة من
   طراز إيرباص A320 في معرض باريس الجوي. 

• 28-أكتوبر-07
   طيران الجزيرة تعلن عن تسيير رحالت إلى جدة 

   والرياض.
• 01-نوفمبر-07

   طيران الجزيرة تستكمل إصدار حقوق شراء 
   األسهم وتزيد رأسمالها إلى 20 مليون دينار 

   كويتي.
• 27-ديسمبر-07

   طيران الجزيرة تستلم طائرتها السادسة من طراز 
    إيرباص A320 الجديدة كليًا.

• 31-ديسمبر-07
   طيران الجزيرة تنقل 1.2 مليون مسافر في 2007.

2005  
• 12-سبتمبر-05

   طيران الجزيرة تبدأ عمليات التشغيل التجاري وأول 
   مقعد يحجز إلى دبي. 

• 24-أكتوبر-05
   طيران الجزيرة تستلم أول طائرة من طراز إيرباص 

   A320 الجديدة كليًا. 
• 29-أكتوبر-05

   صاحب السمو أمير الكويت )رئيس الوزراء آنذاك( 
   يطلق رسميًا عمليات تشغيل شركة طيران 

   الجزيرة.
• 30-أكتوبر-05

   طيران الجزيرة تبدأ عملياتها التشغيلية وتدشن 
   رحلتها األولى إلى دبي.

• 31-أكتوبر-05
   طيران الجزيرة تدشن أولى رحالتها إلى بيروت.

• 10-نوفمبر-05
   طيران الجزيرة تستلم طائرتها الثانية من طراز  

   إيرباص A320 الجديدة كليًا وتدشن رحالتها إلى 
   البحرين وعّمان ودمشق.

 • 21-نوفمبر-05
    طيران الجزيرة تزيد طلبية طائرات من طراز إيرباص

   A320 إلىست خالل معرض دبي للطيران وتوقع
   اتفاقية مع »لوفتهانزا تكنيك« لتقديم خدمات

   الهندسة  والصيانة.

2006  
• 04-مارس-06

   للمرة األولى طيران الجزيرة تتجاوز عدد المائة 
   ألف راكب.

• 26-مارس-06
   طيران الجزيرة تدشن أولى رحالتها إلى حلب.

• 04-أبريل-06
   طيران الجزيرة تتسلم جائزة )الصفقة األكثر ابتكاراً 

   لهذا العام( من مجلة إيرفايننس العالمية.
• 01-مايو-06

   طيران الجزيرة تدشن أولى رحالتها إلى األقصر.
• 03-مايو-06

   طيران الجزيرة تدشن أولى رحالتها إلى اإلسكندرية.
• 24-يونيو-06

   طيران الجزيرة تستلم طائرتها الثالثة من طراز  
   إيرباص  A320 الجديدة كليًا.

• 08-يوليو-06
   طيران الجزيرة تستلم طائرتها الرابعة من طراز 

   إيرباص A320 الجديدة كليًا.
• 03-أغسطس-06

   طيران الجزيرة تدشن أولى رحالتها إلى أسيوط.
• 05-أغسطس-06

   طيران الجزيرة تدشن أولى رحالتها إلى  مشهد.
• 20-سبتمبر-06

   طيران الجزيرة تستأنف رحالتها إلى بيروت بعد التوقف 
   خالل حرب لبنان  2006، والرحلة األولى مجانية لجميع 

   الركاب.
• 08-أكتوبر-06

   طيران الجزيرة تحصل على موافقة المساهمين 
   لزيادة رأسمالها 100 بالمئة )من خالل إصدار حقوق 
   شراء أسهم(، واإلدراج في سوق الكويت لألوراق 

   المالية.
• 30-أكتوبر-06

   طيران الجزيرة تحتفل بأول عام على إطالق عملياتها 
   التشغيلية.

• 19-نوفمبر-06
   رئيس الوزراء يوقع على طائرة طيران الجزيرة في 

   احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية األولى.
• 31-ديسمبر-06

   طيران الجزيرة تنقل أكثر من 600 ألف راكب في 2006.
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2008  
• 14-يناير-08

   طيران الجزيرة تدرج في سوق الكويت لألوراق 
   المالية لتكون أول شركة طيران مدرجة في 

   البورصة. 
• 16-يناير-08

   طيران الجزيرة تدشن أولى رحالتها إلى جدة 
   والرياض.

• 02-مارس-08
   طيران الجزيرة تدشن أولى رحالتها إلى إسطنبول.

• 29-أكتوبر-08
   طيران الجزيرة تستلم طائرتها السابعة من طراز 

   إيرباص A320 الجديدة كليًا.
• 05-نوفمبر-08

   طيران الجزيرة تستلم طائرتها الثامنة من طراز 
   إيرباص A320 الجديدة كليًا.

• 19-نوفمبر-08
   طيران الجزيرة تتخطى عتبة ثالثة ماليين راكب، 
   وتطرح مليون مقعد للبيع احتفااًل بهذا اإلنجاز .

2009  
• 14-يناير-09

   طيران الجزيرة تدشن أولى رحالتها إلى دير الزور- 
   سوريا.

• 06-مايو-09
   طيران الجزيرة تحقق أرباحًا صافية بلغت 4.45 

   مليون دينار كويتي لعام 2008.
• 06-يونيو-09

   طيران الجزيرة تستلم طائرتها التاسعة من طراز 
   إيرباص A320 الجديدة كليًا.

• 08-يونيو-09
   طيران الجزيرة تطبق نظام حجوزات وفق أحدث 

.)Navitaire New Skies 3.0( المعايير   
• 20-يونيو-09

   طيران الجزيرة تستلم طائرتها العاشرة من طراز 
   إيرباص A320 الجديدة كليًا.

• 06-سبتمبر-09
   طيران الجزيرة تصنف كأكبر مشغل في مطار 

   الكويت من حيث عدد المسافرين. 
• 06-أكتوبر-09

   طيران الجزيرة تطلق “الجزيرة لرجال األعمال”.

2010  
• 14-يناير-10

   طيران الجزيرة تستلم طائرتها الحادية عشر من طراز 
   إيرباص A320 الجديدة كليًا. 

• 24-يناير-10
   طيران الجزيرة تستكمل صفقة تمويل عن طريق 

   وكاالت ائتمان الصادرات بقيمة 105 ماليين دوالر  
   مع »ناتكسيس« لشراء ثالث طائرات من طراز 

.A320 إيرباص   
• 02-فبراير-10

   طيران الجزيرة تصبح سادس أكبر مشغل في 
   لبنان.

• 15-فبراير-10
   طيران الجزيرة تستحوذ على شركة “سحاب لتأجير 
   الطائرات” بالكامل مقابل 25.6 مليون دينار كويتي.

• 30-مارس-10
   طيران الجزيرة تسجل خسائر بقيمة 8.2 مليون دينار 

   على السنة المالية 2009.
• 02-مايو-10

   طيران الجزيرة تطلق خطة »العودة إلى الربحية« 
   لوضعها من جديد في مسار جني األرباح . 

• 10-أكتوبر-10
   شركة سحاب لتأجير الطائرات تؤجر أربع طائرات
   من طراز إيرباص A320 لشركة “فيرجين أميركا”.

• 25-أكتوبر-10
   طيران الجزيرة تتخطى عتبة مليون راكب لعام 

.2010   
• 08-نوفمبر-10

   طيران الجزيرة تحقق أرباحًا قياسية بلغت 4.4 
   مليون دينار كويتي للربع الثالث من 2010.

• 23-نوفمبر-10
   طيران الجزيرة تدشن رحالت بدون توقف إلى 

   سوهاج-مصر.
• 11-ديسمبر-10

   طيران الجزيرة تتصدر الحصة السوقية في أكتوبر 
.2010   

• 12-ديسمبر-10
   طيران الجزيرة ترفع رأسمال شركة “سحاب لتأجير 

   الطائرات” بمقدار تسعة ماليين دينار كويتي.
• 13-ديسمبر-10

   شركة “سحاب لتأجير الطائرات” تؤجر طائرة من طراز 
   إيرباص A320 للخطوط الجوية السيريالنكية.

2011  
• 02-فبراير-11

   طيران الجزيرة تستحوذ في 2010 على أكبر حصص 
   تشيغيلية على الخطوط التي تقصدها.

• 22-فبراير-11
   طيران الجزيرة تحقق أرباحًا قياسية بلغت 

   مليوني دينار كويتي في الربع األخير من 2010. 
• 06-أبريل-11

   طيران الجزيرة تعلن أنها ستستلم أربع طائرات من 
   طراز إيرباص A320 الجديدة كليًا بحلول 2014.

• 02-مايو-11
   طيران الجزيرة تتسلم الشهادة الدولية لمراجعة 

   وتدقيق السالمة التشغيلية )IOSA( من اتحاد 
   النقل الجوي الدولي “آياتا” لعملها وفق معايير 

   تشغيلية ذات مستوى عالمي.
• 03-مايو-11

   طيران الجزيرة تحقق أرباحًا قياسية بلغت 
   1.1 مليون دينار كويتي في الربع األول من 2011.

• 18-مايو-11
   طيران الجزيرة تدشن أولى رحالتها إلى القاهرة.

• 07-يونيو-11
   طيران الجزيرة تنضم إلى اتحاد “آياتا” لتصبح 

   العضو رقم 238 من شركات الطيران.
• 20-يونيو-11

   طيران الجزيرة توقع عقداً بقيمة 80 مليون دوالر 
   لتزويدها بمحركات CFM56-5B لطائراتها إيرباص 

.A320   
• 08-أغسطس-11

   طيران الجزيرة تحقق أرباحًا قياسية بلغت 2.2 
   مليون دينار كويتي في الربع الثاني من 2011.

• 31-أكتوبر-11
   طيران الجزيرة تحقق أرباحًا قياسية بلغت 6.1 

   مليون دينار كويتي عن األشهر التسعة من 2011.
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فريق اإلدارة

الرئيس التنفيذي 

الجزيرة  طيران  مجموعة  إلى  بيتشلر  السيد/  انضم 
عن  تنفيذي  كرئيس  مسؤول  وهو   ،2009 يونيو  في 
الجزيرة  لطيران  والمالي  والتجاري  التشغيلي  األداء 
االستراتيجية  الخطط  وضع  في  مهامه  إلى  إضافًة 

المستقبلية للنمو.

عمل  الجزيرة  طيران  مجموعة  إلى  انضمامه  قبيل 
شركة  في  التجارية  العمليات  رئيس  بيتشلر  السيد/ 
الطيران “فيرجن بلو”، حيث كان مسؤواًل عن تحويلها من 
ناقلة ذات شبكة  إلى  التكاليف  شركة طيران منخفضة 
وجهات عالمية جديدة تضمنت إطالق تسيير الرحالت ذات 

المسافات الطويلة. 

والرئيس  إدارة  مجلس  رئيس  أيضًا  بيتشلر  السيد/  وكان 
حيث  جي”،  إي  كوك  “توماس  لمجموعة  التنفيذي 
أشرف على تحويل الشركة األلمانية من مجال السياحة 
في  متخصصة  عالمية  مجموعة  أكبر  ثاني  إلى 
اتخذ  حياته،  مسيرة  وخالل  والفنادق.  والطيران  السياحة 
السيد/ بيتشلر مناصب تنفيذية في شركة “لوفتهانزا” 
األلمانية إضافة إلى مناصب غير تنفيذية في عدد من 

المؤسسات العالمية الكبرى.

ستيفان بيتشلر

نائب الرئيس للصيانة والهندسة

في  عامًا   33 من  أكثر  إلى  الحديد  السيد/  خبرة  تمتد 
انضم  الجودة.  وضمان  وصيانتها،  الطائرات  هندسة 
 2004 عام  في  الجزيرة  طيران  إلى  الحديد  السيد/ 
والكاملة  الشاملة  التصميم  عمليات  ويدير  ليؤسس 
مباشرة  وحتى  األولية  المراحل  من  بدءاً  للطائرات 
اليوم  الحديد  السيد/  يتولى  األولى.  للمرة  إقالعها 
مسؤولية  إدارة برنامج جودة أسطول طيران الجزيرة في 
الكويت بما يتوافق مع متطلبات اإلدارة العامة للطيران 
مزودي  إدارة  على  يشرف  أنه  إلى  إضافة  المدني. 
الخارج  في  الشركة  ومكاتب  الكويت،  في  الخدمات 
من الناحية التقنية للطائرات,  والشركات المسؤولة عن 
إلى مراحل تصنيع  إضافة  للمحركات،  الشاملة  الصيانة 
في  إيرباص  شركة  من  تسلمها  ذلك  في  بما  الطائرات 

تولوز وهامبورغ. 

قبيل انضمامه إلى طاقم الجزيرة ، عمل السيد/ الحديد 
مديراً للصيانة و الهندسة في الخطوط الجوية اليمنية.

عبداهلل الحديد

نائب الرئيس للشؤون الصناعية

تمتد خبرة السيد/ المرشد في قطاع النقل الجوي إلى 
إلى مجموعة  المرشد  السيد/  25 عامًا. انضم  أكثر من 
الفريق الذي  2004 كعضو في  الجزيرة في عام  طيران 
عام  في  الجزيرة  طيران  وهيكلة  تأسيس  على  أشرف 
2005. وبين عامي 2005 و2010، كان له دور فّعال في 
في  وجهة   28 من  ألكثر  جديدة  تراخيص  على  الحصول 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

هذا ويشرف السيد/ المرشد حاليًا على اللجنة القانونية 
الحكومية  الجهات  التي تعقد مع  المفاوضات  وجميع 
متطلبات  كافة  وتوافق  تأمين  لضمان  المختصة 
واحتياجات شبكة عمل الشركة مع السلطات القانونية 

األخرى.

قبل انضمامه إلى طيران الجزيرة، عمل السيد/ المرشد 
مديراً للنقل الجوي في اإلدارة العامة للطيران المدني 
من  العديد  في  وساهم  قاد  حيث  الكويت،  في 

المفاوضات الحكومية الثنائية.

بدر المرشد

نائب الرئيس للمبيعات

والطيران  المبيعات  في  بغدادي  السيد/  خبرة  تمتد 
في  بغدادي  السيد/  ويشرف  عامًا.   31 من  أكثر  إلى 
المبيعات عبر جميع قنوات وفئات  الجزيرة على  طيران 
وإدارة  اإلضافية،  العوائد  عن  مسؤول  أنه  كما  التوزيع، 
مستوى  على  للشركات  ومبيعات  المبيعات،  تكاليف 
شبكة الوجهات، وعالقات السفر التجارية. وكان للسيد/ 
بغدادي دور قيادي في تأسيس مكاتب تابعة للشركة 

عبر شبكتها وطرح موقع “الجزيرة للعطالت”.

بغدادي  السيد/  أمضى  الجزيرة،  لطيران  انضمامه  قبل 
شركة  في  قيادية  مناصب  في  عديدة  سنوات 

“لوفتهانزا” األلمانية في فروعها في الكويت ومصر.

رفيق بغدادي

نائب الرئيس إلدارة الشبكة واإليرادات

انضم السيد/ ايبيرلي إلى مجموعة طيران الجزيرة في 
فبراير 2010 بخبرة تفوق الـ15 عامًا في التخطيط ووضع 
األسعار في قطاع الطيران. ويشرف السيد/ ايبيرلي في 
وجدولة  الوجهات،  شبكة  تخطيط  على  الجزيرة  طيران 
مواقيت الرحالت، ووضع األسعار، وإدارة اإليرادات. وكان 
شبكة  هيكلة  إعادة  في  قيادي  دور  ايبيرلي  للسيد/ 
وجهات طيران الجزيرة ضمن خطة “العودة إلى الربحية” 

التي أعادت الشركة إلى الربحية.

التي تمتد على  المهنية  ايبيرلي  السيد/  بدأت مسيرة 
سبعة عشر عامًا، مع الخطوط الجوية السويسرية في 
بعد ذلك مناصب قيادية مهمة عدة  1994، وتبوأ  عام 
الحديدية  والسكك  السويسرية،  الجوية  الخطوط  في 
الجوية  والخطوط  و”لوكسير”،  السويسري،  لالتحاد 
لطيران  انضمامه  قبل  األخير  منصبه  وكان  القطرية. 
الشبكات في  2010 هو مدير تخطيط  الجزيرة في عام 

الخطوط الجوية القطرية.

مارتن ايبيرلي

نائب الرئيس لقطاع العمليات التشغيلية

تمتد خبرة السيد/ الشمري في صناعة الطيران إلى أكثر 
من 34 عامًا، وهو اليوم المسؤول في طيران الجزيرة عن 
وتخطيط  الطائرة،  طاقم  وتدريب  الرحالت،  تشغيل  إدارة 
الرحالت، وإدارة العمليات التشغيلية، وجدولة الطواقم 
بما يتوافق مع متطلبات طيران الجزيرة وهيئات الطيران 

المدنية القانونية العالمية.

لعب السيد/ الشمري دوراً أساسيًا في تأسيس قسم 
العاملة،  القوى  وتأمين  الشركة،  في  الطيارين  تدريب 
عمليات  لدعم  الضرورية،  األخرى  التشغيلية  والموارد 

الشركة ونموها.

السيد/  يعد  األرض،  على  مسؤولياته  إلى  باإلضافة 
الشمري من كبار طياري التدريب، وسجله حافل بقائمة 
طويلة من  عمليات الطيران والشهادات الفنية في هذه 

الصناعة.

الكابتن فالح حمود الشمري

نائب الرئيس للعمليات األرضية والمنتجات

الجزيرة في عام  انضم السيد/ فيروز إلى طاقم طيران 
2004 كعضو مؤسس لفريق الجزيرة، وتمتد خبرته إلى 
على  التشغيلية  العمليات  في  عامًا  ثالثين  من  أكثر 
طيران  في  مسؤولياته  تتضمن  الركاب.  وخدمات  األرض 
باإلجراءات  المطار، والتكفل  العمليات في  إدارة  الجزيرة 
والخدمات  والوجبات،  المنتجات،  وتحسين  األرض،  على 

التي تقدم على متن الطائرة.

فيروز  السيد/  كان  الجزيرة،  طيران  إلى  انضمامه  قبل 
عضواً مؤسسًا في فريق “العربية للطيران” عندما كان 
التسويق والمبيعات، كما عمل أيضًا في  مسؤواًل عن 

الخطوط الجوية البريطانية.

علي فيروز

الرئيس المالي

عن  تزيد  التمويل  مجال  في  خبرة  هابارد  السيد/  يحمل 
في  الجزيرة  طيران  مجموعة  إلى  وانضم  عامًا،   25
اتمام  في  مهمًا  دوراً  لعب  حيث   ،2010 عام  بداية 
عملية االستحواذ على شركة “سحاب لتأجير الطائرات”، 
وتنفيذ خطة “العودة إلى الربحية”. يتقلد السيد/ هابارد 
العمليات  على  ويشرف  المالي،  الرئيس  منصب  حاليًا 
ومزودي  مصّنعي  مع  مباشرة  والتمويلية  المالية 
اليومية  المالية  إدارة العمليات  الطائرات، باإلضافة إلى 

للمجموعة.

إدارية  مناصب  السابق  في  هابارد  السيد/  وشّغل 
والحراسة  واألمن  االتصاالت  قطاعات  في  عالية  مالية 
والمملكة  وآسيا  أفريقيا  شمال  في  والتكنولوجيا 

المتحدة باإلضافة إلى الشرق األوسط.

قبل انضمامه إلى مجموعة طيران الجزيرة، عمل السيد/ 
هابارد مديراً للتمويل في شركة “العربية للطيران” منذ 
منصب  لتشغيل  انتقل  ثم  ومن   ،2003 في  تأسيسها 
كان  كما  الشركة،  في  والتخطيط  االستراتيجية  مدير 
المركز  إنشاء  عن  المسؤول  التنفيذي  الرئيس  أيضًا 

التشغيلي “للعربية للطيران” في النيبال.

دونالد هابارد
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الشركة في نقاط:
نموذج تجاري مبسط

نتبع  ونحن  الناجحة،  العمل  بيئة  أساس  هما  والكفاءة  البساطة  بأن  نؤمن 
إلى  وصواًل  العمليات  من  بدءاً  األصعدة  كافة  على  يوميًا  المنهج  هذا 
ذات  الجديدة،   A320 إيرباص  طائرات  من  واحداً  أسطواًل  المبيعات.  ونشّغل 

المعدل التشغيلي المرتفع.

التركيز على الربحية قبل النمو
أن  إال  مهمًا،  عنصراً  والخطوط  الوجهات  في  التوسع  يعتبر  عملنا  مجال  في 
التركيز على زيادة أرباح هذه الخطوط يفوقه باألهمية بالنسبة لطيران الجزيرة. 
وقد حققنا نتائج مذهلة اللتزامنا بهذا المبدأ خالل األعوام الماضية،  مما ميزنا 
عن منافسينا على صعيد األداء المالي. وسنستمر بالعمل على التوسع بحذر 

وضمن نطاق منتظم.

الخطوط ذات الطلب المرتفع
ساعتين  إلى  الرحلة  وقت  متوسط  يصل  بحيث  بحرص  وجهاتنا  شبكة  نخطط 
إلى  تصل  حتى  الشبكة  هذه  تحسين  على  متواصل  بشكل  ونعمل  ونصف، 

أعلى مستوى تجاريًا وربحيًا.

سهولة الحجز والدفع
ويمكن  نجاحنا.  عليها  يعتمد  التي  الركائز  أقوى  أحد  هو  البيع  نقاط  توزيع 
عمالءنا الحجز عن طريق  عدد من الوسائل التقليدية أو التكنولوجية المتطورة. 
في  األكبر  المساهمة  اإللكتروني  موقعنا  يحقق  الحالي  الوقت  وفي 
يمكن  كما  السنة.  مدار  على   %55 و   %50 بين  ما  تتراوح  بنسبة  المبيعات 
الشرق  أنحاء  في  المنتشرين  السفر  وكالء  من  تذاكرهم  للمسافرين  حجز 
المصمم  التطبيق  خالل  من  النقالة  هواتفهم  وعبر  االتصال  مركز  عبر  األوسط، 

خصيصًا لهذا األمر.

واثقون من هويتنا
تثق طيران الجزيرة بمنتجاتها، وميزاتها، وسوقها وعمالئها. وتلعب هذه الثقة 
التجارية  الشركة. نواصل االستثمار في عالمتنا  رئيسيًا في مرونة ونجاح  دوراً 

وتحسينها في الكويت وفي األسواق التي نعمل فيها.

تطوير الموارد البشرية
نواصل  ميزانيتنا.  على  تظهر  ال  التي  المهمة  األصول  من  البشرية...  مواردنا 
الوظيفي  بالتخطيط  بشدة  ونؤمن  معنا  والعاملين  موظفينا  في  االستثمار 

وبمكافأة التميز.

تخدم  الكويت  من  ناقلة  أكبر  وهي   2005 عام  في  الجزيرة  طيران  تأسست 
الشرق األوسط والدول المجاورة له. ويعتمد نموذج عمل الشركة على الرحالت 
التنافسية،  األسعار  خالل  من  للمسافرين  مضافة  قيمة  وتوفير  المباشرة، 
خالل  من  ذلك  كل  القصيرة،  للرحالت  الراحة  ووسائل  الخدمات،  ومستوى 

المحافظة على إدارة صارمة للتكاليف.

نقاط تعريفية عن المجموعة
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تقرير حول البيانات المالية المجمعة

ش.م.ك.  الجزيرة  طيران  لشركة  المرفقة  المجمعة  المالية  البيانات  دققنا  لقد 
)“الشركة األم الرئيسية “( وشركاتها التابعة )يشار إليهما معًا بـ “المجموعة”( 
والتي تتضمن بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2011 وبيانات 
النقدية  والتدفقات  الملكية  حقوق  في  والتغيرات  الشامل  والدخل  الدخل 
المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وكذلك ملخص السياسات المحاسبية 

الهامة واإليضاحات التفصيلية األخرى. 

مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة

إن إدارة الشركة األم هي المسئولة عن إعداد وعرض البيانات المالية المجمعة 
نظام  وضع  عن  وكذلك  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  طبقًا  عادل  بشكل 
أية  من  خالية  مجمعة  مالية  بيانات  إلعداد  ضروريًا  تراه  الذي  الداخلي  الرقابة 

أخطاء مادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

مسئولية مراقبي الحسابات 

اعتماداً  المجمعة  المالية  البيانات  تلك  على  رأي  إبداء  هي  مسئوليتنا  إن 
على أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بالتدقيق وفقًا لمعايير التدقيق 
األخالقية  المهنة  بمتطلبات  االلتزام  منا  تتطلب  المعايير  هذه  إن  الدولية. 
وتخطيط وأداء أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية 

ال تحتوي على أخطاء مادية.
إن أعمال التدقيق تتطلب تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيق على المبالغ 
تعتمد  اإلجراءات  تلك  إن  المجمعة.  المالية  البيانات  في  الواردة  واإليضاحات 
على الحكم المهني لمراقب الحسابات بما في ذلك تقييم خطر وجود أخطاء 
الخطأ.  أو  الغش  عن  ناتجة  كانت  سواء  المجمعة  المالية  البيانات  في  مادية 
االعتبار  عين  في  يأخذ  الحسابات  مراقب  فإن  األخطار  تلك  تقييم  سبيل  في 
الرقابة الداخلية المرتبطة بإعداد البيانات المالية المجمعة وعرضها بشكل عادل 
إبداء رأي على  التدقيق المالئمة، وليس بغرض  إجراءات  وذلك بهدف تصميم 
فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة األم. إن أعمال التدقيق تتضمن 
معقولية  ومدى  المطبقة  المحاسبية  السياسات  مالئمة  مدى  تقييم  أيضًا 
الشامل  العرض  تقييم  إلى  باإلضافة  اإلدارة  أعدتها  التي  المحاسبية  التقديرات 

للبيانات المالية المجمعة.
أساس  لتوفير  ومناسبة  كافية  عليها  حصلنا  التي  التدقيق  أدلة  أن  باعتقادنا 

معقول يمكننا من إبداء رأينا على البيانات المالية المجمعة.

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين

www.deloitte.com

ديلويت وتـوش
الفهــد والــوزان وشركاهــم

شارع احمد الجابر، الشرق
مجمع دار العوضي - األدوار 7 و 9

ص.ب 20174 الصفاة 13062 أو
ص.ب 23049 الصفاة 13091 الكويت

هاتف:      22438060 ,22408844 965+ 
فاكس:   22452080 ,22408855 965+
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الرأي

– من جميع  المرفقة تعبر بصورة عادلة  المجمعة  المالية  البيانات  برأينا، فإن 
 2011 31 ديسمبر  – عن المركز المالي للمجموعة كما في  النواحي المادية 
وفقًا  التاريخ  بذلك  المنتهية  للسنة  النقدية  وتدفقاتها  المالي  أدائها  وعن 

للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

البيانات  وأن  منتظمة  حسابات  تمسك  الرئيسية  األم  الشركة  أن  كذلك،  برأينا 
البيانات  المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس اإلدارة حول هذه 
المالية المجمعة متفقة مع ما ورد في دفاتر الشركة األم الرئيسية، وأننا قد 
رأيناها ضرورية ألداء مهمتنا،  التي  المعلومات واإليضاحات  حصلنا على كافة 
وأن البيانات المالية المجمعة تتضمن كل ما نص قانون الشركات التجارية لسنة 
على  الرئيسية  األم  للشركة  األساسي  والنظام  له  الالحقة  والتعديالت   1960
المرعية، وأنه في حدود  أجري وفقًا لألصول  الجرد قد  إثباته فيها، وأن  وجوب 
31 ديسمبر  المنتهية في  التي توفرت لدينا لم تقع خالل السنة  المعلومات 
2011 مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية لسنة 1960 والتعديالت الالحقة 
له أو للنظام األساسي للشركة األم الرئيسية على وجه يؤثر ماديًا في نشاط 

المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.

بدر عبد اهلل الوزان
سجل مراقبي الحسابات رقم 62 فئة أ

من الفهد والوزان وشركاهم
ديلويت وتوش

الكويت
في 6 مارس 2012

د. سعود حمد الحميدي
سجل مراقبي الحسابات رقم 51 فئة أ

د. سعود الحميدي وشركاه
عضو في بيكر تلي العالمية
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دينار كويتي

بيان المركز المالي المجمع
كما في 31 ديسمبر 2011

20112010ايضاح
الموجودات

الموجودات غير المتداولة
159,305,419 148,063,532 4 ممتلكات ومعدات

-  6,341,901 دفعة مقدمة للصيانة
671,911 668,086 5 ودائع
3,443,481 3,443,481 23 شهرة

 158,517,000 163,420,811
الموجودات المتداولة

200,699 184,656 المخزون وقطع غيار ومواد استهالكية
1,639,096 1,772,132 6 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

7,928,207 15,602,306 7 النقد والنقد المعادل
 17,559,094 9,768,002

173,188,813 176,076,094 مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية

حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة األم الرئيسية
22,000,000 22,000,000 8 رأس المال

801,461 1,306,107 9 االحتياطي القانوني
)46,079(-  تكاليف معامالت حقوق الملكية

)6,037,884(3,966,471 أرباح مرحلة / )خسائر متراكمة(
)1,281,795()1,398,586(احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

 25,873,992 15,435,703
287 287 الحقوق غير المسيطرة
15,435,990 25,874,279 إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
71,060,338 62,755,014 10 قروض ألجل

1,096,642 1,283,808 مكافأة نهاية الخدمة
5,161,708 7,695,720 11 مخصص صيانة الطائرات المستأجرة

1,259,780 1,251,580 ودائع
9,839,325 7,762,926 12 مستحق إلى طرف ذو صلة

309,005 1,362,441 دفعة مستلمة من مستأجر
25,969,901 27,628,553 23 التزام سداد مؤجل 

 109,740,042 114,696,699
المطلوبات المتداولة

7,746,836 8,054,062 10 قروض ألجل
12,584,195 12,489,752 13 مستحق للبنوك

14,014,257 13,647,583 14 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
8,710,836 6,270,376 إيرادات مؤجلة

 40,461,773 43,056,124
173,188,813 176,076,094 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.

مروان مرزوق بودي
رئيس مجلس اإلدارة

Marwan M. Boodai
Chairman
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دينار كويتي

بيان الدخل المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

20112010إيضاح
42,562,524 57,794,625 15 اإليرادات

)37,282,979()39,030,562(16 تكاليف التشغيل

5,279,545 18,764,063 ربح التشغيل

1,029,193 734,480 إيرادات أخرى

)4,304,570()3,911,807(17 مصاريف عمومية وإدارية

)1,878,050()156,066(18 تكاليف إعادة هيكلة

)4,830,683()5,114,642(أعباء تمويل

1,899,998 768,320 أرباح فروق عمالت أجنبية

)2,804,567(11,084,348 الربح / )الخسارة( قبل االستقطاعات الضريبية

-  )137,145(الزكاة

-  )45,418(حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

-  )346,705(ضريبة دعم العمالة الوطنية

)2,804,567(10,555,080 ربح / )خسارة( السنة 

المتاح لـ:

)2,804,567(10,555,080 مساهمي الشركة األم الرئيسية

)12.75(47.98 19 ربح / )خسارة( السهم )فلس( - األساسية والمخففة

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.

دينار كويتي
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20112010إيضاح
)2,804,567(10,555,080 ربح / )خسارة( السنة 

إيرادات شاملة أخرى:

)1,281,795()116,791(فروق العملة الناتجة عن ترجمة عمليات أجنبية

)4,086,362(10,438,289 إجمالي اإليرادات / )المصاريف( الشاملة للسنة 

المتاحة لـ:

)4,086,362(10,438,289 مساهمي الشركة األم الرئيسية

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان الدخل الشامل المجمع
دينار كويتيللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

المتاح لمساهمي الشركة األم الرئيسية
الحقوق 

غير المسيطرة
مجموع

حقوق الملكية  رأس
المال

احتياطي
قانوني

تكاليف معامالت
 حقوق الملكية

األرباح المرحلة/
)الخسائر المتراكمة( 

احتياطي ترجمة
عمالت أجنبية

15,435,990 287 )1,281,795()6,037,884()46,079(801,461 22,000,000 كما في 1 يناير 2011 

10,438,289 -  )116,791(10,555,080 -  -  -  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

-  -  -  )550,725(46,079 504,646 -  المحول لالحتياطيات

25,874,279 287 )1,398,586(3,966,471 -  1,306,107 22,000,000 كما في 31 ديسمبر 2011

19,521,159 348 -  )3,233,317()46,079(801,461 21,998,746 كما في 1 يناير 2010

)61()61(-  -  -  -  -  استبعادات خالل السنة )بالصافي(

1,254 -  -  -  -  -  1,254 بيع كسور األسهم

)4,086,362(-  )1,281,795()2,804,567(-  -  -  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

15,435,990 287 )1,281,795()6,037,884()46,079(801,461 22,000,000 كما في 31 ديسمبر 2010

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.

دينار كويتي
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20112010إيضاح
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

)2,804,567(10,555,080 ربح / )خسارة( السنة

تسويات :
5,060,498 5,310,769 استهالكات

4,830,683 5,114,642 أعباء تمويل

)1,899,998()768,320(ربح إعادة تقييم عمالت أجنبية 

2,063,461 2,721,178 بنود غير نقدية ومخصصات )بالصافي(

7,250,077 22,933,349 ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

)39,098(16,043 النقص / )الزيادة( في البضاعة

)671,911(3,825 النقص / )الزيادة( في الودائع

292,992 )133,036()الزيادة( / النقص في مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

)158,403()366,674(النقص في دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

309,005 1,053,436 دفعة مستلمة من مستأجر

)70,505()2,440,460(النقص في االيرادات المؤجلة

6,912,157 21,066,483 صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
)12,457,543()410,783(شراء ممتلكات ومعدات )بالصافي(

701,424 -  23 نقد من شركة تابعة نتيجة االقتناء

)955,841()1,302,639(الزيادة في الودائع )بالصافي(

1,254 -  المحصل من إصدار كسور األسهم

)61(-  التغير في الحقوق غير المسيطرة

)12,710,767()1,713,422(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
2,714,948 )7,229,778()المسدد لـ( / المحصل من قروض ألجل )صافي(

1,259,780 )8,200()النقص( / الزيادة في تأمينات من مستأجرين

247,643 )94,443()المسدد لـ( / سحوبات بنكية على المكشوف

9,839,325 )2,076,399()المسدد لـ( / المحصل من قرض من طرف ذو صلة

)3,320,569()3,455,990(أعباء تمويل مدفوعة

10,741,127 )12,864,810(صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة التمويل

4,942,517 6,488,251 صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل

النقد والنقد المعادل
1,982,475 5,643,197    في بداية السنة 

)1,281,795()116,791(   أثر تغيرات سعر الصرف على النقد والنقد المعادل

5,643,197 12,014,657 7    في نهاية السنة

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.  

بيان التدفقات النقدية المجمع
دينار كويتيللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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1. تأسيس الشركة وأغراضها
 2004 3 مارس  بتاريخ  الرئيسية«(  الجزيرة ش.م.ك. )»الشركة األم  تأسست شركة طيران 
بموجب مرسوم أميري كشركة مساهمة كويتية عامة وفقًا ألحكام القانون الكويتي، 
من  بترخيص  جواً  المسافرين  ونقل  الجوي  النقل  خدمات  تقديم  في  نشاطها  ويتمثل 

اإلدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت. 
لدى الشركة األم الرئيسية الشركات التابعة التالية

اسم الشركة 
نسبة 

الوصفالملكية

الطائرات  لتأجير  شركة السحاب 
الشركة األم الوسطى100%ذ.م.م

ذ.م.م  للطيران  سحاب  شركة 
100%)المؤتِمن(

للشركة  تابعة  شركة 
األم الوسطى

يشار إلى الشركة األم الرئيسية )شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.( والشركة األم الوسطى 
)شركة السحاب لتأجير الطائرات ذ.م.م( وشركتها التابعة معًا بـ “المجموعة” في هذه 

البيانات المالية المجمعة.
يقع مكتب الشركة األم األساسية المسجل في مطار الكويت الدولي، دولة الكويت. 

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية المجمعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
العمومية  الجمعية  اجتماع  في  المساهمين  لموافقة  خاضعة  وهي   2012 مارس   6

السنوية المقبل. 

2. أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة
2.1 أسس اإلعداد

تم إعداد هذه البيانات المالية المجمعة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة 
المعايير  تفسيرات  لجنة  الصادرة عن  والتفسيرات  الدولية  المحاسبة  عن مجلس معايير 
الدولية للتقارير المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية للقياس. تم عرض هذه البيانات 

المالية المجمعة بالدينار الكويتي.

إن إعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة القيام 
واإلفصاح  والمطلوبات  للموجودات  الواردة  المبالغ  على  تؤثر  قد  وافتراضات  بتقديرات 
والمبالغ  المجمعة  المالية  البيانات  بتاريخ  المحتملة  والمطلوبات  الموجودات  عن 
الواردة لإليرادات والمصروفات خالل الفترة الصادر عنها التقرير، كما يتطلب أيضًا من اإلدارة 
ممارسة أحكامها خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية. إن المناطق التي تتخللها 

واالفتراضات  التقديرات  تكون  حيث  أو  التعقيد  أو  االفتراضات  من  عالية  درجة 
جوهرية بالنسبة للبيانات المالية مبينة في إيضاح رقم 28.

2.2 السياسات المحاسبية
المجمعة  المالية  البيانات  إعداد  في  المستخدمة  المحاسبية  السياسات  إن 
المعايير  تطبيق  باستثناء  السابقة  السنة  خالل  المستخدمة  تلك  نفس  هي 

الجديدة والمعدلة والتفسيرات التالية:
معيار المحاسبة الدولي رقم 24: “اإلفصاح عن األطراف ذات الصلة” )معدل(

متطلبات  ويضع  الصلة  ذات  األطراف  تعريف  عملية  المعدل  المعيار  يوضح 
هذا  تطبيق  إن  الصلة.  ذات  لألطراف  القائمة  االلتزامات  عن  لإلفصاح  إضافية 
المعيار ليس له أثر جوهري على المركز المالي أو األداء المالي أو االفصاحات 

في البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

معيار المحاسبة الدولي رقم 32: األدوات المالية )معدل( 
مبلغ  مقابل  الحقوق  إصدار  لتصنيف  وذلك  المالي  االلتزام  تعريف  تعديل  تم 
ثابت بأي عملة أجنبية )وبعض الخيارات والكفاالت( كأدوات حقوق ملكية في 
الحاالت التي يتم إعطاء الحقوق حسب الحصة إلى كافة المالكين الحاليين من 
ثابت  حيازة عدد  أو  بالشركة،  المشتقة  غير  الملكية  الفئة ألدوات حقوق  نفس 
لهذا  يكون  لن  عملة.  بأي  ثابت  مبلغ  مقابل  الشركة  ملكية  حقوق  أدوات  من 

التعديل أثر على المركز المالي أو األداء المالي للمجموعة حيث ال يوجد لدى 
المجموعة هذه األدوات. 

تحسينات المعايير الدولية للتقارير المالية
عدة  على  تعديالت   2010 مايو  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  أصدر 
أحكام  توجد  السنوية.  التحسينات  مشروع  من  كجزء  وتفسيرات  معايير 
انتقالية منفصلة لكل معيار. لقد نتج عن تطبيق التعديالت التالية تغييرات في 
السياسات المحاسبية، ولكن ليس لها تأثير على المركز المالي أو األداء المالي 

للمجموعة.

معيار المحاسبة الدولي رقم 1 عرض البيانات المالية 
يوضح التعديل أن خيار عرض تحليل كل بند من بنود اإليرادات الشاملة األخرى قد 
يدرج ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية أو ضمن اإليضاحات حول البيانات 

المالية. تقدم المجموعة هذا التحليل في بيان التغيرات في حقوق الملكية.
معايير صادرة وتفسيرات لكنها غير سارية المفعول بعد.

الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  عن  المعدلة   / الصادرة  المعايير  يلي  فيما 
والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية ولكنها 

غير سارية المفعول ولم يتم تطبيقها بصورة مبكرة من قبل المجموعة:

المالية  الموجودات  – تحويل  7 اإلفصاحات  المالية رقم  للتقارير  الدولي  المعيار 
- تعديالت

 يسري مفعوله على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد
1 يوليو 2011

 يسري مفعوله على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعدالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9: األدوات المالية
1 يناير 2015

 يسري مفعوله على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعدالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10: البيانات المالية المجمعة
1 يناير 2013

 يسري مفعوله على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعدالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11: الترتيبات المشتركة
1 يناير 2013

 يسري مفعوله على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعدالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12: اإلفصاح عن الحقوق في منشآت أخرى
1 يناير 2013

 يسري مفعوله على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعدالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13: قياس القيمة العادلة
1 يناير 2013

اإليرادات  بنود  عرض  المالية:  البيانات  عرض   :1 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار 
الشاملة األخرى

 يسري مفعوله على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد
1 يوليو 2012

 يسري مفعوله على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعدمعيار المحاسبة الدولي رقم 27 البيانات المالية المنفصلة )معدل في 2011(
1 يناير 2013
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7 األدوات المالية: االفصاحات
تم  التي  المالية  الموجودات  حول  إضافية  إفصاحات  المعدل  المعيار  يتطلب 
المالية  البيانات  مستخدمو  يتمكن  لكي  استبعادها  يتم  لم  ولكن  تحويلها 
استبعادها  يتم  لم  التي  الموجودات  تلك  بين  العالقة  إدراك  من  للمنشأة 
حول  إفصاحات  التعديل  يتطلب  ذلك،  إلى  إضافًة  بها.  المرتبطة  والمطلوبات 
مستخدمو  يتمكن  حتى  المستبعدة  الموجودات  على  السيطرة  استمرار 
تلك  على  السيطرة  في  المنشأة  استمرار  طبيعة  تقييم  من  المالية  البيانات 
على  تأثير  له  التعديل  إن  بها.  المرتبطة  والمخاطر  المستبعدة  الموجودات 
اإلفصاحات فقط وليس له تأثير على المركز المالي أو األداء المالي للمجموعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9: األدوات المالية: التصنيف والقياس
المعايير  مجلس  استبدال  من  األولى  المرحلة  ليعكس  المعيار  هذا  إصدار  تم 
الموجودات  قياس  و  تصنيف  يخص  فيما   39 رقم  لمعيار  الدولية  المحاسبية 
مجلس  يقوم   .39 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  في  محدد  هو  كما  المالية 
التحوط  محاسبة  بمعالجة  الالحقة  المراحل  في  الدولية  المحاسبة  معايير 
المعيار  من  األولى  المرحلة  تطبيق  إن  المالية.  للموجودات  القيمة  وانخفاض 
وقياس  تصنيف  على  أثر  له  يكون  سوف   9 رقم  المالية  للتقارير  الدولي 
أثر على  له  أن يكون  المحتمل  للمجموعة ولكن ليس من  المالية  الموجودات 
تصنيف وقياسات المطلوبات المالية. وسوف تقوم المجموعة بتحديد اثر تلك 
تتضح  حتى  إصدارها  يتم  عندما  الالحقة  المراحل  تعديالت  وكذلك  التعديالت 

الصورة الشاملة للتعديالت.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10: البيانات المالية المجمعة
إن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 يحل محل إجراءات التجميع الموضحة 
البيانات المالية المجمعة والمنفصلة   :27 في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 – “التجميع  المعايير:  تفسيرات  للجنة   12 رقم  التفسير  في  الموضحة  وتلك 
المؤسسات ذات األغراض الخاصة” وذلك بتقديم نموذج تجميع فردي لكافة 
المنشآت على أساس السيطرة بغض النظر عن طبيعة الشركة المستثمر بها.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11: الترتيبات المشتركة
جديدة  محاسبية  متطلبات   11 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يقدم 
للمشروعات المشتركة ويحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 31: الحصص 
في المشاريع المشتركة. وقد تم إلغاء خيار تطبيق طريقة التجميع النسبي 
عند المحاسبة عن الشركات تحت السيطرة المشتركة. باإلضافة إلى ذلك، فإن 
السيطرة  تحت  الموجودات  يستبعد   11 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 

المشتركة ويميز اآلن بين العمليات المشتركة والمشاريع المشتركة. 

في  الحقوق  عن  اإلفصاح   :12 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
منشآت أخرى

من  كل  عن  االفصاحات  تعزيز   12 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يتطلب 
إن  بها.  مشاركة  للشركة  يوجد  التي  المجمعة  وغير  المجمعة  المنشآت 
قد  معلومات  طلب  هو   12 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  من  الغرض 
تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم أساس السيطرة وأية قيود على 
المشاركة  عن  الناتجة  للمخاطر  والتعرض  المجمعة  والمطلوبات  الموجودات 

المسيطرة  غير  الحقوق  أصحاب  ومشاركة  مجمعة  غير  منظمة  منشآت  مع 
في أنشطة الشركات المجمعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13: قياس القيمة العادلة
إن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13 يحل محل اإلرشاد حول قياس القيمة 
المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقًا  الحالية  المحاسبة  طريقة  في  العادلة 
باستخدام نموذج فردي. يضع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13 تعريفًا 
للقيمة العادلة ويوفر ارشادات حول كيفية تحديد القيمة العادلة كما يتطلب 
الدولي  المعيار  يغير  العادلة. ومع ذلك، ال  القيمة  إفصاحات عن طريق قياس 
أو  قياسها  يجب  التي  بالبنود  المتعلقة  المتطلبات   13 رقم  المالية  للتقارير 

اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة.

معيار المحاسبة الدولي رقم 1: عرض البيانات المالية
البنود  تجميع  طريقة   1 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  التعديالت  تغير 
المعروضة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. يتم عرض البنود التي يمكن إعادة 
)على  مستقبلية  فترة  في  خسائر  أو  أرباح  إلى  إدراجها”(  “يعاد  )أو  تصنيفها 
ال  التي  البنود  عند  منفصلة  بصورة  التسوية(  أو  االستبعاد  عند  المثال،  سبيل 
المركز  على  تأثير  له  وليس  فقط  العرض  على  التعديل  يؤثر  تصنيفها.  يمكن 

المالي أو األداء المالي للمجموعة. 

معيار المحاسبة الدولي 27 البيانات المالية المنفصلة
نتيجة لتطبيق كل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 والمعيار الدولي 
الدولي  المحاسبة  معيار  من  يتبقى  ما  الجديدين،   12 رقم  المالية  للتقارير 
تخضع  التي  والشركات  التابعة  الشركات  عن  المحاسبة  على  يقتصر   27 رقم 
للسيطرة المشتركة والشركات الزميلة في البيانات المالية المنفصلة. ال تقوم 
المجموعة بعرض بيانات مالية منفصلة. يسري التعديل على الفترات السنوية 

التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013.

المالي  المركز  على  مادي  أثر  له  يكون  أن  يتوقع  ال  أعاله  المعايير  تطبيق  إن 
للمجموعة أو أدائها المالية. وسوف يتم عمل إفصاحات إضافية على البيانات 

المالية المجمعة عندما تصبح هذه المعايير سارية المفعول.

2.3 دمج األعمال
دمج األعمال هي عملية تجميع أعمال منفصلة في كيان واحد نتيجة حصول 
كيان واحد وهو المشتري، للسيطرة على واحد أو أكثر من األعمال األخرى. يتم 
استخدام طريقة االقتناء في المحاسبة عن عمليات دمج األعمال. يتم قياس 
مبلغ الشراء المحول لالقتناء بالقيمة العادلة للموجودات واألسهم المصدرة 
والمطلوبات المتكبدة أو تلك التي يتم افتراض تحملها في تاريخ العملية. إن 
ناتجة من  العادلة ألي موجودات أو مطلوبات  القيمة  المحول يتضمن  المبلغ 
عند  االقتناء  بعملية  تتعلق  التي  التكاليف  تحميل  يتم  محتمل.  شراء  ترتيب 
تكبدها. يتم مبدئيًا قياس الموجودات المقتناة المحددة والمطلوبات وكذلك 
األعمال  دمج  عملية  في  تحملها  افتراض  يتم  التي  المحتملة  المطلوبات 
العادلة في  بالقيمة  المقتناة في عملية دمج األعمال(  الموجودات  )صافي 
تاريخ االقتناء. يتم إدراج الحقوق غير المسيطرة في الشركة التابعة المقتناة 

بنسبة حصة الحقوق غير المسيطرة في صافي موجودات الشركة المقتناة.

عند تنفيذ عملية دمج األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس الحصص المملوكة 
إدراج  ويتم  االقتناء  تاريخ  في  العادلة  بالقيمة  المقتناة  الشركة  في  سابقًا 
العادلة  القيمة  تحديد  يتم  المجمع.  الدخل  بيان  في  الناتجة  الخسائر  أو  األرباح 
تقييم  وسائل  باستخدام  االقتناء  تاريخ  في  المقتناة  الشركة  ملكية  لحصص 
مع األخذ في االعتبار نتيجة المعامالت الحديثة لموجودات مماثلة في نفس 

الصناعة ونفس القطاع الجغرافي.

المتكبدة  المحتملة  بالمطلوبات  باالعتراف  منفصل  بشكل  المجموعة  تقوم 
من عملية دمج األعمال إذا كانت التزامًا قائمًا من أحداث وقعت بالماضي ومن 

الممكن تقدير قيمتها العادلة بشكل موثوق به. 

تستخدم المجموعة قيم مؤقتة للمحاسبة المبدئية عن عملية دمج األعمال 
وتقوم بتسجيل أي تعديل على هذه القيم المؤقتة خالل فترة القياس وهي 

اثنا عشر شهراً من تاريخ االقتناء.

2.4 التجميع
إن الشركات التابعة هي الشركات )ومنها الشركات ذات األغراض الخاصة( التي 
تسيطر عليها المجموعة. إن البيانات المالية المجمعة تتضمن البيانات المالية 
األغراض  ذات  الشركات  فيها  بما  التابعة  وشركاتها  الرئيسية  األم  للشركة 
الخاصة. يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس فترة تقرير الشركة 
التجميع  عند  يتم  متطابقة.  محاسبية  سياسات  باستخدام  الرئيسية  األم 
استبعاد كافة األرصدة والمعامالت المادية فيما بين المجموعة بما في ذلك 

األرباح والخسائر المادية غير المحققة والناتجة عن تلك المعامالت. 

يتم تجميع الشركات التابعة من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة ويتوقف 
السيطرة  وتتحقق  المجموعة.  خارج  إلى  السيطرة  تحويل  تاريخ  من  تجميعها 
المالية  السياسات  في  التحكم  على  القدرة  المجموعة  لدى  يكون  عندما 
الشركات  نتائج  إدراج  يتم  أنشطتها.  من  لالستفادة  للمنشأة  والتشغيلية 
تاريخ  من  المجمع  الدخل  بيان  في  السنة  خالل  المباعة  أو  المقتناة  التابعة 

االقتناء وحتى تاريخ البيع أيهما أنسب.

غير  التابعة  الشركات  في  الملكية  حقوق  تمثل  المسيطرة  غير  الحقوق  إن 
يتم  الرئيسية.  األم  الشركة  لمساهمي  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  المتاحة 
في  المسيطرة  غير  للحقوق  المتاحة  اإليرادات  وصافي  الملكية  حقوق  إظهار 
بند مستقل في بيان المركز المالي المجمع وبيان الدخل المجمع وبيان الدخل 

الشامل المجمع وبيان التغيرات في حقوق المساهمين المجمع.

إن خسائر الشركة التابعة يتم توزيعها على الحقوق غير المسيطرة حتى لو نتج 
عن ذلك أن يكون لدى الحقوق غير المسيطرة رصيد عجز.

إن التغير في حصص ملكية الشركة التابعة والتي ال ينتج عنها فقد السيطرة 
يتم المحاسبة عنها كمعامالت حقوق الملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة 

على الشركة التابعة، فإنها:
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• تستبعد موجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة
• تحذف القيمة الدفترية ألي حقوق غير مسيطرة

• تحذف فروق الترجمة المتراكمة، المدرجة في حقوق الملكية
• تعترف بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم

• تعترف بالقيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به 
• تعترف بأي فائض أو عجز في بيان الدخل

• تقوم بإعادة تصنيف حصة الشركة األم الرئيسية للعناصر المدرجة سابقًا في اإليرادات
    الشاملة األخرى إلى بيان الدخل المجمع أو األرباح المرحلة أيهما أنسب.

2.5 األدوات المالية

التصنيف
بشكل  المالية،  األدوات  باستخدام  لها  االعتيادي  النشاط  إطار  في  المجموعة  تقوم 
المعادل  والنقد  والنقد  األخرى  المدينة  واألرصدة  التجاريون  والمدينون  النقد  رئيسي 
صلة  ذو  طرف  إلى  والمستحق  المستأجرة  الطائرات  صيانة  ومخصص  ألجل  والقروض 
الدائنة  التجاريون واألرصدة  والدائنون  للبنوك  السداد والمستحق  الشراء مؤجل  وسعر 

األخرى والمشتقات.
طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39، تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية 
كـ “قروض ومدينون”. يتم تصنيف كافة المطلوبات المالية كـ “مطلوبات مالية غير تلك 

المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل”.

التحقق وعدم التحقق
تتحقق الموجودات المالية أو المطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفًا لألحكام 
التعاقدية لهذه األدوات. ال تتحقق الموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية 
بتحويل  المجموعة  تقوم  عندما  أو  المالي  األصل  من  النقدية  التدفقات  استالم  في 
كافة مخاطر ومزايا الملكية أو عندما ال تقوم بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا 
المجموعة  احتفاظ  حال  في  منه.  جزء  أو  األصل  على  بالسيطرة  تحتفظ  وال  الملكية 
بالسيطرة، فإنها تستمر في تسجيل األصل المالي طوال فترة استمرارها في السيطرة 

على األصل. 

ال تتحقق المطلوبات المالية عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه 
أو انتهاء صالحية استحقاقه. في حالة استبدال التزام مالي من نفس المقرض بالتزام 
شروط  على  الجوهري  التعديل  حالة  في  أو  جوهرية  اختالفات  ذات  لشروط  وفقًا  آخر 
االلتزام الحالي يتم التعامل مع هذا االستبدال أو التعديل كعدم تحقق االلتزام األصلي 

وتحقق االلتزام الجديد. 

يتم إدراج كافة عمليات الشراء والبيع االعتيادية للموجودات المالية باستخدام طريقة 
تاريخ المتاجرة. إن عمليات الشراء والبيع االعتيادية هي عمليات شراء أو بيع موجودات 
مالية تتطلب تسليم الموجودات خالل فترة زمنية يتم تحديدها عامة وفقًا للقوانين أو 

األعراف المتعامل بها في السوق.

القياس
األدوات المالية

بالقيمة  المالية  المطلوبات  أو  المالية  الموجودات  جميع  قياس  مبدئيًا  يتم 
إليها تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة بعملية االقتناء أو  العادلة مضافًا 

اإلصدار.

قروض ومدينون
هي أدوات مالية غير مشتقة ذات استحقاق ثابت أو محدد وتكون غير مسعرة 
باستخدام  المطفأة  بالتكلفة  الحقًا  وإدراجها  قياسها  ويتم  نشط،  سوق  في 

طريقة العائد الفعلي.

المطلوبات المالية 
يتم الحقًا قياس وإدراج المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 

الفائدة الفعلية. 

الضمانات المالية 
ناقصًا  مبدئيًا  المحققة  للقيمة  وفقًا  الحقًا  المالية  الضمانات  قياس  يتم 
أية  لتسوية  المطلوب  للمبلغ  تقدير  ألفضل  ووفقًا  المتراكمة  اإلطفاءات 

التزامات مالية قد تنشأ عن هذه الضمانات المالية. 

القيمة العادلة
المطفأة بخصم  بالتكلفة  المدرجة  المالية  لألدوات  العادلة  القيمة  تحديد  يتم 
السوقية  الفائدة  لمعدالت  وفقًا  المستقبلية  التعاقدية  النقدية  التدفقات 

الحالية لألدوات المالية المماثلة.

األدوات المالية المشتقة وأنشطة التحوط
عقود  إبرام  تاريخ  في  العادلة  بالقيمة  مبدئيا  المشتقة  المالية  األدوات  تدرج 
ذات  المشتقات  إدراج  يتم  العادلة.  بالقيمة  الحقا  قياسها  ويعاد  المشتقات 
القيمة العادلة الموجبة )أرباح غير محققة( ضمن األرصدة المدينة األخرى وإدراج 
األرصدة  ضمن  محققة(  غير  )خسائر  السالبة  العادلة  القيمة  ذات  المشتقات 
ال  التي  للتحوطات  بالنسبة  المجمع.  المالي  المركز  بيان  في  األخرى  الدائنة 
تستوفي شروط محاسبة التحوط والمشتقات “المحتفظ بها لغرض لمتاجرة” 
للمشتقات  العادلة  القيمة  في  التغيرات  من  ناشئة  خسائر  أو  أرباح  أية  تؤخذ 
مباشرة إلى بيان الدخل المجمع. بالنسبة لمحاسبة التحوط، تقوم المجموعة 
بتحديد المشتقات كتحوطات القيمة العادلة لموجودات أو مطلوبات محققة 
ارتباط مؤكد )تحوط القيمة العادلة( أو كتحوطات خطر معين متعلق بأحد  أو 
الموجودات أو المطلوبات المحققة أو المعامالت التي يمكن توقعها بشكل 
عمليات  في  االستثمار  صافي  كتحوطات  أو  النقدية(  التدفقات  )تحوط  كبير 

أجنبية )تحوطات صافي االستثمار(.

تحوط القيمة العادلة
فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة التي تستوفي شروط محاسبة التحوط 
فإن أي ربح أو خسارة من إعادة قياس أداة التحوط وفقًا للقيمة العادلة يتم 

الدخل  بيان  وفي  أخرى”  دائنة  أرصدة   “ أو  أخرى”  مدينة  أرصدة   “ في  إدراجها 
بالمخاطر  والمرتبط  له  المتحوط  البند  على  خسائر  أو  أرباح  أية  إن  المجمع. 
في  وإدراجها  له  المتحوط  للبند  الدفترية  بالقيمة  تعديلها  يتم  لها  المتحوط 

بيان الدخل المجمع.

أو  بيعها  أو  التحوط  أداة  صالحية  تنتهي  عندما  التحوط  عالقة  إنهاء  يتم 
محاسبة  لمعايير  مستوفية  غير  تصبح  عندما  أو  ممارستها،  أو  إلغاؤها 
المسجلة  قيمتها  في  التغير  من  لها  المتحوط  للبنود  بالنسبة  التحوط. 
بين  الفرق  فإن  الفعلية،  الفائدة  معدل  طريقة  باستخدام  المطفأة  بالتكلفة 
القيمة الدفترية للبند التحوط عند اإلنهاء والقيمة االسمية يتم إطفاؤه على 
المتحوط  البند  تحقق  عدم  حالة  في  األصلي.  للتحوط  المتبقية  الفترة  مدى 
له، فإن تعديل القيمة العادلة غير المطفأة يتم إدراجه مباشرًة في بيان الدخل 

المجمع. 

تحوط التدفقات النقدية
فيما يتعلق بالمشتقات المصنفة والمؤهلة كتحوطات التدفقات النقدية، فإن 
الجزء الفعال من األرباح أو الخسائر من أداة التحوط المحددة كأداة تحوط فعالة 
يتحقق مباشرًة في بيان الدخل الشامل المجمع ويتحقق الجزء غير الفعال في 

بيان الدخل المجمع. 

عندما يؤثر تحوط التدفقات النقدية على بيان الدخل، يتم “إعادة معالجة” األرباح 
أو الخسائر من أداة التحوط في بند اإليرادات أو المصروفات المقابل ضمن بيان 
أو  إنهاؤها  أو  بيعها  أو  التحوط  أداة  صالحية  انتهاء  حالة  في  المجمع.  الدخل 
أية  فإن  التحوط،  محاسبة  لمعايير  مستوفية  غير  تصبح  عندما  أو  ممارستها 
الوقت  ذلك  في  المساهمين  حقوق  في  موجودة  متراكمة  خسائر  أو  أرباح 
معاملة  من  التحقق  يتم  عندما  وتتحقق  المساهمين  حقوق  ضمن  تبقى 
التحوط المستقبلية في بيان الدخل. عندما تكون معاملة التحوط المستقبلية 
المتراكمة والمدرجة في حقوق  الخسائر  أو  األرباح  الحدوث، فإن  غير متوقعة 

المساهمين يتم تحويلها مباشرًة إلى بيان الدخل المجمع.  

االنخفاض في القيمة
يكون هناك انخفاض في قيمة الموجودات المالية إذا زادت قيمتها الدفترية عن 
قيمتها االستردادية المقدرة. في تاريخ كل بيان مركز مالي يتم التقييم لتحديد 
إذا ما كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أحد الموجودات المحددة 
يتم  الدليل،  المتشابهة. في حال وجود مثل هذا  الموجودات  أو مجموعة من 
تخفيض قيمة الموجودات لقيمتها االستردادية. يتم تحديد القيمة االستردادية 
لألداة المالية ذات الفائدة على أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المستقبلية مخصومة، بما فيها القيمة االستردادية من الكفاالت والضمانات، 
كان  حال  في  المالية.  للموجودات  األصلية  الفعلية  الفائدة  لمعدالت  وفقًا 
أي  لقياس  الخصم  معدل  فإن  متغيرة،  فائدة  بمعدالت  المالية  الموجودات 
خسارة انخفاض في القيمة هو معدل الفائدة الفعلية الحالي المحدد بالعقد. 

إمكانية  على  واقعي  دليل  هناك  يكن  لم  إذا  المالية  الموجودات  شطب  يتم 
استردادها.
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الشامل المجمع والتي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة االستردادية 
للموجودات. لغرض تحديد االنخفاض في القيمة، يتم تبويب الموجودات ألقل 
مستوى يمكن عنده تحديد تدفقات نقدية بشكل مستقل لتلك المجموعة من 

الموجودات )وحدات توليد النقد(.

2.7 الشهرة
المبلغ  كالزيادة في مجموع  احتسابها  األعمال ويتم  الشهرة من دمج  تنشأ 
المحول ونسبة حصة الحقوق غير المسيطرة في صافي الموجودات المحددة 
االقتناء لحصة ملكية  تاريخ  العادلة في  إن وجدت والقيمة  المقتناة  للشركة 
صافي  على  المقتناة  الشركة  في  سابقًا  بها  المحتفظ  المقتنية  الشركة 
والمطلوبات  المقتناة  المحددة  للموجودات  االقتناء  تاريخ  في  العادلة  القيم 
المتكبدة. إن إي عجز هو ربح من صفقة الشراء ويتم إدراجه مباشرًة في بيان 

الدخل المجمع.

يتم تضمين الشهرة الناتجة عن اقتناء شركات تابعة في بند الموجودات غير 
إليها وذلك  تنتمي  نقد  توليد  الشهرة على كل وحدة  توزيع  يتم  الملموسة. 
لغرض تقييم االنخفاض في قيمة الشهرة. إن أرباح وخسائر بيع الشركة التابعة 
التابعة  بالشركة  المتعلقة  للشهرة  الدفترية  القيمة  تتضمن  منها  جزء  أو 

المباعة أو الجزء المباع منها.

يتم مراجعة قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية 
غير المحددة سنويًا على األقل لتحديد فيما إذا كان هناك انخفاض في القيمة 

وتدرج الشهرة بالتكلفة ناقصًا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة.

الملموسة،  غير  والموجودات  الشهرة  قيمة  في  االنخفاض  تحديد  لغرض 
نقدية  تدفقات  تحديد  عنده  يمكن  مستوى  ألقل  الموجودات  تجميع  يتم 
في  الموجودات.  من  المجموعة  لتلك  النقد(  توليد  )وحدات  مستقل  بشكل 
قيمتها  من  أقل  النقد  توليد  لوحدة  استردادها  الممكن  القيمة  كانت  حال 
الدفترية  القيمة  لتخفيض  القيمة  في  االنخفاض  خسائر  توزيع  يتم  الدفترية، 
لوحدات  األخرى  الموجودات  ثم  أواًل  النقد  توليد  لوحدة  مخصصة  شهرة  ألي 
إن  الوحدة.  في  أصل  لكل  الدفترية  القيمة  أساس  على  بالتناسب  النقد  توليد 
الفترات  في  أخرى  مرة  عكسها  يتم  ال  بالشهرة  المتعلقة  االنخفاض  خسارة 
البيع  ناقصًا تكلفة  العادلة  القيمة  الممكن استردادها هي  القيمة  إن  التالية. 
والقيمة أثناء االستخدام أيهما أعلى. عند تحديد قيمة االستخدام يتم خصم 
معدل  باستخدام  الحالية  لقيمتها  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  التدفقات 
الحالية  للقيمة  الحالية  السوق  تقييمات  يعكس  والذي  الضرائب  قبل  الخصم 
للنقد ومخاطر محددة تتعلق باألصل الذي لم يتم فيه تعديل تقدير التدفقات 
النقدية المستقبلية. تقوم المجموعة بإعداد خطط رسمية تغطي فترة خمس 
سنوات ألعمالها التجارية. تُستخدم هذه الخطط في عمليات احتساب القيمة 
أثناء االستخدام. يتم استخدام معدالت النمو طويلة األجل للتدفقات النقدية 
ناقص  العادلة  القيمة  تحديد  يتم  سنوات.  الخمس  تتجاوز  فترة  مدى  على 
البيع باستخدام وسائل تقييم مع األخذ في االعتبار نتيجة المعامالت  تكلفة 

الحديثة لموجودات مماثلة في نفس الصناعة ونفس القطاع الجغرافي.

2.8 المخزون وقطع الغيار والمواد االستهالكية
التكلفة  بمتوسط  االستهالكية  والمواد  الغيار  وقطع  المخزون  تقييم  يتم 
مخصص  تكوين  بعد  أقل  أيهما  تحقيقها  الممكن  القيمة  صافي  أو  المرجح 

للبنود بطيئة الحركة والمتقادمة.

2.9 النقد والنقد المعادل
يتم تبويب النقد بالصندوق والودائع ألجل لدى البنوك والتي تستحق خالل فترة 
ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع  في بيان التدفقات النقدية تحت بند النقد 

والنقد المعادل.

2.10 المحاسبة عن اإليجارات
عندما تكون المجموعة هي الطرف المستأجر

اإليجار التشغيلي
المؤجر  احتفاظ  حالة  في  تشغيلي  إيجار  كعقود  اإليجار  عقود  تصنيف  يتم 
والمعدات  الممتلكات  ملكية  ومنافع  مخاطر  بكافة  العقود  تلك  بموجب 
االستئجار  عن  المدفوعة  بالمبالغ  الشامل  الدخل  بيان  تحميل  ويتم  المؤجرة. 

التشغيلي بطريقة القسط الثابت على مدى مدة عقود اإليجار.

اإليجار التمويلي
يتم تصنيف عقود إيجار الممتلكات والمعدات التي تفترض أن تحتفظ المجموعة 
يتم  تمويلي.  إيجار  كعقود  الملكية  ومخاطر  منافع  بكافة  أساسي  بشكل 
الحالية  بالقيمة  المالي  المركز  بيان  في  كموجودات  التمويلي  اإليجار  إدراج 
مبلغ  كل  توزيع  يتم  بها.  المتعلقة  لإليجارات  المدفوعة  للمبالغ  المقدرة 
إيجار مدفوع ما بين التزام وعبء تمويل إليجاد معدل فائدة دوري ثابت على 

االلتزامات القائمة.

عندما تكون المجموعة هي الطرف المؤجر
اإليجار التمويلي

ملكية  ومنافع  مخاطر  كافة  بموجبها  تنتقل  التي  اإليجار  عقود  تصنيف  يتم 
من  المستحقة  المبالغ  إن  تمويلي.  إيجار  كعقود  للمستأجر  الموجودات 
المستأجر بموجب عقود إيجار تمويلي يتم تسجيلها كأرصدة مدينة. يتم إدراج 
للقيمة  مساوي  بمبلغ  مبدئيًا  التمويلي  اإليجار  عقود  بموجب  المستحق 
ألي  الحالية  القيمة  زائد  المستحقة  التأجير  مدفوعات  من  األدنى  للحد  الحالية 
إن  التأجير.  عقد  نهاية  في  تستحق  أن  ومتوقع  مضمونة  غير  متبقية  قيمة 
التأجير  إيرادات  بين  توزيعها  يتم  التمويلي  التأجير  عقد  بموجب  المدفوعات 
عقد  فترة  مدى  على  التمويلي  التأجير  من  المستحق  وتخفيض  التمويلي 
التأجير لتعكس معدل العائد الدوري الثابت على صافي االستثمارات القائمة 

فيما يتعلق باإليجار.

اإليجار التشغيلي
المؤجر  احتفاظ  حالة  في  تشغيلي  إيجار  كعقود  اإليجار  عقود  تصنيف  يتم 
بموجب تلك العقود بكافة مخاطر ومنافع ملكية الموجودات. إن الممتلكات 
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2.6  الممتلكات والمعدات
وخسائر  المتراكم  االستهالك  ناقصًا  بالتكلفة  والمعدات  الممتلكات  تظهر 
بنود  من  بند  كل  تكلفة  تتضمن  وجدت.  إن  المتراكمة  القيمة  في  االنخفاض 
األصل  لوضع  المباشرة  التكاليف  وجميع  الشراء  سعر  والمعدات  الممتلكات 
في حالته التشغيلية ليصبح جاهزاً لالستخدام المعد من أجله. تتضمن تكلفة 
الطائرات والمحركات أيضًا تكاليف االقتراض المتكبدة حتى تكتمل فعليًا كافة 

األنشطة الضرورية إلعداد األصل لالستخدام المعد من أجله.

المقدرة  التخريدية  القيم  ناقصًا  والمعدات  الممتلكات  تكلفة  استهالك  يتم 
بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة كما يلي: 

5تحسينات على ممتلكات مستأجرة

3 – 5أثاث ومعدات

25طائرات ومحركات

2 – 3قطع محركات أخرى

5سيارات

مقدمًا  المدفوعات  وتتضمن  بالتكلفة  التنفيذ  قيد  الرأسمالية  األعمال  تدرج 
لالستخدام  جاهزاً  األصل  يصبح  عندما  الطائرات.  شراء  بالتزامات  تتعلق  التي 
المعد من أجله، يحول من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى الفئة المالئمة 

ضمن الممتلكات والمعدات وتستهلك ابتداًء من ذلك التاريخ.

إذا كان من المتوقع  إن قطع الغيار االستهالكية تصنف كممتلكات ومعدات 
أعمارها  مدى  على  وتستهلك  واحدة  فترة  من  أكثر  مدى  على  تستخدم  أن 

اإلنتاجية. 

الفترة  خالل  المجمع  الدخل  بيان  على  والصيانة  التصليح  مصاريف  تحميل  يتم 
التي تم فيها تكبدها. يتم رسملة واستهالك التعديالت والتحسينات الرئيسية 
على الممتلكات والمعدات على مدى األعمار اإلنتاجية المتبقية للموجودات 

المتعلقة بها.

يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات بتاريخ كل بيان مركز مالي 
لتحديد فيما إذا كان هناك مؤشر لالنخفاض في القيمة الدفترية. في حال وجود 
مؤشر لمثل هذا االنخفاض، تدرج خسارة االنخفاض في القيمة في بيان الدخل 

السنوات
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المالي  المركز  بيان  في  عرضها  يتم  التشغيلي  لإليجار  الخاضعة  والمعدات 
المجمع حسب طبيعة األصل. يتم إدراج إيرادات التأجير من الموجودات المؤجرة 
القسط  أساس  على  المجمع  الدخل  بيان  في  تشغيلي  إيجار  عقود  بموجب 
الثابت على مدى مدة عقود اإليجار. إن سياسة االستهالك للموجودات المؤجرة 
للموجودات  االعتيادية  االستهالك  سياسة  نفس  هي  لالستهالك  القابلة 

المشابهة.

2.11 تسهيالت المصنعين المؤجلة 
باقتناء  الخاص  المصنعة  الهيئة  من  المستلم  الدائن  الرصيد  تخفيض  يتم 
الطائرات والمحركات عند استالمه من تكلفة الطائرة والمحركات المتعلقة بها 

أو يؤخذ إلى بيان الدخل المجمع، حسب بنود التسهيالت.

2.12 مكافأة نهاية الخدمة 
تقوم الشركة األم وفقًا لقانون العمل الكويتي وقانون التأمينات االجتماعية 
الخدمة  ترك  عند  للموظفين  مبالغ  بسداد  التوظيف  عقود  وشروط  الكويتي 

وفقًا لخطة مزايا محددة. 

لكل  المستحق  المبلغ  أساس  على  احتسابه  ويتم  ممول  غير  االلتزام  هذا  إن 
موظف بافتراض وقوع كامل االلتزام كنتيجة إلنهاء خدمة العاملين جبريًا في 
مناسب  كتقدير  الحسابية  الطريقة  هذه  وتستخدم  المالي  المركز  بيان  تاريخ 

للقيمة الحالية لهذا االلتزام.

2.13 تحقق اإليرادات
ضمن  استخدامها  يتم  لم  والتي  المباعة  التذاكر  مبيعات  من  اإليرادات  تدرج 
اإليرادات المؤجلة وتسجل في بيان الدخل عند استخدامها من قبل المسافرين. 
فيها  يتم  التي  الفترة  خالل  الملحقة  واإليرادات  المتنوعة  األتعاب  وتتحقق 
على  الثابت  القسط  بطريقة  التشغيلي  التأجير  إيرادات  تتحقق  الخدمة.  تقديم 
مدى فترة التأجير. تتحقق فوائد الودائع ألجل لدى البنوك على أساس التوزيع 

الزمني باستخدام معدل العائد الفعلي. 

2.14 تكاليف االقتراض
ذلك  تكلفة  من  كجزء  ما  أصل  اقتناء  لتمويل  االقتراض  تكاليف  رسملة  يتم 
للحصول  اقتراضها  يتم  والتي  االستعمال  المحددة  للقروض  بالنسبة  األصل. 
الرسملة  شروط  عليها  تنطبق  التي  االقتراض  تكاليف  تكون  معين،  أصل  على 
هي تكاليف االقتراض الفعلية المتكبدة خالل الفترة ناقصًا أي إيرادات استثمار 
يتم  التي  للقروض  بالنسبة  أما  القروض.  لهذه  المؤقت  االستثمار  من  ناتجة 
اقتراضها بشكل عام وتستخدم للحصول على أصل معين، يتم تحديد تكاليف 
المرجح  المتوسط  باستخدام  الرسملة  شروط  عليها  تنطبق  التي  االقتراض 

لتكاليف االقتراض القائمة خالل الفترة.

2.15 العمالت األجنبية 
إن عملة التشغيل للمنشأة هي عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تزاول 
هي  الرئيسية  العملة  فإن  الرئيسية،  األم  للشركة  وبالنسبة  نشاطها.  فيها 
عمومًا  األساسية  العملة  فإن  التابعة،  للشركات  وبالنسبة  الكويتي.  الدينار 
هي العملة الوطنية للدولة التي تعمل فيها أو العملة األجنبية المستخدمة. 
بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف  التي تتم  يتم تسجيل المعامالت 
الطبيعة  ذات  والمطلوبات  الموجودات  وتحول  المعاملة.  تاريخ  في  السائدة 
الكويتي  الدينار  إلى  المالي  المركز  بيان  تاريخ  في  األجنبية  بالعمالت  النقدية 
والخسائر  األرباح  وتؤخذ  التاريخ،  ذلك  في  السائدة  الصرف  أسعار  باستخدام 

الناتجة إلى بيان الدخل المجمع. 

عملة  إلى  األجنبية  للعمليات  النقدية  والتدفقات  الدخل  بيانات  ترجمة  يتم 
الشركة األم الرئيسية وفقًا لمتوسط سعر الصرف للسنة ويتم ترجمة بيانات 
السنة وتؤخذ  السائد في نهاية  الصرف  الشركات بسعر  المالية لهذه  المراكز 
في  االستثمار  صافي  ترجمة  من  تنشأ  التي  األجنبية  العمالت  صرف  فروق 
وتعديالت  األجل  طويلة  واألرصدة  والقروض  الشهرة  )تتضمن  أجنبية  شركات 
الشامل  الدخل  بيان  إلى  األعمال(  دمج  عملية  من  الناتجة  العادلة  القيمة 
بتلك  البيع  أو خسارة  ربح  االعتراف ضمن  يتم  أجنبية  بيع شركة  المجمع. عند 

الفروق في بيان الدخل المجمع.

2.16 مخصص التزامات
اقتصادية  ألحداث  نتيجة  احتمال  هناك  يكون  عندما  المخصصات  تكوين  يتم 
سابقة، أن يكون من المطلوب تدفق المصادر االقتصادية لسداد التزام قانوني 

قائم أو التزام متوقع، ويمكن تقديـر هذا االلتزام بشكل موثوق فيه. 

2.17 ضرائب الدخل
يظهر  التي  للفترة  كمصاريف  األرباح  على  المستحقة  الدخل  ضريبة  إدراج  يتم 
فيها الربح وفقًا للقوانين الضريبية المطبقة في نطاق السلطة القانونية التي 

تعمل فيها المجموعة. 

الفروق  كافة  على  االلتزامات  بطريقة  المؤجلة  الدخل  ضريبة  احتساب  يتم 
للموجودات  الضريبي  الوعاء  بين  المالي  المركز  بيان  بتاريخ  المؤقتة 
مخصصات  إن  المالية.  التقارير  رفع  ألغراض  الدفترية  وقيمها  والمطلوبات 
المؤقتة  الفروق  رد  توقيت  التحكم في  المؤجلة تعتمد على مدى  الضرائب 

وإمكانية ردها في المستقبل القريب.

الضريبية  المؤجلة وفقًا للنسب  الضريبية  الموجودات والمطلوبات  يتم قياس 
المتوقع تطبيقها للفترة التي يتم فيها تحقيق األصل أو تسوية االلتزام وفقًا 
تاريخ  المجازة فعاًل في  أو  الضريبية )والقوانين الضريبية( المطبقة  للمعدالت 

بيان المركز المالي.

ذلك  في  بما  المؤقتة،  الفروق  لكل  المؤجلة  الضريبية  الموجودات  تتحقق 
فيه  يمكن  الذي  للمدى  المستخدمة  غير  الضريبية  للخسائر  المرحلة  األرصدة 
القيم  يتم مراجعة  تنتج.  التي سوف  الضريبية  األرباح  استخدامها في مقابلة 
ويتم  مالي  مركز  بيان  كل  تاريخ  في  المؤجلة  الضريبية  للموجودات  الدفترية 
تخفيضها للمدى الذي يكون فيه من غير المحتمل تحقيق أرباح كافية تسمح 

باستخدام هذه الموجودات الضريبية المؤجلة.

2.18 موجودات ومطلوبات محتملة
وال  مؤكداً.  تحققها  يصبح  عندما  إال  كأصل  المحتملة  الموجودات  تتحقق  ال 
نتيجة   - المحتمل  من  يكن  لم  ما  كمطلوبات،  المحتملة  المطلوبات  تتحقق 
ألحداث سابقة - أن يكون من المطلوب تدفق المصادر االقتصادية لسداد التزام 

قانوني قائم أو التزام متوقع، ويمكن تقدير هذا االلتزام بشكل موثوق فيه.
 

3. المؤسسات ذات األغراض الخاصة
لإلجارة  الجزيرة  شركة  وهما  تابعتين  شركتين  الوسطى  األم  الشركة  لدى 
)JLC( وشركة السحاب لتأجير الطائرات – 1 )SACL-1(، جزر الكايمان، وقد تأسستا 
على  أمريكي  دوالر   50,000 أمريكي  دوالر   1,000 بمبلغ  به  مصرح  برأسمال 
ديسمبر   31 في  كما  بالكامل  والمدفوع  المصدر  المال  رأس  إن  التوالي. 
ما  وهو  التوالي  على  أمريكي  دوالر   1 و  أمريكي  دوالر   1,000 يبلغ   2011
 )JLC( لإلجارة  الجزيرة  شركة  إن  كويتي.  دينار   0.276 و  كويتي  دينار   287 يعادل 
وشركة السحاب لتأجير الطائرات – SACL-1( 1( هي مؤسسات ذات أغراض خاصة 
مملوكة بالكامل من قبل أطراف أخرى وقد تم تأسيسها لغرض ترتيب تمويل 
اقتناء الطائرات والمحركات وتأجيرها للشركة األم الوسطى بموجب عقود إيجار 
تمويلي. تم تجميع شركة الجزيرة لإلجارة )JLC( وشركة السحاب لتأجير الطائرات 
– SACL-1( 1( ضمن هذه البيانات المالية وفقًا للتفسير رقم 12 للجنة تفسيرات 
األم  الشركة  أن  الخاصة” حيث  األغراض  ذات  – المؤسسات  “التجميع  المعايير: 

الوسطى تحصل على كافة منافع أنشطة تلك الشركات.

السحاب”  “أمانة  بتشكيل  )“المؤتِمن”(  ذ.م.م  للطيران  سحاب  شركة  قامت 
بالتعاون مع Wells Fargo Bank Northwest National Association )“المالك 
الواليات  في  للقوانين  وفقًا  منظم  وطني  مصرفي  اتحاد  وهو  الموتَمن”( 
تم  خاصة  أغراض  ذات  مؤسسة  هي  السحاب  أمانة  إن  األمريكية.  المتحدة 
تأسيسها لغرض وحيد وهو التأكد من المتطلبات القانونية لملكية الطائرة من 
خالل مواطن في الواليات المتحدة األمريكية. تم تجميع أمانة السحاب ضمن 
هذه البيانات المالية وفقًا للتفسير رقم 12 للجنة تفسيرات المعايير: “التجميع 
ش.م.م  للطيران  السحاب  شركة  أن  حيث  الخاصة”  األغراض  ذات  – المؤسسات 

تحصل على كافة منافع أنشطة تلك المؤسسة. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة - 31  ديسمبر 2011 
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4. الممتلكات والمعدات
طائرات

ومحركات
تحسينات على

ممتلكات مستأجرة
أثاث

سياراتومعدات
أعمال رأسمالية

المجموعقيد التنفيذ

التكلفة

22,904,666557,6341,024,52610,6245,087,78329,585,233كما في 31 ديسمبر 2009

37,706,128128,097,316-425-90,390,763نتيجة اقتناء شركة تابعة

5,550,33213,722,900-8,072,203131100,234إضافات 

-)4,185,480(-3,978,91065,970140,600تحويالت

)1,302(--)1,302(--استبعادات

)1,274,791(122,396---)1,397,187(تعديالت صرف عمالت

123,949,355623,7351,264,48310,62444,281,159170,129,356كما في 31 ديسمبر 2010

52,5081,069503,961728,350-170,812إضافات 

-)4,101,102(-3,829,2992,000269,803تحويالت

)6,341,901()6,341,901(----المحول إلى الدفعات المقدمة

)322,629()24,600(---)298,029(تعديالت صرف عمالت

127,651,437625,7351,586,79411,69334,317,517164,193,176كما في 31 ديسمبر 2011

استهالكات

2,690,126-1,837,563258,566587,3136,684كما في 31 ديسمبر 2009

3,084,049--59-3,083,990نتيجة اقتناء شركة تابعة

5,060,498-4,741,69298,704218,1251,977المحمل على السنة

)1,037(--)1,037(--استبعادات

)9,699(----)9,699(تعديالت صرف عمالت

10,823,937-9,653,546357,270804,4608,661كما في 31 ديسمبر 2010

5,310,769-4,943,220100,892265,2401,417المحمل على السنة

)5,062(----)5,062(تعديالت صرف عمالت

16,129,644-14,591,704458,1621,069,70010,078كما في 31 ديسمبر 2011

صافي القيمة الدفترية

113,059,733167,573517,0941,61534,317,517148,063,532كما في 31 ديسمبر 2011

114,295,809266,465460,0231,96344,281,159159,305,419كما في 31 ديسمبر 2010

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة - 31  ديسمبر 2011 
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Kuwaiti Dinars

تم توزيع االستهالك في بيان الدخل كما يلي:

20112010
4,944,6374,743,669تكاليف تشغيل 

366,132316,829مصاريف عمومية وإدارية

5,310,7695,060,498

5. ودائع
تمثل وديعة لدى جهة مقرضة لقرض طويل األجل. ويتراوح معدل الفائدة الفعلي كما في 31 ديسمبر 2011 من 0.104% إلى 0.105% )31 ديسمبر 2010: 0.104% إلى %0.105(.

20112010
501,942557,610أرصدة تجارية مدينة

)110,660()110,660(مخصص االنخفاض في القيمة 

391,282446,950صافي أرصدة تجارية مدينة

428,059536,714دفعات مقدمة

263,129262,104تأمينات

604,076274,843أرصدة تجارية مستحقة

85,586118,485موظفون مدينون

1,772,1321,639,096

إن القيمة الدفترية لبند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى تساوي تقريبًا قيمتها العادلة.

إن األرصدة التجارية المدينة القائمة في اقل من 3 أشهر ال تعتبر مستحقة. كما في 31 ديسمبر 2011، لم تستحق أرصدة تجارية مدينة بمبلغ 391,282 دينار كويتي )31 ديسمبر 2010: 446,950 دينار كويتي( ولم تنخفض قيمتها. تتعلق هذه بعدد من العمالء 
المستقلين الذين ال يوجد لهم تاريخ حديث للتعثر. باإلضافة إلى ذلك، إن هذه األرصدة التجارية المدينة مضمونة بالكامل بكفاالت بنكية. كما في 31 ديسمبر 2011، استحقت وانخفضت قيمة أرصدة تجارية مدينة بمبلغ 110,660 دينار كويتي )31 ديسمبر 2010: 110,660 

دينار كويتي( وقد تم عمل مخصص لكامل المبلغ المذكور. إن الفئات األخرى ضمن بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى تتكون بشكل رئيسي من مستحقات من موظفين وهي لم تنقضي فترة استحقاقها ولم تنخفض قيمتها.

6. مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة - 31  ديسمبر 2011 
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إن القيم الدفترية لألرصدة التجارية المدينة للمجموعة مقومة بالعمالت التالية:

20112010
405,692357,596الدينار الكويتي

7,2032,216الدينار البحريني

6,087-الروبيه الهندية

41,24055,185الجنيه المصري

28,07795,519الدوالر األمريكي

19,73041,007أخرى

501,942557,610

20112010
16,18012,523نقد في الصندوق

9,210,1295,630,674حسابات جارية لدى البنوك

-2,778,348ودائع ألجل لدى البنوك

12,014,6575,643,197النقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية

3,587,6492,285,010ودائع ألجل لدى البنوك تستحق خالل فترة تزيد عن 3 أشهر

15,602,3067,928,207

كما في 31 ديسمبر 2011، بلغ معدل الفائدة الفعلي على الودائع ألجل 0.75% )31 ديسمبر 2010: 1.5% إلى %2(.

Kuwaiti Dinarsدينار كويتي 7. النقد والنقد المعادل
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إن النقد والنقد المعادل مقوم بالعمالت التالية:

20112010
1,745,9821,211,069الدينار الكويتي

13,467,7906,559,617الدوالر األمريكي

36,59421,000الدرهم اإلماراتي

4872,129الروبيه الهندية

351,453134,392أخرى

15,602,3067,928,207

Kuwaiti Dinars

8. رأس المال 
 31 في  كما  بالكامل  والمدفوع  المصدر  الرئيسية  األم  الشركة  مال  رأس  بلغ 
 :2010 ديسمبر   31( نقداً  مدفوع  كويتي  دينار   22,000,000  -  2011 ديسمبر 
 100 منها  كل  قيمة  سهم   220,000,000 من  مكونًا  كويتي(  دينار   22,000,000

فلس )31 ديسمبر 2010: 220,000,000 سهم قيمة كل منها 100 فلس(.

قررت الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 13 مايو 2010 زيادة رأس 
دينار   20,000,000 بمبلغ  الرئيسية  األم  للشركة  والمصدر  به  المصرح  المال 
كويتي من خالل إصدار أسهم عادية بعدد 200,000,000 سهم بقيمة اسمية 
50 فلس للسهم. الحقًا  بقيمة  150 فلس للسهم بما في ذلك عالوة إصدار 
 ،2010 27 سبتمبر  بتاريخ  المنعقدة  العادية  العمومية  الجمعية  اجتماع  في 
150 فلس للسهم  المال من  رأس  زيادة  المساهمون تعديل سعر أسهم  قرر 
بالمرسوم  اعتمادها  إلى  المال  رأس  زيادة  وتخضع  للسهم  فلس   100 إلى 

األميري التي مازالت معلقة كما في تاريخ بيان المركز المالي المجمع.

توزيعات أرباح مقترحة
اقترح أعضاء مجلس إدارة الشركة األم الرئيسية توزيعات أسهم منحة بمعدل 
 31( كويتي  دينار   2,200,000 بمبلغ  بها  محتفظ  أسهم   10 لكل  واحد  سهم 
ديسمبر 2010: ال شيء( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وهي تخضع 

لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية القادمة.

9. االحتياطيات 
االحتياطي القانوني

األم  للشركة  األساسي  والنظام  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقًا 
10% من صافي الربح إلى االحتياطي القانوني. يجوز  الرئيسية ، يجب تحويل 
كحد   %5 إلى  تصل  أرباح  توزيع  لتامين  فقط  القانوني  االحتياطي  استعمال 
أقصى من رأس المال في السنوات التي ال تسمح فيها أرباح الشركة المرحلة 

بتأمين هذا الحد.

االحتياطي االختياري
يقترح  أن  اإلدارة  لمجلس  يجوز  أنه  على  األم  للشركة  األساسي  النظام  ينص 
مجلس  يقترح  لم  المساهمين.  بموافقة  االختياري  االحتياطي  إلى  توزيعات 
اإلدارة أي توزيعات لالحتياطي االختياري خالل السنة. ال يوجد قيود على توزيع 

االحتياطي االختياري.
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Kuwaiti Dinars 10. قروض ألجل 

الجزيرة  شركة  خالل  من  ترتيبها  تم  ممتازة  قروض  هي  ألجل  القروض  إن 
الموتَمن،  والمالك   )SACL-1(  1  – الطائرات  لتأجير  السحاب  وشركة  لإلجارة 
محلي  بنك  إلى  المستحقة  المبالغ  وتمثل  األمريكي  بالدوالر  وهي 
احتسابها  يتم  ألجل  القروض  على  الفائدة  إن  أوروبية.  بنوك  ومجموعة 
أشهر.   6  / أشهر   3 لفترة  )ليبور(  لندن  في  البنوك  بين  الفائدة  سعر  فوق 
%6.52 إلى   %1.34 الفعلي  الفائدة  معدل  بلغ   2011 ديسمبر   31 في   كما 

)31 ديسمبر 2010: 1.24% إلى %6.52(. 

الجزيرة  شركة  أسهم  على  األولى  الدرجة  من  رهن  بضمان  ألجل  القروض  إن 
األولى  الدرجة  )SACL-1( ورهن من   1 – الطائرات  لتأجير  السحاب  لإلجارة وشركة 

على كل طائرة. 

11. مخصص صيانة الطائرات المستأجرة

والمستحقة  المستأجرة  للطائرات  المستقبلية  الصيانة  مخصصات  يمثل 
بموجب عقود إيجار تشغيلية وهي تستند بشكل أساسي إلى ساعات الطيران 

الفعلية. 

12. مستحق إلى طرف ذو صلة

ـــــــدون  ـــالت ائـــتـــمـــانـــيـــة قــــصــــيــــرة األجـــــــــل وب ـــي ـــه ـــس ـــتـــمـــثـــل فـــــي ت ي
ـــــداد فــي ـــــس ال تــســتــحــق  ـــة والــــتــــي  ـــل  ضــــمــــانــــات مــــن طــــــرف ذي ص
الكويت  بنك  خصم  معدل  فوق   %3 فائدة  معدل  وتحمل   ،2013 يونيو   30
المركزي. بلغ معدل الفائدة الفعلي كما في 31 ديسمبر 2011 -  %5.5 )31 

ديسمبر 2010: %5.5(.

13. مستحق للبنوك

تتمثل في تسهيالت بدون ضمانات – سحب على المكشوف من بنك تجاري 
محلي بالدوالر األمريكي بمبلغ 44.82 مليون دوالر أمريكي )2010: 45 مليون 
معدل  بلغ  التمويل.  تكلفة  فوق   %1.25 فائدة  معدل  وتحمل  أمريكي(  دوالر 

الفائدة الفعلي كما في 31 ديسمبر 2011 - %3.25 )2010: %3.31(.

20112010
تستحق القروض ألجل كما يلي:

8,054,0627,746,836أقل من سنة 

8,216,7327,843,642أكثر من سنة وأقل من سنتين 

38,024,02235,928,113أكثر من سنتين وأقل من خمس سنوات

16,514,26027,288,583أكثر من خمس سنوات

62,755,01471,060,338

70,809,07678,807,174
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20112010
6,872,9529,438,284دائنون تجاريون

2,670,2882,917,037مصاريف مستحقة

3,442,2681,062,215ضريبة مستحقة

574,710511,163مستحقات إجازات الموظفين

87,36585,558أخرى

13,647,58314,014,257

إن القيم الدفترية لألرصدة التجارية الدائنة للمجموعة مقومة بالعمالت التالية:

20112010
4,885,0086,882,857الدينار الكويتي

139,967122,231الدرهم اإلماراتي

72,122163,669اليورو

2,08551,897الروبيه الهندية

1,040,4981,073,529الدوالر األمريكي

733,2721,144,101أخرى

6,872,9529,438,284

Kuwaiti Dinars 14. دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
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15.  إيرادات

20112010
47,602,30236,758,575إيرادات ركاب

3,557,3643,808,301إيرادات إضافية

6,634,9591,995,648تأجير

57,794,62542,562,524

20112010
5,160,9916,253,292تكاليف موظفين

4,944,6374,743,669استهالكات

18,721,79416,877,253وقود وصيانة طائرات

5,081,6706,672,001رسوم تحليق وهبوط ومناولة أرضية

466,088463,634تأمين

2,547,649788,216تأجير وصيانة

2,107,7331,484,914أخرى

39,030,56237,282,979

16. تكاليف التشغيل
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20112010
1,716,0541,457,112موظفون

102,827119,838إيجار

219,600458,890أتعاب مهنية واستشارات

85,80543,509مصاريف سفر

736,6181,167,629تسويق

366,132316,829استهالكات

684,771740,763أخرى

3,911,8074,304,570

بلغ عدد موظفي المجموعة 419 موظف كما في 31 ديسمبر 2011 )31 ديسمبر 2010 – 421 موظف(.

18. تكاليف إعادة هيكلة

إن تكاليف العمليات التي من غير المتوقع تكرارها في الفترات المستقبلية تم إعادة هيكلتها وفقًا لقرار إدارة المجموعة بتعديل حجم عملياتها خالل السنة الماضية، وقد تم تصنيفها بشكل منفصل.

19. ربحية / )خسارة( السهم 

يتم احتساب ربحية / )خسارة( السهم استناداً إلى صافي ربح / )خسارة( السنة والمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة كما يلي:

20112010
)2,804,567(10,555,080ربح / )خسارة( السنة )بالدينار الكويتي(

220,000,000219,994,775المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

)12.75(47.98ربحية / )خسارة( السهم )فلس( – األساسية والمخففة

17. مصاريف عمومية وإدارية
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20. المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات صلة

في إطار النشاط االعتيادي، تدخل الشركة األم بمعامالت مع أطراف ذات صلة )المدراء وأعضاء مجلس اإلدارة وشركات المجموعة(. يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة األم. إن المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات 
الصلة التي لم يتم اإلفصاح عنها في مكان آخر من هذه البيانات المالية هي كما يلي:

20112010
المعامالت

1,998,7901,878,849مبيعات تذاكر

617,175213,680مصروفات إدارية وتوزيعية

مكافأة اإلدارة العليا

709,563631,319رواتب ومزايا أخرى للموظفين

--مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

21. الضرائب 

لم تسجل الشركة األم الرئيسية أي التزام ضريبي على أساس اإلعفاءات المتاحة حاليًا بموجب االتفاقيات الضريبية الثنائية مع الدول التي تعمل فيها طائراتها. ومع ذلك، فإن الشركة األم الرئيسية قد تخضع لضرائب قد يتم تحديدها الحقًا من قبل الهيئات الضريبية 
لتلك الدول.
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22. معلومات القطاع

إن قطاعات التشغيل تشتق إيراداتها بشكل أساسي من تشغيل خدمات طيران المسافرين وتأجير الطائرات والمحركات. إن معلومات القطاع التي يتم تقديمها إلى الرئيس التنفيذي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 هي كما يلي:

31 ديسمبر 312010 ديسمبر 2011

المجموعتأجير  الطائراتخدمات طيران المسافرينالمجموعتأجير  الطائرات خدمات طيران المسافرين

53,385,612 12,869,093 40,516,519    66,764,508 50,993,96615,770,542 إيرادات القطاع

)10,823,088()10,823,088(-  )8,969,883()8,969,883(- ناقص: إيرادات ما بين القطاع

40,516,5192,046,00542,562,524  57,794,625   6,800,659 50,993,966 اإليرادات من عمالء خارجيين

)2,804,567(5,014,222)7,818,789(  11,084,348  5,744,680 5,339,668 ربح / )خسارة( القطاع

موجودات ومطلوبات القطاع: 

31 ديسمبر 312010 ديسمبر 2011 

المجموعتأجير  الطائراتخدمات طيران المسافرينالمجموعتأجير  الطائرات خدمات طيران المسافرين

160,214,119173,188,813 158,720,784176,076,09412,974,694 17,355,310 مجموع الموجودات

122,043,99447,015,63684,767,286131,782,922 76,912,598  45,131,396  مطلوبات موزعة

25,969,901--  28,157,821    -    -   مطلوبات غير موزعة

150,201,81547,015,63684,767,286157,752,823 45,131,39676,912,598مجموع المطلوبات

إن اإليرادات من عمالء خارجيين في قطاع تأجير الطائرات تمثل بشكل أساسي إيرادات التأجير من الطائرات المؤجرة والمشغلة في الواليات المتحدة األمريكية.
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23. دمج األعمال

قامت الشركة األم الرئيسية خالل السنة السابقة باالستحواذ على 100% من رأس مال شركة سحاب لتأجير الطائرات ذ.م.م وهي شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة يتمثل نشاطها في تأجير الطائرات والمحركات، مقابل إجمالي سعر شراء بمبلغ 25,552,422 
دينار كويتي. 

فيما يلي تفاصيل القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة بما فيها المطلوبات المحتملة والشهرة الناتجة عنها:

24,459,787سعر الشراء المؤجل السداد )بالقيمة العادلة(

21,016,306صافي: القيم المؤقتة للموجودات المقتناة

3,443,481الشهرة الناتجة عن االقتناء

تتمثل الشهرة في زيادة تكلفة االقتناء عن حصة الشركة األم الرئيسية في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة المقتناة للشركة التابعة المقتناة.
فيما يلي القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة بما فيها المطلوبات المحتملة:

701,424النقد والنقد المعادل

125,013,267ممتلكات وآالت ومعدات

)413,636(دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

)62,847,394(قروض

)41,437,355(مستحق إلى أطراف ذات صلة

21,016,306القيمة المؤقتة لصافي الموجودات 

-سعر الشراء الذي تم تسويته نقداً

701,424النقد والنقد المعادل في الشركة التابعة المقتناة

701,424التدفقات النقدية إلى الداخل نتيجة االقتناء

24,459,787القيمة العادلة لسعر الشراء المؤجل السداد 

3,168,766أعباء تمويل مطفأة

27,628,553سعر الشراء المؤجل السداد كما في 31 ديسمبر 2011
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24. التزامات محتملة وارتباطات 

قامت المجموعة بإصدار ضمان بنكي لبعض الجهات التنظيمية ولمقدمي خدمات آخرين بمبلغ 939,568 دينار كويتي )31 ديسمبر 2010: 917,767 دينار كويتي(. 

كما قامت الشركة األم الرئيسية بتقديم خطاب ضمان لشركة الجزيرة لإلجارة، مؤجر اتفاقية التأجير المحول فيما يتعلق بالتزامات ومطلوبات الشركة األم الوسطى وفقًا التفاقية التأجير المحول. 

وفقًا التفاقية تحويل حق شراء طائرات، قامت الشركة األم الرئيسية بالضمان لمورد الطائرات االستحقاق والمالحظة الدقيقة وأداء جميع التزامات المشتري لسداد أية مبالغ تستحق السداد من قبل المشتري بموجب اتفاقية الشراء المحول. 

 :2010 )31 ديسمبر  دينار كويتي   78,020,000 تبلغ  2010: تسع وعشرون(  )31 ديسمبر  المتبقية  األربع  الطائرات  األسعار لطلب شراء  إن قائمة   .2007 18 سبتمبر  تم طلبها في  29 طائرة  بين  25 طائرة من  بإلغاء طلب شراء  المجموعة  2011، قامت  في مارس 
569,821,000 دينار كويتي(. يجب أن يتم اقتناء هذه الطائرات على مدى أربع سنوات. إن المدفوعات المقدمة المدفوعة كما في تاريخ إلغاء الطلبات سوف يتم تسويتها مقابل تكلفة اقتناء األربع طائرات المتبقية.

25. إيرادات تأجير تشغيلي

إن الحد األدنى المستقبلي لإليجار المستحق بموجب التأجير التشغيلي يبلغ 45,295,010 دينار كويتي  )31 ديسمبر 2010: 46,797,889 دينار كويتي( ويستحق السداد على النحو التالي:

20112010
6,119,1545,355,756أقل من سنة 

24,476,61621,423,024أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

14,699,24020,019,109أكثر من خمس سنوات

45,295,01046,797,889
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األثر على حقوق الملكيةاألثر على الربح / )الخسارة(

2011201020112010العملة
)832,122()1,045,203()2,636,866()3,576,387(الدوالر األمريكي

--)4,483()4,832(الدرهم اإلماراتي

--)2,184()80(الروبيه الهندية

--)54,327()19,626(أخرى

)832,122()1,045,203()2,697,860()3,600,925(صافي األثر

إذا ارتفع سعر الدينار الكويتي بواقع 5% مقابل العمالت الرئيسية األخرى لكان األثر مساويًا ولكن عكسيًا على الخسارة / حقوق الملكية للسنة.

26. إدارة المخاطر المالية

عوامل المخاطر المالية
إن استخدام المجموعة لألدوات المالية يعرضها لمخاطر مالية عدة مثل مخاطر االئتمان، 
ومخاطر السوق ومخاطر السيولة. تقوم المجموعة بشكل مستمر بمراجعة تعرضها 
للمخاطر المالية وتقوم باإلجراءات الالزمة للحد منها لمستويات مقبولة. تقوم اإلدارة 
المالية بإدارة مخاطر المجموعة وفقا لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. يقوم 
مناطق  تغطي  أخرى  وأسس  عام  بشكل  المخاطر  إلدارة  أسس  بإعداد  اإلدارة  مجلس 
االئتمان  ومخاطر  الفائدة  أسعار  ومخاطر  األجنبية  العمالت  صرف  مخاطر  مثل  محددة 
المالية  المخاطر  وتقييم  بتحديد  المالية  اإلدارة  تقوم  الفائضة.  السيولة  واستثمار 

للمجموعة بالتعاون مع القطاعات التشغيلية األخرى. 

إن المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها المجموعة مبينة أدناه:

)أ( مخاطر السوق

)1( مخاطر صرف العمالت األجنبية 
المستقبلية  النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  تذبذب  مخاطر  في  تتمثل 
تزاول  األجنبية.  العمالت  صرف  معدالت  في  للتغير  نتيجة  المالية  لألدوات 
المجموعة نشاطها دوليًا مما يعرضها لمخاطر صرف العمالت األجنبية الناتجة 
مخاطر  تنشأ  األمريكي.  الدوالر  رئيسي  وبشكل  عدة  لعمالت  التعرض  عن 
العمالت األجنبية من المعامالت التجارية المستقبلية، الموجودات والمطلوبات 

المعترف بها وصافي االستثمارات في العمليات األجنبية.

إدارة  المجموعة  شركات  من  تتطلب  سياسة  بوضع  المجموعة  إدارة  قامت 
مخاطر  تنشأ  الرئيسية.  العمالت  مقابل  بها  الخاصة  األجنبية  العمالت  مخاطر 
يتم  أو  المستقبلية  التجارية  المعامالت  تتم  عندما  األجنبية  العمالت  صرف 

االعتراف بالموجودات والمطلوبات بعملة ليست العملة الرئيسية للشركة. 

كنتيجة األجنبية  العمالت  لمخاطر  أساسي  بشكل  المجموعة   تتعرض 
ألرباح / خسائر ترجمة موجودات ومطلوبات مقومة بالعمالت األجنبية من مثل 
المعادل  والنقد  والنقد  والودائع  األخرى  المدينة  التجاريون واألرصدة  المدينون 
والدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى والمستحق للبنوك والقروض ألجل. 
المتعلق  اإليضاحات  األجنبية في  المجموعة للعمالت  تم اإلفصاح عن تعرض 

باألدوات المالية.

العمالت  مقابل  الكويتي  الدينار  سعر  انخفض  إذا   ،2011 ديسمبر   31 في  كما 
فسيكون  األخرى،  المتغيرات  جميع  ثبات  مع   %5 بواقع  األخرى  الرئيسية 
2011 مبين  31 ديسمبر  الملكية كما في  الخسارة / حقوق  األثر على  صافي 

أدناه:
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)2( مخاطر معدالت الفائدة
التدفقات  أو  العادلة  القيمة  تذبذب  مخاطر  من  الفائدة  معدالت  مخاطر  تنشأ 
النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة التغير في معدالت الفائدة السوقية.

األجل  قصيرة  الودائع  من  للمجموعة  بالنسبة  الفائدة  أسعار  مخاطر  تنشأ 
متغيرة  فائدة  بمعدالت  الصادرة  القروض  إن  ألجل.  والقروض  البنكية  والقروض 
بالنسبة  أما  النقدية.  التدفقات  فائدة  معدالت  لمخاطر  المجموعة  تعرض 
لمخاطر  المجموعة  تعرض  فإنها  ثابتة،  فائدة  بمعدالت  الصادرة  للقروض 
قروض  كانت   ،2010 وعام   2011 عام  خالل  العادلة.  القيمة  فائدة  معدالت 

المجموعة ذات معدالت الفائدة المتغيرة مقومة بالدوالر األمريكي 

بشكل  الفائدة  معدالت  لمخاطر  تعرضها  مدى  بتحليل  المجموعة  تقوم 
بعين  األخذ  مع  عدة  سيناريوهات  بوضع  المجموعة  وتقوم  ديناميكي. 
هذه  على  بناًء  البديل.  والتمويل  الحالية  المراكز  تجديد  التمويل،  إعادة  االعتبار 
السيناريوهات، تقوم المجموعة باحتساب األثر على بيان الدخل المجمع لتحول 

معدل الفائدة المحدد. وفي كل افتراض يتم استخدام معدل فائدة متغير واحد 
لجميع العمالت. تعمل هذه السيناريوهات فقط للمطلوبات التي تمثل المراكز 
الرئيسية المحملة بالفائدة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر معدالت الفائدة من 
خالل مراقبة تحركات معدالت الفائدة واستخدام مبادالت أسعار الفائدة للتحوط 

من التعرض لمعدالت الفائدة.

أعلى  التاريخ  ذلك  في  الفائدة  معدالت  كانت  إذا   ،2011 ديسمبر   31 في  كما 
ربح  فسيكون  األخرى،  المتغيرات  جميع  ثبات  مع  أساسية  نقطة   50 بواقع 

السنة أقل بمبلغ  438,077 دينار كويتي )2010: 456,957 دينار كويتي(.
المركز  بيان  تاريخ  في  أساسية  نقطة   50 بواقع  الفائدة  معدالت  انخفضت  إذا 

المالي فسيكون األثر مساويًا ولكن عكسيًا على خسارة السنة.

)3( مخاطر أسعار األسهم
أدوات  بأية  تحتفظ  ال  أنها  حيث  األسهم  أسعار  لمخاطر  المجموعة  تتعرض  ال 

مالية تتعرض لمخاطر األسعار.

)4( مخاطر أسعار الوقود
تتعرض صناعة الطيران لتقلبات أسعار وقود الطائرات. تقوم المجموعة بمراقبة 
التكاليف المتوقعة. تستفيد المجموعة من  الفعلية للوقود مقابل  التكاليف 
وقود  تكاليف  في  تحكم  مستوى  لتحقيق  وذلك  السلعة  معدل  مبادالت 

الطائرات حتى ال تتأثر الربحية عكسيًا.

)ب( مخاطر االئتمان
على  المالية  األداة  أطراف  أحد  قدرة  عدم  احتمال  خطر  هو  االئتمان  خطر  إن 
المالية  الموجودات  تتمثل  اآلخر.  للطرف  بالتزاماته مسببا خسارة مالية  الوفاء 
والتي تعـرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي في الودائع البنكية 
والمدينين. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر عن طريق إيداع الودائع لدى 
يتعلق  فيمـا  االئتمان  خطر  إن  جيدة.  ائتمانية  سمعة  ذات  مالية  مؤسسات 
بالمدينين محدود نظراً لسياسات المجموعة في إدارة االئتمان ونتيجة لتوزعه 

بين عدد كبير من العمالء.

إن الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان قبل االحتفاظ بضمانات هو كاآلتي: 

20112010
668,086671,911ودائع

1,344,0731,102,382مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى باستثناء الدفعات المقدمة

15,586,1267,915,684النقد المعادل

17,598,2859,689,977

إن النقد المعادل يمثل الودائع البنكية الجارية وقصيرة األجل ذات تصنيفات عالية حسب تصنيف وكاالت عالمية ذات سمعة ائتمانية جيدة. 

إن كافة األرصدة التجارية المدينة للمجموعة مضمونة بشكل كامل بكفاالت بنكية وتتكون بشكل واسع من مبالغ مدينة من شركات. إن تركز المخاطر االئتمانية بالنسبة لألرصدة التجارية المدينة يعتبر محدود حيث أن قاعدة عمالء الشركة تعتبر واسعة وغير مترابطة. 
إن المعلومات عن التعرض للمخاطر االئتمانية المرتبطة باألرصدة التجارية المدينة للمجموعة مبين في إيضاح رقم 6.
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أكثر من 5 سنواتبين 2 و 5 سنواتبين سنة وسنتين أقل من سنة

كما في 31 ديسمبر 2011

8,054,0628,506,81643,459,37917,979,578قروض ألجل

-1,251,580--ودائع

--8,232,726-مستحق إلى طرف ذو صلة

--29,843,099-سعر شراء مؤجل السداد

---12,489,752مستحق للبنوك

---13,647,583دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

-1,362,441--دفعة مستلمة من مستأجرين

---939,568كفاالت بنكية

كما في 31 ديسمبر 2010

7,746,8368,090,45939,370,22929,667,790قروض ألجل

-1,259,780--ودائع

--10,665,951-مستحق إلى طرف ذو صلة

--29,291,716-سعر شراء مؤجل السداد

---12,584,195مستحق للبنوك

---14,014,257دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

-309,005--دفعة مستلمة من مستأجرين

- --917,767كفاالت بنكية

بنكية  بكفاالت  كامل  بشكل  مضمونة  للمجموعة  المدينة  التجارية  األرصدة  كافة  إن 
وتتكون بشكل واسع من مبالغ مدينة من شركات. إن تركز المخاطر االئتمانية بالنسبة 
واسعة  تعتبر  الشركة  عمالء  قاعدة  أن  حيث  محدود  يعتبر  المدينة  التجارية  لألرصدة 
وغير مترابطة. إن المعلومات عن التعرض للمخاطر االئتمانية المرتبطة باألرصدة التجارية 

المدينة للمجموعة مبين في إيضاح رقم 6.

)ج( مخاطر السيولة 
المالية  بااللتزامات  الوفاء  على  المجموعة  قدرة  عدم  في  السيولة  مخاطر  تتمثل 
توفير  السيولة  مخاطر  إدارة  تتضمن  استحقاقها.  عند  المالية  بالمطلوبات  المتعلقة 
المجموعة  عليها  تحصل  ومناسبة  كافية  مبالغ  خالل  من  التمويل  وتوافر  الالزم  النقد 
من تسهيالت ائتمانية ملزمة مع القدرة على إقفال المراكز السوقية المفتوحة. يقوم 
المراجعة  على  بناًء  القروض  أو  المال  رأس  بزيادة  الرئيسية  األم  الشركة  إدارة  مجلس 

المستمرة لمتطلبات التمويل. 
استحقاق  المالية من خالل مجموعات  المجموعة  التزامات  أدناه  الجدول  يحلل 
لتواريخ  المالي  المركز  بيان  تاريخ  في  المتبقية  المدة  على  بناًء  متقاربة 
االستحقاقات التعاقدية. إن المبالغ المبينة في الجدول هي التدفقات النقدية 
القيم  يساوي  شهر   12 خالل  المستحق  الرصيد  إن  المخصومة.  غير  التعاقدية 

الدفترية، إذ أن أثر الخصم ليس جوهريًا.
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27. إدارة مخاطر رأس المال

المجموعة على  تأمين قدرة  المال  رأس  إدارة  المجموعة عند  أهداف  من أهم 
لألطراف  ومنافع  للمساهمين  عوائد  لتحقيق  نشاطها  مزاولة  في  االستمرار 
المعنية األخرى وتوفير التركيبة األفضل لرأس المال لتخفيض تكاليف رأس المال.

 
المجموعة  تقوم  قد  المال،  رأس  هيكل  تعديل  أو  على  المحافظة  لغرض 
بتعديل قيمة توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين والعائد على رأس المال 

للمساهمين، إصدار أسهم جديدة أو بيع الموجودات لتخفيض الديون. 

معدل  أساس  على  مالها  رأس  المجموعة  تراقب  الصناعة،  في  غيرها  مثل 
على  المديونية  صافي  قسمة  أساس  على  احتسابه  يتم  والذي  المديونية 
القروض  إجمالي  أساس  على  الدين  صافي  احتساب  يتم  المال.  رأس  إجمالي 
ناقص النقد والنقد المعادل. في حين يتم احتساب إجمالي رأس المال كحقوق 
الديون. كما  زائد صافي  الملكية كما تظهر في بيان المركز المالي المجمع، 

في 31 ديسمبر 2011، بلغ معدل المديونية 80% )31 ديسمبر 2010: %89(.

28. التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

تقوم المجموعة بعمل تقديرات وافتراضات قد تؤثر على المبالغ المدرجة في 
هذه البيانات المالية. يتم تعديل التقديرات إذا حدثت تغيرات في الظروف التي 
واالفتراضات  التقديرات  فيها  تعتبر  التي  المناطق  إن  التقديرات.  إليها  استندت 
من  أعلى  درجة  تتضمن  التي  المناطق  أو  المالية  للبيانات  بالنسبة  جوهرية 

األحكام هي: 
جوهر العالقة مع الشركات ذات األغراض الخاصة

حيثما تحصل الشركة األم على منافع من الشركات ذات األغراض لخاصة، فإن 
اإلدارة تقوم بتقدير جوهر العالقة للحكم على ما إذا كانت الشركة األم تسيطر 

على تلك الشركة.

األدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 

إن طريقة العائد الفعلي الحتساب التكلفة المطفأة لألداة المالية تتضمن تقدير 
التدفقات النقدية المستقبلية من خالل العمر المتوقع لألداة.

انخفاض قيمة الموجودات

تسجيل  يجب  كان  إذا  ما  بتحديد  مالي  مركز  بيان  كل  بتاريخ  المجموعة  تقوم 
عملية  إن  الشامل.  الدخل  بيان  في  القيمة  في  االنخفاض  لخسائر  مخصص 
تقدير مبلغ خسائر االنخفاض في القيمة تتضمن أحكام جوهرية من قبل اإلدارة 
تتعلق بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية. تستند هذه التقديرات واالفتراضات 

أيضًا إلى عدة عوامل أخرى تتضمن درجات متفاوتة من الحكم وعدم التأكد. 

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات 

التخريدية  والقيمة  المقدرة  اإلنتاجية  األعمار  بتحديد  المجموعة  تقوم 
في  التغير  نتيجة  المقدرة  اإلنتاجية  األعمار  تتغير  والمعدات.  للممتلكات 
حال  في  جوهرية  بصورة  السنة  على  المحمل  االستهالك  يتغير  التكنولوجيا. 

اختالف األعمار الفعلية عن العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.
نتيجة  تنشأ  محتملة  مطلوبات  هي  الطارئة  المطلوبات  الطارئة   المطلوبات 
أحداث  أو  حدث  وقوع  عدم  أو  بوقوع  فقط  وجودها  يتأكد  ماضية  أحداث 
تسجيل  يتم  المجموعة.  سيطرة  عن  بالكامل  تخرج  ال  مؤكدة  غير  مستقبلية 
بصورة  تقديرها  ويمكن  محتملة  الخسارة  تعتبر  عندما  المطلوبات  مخصصات 
معقولة. إن تحديد ما إذا كان يجب تسجيل مخصص من عدمه لقاء أي مطلوبات 

محتملة يستند إلى تقديرات اإلدارة.

29. أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض البيانات المالية للسنة 
الحالية وليس لذلك أثر على صافي الربح أو حقوق الملكية للسنة السابقة.
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