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وا�ستهالك
الثالث والرابع من 2010.التشغيلية والصافية � الربعمتتاليني إيجابيني على مستوى ا�رباح�موعة ط�ان اجلزيرة أفضل ربعنيمع خطة ”العودة إ� الربحية“، حققت

مليون5.3

حضرات السادة املساهمني الكرام، 

سجلت جمموعة طريان اجلزيرة خسائر بلغت 2.8 مليون دينار كويتي للسنة 
مقارنة  كويتي  دينار  مليون   5.4 مببلغ  حتّسن  األداء  هذا  ويعد   2010 املالية 
مليون   8.2 آنذاك  اخلسائر  بلغت  عندما   2009 املالية  للسنة  الشركة  بأداء 
دينار كويتي. ورمبا سريى البعض أن قدرة اجملموعة على تقليص اخلسائر 
الذي  االقتصادي  الركود  ظل  يف  خاصة  شك،  دون  لإلدارة  مهم  إجناز  هو 
أداء  إعادة  يف  اإلدارة  جناح  هو  األهم  اإلجناز  ولكن   ،2010 عام  يف  شهدناه 
املاضي.  العام  منتصف  منذ  الفصلي  األساس  على  الربحية  إىل  اجملموعة 
لذا، سوف أسلط الضوء يف رسالتي لكم على اإلجراءات واخلطوات التي قمنا 
بها إلعادة اجملموعة إىل حتقيق أرباح فصلية متتالية منذ منتصف عام 2010 

والتي كانت السبب الرئيسي يف تقليص خسائرها.

كان عام 2009 مليئًا بالتحديات، ومنها التغيريات التي طرأت على نظام النقل 
اجلوي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة والتي أجربت اجملموعة على إيقاف 
على   H1N1 انفلوانزا  عدوى  بتأثري  ومرورًا  دبي،  يف  الثاين  التشغيلي  مركزها 
الثاين  النصف  يف  اجلوي  النقل  قطاع  على  التحديات  لتزداد  السفر،  حركة 
املتوافرة  املقاعد  عدد  يف  الفائقة  الزيادة  كان  والذي  األكرب  التحدي  مع 
تأثريات  انعكست  وبالفعل،  للسوق.  احلقيقية  االستيعابية  القدرة  مقابل 
هذه الزيادة على نسبة املقاعد الشاغرة لدى الناقالت املنافسة لطريان 
اجلزيرة والتي بلغت 44% مع نهاية عام 2009. وألن هذه التحديات التشغيلية 
مل يتم تداولها أو احلديث عنها خارج قطاع الطريان، مل يتوقع املراقبون أن 
تعلن طريان اجلزيرة عن خسائر للسنة املالية 2009. لكن األمر كان واضحًا 
لتجنب  إجراءات  اتخاذ  علينا  حتتم  لذلك  اجلوي،  النقل  قطاع  يف  للعاملني 
تأثريها  من  واحلد  االستيعابية،  القدرة  يف  املفرطة  الزيادة  هذه  عواقب 
على أداء الشركة. ومبا أننا ال نستطيع التحكم يف العوامل اخلارجية املؤثرة 

على القطاع، سعينا إليجاد احللول وتطبيقها من داخل اجملموعة.

آن  يف  األسطول  على  احلفاظ  مع  للشركة  االستيعابية  الطاقة  تخفيض 
واحد كانا من أهم أولوياتنا، لذا قمنا يف فرباير 2010 باإلستحواذ على شركة 
لطريان  االستيعابية  الطاقة  تخفيض  بهدف  الطائرات"  لتأجري  "سحاب 
اجلزيرة يف السوق احمللي وإعادة نشر األصول الفائضة يف أسواق عاملية 
أخرى من خالل تأجريها لشركات طريان عاملية. وكانت هذه اخلطوة موفقة، 
إذ بدأت شركة "سحاب" بتوفري عوائد فورية للمجموعة على اعتبار أن طريان 
اجلزيرة أول عمالئها. وبعد استكمال عملية اإلستحواذ ببضعة أشهر فقط، 
جنحت شركة "سحاب" يف تأجري خمس طائرات لناقالت عاملية ورائدة، أربع 

منها لشركة "فريجن أمريكا" وواحدة للخطوط اجلوية السريالنكية.

بالقدرة  التحديات املتعلقة  ازدادت   ،2010 األول من  الربع  ولكن ومع نهاية 
من  توفريه  مت  املقاعد  من  إضايف  عدد  توافر  مع  للقطاع  اإلستيعابية 
الشاغرة  املقاعد  نسبة  إرتفعت  حني  أخرى  وإقليمية  حملية  ناقالت  قبل 
أّثر على عوائد  الذي  األمر   ،%51 إىل  الناقالت املنافسة لطريان اجلزيرة  لدى 
على  أن  واضحًا  فكان  العام.  من  األول  النصف  نتائج  يف  ظهر  كما  الشركة 
التحديات بشكل  لتتخطى هذه  اعتماد خطوات إضافية وجذرية  اجملموعة 
أطلقت  ما  ضمن  عدة  إجراءات  بإطالق  اجملموعة  قامت  هنا  ومن  نهائي، 
اجملموعة  أصول  نشر  إعادة  شملت  التي  الربحية"  إىل  العودة  "خطة  عليه 
يف األشهر التي تبعت تنفيذ اخلطة، وتخفيض عدد املوظفني مبا يتناسب 
وتعزيز  للتكاليف،  الصارمة  اإلدارة  إىل  باإلضافة  للشركة،  اجلديد  احلجم  مع 
شبكة الوجهات بالنسبة لألسواق املستهدفة، وتعزيز املنتج الذي تقدمه 

للمسافرين من خالل توفري قيمة أكرب لكل مسافر.
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وبالفعل نفذنا هذه اخلطة ابتداًء من مايو من عام 2010 وبدأنا جني ثمارها يف وقت قياسي إذ حققت جمموعة طريان اجلزيرة 
أفضل نتائج فصلية لها منذ تأسيسها خالل الربع الثالث من ذلك العام أي بعد ثالثة أشهر فقط على تنفيذ اخلطة، لتسّجل 

بذلك أرباحًا صافية بلغت 4.4 مليون دينار كويتي.

وبعد مضي ستة أشهر على تنفيذ اخلطة، حققت طريان اجلزيرة أرباحًا صافية بلغت مليونا دينار كويتي للربع األخري من عام 
2010. وعلى الرغم من أن طريان اجلزيرة كانت قد حققت أرباحًا متواصلة منذ تأسيسها ولغاية عام 2008، إال أنها املرة األوىل 
التي تسجل فيها اجملموعة ربعني متتاليني إيجابيني على مستوى األرباح التشغيلية واألرباح الصافية معَا، األمر الذي أكد على 

فعالية اخلطوات التي إتخذتها الشركة للعودة إىل الربحية.

وإىل مطار  15% من املسافرين من  يعادل  1.3 مليون مسافر، ما  أكرث من  نقلت  كانت طريان اجلزيرة قد  العام،  نهاية  ومع 
الكويت الدويل وذلك على منت 14,276 رحلة إىل شبكتها التي تضم وجهات رجال األعمال والوجهات األكرث طلبًا للعطل الطويلة 
وعطالت نهاية األسبوع ومنها دبي، والبحرين، وبريوت، واالسكندرية، وعّمان، ودمشق، واسطنبول، وشرم الشيخ، والدوحة، 

وأسيوط، وحلب، ودير الزور، واألقصر، ومشهد، وسوهاج، وجّدة، والرياض.

واليوم تعود طريان اجلزيرة إىل الربحية من جديد لتكون الناقلة الوحيدة يف الكويت ذات األداء اإليجابي خالل الربعني املاضيني، 
يف  متواصلة  أرباحًا  سجلت  عندما  عليه  كانت  كما  متتالية  أرباحًا  حتقق  التي  األوسط  الشرق  يف  القليلة  الناقالت  من  وأيضًا 

األعوام 2006 و 2007 و 2008.

لقد أثبتت خطة "العودة إىل الربحية" فعاليتها وأهم من ذلك جناحها يف مواصلة حتقيق أهداف اجملموعة للعودة إىل الربحية. 
فاليوم تتمتع اجملموعة بحجم يتوافق مع سوق النقل اجلوي اإلقليمي، وشبكة خطوط مربحة تستهدف الوجهات األكرث طلبًا 
يف الشرق األوسط، وهيكلة تكاليف متوازنة، ومرونة يف إدارة األصول التي متكنها من تخطي التحديات التجارية والسياسية، 
الناقالت. أشكر فريق عمل طريان  عالوة على وجود فريق عمل متفوق على املستوى العاملي وهو ما ميّيزنا عن غرينا من 

اجلزيرة على جهوده والتزامه بإجناح خطة "العودة إىل الربحية".

من البديهي القول إننا يف الفرتة املقبلة نتطلع لإلستمرار يف حتقيق األرباح على األساس الفصلي لسنة 2011، وهذا بالفعل 
ما نخطط له ونعمل من أجله ونطمح اليه كمجلس إدارة وكفريق تنفيذي وكمجموعة طريان اجلزيرة بكافة كوادرها من خالل 
املواصلة يف إدارة التكاليف بإحكام من ناحية، وتوفري أفضل قيمة على اإلطالق للمسافرين لتوسيع الفجوة التنافسية بني 
طريان اجلزيرة والناقالت األخرى من ناحية أخرى. كما نتطلع أيضًا للبدء يف حتصيل كامل إيرادات شركة "سحاب" التي لديها 
2011 والتي ال شك سيكون لها تأثري إيجابي على نتائج السنة املالية لعام  ابتداًء من شهر يناير  استحقاقات دورية جديدة 

2011 واألعوام القادمة.

مروان مرزوق بودي            
رئيس جملس اإلدارة
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إجنازات خطة ”العودة إ� الربحية“
ربعني متتاليني إيجابيني على مستوى ا�رباح التشغيلية
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النتائج املالية الرئيسية لعام 2010 مقابل عام 2009

ا�رباح /
(اخلسائر)

الصافية (دك)

ا�يرادات
(دك)

نسبة التغي�نسبة التغي�نسبة التغي�

ا�رباح / (اخلسائر) التشغيلية
الطاقة االستيعابية(دك)

الربع ا�ول
الربع الثا�

الربع الثالث
الربع الرابع

ألفمليونمليونمليون

ألف
ألف
ألف

ألف
ألف
ألف
ألف

مليون
مليون

مليون

مليونمليون
مليون

مليون
مليون

مليون
مليون
مليون

مليون

مليون
مليون

مليون
مليون
مليون

السادة املساهمني،

املاضي  العام  جدًا  إيجابية  نتائج  اجلزيرة  طريان  شركة  حققت 
خطة  إطار  يف  املبذولة  اجلهود  بفضل  الثاين  النصف  يف  خاصًة 
"العودة إىل الربحية"، حيث استطاعت الشركة رفع معدل احلمولة 
يف النصف الثاين بواقع 11% لتصل إىل 66%، مقارنة بالفرتة ذاتها 
من عام 2009. كما متكنت من حتسني متوسط العائد على املقعد 
مبعدل 40% وذلك من 24.4 دينار كويتي إىل 34.4 دينار كويتي يف 
النصف الثاين من 2010، باملقارنة مع الفرتة ذاتها من 2009. ومع 
نهاية العام املاضي، أصبحت طريان اجلزيرة أكرب ناقلة إىل معظم 
الوجهات التي تخدمها، مستقطبًة عدد مسافرين أكرث من خالل 
أكرث  الضوء  التقرير  ويلقي هذا  والتسويق.  البيع  امكانيات  حتّسن 
اإلدارة  اتخذتها  التي  وتلك  والتشغيلية  التجارية  اإلجراءات  على 

لتنفيذ خطة "العودة إىل الربحية".

على الرغم من التحديات التي شهدها قطاع النقل اجلوي خالل 
2010، واصلت الشركة بناء شبكة مبيعات متعددة القنوات أقوى 
وأكرث توازنًا من ذي قبل. كما ركزت أيضًا على تأسيس مكانة جتارية 
التي بسطت عليها هيمنتها، مبا  لها يف األسواق املستهدفة 
يف ذلك تعزيز شبكة املبيعات وإطالق املبيعات عرب نظام التوزيع 
العاملي يف أسواق هامة، إضافة إىل توسيع شبكة املكاتب التي 
ثالثة.  أطراف  تديرها  والتي  الكويت  خارج  الشركة  امتياز  حتمل 
30% من  2010، ساهمت مكاتب السفر بتسويق  ومع نهاية عام 
وهو   2009 عام  خالل   %6 بنسبة  مقارنة  اجلزيرة  طريان  مبيعات 

مؤشر واضح على جناح هذه املساعي.

قبل  من  املعروضة  الفائقه  االستيعابية  الطاقة  زيادة  ورغم 
تخدمها  التي  الرئيسية  الوجهات  أغلبية  على  حكومية  شركات 
طريان اجلزيرة، إال أننا كنا قادرين على تعزيز متوسط العائد لكل 
مقعد ورفعه إىل مستوى يزيد عن حاجز 30 دينار يف النصف الثاين 
وللمرة األوىل منذ عام 2008، ويعد ذلك إجناز كبري لطريان اجلزيرة 
ذات  وخدمات  مبّسطة  تسعري  هيكلة  بفضل  حتقيقه  مت  وقد 
قيمة مضافة للمسافرين، إىل جانب إدارة العوائد بطريقة حمكمة 

ومتطورة.

اإلطالق  على  قيمة  أفضل  توفري  اجلزيرة  طريان  تواصل  واليوم، 
للمسافرين بحيث ال ميكن منافستها على اخلطوط التي تخدمها، 
الدرجة  على  للمسافرين  تنافسية  أسعار  الشركة  توفر  إذ 
املسافرين،  جلميع  جمانية  ووجبات  العام،  مدار  على  السياحية 
ووزنًا جمانيًا يصل إىل 40 كيلوغرام لألمتعة املسجلة. أما بالنسبة 
للمسافرين على درجة "اجلزيرة لرجال األعمال"، فتوفر الشركة 
لهم خدمات خاصة ومنها خدمة تسجيل األمتعة خاصة بهم يف 
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كافة املطارات، وقاعة رجال األعمال يف املطارات، واختيار األطعمة من قائمة ثرية باإلختيارات على منت الرحالت، إىل جانب 
"اجلزيرة لرجل األعمال" من االستفادة من قيمة أكرث  األسعار املميزة. وبهذا مّكنت طريان اجلزيرة املسافرين على درجة 

بتكلفة أقل، ومن إلتزام الشركة مبواعيد السفر والتي تصل إىل نسبة %95.

وخالل العام، شهدت شبكة اخلطوط التي تخدمها طريان اجلزيرة إعادة هيكلة وزيادة يف عدد وجهات السفر مقابل تقليص 
الرحالت املسّيرة إىل وجهة واحدة، وهي خطوة أثبتت فّعاليتها يف إدارة الزيادة الفائقة يف الطاقة االستيعابية التي يشهدها 
السوق. وبالتوازي مع ذلك، قمنا بإلغاء الرحالت إىل الوجهات التي ال حتقق األرباح وركزنا بشكل أقوى على الرحالت املدرة لألرباح 
وعلى شبكة خطوط تخدم الوجهات التي ال تبعد عن أكرث من معدل ساعتني من مركزنا التشغيلي يف الكويت، األمر الذي مكّننا 
من زيادة معدل التشغيل التجاري لطائراتنا وتخفيض قاعدة التكاليف التشغيلية. وإىل جانب حتسن إيراداتنا املذكورة أعاله، 

كان تخفيض التكاليف األثر األهم يف تنفيذ خطة "العودة إىل الربحية" والذي سيبقى معيار أساسيًا يف العام القادم.

ومع التحسينات التجارية والتشغيلية، سعينا إىل تعزيز معايري التمّيز اإلداري، فضاًل عن زيادة مستوى مسؤولية كل مدير يف 
التأكيد على مسؤولية كل مدير يف  إىل  التي هدفت  الربحية"  إىل  "العودة  أبرز عوامل جناح خطة  حتقيق ذلك. وكان هذا من 
الوصول إىل أهداف اإلدارة التي يشرف عليها. كما طرحنا برناجمًا مفصاًل ملؤشرات األداء الرئيسية لإلدارة وبرنامج ملتابعة 
األعمال  لتوجيه  عمل  فرق  أربعة  وضعنا  ذلك،  إىل  وإضافة  أسبوعي.  أساس  على  أدئها  وتقييم  الشركة  يف  اإلدارات  جميع 
التجارية، والعمل على اتخاذ القرارات اإلسرتاتيجية املناسبة، ومتابعة عملية تنفيذ تلك القرارات بشكل أسبوعي. وانعكست 

إيجابيات هذه اإلجراءات اإلدارية على أدائنا  يف النصف الثاين.

صارمة  وهيكلة  طلبًا،  األكرث  الوجهات  تستهدف  مرنة  خطوط  وشبكة  مناسبة،  استيعابية  بطاقة   2011 العام  اليوم  وندخل 
إلدارة التكاليف لضمان حتقيق شركة طريان اجلزيرة أداء جتاري أكرث ربحية يف كل ربع مايل قادم.

سوق  على  املؤثرة  العوامل  تغري  ضوء  على  االستيعابية  طاقتنا  متطلبات  مراقبة  يف  القادمة  الفرتات  خالل  سنستمر  كما 
األوقات. كما سرنكز بشكل كبري على معايري  الطلب يف كل  التي نخدمها متوافقة مع  لتكون شبكة اخلطوط  النقل اجلوي، 

العوائد للحفاظ على أفضل النتائج املالية.

ومع جميع القرارات الصائبة التي اتخذناها يف عام 2010، ال شك لدينا على اإلطالق من أن طريان اجلزيرة ستستمر يف حتقيق 
األرباح يف عام 2011.

ستيفان بيتشلر            
الرئيس التنفيذي

 �رسالة الرئيس التنفيذي



5

 �أحداث العام يف نبذة      
زيادة الطاقة االستيعابية، خطة "العودة إىل الربحية" والنتائج  

خسائر � 2009، أول عام كامل
من اخلسائر تسجلها اجملموعة.

خسائر � النصف ا�ول من 2010،
إطالق خطة ”العودة إ� الربحية“.

أفضل نتائج نصف ثا� منذ 2008،
أفضل ربعني متتاليني إيجابيني
على مستوى ا�رباح التشغيلية

وا�رباح الصافية معَا.

نهاية عام 2009 – زيادة فائقة يف القدرة االستيعابية

الناقالت  كافة  لدى  الشاغرة  املقاعد  عدد  بلغ   ،2009 عام  نهاية  مع 
املنافسة على اخلطوط التي تخدمها طريان اجلزيرة نسبة %44.  

فرباير 2010 – االستحواذ على "سحاب لتأجري الطائرات"

لتأجري  "سحاب  بالكامل على شركة  استحوذت جمموعة طريان اجلزيرة 
الشركتني  إيرادات  وُدِمجت  كويتي  دينار  مليون   25 مببلغ  الطائرات" 

اجملمعة بشكل رجعي ابتداًء من 1 يناير 2010.

الربع الثاين من 2010 – مواصلة زيادة القدرة االستيعابية 

يف الربع الثاين من عام 2010، شهد القطاع املزيد من الزيادة يف القدرة 
االستيعابية وبنسبة 7% مع دخول ناقالت جديدة إىل قطاع النقل اجلوي.

مايو 2010 – إطالق خطة "العودة إىل الربحية" 

إنطلقت خطة "العودة إىل الربحية" التي شملت تخفيض عدد املوظفني 
شبكة  وهيكلة  املربحة،  غري  الوجهات  إىل  التسيري  ووقف   ،%30 بنسبة 
من  ساعتني  مبعدل  تبعد  التي  الوجهات  إىل  للتشغيل  الشركة  خطوط 
الكويت، باإلضافة إىل إعادة نشر األصول الفائضة يف أسواق عاملية من 

خالل "سحاب لتأجري الطائرات".

سبتمرب 2010 "سحاب لتأجري الطائرات" تستمر يف النمو

قامت "سحاب لتأجري الطائرات" بتأجري أربع طائرات إيرباص A320 لصالح 
شركة "فريجن أمريكا" بقيمة 155 مليون دوالر أمريكي.

الربع الثالث من 2010 – أفضل نتائج فصلية للمجموعة

دينار  مليون   4.4 بلغت  صافية  أرباح  مع  الربحية  إىل  اجملموعة  عادت 
كويتي، ما يجعل أداء الربع الثالث أفضل أداء فصلي للشركة يف تاريخها. 
لصالح   A320 إيرباص  طائرة  بتأجري  الطائرات"  لتأجري  "سحاب  قامت  كما 

"اخلطوط اجلوية السريالنكية".

الربع الرابع من 2010 – مواصلة الربحية

أرباح  مع  العام  من  األخري  الربع  يف  الربحية  حتقيق  اجملموعة  واصلت 
صافية بلغت مليونا دينار كويتي.
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 �تقرير مراقبي احلسابات املستقلني

شركة طريان اجلزيرة ش.م.ك          
الكويت

تقرير مراقبي احلسابات املستقلني إىل حضرات السادة املساهمني

تقرير حول البيانات املالية اجملمعة

لقد دققنا البيانات املالية اجملمعة املرفقة لشركة طريان اجلزيرة ش.م.ك. )"الشركة األم الرئيسية"( وشركاتها التابعة 
)يشار إليهما معًا بـ "اجملموعة"( والتي تتضمن بيان املركز املايل اجملمع كما يف 31 ديسمرب 2010 وبيانات الدخل والدخل 
الشامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية اجملمعة للسنة املنتهية بذلك التاريخ وكذلك ملخص السياسات 

احملاسبية الهامة واإليضاحات التفصيلية األخرى. 

مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية اجملمعة

إن إدارة الشركة األم هي مسؤولية عن إعداد وعرض البيانات املالية اجملمعة بشكل عادل طبقًا للمعايري الدولية للتقارير 
املالية وكذلك عن وضع نظام الرقابة الداخلي الذي تراه ضروريًا إلعداد بيانات مالية جممعة خالية من أية أخطاء مادية سواء 

كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ.

مسؤولية مراقبي احلسابات 

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي على تلك البيانات املالية اجملمعة اعتمادًا على أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بالتدقيق 
وفقًا ملعايري التدقيق الدولية. إن هذه املعايري تتطلب منا االلتزام مبتطلبات املهنة األخالقية وتخطيط وأداء أعمال التدقيق 

للحصول على تأكيد معقول بأن البيانات املالية ال حتتوي على أخطاء مادية.

املالية  البيانات  يف  الواردة  واإليضاحات  املبالغ  على  تدقيق  أدلة  على  للحصول  إجراءات  تنفيذ  تتطلب  التدقيق  أعمال  إن 
أخطاء مادية يف  تقييم خطر وجود  تعتمد على احلكم املهني ملراقب احلسابات مبا يف ذلك  اإلجراءات  تلك  إن  اجملمعة. 
البيانات املالية اجملمعة سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ. يف سبيل تقييم تلك األخطار فإن مراقب احلسابات يأخذ يف 
عني االعتبار الرقابة الداخلية املرتبطة بإعداد البيانات املالية اجملمعة وعرضها بشكل عادل وذلك بهدف تصميم إجراءات 
التدقيق املالئمة، وليس بغرض إبداء رأي على فعالية نظم الرقابة الداخلية املطبقة بالشركة األم. إن أعمال التدقيق تتضمن 
أيضًا تقييم مدى مالئمة السياسات احملاسبية املطبقة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية التي أعدتها اإلدارة باإلضافة 

إىل تقييم العرض الشامل للبيانات املالية اجملمعة.

باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفري أساس معقول ميكننا من إبداء رأينا على البيانات املالية 
اجملمعة.

املكتب األهلي
لتدقيق احلسابات

شارع فهد السامل                                         
جممع الصاحلية، مدخل 2                             
ص.ب : 23049 الصفاة 13091                   
مدينة الكويت، الكويت                                
تلفون : 8060 2243 )965(                       
فاكس : 2080 2245 )965(                        

www.deloitte.com

ديلويت وتـوش
الفهــد والــوزان وشركاهــم

شارع أحمد اجلابر
جممع دار العوضي -  الدور السابع 

ص.ب : 20174  الصفاة  13062
الشرق، الكويت

تلفون : 8844 2240 )965(
فاكس : 8855 2240 )965(

ص ب 5689 صفاة
13057 الكويت

تلفون :  22461218
22432263                 

فاكس : 22465878 
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 �تقرير مراقبي احلسابات املستقلني

شركة طريان اجلزيرة ش.م.ك          
الكويت

تقرير مراقبي احلسابات املستقلني إىل حضرات السادة املساهمني )تتمة(

الرأي

 برأينا، فإن البيانات املالية اجملمعة املرفقة تعرب بصورة عادلة – من جميع النواحي املادية – عن املركز املايل للمجموعة كما يف
31 ديسمرب 2010 وعن أدائها املايل وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية األخرى

تقرير  يف  الواردة  والبيانات  اجملمعة  املالية  البيانات  وأن  منتظمة  حسابات  متسك  الرئيسية  األم  الشركة  أن  كذلك،  برأينا 
جملس اإلدارة حول هذه البيانات املالية اجملمعة متفقة مع ما ورد يف دفاتر الشركة األم الرئيسية، وأننا قد حصلنا على كافة 
املعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألداء مهمتنا، وأن البيانات املالية اجملمعة تتضمن كل ما نص قانون الشركات 
إثباته فيها، وأن اجلرد قد  الرئيسية على وجوب  1960 والتعديالت الالحقة له والنظام األساسي للشركة األم  التجارية لسنة 
أجري وفقًا لألصول املرعية، وأنه يف حدود املعلومات التي توفرت لدينا مل تقع خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010 
خمالفات ألحكام قانون الشركات التجارية لسنة 1960 والتعديالت الالحقة له أو للنظام األساسي للشركة األم الرئيسية على 

وجه يؤثر ماديًا يف نشاط اجملموعة أو يف مركزها املايل اجملمع.

بدر عبد اهلل الوزان                          ناصر عبد اهلل املقيط 
سجل مراقبي احلسابات رقم 62                                   سجل مراقبي احلسابات رقم 9 فئة أ       
من الفهد والوزان وشركاهم                        املكتب األهلي لتدقيق احلسابات 

ديلويت وتوش

الكويت يف 22 فرباير 2011

املكتب األهلي
لتدقيق احلسابات

شارع فهد السامل                                         
جممع الصاحلية، مدخل 2                             
ص.ب : 23049 الصفاة 13091                   
مدينة الكويت، الكويت                                
تلفون : 8060 2243 )965(                       
فاكس : 2080 2245 )965(                        

www.deloitte.com

ديلويت وتـوش
الفهــد والــوزان وشركاهــم

شارع أحمد اجلابر
جممع دار العوضي -  الدور السابع 

ص.ب : 20174  الصفاة  13062
الشرق، الكويت

تلفون : 8844 2240 )965(
فاكس : 8855 2240 )965(

ص ب 5689 صفاة
13057 الكويت

تلفون :  22461218
22432263                 

فاكس : 22465878 
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 �بيان املركز املايل اجملمع      
كما يف 31 ديسمرب 2010

جميع املبالغ بالدينار الكويتي
20102009ايضاح

املوجودات
املوجودات غري املتداولة

26,895,107 159,305,419 4 ممتلكات ومعدات
28,558,252 -  مستحق من طرف ذو صلة

-  691,560 5 ودائع
-  3,443,481 29 شهرة

 163,440,460 55,453,359
املوجودات املتداولة

12,879,103 -  مستحق من طرف ذو صلة
161,601 200,699 اخملزون وقطع غيار ومواد استهالكية

1,932,088 1,639,096 6 مدينون جتاريون وأرصدة مدينة أخرى
3,311,644 7,908,558 7 النقد والنقد املعادل

 9,748,353 18,284,436
73,737,795 173,188,813 جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
حقوق امللكية

حقوق امللكية املتاحة ملساهمي الشركة األم الرئيسية
21,998,746 22,000,000 8 رأس املال

801,461 801,461 9 االحتياطي القانوين
)46,079()46,079(تكاليف معامالت حقوق امللكية

)3,233,317()6,037,884(خسائر مرتاكمة
-  )1,281,795(احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

 15,435,703 19,520,811
348 287 احلقوق غري املسيطرة

19,521,159 15,435,990 إجمايل حقوق امللكية

املطلوبات غري املتداولة
13,772,274 71,060,338 10 قروض ألجل

663,118 1,096,642 مكافأة نهاية اخلدمة
3,531,771 5,161,708 11 خمصص صيانة الطائرات املستأجرة

-  1,259,780 ودائع
-  9,839,325 12 مستحق إىل طرف ذو صلة
-  25,969,901 29 سعر شراء مؤجل السداد

 114,387,694 17,967,163
املطلوبات املتداولة

1,372,556 7,746,836 10 قروض ألجل
12,336,552 12,584,195 13 مستحق للبنوك

13,759,024 14,323,262 14 دائنون جتاريون وأرصدة دائنة أخرى
8,781,341 8,710,836 إيرادات مؤجلة

 43,365,129 36,249,473
73,737,795 173,188,813 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

            
إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات املالية اجملمعة.

مروان مرزوق بودي           
رئيس جملس اإلدارة
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 �بيان الدخل اجملمع       
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

جميع املبالغ بالدينار الكويتي
20102009إيضاح

46,093,074 42,562,524 15 اإليرادات
)51,497,943()37,282,979(16 تكاليف التشغيل

)5,404,869(5,279,545 ربح / )خسارة( التشغيل

2,723,611 1,029,193 إيرادات أخرى
)4,426,606()4,302,809(17 مصاريف عمومية وإدارية

-  )1,878,050(18 تكاليف إعادة هيكلة
)1,727,414()4,832,444(أعباء متويل

631,458 1,899,998 أرباح فروق عمالت أجنبية
)8,203,820()2,804,567(خسارة السنة 

املتاح لـ:
)8,203,820()2,804,567(مساهمي الشركة األم الرئيسية

)37.29()12.75(19 خسارة السهم )فلس( - األساسية واخملففة

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات املالية اجملمعة.
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 �بيان الدخل الشامل اجملمع     
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010   

جميع املبالغ بالدينار الكويتي
20102009

)8,203,820()2,804,567(خسارة السنة 
إيرادات شاملة أخرى:

-  )1,281,795(فروق العملة الناجتة عن ترجمة عمليات أجنبية
)8,203,820()4,086,362(إجمايل املصاريف الشاملة للسنة 

املتاحة لـ:
)8,203,820()4,086,362(مساهمي الشركة األم الرئيسية

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات املالية اجملمعة.
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 �بيان التدفقات النقدية اجملمع    
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

جميع املبالغ بالدينار الكويتي

20102009إيضاح

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
)8,203,820()2,804,567(خسارة السنة

تسويات :
1,962,528 5,060,498 إستهالكات
1,727,414 4,832,444 أعباء متويل

205,898 433,524 مكافأة نهاية اخلدمة
)631,458()1,899,998(ربح إعادة تقييم عمالت أجنبية 

)4,939,438(5,621,901 ربح / )خسارة( التشغيل قبل التغريات يف رأس املال العامل
)15,592()39,098(الزيادة يف البضاعة

)170,469(292,992 النقص / الزيادة يف مدينون جتاريون وأرصدة مدينة أخرى
6,137,163 150,602 )النقص( / الزيادة يف دائنون جتاريون وأرصدة دائنة أخرى

3,046,739 )70,505()النقص( / الزيادة يف االيرادات املؤجلة
3,124,818 -  النقص يف مستحق من طرف ذو صلة

3,373,690 1,629,937 الزيادة يف خمصص صيانة الطائرات املستأجرة
10,556,911 7,585,829 صايف النقد الناجت من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
)4,864,130()13,722,900(شراء ممتلكات ومعدات

-  701,424 29 نقد من شركة تابعة نتيجة االقتناء
)1,287,143()367,972(الزيادة يف الودائع

-  1,281,795 أثر حتويل العمليات األجنبية
-  1,254 احملصل من إصدار كسور األسهم

-  )61(التغري يف احلقوق غري املسيطرة
)6,151,273()12,106,460(صايف النقد املستخدم يف أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
)4,064,969(814,950 احملصل من / )سداد( قروض ألجل

189,116 247,643 احملصل من سحوبات بنكية على املكشوف
)1,727,414()4,832,444(أعباء متويل مدفوعة

593,632 1,899,998 أثر تغريات سعر الصرف
-  9,839,325 احملصل من قرض من طرف ذو صلة

)5,009,635(7,969,472 صايف النقد الناجت من / )املستخدم يف( أنشطة التمويل
)603,997(3,448,841 صايف الزيادة / )النقص( يف النقد والنقد املعادل

النقد والنقد املعادل
2,548,646 1,982,475    يف بداية السنة 

37,826 211,881    أثر تغريات سعر الصرف على النقد والنقد املعادل
1,982,475 5,643,197 7    يف نهاية السنة

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات املالية اجملمعة.
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 �إيضاحات حول البيانات املالية    
اجملمعة - 31 ديسمرب 2010

1.       تأسيس الشركة وأغراضها

تأسست شركة طريان اجلزيرة ش.م.ك. )"الشركة األم الرئيسية"( بتاريخ 3 مارس 2004 مبوجب مرسوم أمريي كشركة 
مساهمة كويتية عامة وفقًا ألحكام القانون الكويتي، ويتمثل نشاطها يف تقدمي خدمات النقل اجلوي ونقل املسافرين 

جوًا برتخيص من اإلدارة العامة للطريان املدين بدولة الكويت. 

األم  )"الشركة  ذ.م.م  الطائرات  لتأجري  السحاب  شركة  مال  رأس  من   %100 باقتناء  السنة  خالل  األم  الشركة  قامت 
سعر  مقابل  واحملركات،  الطائرات  تأجري  يف  نشاطها  يتمثل  حمدودة  مسئولية  ذات  كويتية  شركة  وهي  الوسطى"( 
شراء مؤجل السداد )تبلغ قيمته العادلة 25,969,901 دينار كويتي كما يف 31 ديسمرب 2010( حيث يستحق السداد يف 2 

ديسمرب 2012. يسري هذا االقتناء اعتبارًا من 1 يناير 2010. 

مبوجب   – حمدودة  مسئولية  ذات  شركة   - ذ.م.م  للطريان  السحاب  شركة  تأسست   ،2010 مايو   28 بتاريخ 
يبلغ  2010 ديسمرب   31 يف  كما  املدفوع  املال  رأس  إن  األمريكية.  املتحدة  الواليات  يف  ديالوير  والية   قوانني 
1 دوالر أمريكي أي ما يعادل 0.290 دينار كويتي وهو حمتفظ به من قبل الشركة األم الوسطى. لقد قامت شركة السحاب 
شركة  عن  بالنيابة  الطائرات  لتملك  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  مصارف  احتاد  مع  أمانة  بتشكيل  ش.م.م  للطريان 

السحاب للطريان ذ.م.م.  

يشار إىل الشركة األم الرئيسية )شركة طريان اجلزيرة ش.م.ك.( والشركة األم الوسطى )شركة السحاب لتأجري الطائرات 
ذ.م.م( وشركتها التابعة معًا بـ "اجملموعة" يف هذه البيانات املالية اجملمعة.

يقع مكتب الشركة األم األساسية املسجل يف مطار الكويت الدويل، دولة الكويت. 

2011 وهي خاضعة  22 فرباير  متت املوافقة على إصدار هذه البيانات املالية اجملمعة من قبل جملس اإلدارة بتاريخ 
ملوافقة املساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية السنوية املقبل. 

2.      أسس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة

1.2    أسس اإلعداد

البيانات املالية اجملمعة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة عن جملس معايري احملاسبة  مت إعداد هذه 
التاريخية  التكلفة  للتقارير املالية على أساس مبدأ  الدولية  الصادرة عن جلنة تفسريات املعايري  الدولية والتفسريات 

للقياس. مت عرض هذه البيانات املالية اجملمعة بالدينار الكويتي.

إن إعداد البيانات املالية وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب من اإلدارة القيام بتقديرات وافرتاضات قد تؤثر 
املالية  البيانات  بتاريخ  احملتملة  واملطلوبات  املوجودات  عن  واإلفصاح  واملطلوبات  للموجودات  الواردة  املبالغ  على 
اجملمعة واملبالغ الواردة لإليرادات واملصروفات خالل الفرتة الصادر عنها التقرير، كما يتطلب أيضًا من اإلدارة ممارسة 
أحكامها خالل عملية تطبيق السياسات احملاسبية. إن املناطق التي تتخللها درجة عالية من االفرتاضات أو التعقيد أو 

حيث تكون التقديرات واالفرتاضات جوهرية بالنسبة للبيانات املالية مبينة يف إيضاح رقم 28.

2.2   السياسات احملاسبية

السنة  خالل  املستخدمة  تلك  نفس  هي  اجملمعة  املالية  البيانات  إعداد  يف  املستخدمة  احملاسبية  السياسات  إن 
والتفسريات  الدولية  احملاسبة  معايري  جملس  عن  الصادرة  واملعدلة  اجلديدة  املعايري  تطبيق  باستثناء  السابقة 

الصادرة عن جلنة تفسريات املعايري الدولية للتقارير املالية والتي يسري مفعولها اعتبارًا من 1 يناير 2010:

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3 )معدل(: دمج األعمال       
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 8 )معدل(: قطاعات التشغيل       
معيار احملاسبة الدويل رقم 17 )معدل(: اإليجارات       
معيار احملاسبة الدويل رقم 27 )معدل(: البيانات املالية اجملمعة واملنفصلة    
معيار احملاسبة الدويل رقم 36 )معدل(: انخفاض قيمة املوجودات      
معيار احملاسبة الدويل رقم 38 )معدل(: املوجودات غري امللموسة      

معيار احملاسبة الدويل رقم 39 )معدل(: األدوات املالية: التحقق والقياس

إن تطبيق املعايري أعاله ليس له أثر مادي على البيانات املالية اجملمعة للمجموعة.

فيما يلي معايري صادرة / معدلة ولكنها غري سارية املفعول ومل تقم اجملموعة بتطبيقها بعد

يناير   1 – تصنيف إصدار احلقوق )يسري مفعوله يف  العرض  32 )معدل(: األدوات املالية:  الدويل رقم  معيار احملاسبة 
)2011
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 �إيضاحات حول البيانات املالية    
اجملمعة - 31 ديسمرب 2010

مت تعديل تعريف االلتزام املايل وذلك لتصنيف إصدار احلقوق مقابل مبلغ ثابت بأي عملة أجنبية )وبعض اخليارات والكفاالت( 
كأدوات حقوق ملكية يف احلاالت التي يتم إعطاء احلقوق حسب احلصة إىل كافة املالكني احلاليني من نفس الفئة ألدوات 
حقوق امللكية غري املشتقة بالشركة، أو حيازة عدد ثابت من أدوات حقوق ملكية الشركة مقابل مبلغ ثابت بأي عملة. لن 

يكون لهذا التعديل تأثري جوهري على البيانات املالية اجملمعة للمجموعة. 

معيار احملاسبة الدويل رقم 24 )معدل( : معامالت مع أطراف ذات صلة )يسري مفعوله يف 1 يناير 2011(

يوضح املعيار تعريف الطرف ذو الصلة ويبسط حتديد تلك العالقات وإزالة حاالت عدم التوافق عند التطبيق. يقدم املعيار 
املعدل إعفاء جزئي من متطلبات اإلفصاح للمؤسسات احلكومية ذات الصلة. ال تتوقع اجملموعة أن يكون له أي أثر مادي 

على مركزها أو أدائها املايل. 

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 : األدوات املالية: التصنيف والقياس )يسري مفعوله يف 1 يناير 2013(

الدويل  املعيار  إن  املفعول.  ساري  يصبح  عندما  بأكمله   39 رقم  الدويل  احملاسبة  معيار  حمل  املعيار  هذا  يحل  سوف 
للتقارير املالية رقم 9 يضع أسس التقرير املايل عن املوجودات املالية بحيث سيقوم بتقدمي معلومات هامة ومفيدة 
للمنشأة.  املستقبلية  النقدية  التدفقات  من  التأكد  وعدم  وتوقيت  ملبالغ  تقييمهم  يف  املالية  البيانات  ملستخدمي 
أصدرت اللجنة الفنية لوضع القواعد احملاسبية وأدلة التدقيق يف وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت خالل ديسمرب 

2009 قرارًا بتأجيل التطبيق املبكر لهذا املعيار حتى إشعار آخر.

حتسينات املعايري الدولية للتقارير املالية

مشروع  من  كجزء  وتفسريات  معايري  عدة  على  تعديالت   2010 مايو  يف  الدولية  احملاسبة  معايري  جملس  أصدر 
بعد أو  يف  تبدأ  التي  املالية  الفرتات  على  تسري  أنها  حيث  التعديالت  هذه  تطبيق  يتم  مل  السنوية.   التحسينات 

1 يناير 2011.

سوف يتم تطبيق هذه املعايري يف البيانات املالية اجملمعة عندما تصبح هذه املعايري والتفسريات سارية املفعول وال 
يتوقع أن يكون لها أثر مادي على البيانات املالية اجملمعة للمجموعة.

3.2    دمج األعمال

دمج األعمال هي عملية جتميع أعمال منفصلة يف كيان واحد نتيجة حصول كيان واحد وهو املشرتي، للسيطرة على 
واحد أو أكرث من األعمال األخرى. يتم استخدام طريقة االقتناء يف احملاسبة عن عمليات دمج األعمال. يتم قياس مبلغ 
الشراء احملول لالقتناء بالقيمة العادلة للموجودات واألسهم املصدرة واملطلوبات املتكبدة أو تلك التي يتم افرتاض 
حتملها يف تاريخ العملية. إن املبلغ احملول يتضمن القيمة العادلة ألي موجودات أو مطلوبات ناجتة من ترتيب شراء 
التي تتعلق بعملية االقتناء عند تكبدها. يتم مبدئيًا قياس املوجودات املقتناة احملددة  التكاليف  حمتمل. يتم حتميل 
واملطلوبات وكذلك املطلوبات احملتملة التي يتم افرتاض حتملها يف عملية دمج األعمال )صايف املوجودات املقتناة 
يف عملية دمج األعمال( بالقيمة العادلة يف تاريخ االقتناء. يتم إدراج احلقوق غري املسيطرة يف الشركة التابعة املقتناة 

بنسبة حصة احلقوق غري املسيطرة يف صايف موجودات الشركة املقتناة.

عند تنفيذ عملية دمج األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس احلصص اململوكة سابقًا يف الشركة املقتناة بالقيمة 
العادلة  القيمة  حتديد  يتم  اجملمع.  الدخل  بيان  يف  الناجتة  اخلسائر  أو  األرباح  إدراج  ويتم  االقتناء  تاريخ  يف  العادلة 
حلصص ملكية الشركة املقتناة يف تاريخ االقتناء باستخدام وسائل تقييم مع األخذ يف االعتبار نتيجة املعامالت احلديثة 

ملوجودات مماثلة يف نفس الصناعة ونفس القطاع اجلغرايف.

تقوم اجملموعة بشكل منفصل باالعرتاف باملطلوبات احملتملة املتكبدة من عملية دمج األعمال إذا كانت التزامًا قائمًا 
من أحداث وقعت باملاضي ومن املمكن تقدير قيمتها العادلة بشكل موثوق به. 

تستخدم اجملموعة قيم مؤقتة للمحاسبة املبدئية عن عملية دمج األعمال وتقوم بتسجيل أي تعديل على هذه القيم 
املؤقتة خالل فرتة القياس وهي اثنا عشر شهرًا من تاريخ االقتناء.

4.2    التجميع

إن الشركات التابعة هي الشركات )ومنها الشركات ذات األغراض اخلاصة( التي تسيطر عليها اجملموعة. إن البيانات 
األغراض  ذات  الشركات  فيها  مبا  التابعة  وشركاتها  الرئيسية  األم  للشركة  املالية  البيانات  تتضمن  اجملمعة  املالية 
سياسات  باستخدام  الرئيسية  األم  الشركة  تقرير  فرتة  لنفس  التابعة  للشركات  املالية  البيانات  إعداد  يتم  اخلاصة. 
حماسبية متطابقة. يتم عند التجميع استبعاد كافة األرصدة واملعامالت املادية فيما بني اجملموعة مبا يف ذلك األرباح 

واخلسائر املادية غري احملققة والناجتة عن تلك املعامالت.
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السيطرة إىل  تاريخ حتويل  إىل اجملموعة ويتوقف جتميعها من  السيطرة  تاريخ حتويل  التابعة من  الشركات  يتم جتميع 
خارج اجملموعة. وتتحقق السيطرة عندما يكون لدى اجملموعة القدرة على التحكم يف السياسات املالية والتشغيلية 
الدخل  بيان  يف  السنة  خالل  املباعة  أو  املقتناة  التابعة  الشركات  نتائج  إدراج  يتم  أنشطتها.  من  لالستفادة  للمنشأة 

اجملمع من تاريخ االقتناء وحتى تاريخ البيع أيهما أنسب.

إن احلقوق غري املسيطرة متثل حقوق امللكية يف الشركات التابعة غري املتاحة بشكل مباشر أو غري مباشر ملساهمي 
الشركة األم الرئيسية. يتم إظهار حقوق امللكية وصايف اإليرادات املتاحة للحقوق غري املسيطرة يف بند مستقل يف 
التغريات يف حقوق املساهمني  بيان املركز املايل اجملمع وبيان الدخل اجملمع وبيان الدخل الشامل اجملمع وبيان 

اجملمع.

غري  احلقوق  لدى  يكون  أن  ذلك  عن  نتج  لو  حتى  املسيطرة  غري  احلقوق  على  توزيعها  يتم  التابعة  الشركة  خسائر  إن 
املسيطرة رصيد عجز.

حقوق  كمعامالت  عنها  احملاسبة  يتم  السيطرة  فقد  عنها  ينتج  ال  والتي  التابعة  الشركة  ملكية  حصص  يف  التغري  إن 
امللكية. إذا فقدت اجملموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها:

	•تستبعد موجودات )مبا يف ذلك الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة

	•حتذف القيمة الدفرتية ألي حقوق غري مسيطرة

	•حتذف فروق الرتجمة املرتاكمة، املدرجة يف حقوق امللكية

	•تعرتف بالقيمة العادلة للمبلغ املستلم

	•تعرتف بالقيمة العادلة ألي استثمار حمتفظ به 

	•تعرتف بأي فائض أو عجز يف بيان الدخل

	•تقوم بإعادة تصنيف حصة الشركة األم الرئيسية للعناصر املدرجة سابقًا يف اإليرادات الشاملة األخرى إىل بيان الدخل 
اجملمع أو األرباح املرحلة أيهما أنسب.

5.2    األدوات املالية

التصنيف

التجاريون  واملدينون  النقد  رئيسي  بشكل  املالية،  األدوات  باستخدام  لها  االعتيادي  النشاط  إطار  يف  اجملموعة  تقوم 
واملستحق  املستأجرة  الطائرات  صيانة  وخمصص  ألجل  والقروض  املعادل  والنقد  والنقد  األخرى  املدينة  واألرصدة 
األخرى  الدائنة  واألرصدة  التجاريون  والدائنون  للبنوك  واملستحق  السداد  مؤجل  الشراء  وسعر  صلة  ذو  طرف  إىل 

واملشتقات.

"قروض ومدينون". يتم تصنيف  39، تقوم اجملموعة بتصنيف موجوداتها املالية كـ  طبقًا ملعيار احملاسبة الدويل رقم 
كافة املطلوبات املالية كـ "مطلوبات مالية غري تلك املصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل".

التحقق وعدم التحقق

ال  األدوات.  لهذه  التعاقدية  لألحكام  طرفًا  اجملموعة  تصبح  عندما  املالية  املطلوبات  أو  املالية  املوجودات  تتحقق 
عندما  أو  املايل  األصل  من  النقدية  التدفقات  استالم  يف  التعاقدية  احلقوق  تنتهي  عندما  املالية  املوجودات  تتحقق 
تقوم اجملموعة بتحويل كافة خماطر ومزايا امللكية أو عندما ال تقوم بتحويل أو االحتفاظ بكافة خماطر ومزايا امللكية وال 
حتتفظ بالسيطرة على األصل أو جزء منه. يف حال احتفاظ اجملموعة بالسيطرة، فإنها تستمر يف تسجيل األصل املايل 

طوال فرتة استمرارها يف السيطرة على األصل. 

ال تتحقق املطلوبات املالية عندما يتم اإلعفاء من االلتزام احملدد يف العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحية استحقاقه. يف 
حالة استبدال التزام مايل من نفس املقرض بالتزام آخر وفقًا لشروط ذات اختالفات جوهرية أو يف حالة التعديل اجلوهري 
على شروط االلتزام احلايل يتم التعامل مع هذا االستبدال أو التعديل كعدم حتقق االلتزام األصلي وحتقق االلتزام اجلديد. 

يتم إدراج كافة عمليات الشراء والبيع االعتيادية للموجودات املالية باستخدام طريقة تاريخ املتاجرة. إن عمليات الشراء 
والبيع االعتيادية هي عمليات شراء أو بيع موجودات مالية تتطلب تسليم املوجودات خالل فرتة زمنية يتم حتديدها عامة 

وفقًا للقوانني أو األعراف املتعامل بها يف السوق.
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القياس

األدوات املالية

يتم مبدئيًا قياس جميع املوجودات املالية أو املطلوبات املالية بالقيمة العادلة مضافًا إليها تكاليف املعاملة املتعلقة 
مباشرة بعملية االقتناء أو اإلصدار.

قروض ومدينون

هي أدوات مالية غري مشتقة ذات استحقاق ثابت أو حمدد وتكون غري مسعرة يف سوق نشط، ويتم قياسها وإدراجها 
الحقًا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي.

املطلوبات املالية 

يتم الحقًا قياس وإدراج املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

الضمانات املالية 

يتم قياس الضمانات املالية الحقًا وفقًا للقيمة احملققة مبدئيًا ناقصًا اإلطفاءات املرتاكمة ووفقًا ألفضل تقدير للمبلغ 
املطلوب لتسوية أية التزامات مالية قد تنشأ عن هذه الضمانات املالية. 

القيمة العادلة

يتم حتديد القيمة العادلة لألدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة بخصم التدفقات النقدية التعاقدية املستقبلية 
وفقًا ملعدالت الفائدة السوقية احلالية لألدوات املالية املماثلة.

األدوات املالية املشتقة وأنشطة التحوط

بالقيمة  الحقا  قياسها  ويعاد  املشتقات  عقود  إبرام  تاريخ  يف  العادلة  بالقيمة  مبدئيا  املشتقة  املالية  األدوات  تدرج 
وإدراج  األخرى  املدينة  األرصدة  ضمن  حمققة(  غري  )أرباح  املوجبة  العادلة  القيمة  ذات  املشتقات  إدراج  يتم  العادلة. 
املايل  املركز  بيان  يف  األخرى  الدائنة  األرصدة  ضمن  حمققة(  غري  )خسائر  السالبة  العادلة  القيمة  ذات  املشتقات 
ملتاجرة”  لغرض  بها  “احملتفظ  واملشتقات  التحوط  حماسبة  شروط  تستويف  ال  التي  للتحوطات  بالنسبة  اجملمع. 
العادلة للمشتقات مباشرة إىل بيان الدخل اجملمع. بالنسبة  القيمة  التغريات يف  أرباح أو خسائر ناشئة من  أية  تؤخذ 
حملاسبة التحوط، تقوم اجملموعة بتحديد املشتقات كتحوطات القيمة العادلة ملوجودات أو مطلوبات حمققة أو ارتباط 
مؤكد )حتوط القيمة العادلة( أو كتحوطات خطر معني متعلق بأحد املوجودات أو املطلوبات احملققة أو املعامالت التي 
ميكن توقعها بشكل كبري )حتوط التدفقات النقدية( أو كتحوطات صايف االستثمار يف عمليات أجنبية )حتوطات صايف 

االستثمار(.

حتوط القيمة العادلة

فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة التي تستويف شروط حماسبة التحوط فإن أي ربح أو خسارة من إعادة قياس أداة 
التحوط وفقًا للقيمة العادلة يتم إدراجها يف “ أرصدة مدينة أخرى” أو “ أرصدة دائنة أخرى” ويف بيان الدخل اجملمع. إن 
أية أرباح أو خسائر على البند املتحوط له واملرتبط باخملاطر املتحوط لها يتم تعديلها بالقيمة الدفرتية للبند املتحوط 

له وإدراجها يف بيان الدخل اجملمع.

غري  تصبح  عندما  أو  ممارستها،  أو  إلغاؤها  أو  بيعها  أو  التحوط  أداة  صالحية  تنتهي  عندما  التحوط  عالقة  إنهاء  يتم 
املطفأة  بالتكلفة  املسجلة  قيمتها  يف  التغري  من  لها  املتحوط  للبنود  بالنسبة  التحوط.  حماسبة  ملعايري  مستوفية 
باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية، فإن الفرق بني القيمة الدفرتية للبند التحوط عند اإلنهاء والقيمة االسمية يتم 
إطفاؤه على مدى الفرتة املتبقية للتحوط األصلي. يف حالة عدم حتقق البند املتحوط له، فإن تعديل القيمة العادلة غري 

املطفأة يتم إدراجه مباشرًة يف بيان الدخل اجملمع. 

حتوط التدفقات النقدية

فيما يتعلق باملشتقات املصنفة واملؤهلة كتحوطات التدفقات النقدية، فإن اجلزء الفعال من األرباح أو اخلسائر من 
أداة التحوط احملددة كأداة حتوط فعالة يتحقق مباشرًة يف بيان الدخل الشامل اجملمع ويتحقق اجلزء غري الفعال يف 

بيان الدخل اجملمع. 
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بند  التحوط يف  أداة  أو اخلسائر من  األرباح  "إعادة معاجلة"  يتم  الدخل،  بيان  النقدية على  التدفقات  يؤثر حتوط  عندما 
اإليرادات أو املصروفات املقابل ضمن بيان الدخل اجملمع. يف حالة انتهاء صالحية أداة التحوط أو بيعها أو إنهاؤها أو 
ممارستها أو عندما تصبح غري مستوفية ملعايري حماسبة التحوط، فإن أية أرباح أو خسائر مرتاكمة موجودة يف حقوق 
املساهمني يف ذلك الوقت تبقى ضمن حقوق املساهمني وتتحقق عندما يتم التحقق من معاملة التحوط املستقبلية 
املرتاكمة  اخلسائر  أو  األرباح  فإن  احلدوث،  متوقعة  غري  املستقبلية  التحوط  معاملة  تكون  عندما  الدخل.  بيان  يف 

واملدرجة يف حقوق املساهمني يتم حتويلها مباشرًة إىل بيان الدخل اجملمع.  

االنخفاض يف القيمة

يكون هناك انخفاض يف قيمة املوجودات املالية إذا زادت قيمتها الدفرتية عن قيمتها االسرتدادية املقدرة. يف تاريخ 
أحد املوجودات احملددة  انخفاض قيمة  إذا ما كان هناك دليل موضوعي على  لتحديد  التقييم  يتم  بيان مركز مايل  كل 
لقيمتها  املوجودات  قيمة  تخفيض  يتم  الدليل،  هذا  مثل  وجود  حال  يف  املتشابهة.  املوجودات  من  جمموعة  أو 
للتدفقات  احلالية  القيمة  صايف  أساس  على  الفائدة  ذات  املالية  لألداة  االسرتدادية  القيمة  حتديد  يتم  االسرتدادية. 
النقدية املستقبلية خمصومة، مبا فيها القيمة االسرتدادية من الكفاالت والضمانات، وفقًا ملعدالت الفائدة الفعلية 
أي  لقياس  اخلصم  معدل  فإن  متغرية،  فائدة  مبعدالت  املالية  املوجودات  كان  حال  يف  املالية.  للموجودات  األصلية 

خسارة انخفاض يف القيمة هو معدل الفائدة الفعلية احلايل احملدد بالعقد. 

يتم شطب املوجودات املالية إذا مل يكن هناك دليل واقعي على إمكانية اسرتدادها.

6.2    املمتلكات واملعدات

وجدت.  إن  املرتاكمة  القيمة  يف  االنخفاض  وخسائر  املرتاكم  االستهالك  ناقصًا  بالتكلفة  واملعدات  املمتلكات  تظهر 
حالته  يف  األصل  لوضع  املباشرة  التكاليف  وجميع  الشراء  سعر  واملعدات  املمتلكات  بنود  من  بند  كل  تكلفة  تتضمن 
التشغيلية ليصبح جاهزًا لالستخدام املعد من أجله. تتضمن تكلفة الطائرات واحملركات أيضًا تكاليف االقرتاض املتكبدة 

حتى تكتمل فعليًا كافة األنشطة الضرورية إلعداد األصل لالستخدام املعد من أجله.

األعمار  مدى  على  الثابت  القسط  بطريقة  املقدرة  التخريدية  القيم  ناقصًا  واملعدات  املمتلكات  تكلفة  استهالك  يتم 
اإلنتاجية املقدرة كما يلي: 

السنوات
5 حتسينات على ممتلكات مستأجرة

3 – 5 أثاث ومعدات
25 طائرات وحمركات

2 – 3 قطع حمركات أخرى
5  سيارات

تدرج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة وتتضمن املدفوعات مقدمًا التي تتعلق بالتزامات شراء الطائرات. عندما 
ضمن  املالئمة  الفئة  إىل  التنفيذ  قيد  الرأسمالية  األعمال  من  يحول  أجله،  من  املعد  لالستخدام  جاهزًا  األصل  يصبح 

املمتلكات واملعدات وتستهلك ابتداًء من ذلك التاريخ.

إن قطع الغيار االستهالكية تصنف كممتلكات ومعدات إذا كان من املتوقع أن تستخدم على مدى أكرث من فرتة واحدة 
وتستهلك على مدى أعمارها اإلنتاجية. 

يتم حتميل مصاريف التصليح والصيانة على بيان الدخل اجملمع خالل الفرتة التي مت فيها تكبدها. يتم رسملة واستهالك 
اإلنتاجية املتبقية للموجودات املتعلقة  الرئيسية على املمتلكات واملعدات على مدى األعمار  التعديالت والتحسينات 

بها.

يتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات بتاريخ كل بيان مركز مايل لتحديد فيما إذا كان هناك مؤشر لالنخفاض 
الدخل  بيان  يف  القيمة  يف  االنخفاض  خسارة  تدرج  االنخفاض،  هذا  ملثل  مؤشر  وجود  حال  يف  الدفرتية.  القيمة  يف 
االنخفاض  حتديد  لغرض  للموجودات.  االسرتدادية  والقيمة  الدفرتية  القيمة  بني  الفرق  متثل  والتي  اجملمع  الشامل 
يف القيمة، يتم تبويب املوجودات ألقل مستوى ميكن عنده حتديد تدفقات نقدية بشكل مستقل لتلك اجملموعة من 

املوجودات )وحدات توليد النقد(.
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7.2    الشهرة

تنشأ الشهرة من دمج األعمال ويتم احتسابها كالزيادة يف جمموع املبلغ احملول ونسبة حصة احلقوق غري املسيطرة 
الشركة  ملكية  حلصة  االقتناء  تاريخ  يف  العادلة  والقيمة  وجدت  إن  املقتناة  للشركة  احملددة  املوجودات  صايف  يف 
احملددة  للموجودات  االقتناء  تاريخ  يف  العادلة  القيم  صايف  على  املقتناة  الشركة  يف  سابقًا  بها  احملتفظ  املقتنية 

املقتناة واملطلوبات املتكبدة. إن إي عجز هو ربح من صفقة الشراء ويتم إدراجه مباشرًة يف بيان الدخل اجملمع.

الشهرة على كل  توزيع  يتم  بند املوجودات غري امللموسة.  تابعة يف  اقتناء شركات  الناجتة عن  الشهرة  يتم تضمني 
وحدة توليد نقد تنتمي إليها وذلك لغرض تقييم االنخفاض يف قيمة الشهرة. إن أرباح وخسائر بيع الشركة التابعة أو جزء 

منها تتضمن القيمة الدفرتية للشهرة املتعلقة بالشركة التابعة املباعة أو اجلزء املباع منها.

يتم مراجعة قيمة الشهرة واملوجودات غري امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غري احملددة سنويًا على األقل لتحديد فيما 
إذا كان هناك انخفاض يف القيمة وتدرج الشهرة بالتكلفة ناقصًا خسائر االنخفاض يف القيمة املرتاكمة.

ميكن  مستوى  ألقل  املوجودات  جتميع  يتم  امللموسة،  غري  واملوجودات  الشهرة  قيمة  يف  االنخفاض  حتديد  لغرض 
عنده حتديد تدفقات نقدية بشكل مستقل )وحدات توليد النقد( لتلك اجملموعة من املوجودات. يف حال كانت القيمة 
املمكن اسرتدادها لوحدة توليد النقد أقل من قيمتها الدفرتية، يتم توزيع خسائر االنخفاض يف القيمة لتخفيض القيمة 
الدفرتية ألي شهرة خمصصة لوحدة توليد النقد أواًل ثم املوجودات األخرى لوحدات توليد النقد بالتناسب على أساس 
الوحدة. إن خسارة االنخفاض املتعلقة بالشهرة ال يتم عكسها مرة أخرى يف الفرتات  القيمة الدفرتية لكل أصل يف 
التالية. إن القيمة املمكن اسرتدادها هي القيمة العادلة ناقصًا تكلفة البيع والقيمة أثناء االستخدام أيهما أعلى. عند 
حتديد قيمة االستخدام يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة لقيمتها احلالية باستخدام معدل اخلصم 
قبل الضرائب والذي يعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة احلالية للنقد وخماطر حمددة تتعلق باألصل الذي مل يتم فيه 
تعديل تقدير التدفقات النقدية املستقبلية. تقوم اجملموعة بإعداد خطط رسمية تغطي فرتة خمس سنوات ألعمالها 
التجارية. ُتستخدم هذه اخلطط يف عمليات احتساب القيمة أثناء االستخدام. يتم استخدام معدالت النمو طويلة األجل 
للتدفقات النقدية على مدى فرتة تتجاوز اخلمس سنوات. يتم حتديد القيمة العادلة ناقص تكلفة البيع باستخدام وسائل 

تقييم مع األخذ يف االعتبار نتيجة املعامالت احلديثة ملوجودات مماثلة يف نفس الصناعة ونفس القطاع اجلغرايف.

8.2    اخملزون وقطع الغيار واملواد االستهالكية

يتم تقييم اخملزون وقطع الغيار واملواد االستهالكية مبتوسط التكلفة املرجح أو صايف القيمة املمكن حتقيقها أيهما 
أقل بعد تكوين خمصص للبنود بطيئة احلركة واملتقادمة.

9.2    النقد والنقد املعادل

يتم تبويب النقد بالصندوق والودائع ألجل لدى البنوك والتي تستحق خالل فرتة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع  يف 
بيان التدفقات النقدية حتت بند النقد والنقد املعادل.

10.2 احملاسبة عن اإليجارات

عندما تكون اجملموعة هي الطرف املستأجر

اإليجار التشغيلي

يتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلي يف حالة احتفاظ املؤجر مبوجب تلك العقود بكافة خماطر ومنافع ملكية 
التشغيلي بطريقة  الدخل الشامل باملبالغ املدفوعة عن االستئجار  بيان  املمتلكات واملعدات املؤجرة. ويتم حتميل 

القسط الثابت على مدى مدة عقود اإليجار.

اإليجار التمويلي

يتم تصنيف عقود إيجار املمتلكات واملعدات التي تفرتض أن حتتفظ اجملموعة بشكل أساسي بكافة منافع وخماطر 
امللكية كعقود إيجار متويلي. يتم إدراج اإليجار التمويلي كموجودات يف بيان املركز املايل بالقيمة احلالية املقدرة للمبالغ 
املدفوعة لإليجارات املتعلقة بها. يتم توزيع كل مبلغ إيجار مدفوع ما بني التزام وعبء متويل إليجاد معدل فائدة دوري 

ثابت على االلتزامات القائمة.

عندما تكون اجملموعة هي الطرف املؤجر
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اإليجار التمويلي

يتم تصنيف عقود اإليجار التي تنتقل مبوجبها كافة خماطر ومنافع ملكية املوجودات للمستأجر كعقود إيجار متويلي. إن 
املبالغ املستحقة من املستأجر مبوجب عقود إيجار متويلي يتم تسجيلها كأرصدة مدينة. يتم إدراج املستحق مبوجب 
القيمة  التأجري املستحقة زائد  التمويلي مبدئيًا مببلغ مساوي للقيمة احلالية للحد األدنى من مدفوعات  عقود اإليجار 
التأجري  التأجري. إن املدفوعات مبوجب عقد  احلالية ألي قيمة متبقية غري مضمونة ومتوقع أن تستحق يف نهاية عقد 
التمويلي يتم توزيعها بني إيرادات التأجري التمويلي وتخفيض املستحق من التأجري التمويلي على مدى فرتة عقد التأجري 

لتعكس معدل العائد الدوري الثابت على صايف االستثمارات القائمة فيما يتعلق باإليجار.

اإليجار التشغيلي

يتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلي يف حالة احتفاظ املؤجر مبوجب تلك العقود بكافة خماطر ومنافع ملكية 
حسب  اجملمع  املايل  املركز  بيان  يف  عرضها  يتم  التشغيلي  لإليجار  اخلاضعة  واملعدات  املمتلكات  إن  املوجودات. 
طبيعة األصل. يتم إدراج إيرادات التأجري من املوجودات املؤجرة مبوجب عقود إيجار تشغيلي يف بيان الدخل اجملمع 
على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقود اإليجار. إن سياسة االستهالك للموجودات املؤجرة القابلة لالستهالك 

هي نفس سياسة االستهالك االعتيادية للموجودات املشابهة للمؤجر.

11.2 تسهيالت املصنعني املؤجلة 

يتم تخفيض الرصيد الدائن املستلم من الهيئة املصنعة اخلاص باقتناء الطائرات واحملركات عند استالمه من تكلفة 
الطائرة واحملركات املتعلقة بها أو يؤخذ إىل بيان الدخل اجملمع، حسب بنود التسهيالت.

12.2 مكافأة نهاية اخلدمة 

تقوم الشركة األم وفقًا لقانون العمل الكويتي وقانون التأمينات االجتماعية الكويتي وشروط عقود التوظيف بسداد مبالغ 
للموظفني عند ترك اخلدمة وفقًا خلطة مزايا حمددة. 

إن هذا االلتزام غري ممول ويتم احتسابه على أساس املبلغ املستحق لكل موظف بافرتاض وقوع كامل االلتزام كنتيجة 
للقيمة  مناسب  كتقدير  احلسابية  الطريقة  هذه  وتستخدم  املايل  املركز  بيان  تاريخ  يف  جربيًا  العاملني  خدمة  إلنهاء 

احلالية لهذا االلتزام.

13.2 حتقق اإليرادات

الدخل  بيان  اإليرادات املؤجلة وتسجل يف  يتم استخدامها ضمن  التذاكر املباعة والتي مل  اإليرادات من مبيعات  تدرج 
عند استخدامها من قبل املسافرين. وتتحقق األتعاب املتنوعة واإليرادات امللحقة خالل الفرتة التي يتم فيها تقدمي 
اخلدمة. تتحقق إيرادات التأجري التشغيلي بطريقة القسط الثابت على مدى فرتة التأجري. تتحقق فوائد الودائع ألجل لدى 

البنوك على أساس التوزيع الزمني باستخدام معدل العائد الفعلي. 

14.2 تكاليف االقرتاض

يتم رسملة تكاليف االقرتاض لتمويل اقتناء أصل ما كجزء من تكلفة ذلك األصل. بالنسبة للقروض احملددة االستعمال 
والتي يتم اقرتاضها للحصول على أصل معني، تكون تكاليف االقرتاض التي تنطبق عليها شروط الرسملة هي تكاليف 
أما  القروض.  لهذه  املؤقت  االستثمار  من  ناجتة  استثمار  إيرادات  أي  ناقصًا  الفرتة  خالل  املتكبدة  الفعلية  االقرتاض 
بالنسبة للقروض التي يتم اقرتاضها بشكل عام وتستخدم للحصول على أصل معني، يتم حتديد تكاليف االقرتاض التي 

تنطبق عليها شروط الرسملة باستخدام املتوسط املرجح لتكاليف االقرتاض القائمة خالل الفرتة.

15.2 العمالت األجنبية 

األم  للشركة  وبالنسبة  نشاطها.  فيها  تزاول  التي  الرئيسية  االقتصادية  البيئة  عملة  هي  للمنشأة  التشغيل  عملة  إن 
هي  عمومًا  األساسية  العملة  فإن  التابعة،  للشركات  وبالنسبة  الكويتي.  الدينار  هي  الرئيسية  العملة  فإن  الرئيسية، 
بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  تسجيل  يتم  املستخدمة.  األجنبية  العملة  أو  فيها  تعمل  التي  للدولة  الوطنية  العملة 
النقدية  الطبيعة  ذات  واملطلوبات  املوجودات  وحتول  املعاملة.  تاريخ  يف  السائدة  الصرف  أسعار  باستخدام  األجنبية 
بالعمالت األجنبية يف تاريخ بيان املركز املايل إىل الدينار الكويتي باستخدام أسعار الصرف السائدة يف ذلك التاريخ، وتؤخذ 

األرباح واخلسائر الناجتة إىل بيان الدخل اجملمع. 

سعر  ملتوسط  وفقًا  الرئيسية  األم  الشركة  عملة  إىل  األجنبية  للعمليات  النقدية  والتدفقات  الدخل  بيانات  ترجمة  يتم 
الصرف للسنة ويتم ترجمة بيانات املراكز املالية لهذه الشركات بسعر الصرف السائد يف نهاية السنة وتؤخذ فروق 
صرف العمالت األجنبية التي تنشأ من ترجمة صايف االستثمار يف شركات أجنبية )تتضمن الشهرة والقروض واألرصدة 
طويلة األجل وتعديالت القيمة العادلة الناجتة من عملية دمج األعمال( إىل بيان الدخل الشامل اجملمع. عند بيع شركة 

أجنبية يتم االعرتاف ضمن ربح أو خسارة البيع بتلك الفروق يف بيان الدخل اجملمع.
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16.2 خمصص التزامات

يتم تكوين اخملصصات عندما يكون هناك احتمال نتيجة ألحداث اقتصادية سابقة، أن يكون من املطلوب تدفق املصادر 
االقتصادية لسداد التزام قانوين قائم أو التزام متوقع، وميكن تقديـر هذا االلتزام بشكل موثوق فيه. 

17.2 ضرائب الدخل

يتم إدراج ضريبة الدخل املستحقة على األرباح كمصاريف للفرتة التي يظهر فيها الربح وفقًا للقوانني الضريبية املطبقة 
يف نطاق السلطة القانونية التي تعمل فيها اجملموعة. 

الوعاء  بتاريخ بيان املركز املايل بني  الفروق املؤقتة  يتم احتساب ضريبة الدخل املؤجلة بطريقة االلتزامات على كافة 
الضريبي للموجودات واملطلوبات وقيمها الدفرتية ألغراض رفع التقارير املالية. إن خمصصات الضرائب املؤجلة تعتمد 

على مدى التحكم يف توقيت رد الفروق املؤقتة وإمكانية ردها يف املستقبل القريب.

فيها  يتم  التي  للفرتة  تطبيقها  املتوقع  الضريبية  للنسب  وفقًا  املؤجلة  الضريبية  واملطلوبات  املوجودات  قياس  يتم 
حتقيق األصل أو تسوية االلتزام وفقًا للمعدالت الضريبية )والقوانني الضريبية( املطبقة أو اجملازة فعاًل يف تاريخ بيان 

املركز املايل.

غري  الضريبية  للخسائر  املرحلة  األرصدة  ذلك  يف  مبا  املؤقتة،  الفروق  لكل  املؤجلة  الضريبية  املوجودات  تتحقق 
املستخدمة للمدى الذي ميكن فيه استخدامها يف مقابلة األرباح الضريبية التي سوف تنتج. يتم مراجعة القيم الدفرتية 
للموجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ كل بيان مركز مايل ويتم تخفيضها للمدى الذي يكون فيه من غري احملتمل حتقيق 

أرباح كافية تسمح باستخدام هذه املوجودات الضريبية املؤجلة.

18.2 موجودات ومطلوبات حمتملة

ال تتحقق املوجودات احملتملة كأصل إال عندما يصبح حتققها مؤكدًا. وال تتحقق املطلوبات احملتملة كمطلوبات، ما مل 
يكن من احملتمل - نتيجة ألحداث سابقة - أن يكون من املطلوب تدفق املصادر االقتصادية لسداد التزام قانوين قائم أو 

التزام متوقع، وميكن تقدير هذا االلتزام بشكل موثوق فيه. 

3.       املؤسسات ذات األغراض اخلاصة

خالل السنة، إن الشركات التابعة للشركة األم الرئيسية وهي شركة اجلزيرة لإلجارة – JLC- 2( 2( وشركة اجلزيرة لإلجارة 
- JLC- 3( 3( مت التوقف عن جتميعها حيث مل تعد الشركة األم الرئيسية حتصل على كافة املنافع الناجتة من أنشطة تلك 

الشركات.

 1  – الطائرات  لتأجري  السحاب  وشركة   )JLC( لإلجارة  اجلزيرة  شركة  وهما  تابعتني  شركتني  الوسطى  األم  الشركة  لدى 
)SACL-1(، جزر الكاميان، وقد تأسستا برأسمال مصرح به مببلغ 1,000 دوالر أمريكي 50,000 دوالر أمريكي على التوايل. إن 
رأس املال املصدر واملدفوع بالكامل كما يف 31 ديسمرب 2010 يبلغ 1,000 دوالر أمريكي و 1 دوالر أمريكي على التوايل 
وهو ما يعادل 287 دينار كويتي و 0.290 دينار كويتي وهو مملوك بالكامل من قبل أطراف أخرى. إن شركة اجلزيرة لإلجارة 
)JLC( وشركة السحاب لتأجري الطائرات – 1 )SACL-1( هي مؤسسات ذات أغراض خاصة مت تأسيسها لغرض ترتيب متويل 
اقتناء الطائرات واحملركات وتأجريها للشركة األم الوسطى مبوجب عقود إيجار متويلي. مت جتميع شركة اجلزيرة لإلجارة 
)JLC( وشركة السحاب لتأجري الطائرات – 1 )SACL-1( ضمن هذه البيانات املالية وفقًا للتفسري رقم 12 للجنة تفسريات 
املعايري: "التجميع – املؤسسات ذات األغراض اخلاصة" حيث أن الشركة األم الوسطى حتصل على كافة منافع أنشطة 

تلك الشركات. 

مع ن  و لتعا با  " ب لسحا ا نة  ما "أ بتشكيل   )" مِتن ملؤ "ا ( م  . م . ش ن  ا للطري ب  لسحا ا كة  شر مت  قا
Wells Fargo Bank Northwest National Association )"املالك املومَتن"( وهو احتاد مصريف وطني منظم وفقًا للقوانني 
يف الواليات املتحدة األمريكية. إن أمانة السحاب هي مؤسسة ذات أغراض خاصة مت تأسيسها لغرض وحيد وهو التأكد 
السحاب  أمانة  جتميع  مت  األمريكية.  املتحدة  الواليات  يف  مواطن  خالل  من  الطائرة  مللكية  القانونية  املتطلبات  من 
– املؤسسات ذات األغراض  "التجميع  12 للجنة تفسريات املعايري:  ضمن هذه املعلومات املالية وفقًا للتفسري رقم 

اخلاصة"حيث أن شركة السحاب للطريان ش.م.م حتصل على كافة منافع أنشطة تلك املؤسسة. 
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4.       املمتلكات واملعدات

جميع املبالغ بالدينار الكويتي

طائرات
وحمركات

حتسينات 
على ممتلكات 

مستأجرة

أثاث
سياراتومعدات

أعمال 
رأسمالية قيد 

التنفيذ
اجملموع

التكلفة
163,586506,188694,86810,62437,732,51139,107,777كما يف 31 ديسمرب 2008

4,478,5894,864,130-4,43751,446329,658إضافات 
)37,123,317()37,123,317(----حتويالت

22,736,643----22,736,643حمول إىل "حمتفظ به للبيع"
22,904,666557,6341,024,52610,6245,087,78329,585,233كما يف 31 ديسمرب 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(-3,978,91065,970140,600حتويالت

)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 يف 31 ديسمرب 2010
استهالكات

727,598-118,795159,919444,3254,559كما يف 31 ديسمرب 2008
1,962,528-1,718,76898,647142,9882,125احململ على السنة

2,690,126-1,837,563258,566587,3136,684كما يف 31 ديسمرب 2009
3,084,049--59-3,083,990نتيجة اقتناء شركة تابعة

5,060,498-4,741,69298,704218,1251,977احململ على السنة
)1,037(--)1,037(--استبعادات

)9,699(----)9,699(تعديالت صرف عمالت
10,823,937-9,653,546357,270804,4608,661كما يف 31 ديسمرب 2010

صايف القيمة الدفرتية
114,295,809266,465460,0231,96344,281,159159,305,419كما يف 31 ديسمرب 2010
21,067,103299,068437,2133,9405,087,78326,895,107كما يف 31 ديسمرب 2009
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مت توزيع االستهالك يف بيان الدخل كما يلي:

جميع املبالغ بالدينار الكويتي
20102009

4,743,6691,724,176تكاليف تشغيل 
316,829238,352مصاريف عمومية وإدارية

5,060,4981,962,528

تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ مدفوعات مقدمًا مببلغ 6,310,538 دينار كويتي )31 ديسمرب 2009 : 4,610,157 
دينار كويتي( لصيانة الطائرات. 

5.       ودائع

متثل وديعة لدى جهة مقرضة لقرض طويل األجل. ويرتاوح معدل الفائدة الفعلي كما يف 31 ديسمرب 2010 من %0.104  
إىل 0.105% )31 ديسمرب 2009 : ال شيء(.

6.      مدينون جتاريون وأرصدة مدينة أخرى

جميع املبالغ بالدينار الكويتي
20102009

557,610871,402أرصدة جتارية مدينة
)110,660()110,660(خمصص االنخفاض يف القيمة 

446,950760,742صايف أرصدة جتارية مدينة
536,714569,131دفعات مقدمة

262,104172,886تأمينات
274,843313,013أرصدة جتارية مستحقة

118,485116,316موظفون مدينون
1,639,0961,932,088

إن القيمة الدفرتية لبند مدينون جتاريون وأرصدة مدينة أخرى تساوي تقريبًا قيمتها العادلة.

تستحق  مل   ،2010 ديسمرب   31 يف  كما  مستحقة.  تعترب  ال  أشهر   3 من  اقل  يف  القائمة  املدينة  التجارية  األرصدة  إن 
أرصدة جتارية مدينة مببلغ 446,950 دينار كويتي )31 ديسمرب 2009 : 760,742 دينار كويتي( ومل تنخفض قيمتها. تتعلق 
هذه بعدد من العمالء املستقلني الذين ال يوجد لهم تاريخ حديث للتعرث. باإلضافة إىل ذلك، إن هذه األرصدة التجارية 
أرصدة جتارية مدينة  وانخفضت قيمة  2010، استحقت  31 ديسمرب  بنكية. كما يف  بكفاالت  بالكامل  املدينة مضمونة 
مببلغ 110,660 دينار كويتي )31 ديسمرب 2009 : 110,660 دينار كويتي( وقد مت عمل خمصص لكامل املبلغ املذكور. إن 
الفئات األخرى ضمن بند مدينون جتاريون وأرصدة مدينة أخرى تتكون بشكل رئيسي من مستحقات من موظفني وهي 

مل تنقضي فرتة استحقاقها ومل تنخفض قيمتها.

إن القيم الدفرتية لألرصدة التجارية املدينة للمجموعة مقومة بالعمالت التالية:

جميع املبالغ بالدينار الكويتي
20102009

357,596508,688الدينار الكويتي
2,21671,147الدينار البحريني
6,08723,875الروبيه الهندية
55,18556,846اجلنيه املصري

95,51941,044الدوالر األمريكي
41,007169,802أخرى

557,610871,402
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7.       النقد والنقد املعادل

جميع املبالغ بالدينار الكويتي
20102009

12,52316,192نقد يف الصندوق
5,630,6741,966,283حسابات جارية لدى البنوك

5,643,1971,982,475نقد وأرصدة بنكية:
2,265,3611,329,169ودائع ألجل لدى البنوك تستحق خالل فرتة تزيد عن 3 أشهر 

7,908,5583,311,644

كما يف 31 ديسمرب 2010، يرتاوح معدل الفائدة الفعلي على الودائع ألجل من 1.5% إىل 2% )31 ديسمرب 2009 : %1.5 
إىل %2(.

إن النقد والنقد املعادل مقوم بالعمالت التالية:

جميع املبالغ بالدينار الكويتي
20102009

1,191,4201,595,939الدينار الكويتي
6,559,6171,508,876الدوالر األمريكي

21,00060,736الدرهم اإلماراتي
2,1293,001الروبيه الهندية

134,392143,092أخرى
7,908,5583,311,644

8.      رأس املال 

قامت الشركة األم الرئيسية خالل السنة ببيع كسور األسهم غري املكتتب بها بعدد 12,538 يف السوق املفتوح.

- 22,000,000 دينار   2010 31 ديسمرب  الرئيسية املصدر واملدفوع بالكامل كما يف  وعليه، بلغ رأس مال الشركة األم 
 100 220,000,000 سهم قيمة كل منها  كويتي( مكونًا من  دينار   21,998,746  :  2009 )31 ديسمرب  نقدًا  كويتي مدفوع 

فلس )31 ديسمرب 2009 : 219,987,462 سهم قيمة كل منها 100 فلس(.

2010 زيادة رأس املال املصرح به واملصدر للشركة األم  13 مايو  قررت اجلمعية العمومية غري العادية املنعقدة يف 
 150 اسمية  بقيمة  سهم   200,000,000 بعدد  عادية  أسهم  إصدار  خالل  من  كويتي  دينار   20,000,000 مببلغ  الرئيسية 
بتاريخ  املنعقدة  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف  الحقًا  للسهم.  فلس   50 بقيمة  إصدار  وعالوة  للسهم  فلس 
27 سبتمرب 2010، قرر املساهمون تعديل سعر أسهم زيادة رأس املال من 150 فلس للسهم إىل 100 فلس للسهم 

وتخضع زيادة رأس املال إىل اعتمادها باملرسوم األمريي التي مازالت معلقة كما يف تاريخ التقرير.

9.       االحتياطيات 

االحتياطي القانوين

الربح إىل  10% من صايف  ، يجب حتويل  الرئيسية  التجارية والنظام األساسي للشركة األم  وفقًا ألحكام قانون الشركات 
االحتياطي القانوين. يجوز استعمال االحتياطي القانوين فقط لتامني توزيع أرباح تصل إىل 5% كحد أقصى من رأس املال 
خالل  القانوين  االحتياطي  إىل  التحويل  يتم  مل  احلد.  هذا  بتأمني  املرحلة  الشركة  أرباح  فيها  تسمح  ال  التي  السنوات  يف 

السنة بسبب عدم وجود أرباح )2009 : الشيء(.

االحتياطي االختياري

مبوافقة  االختياري  االحتياطي  إىل  توزيعات  يقرتح  أن  اإلدارة  جمللس  يجوز  أنه  على  األم  للشركة  األساسي  النظام  ينص 
 :  2009( أرباح  وجود  عدم  بسبب  السنة  خالل  االختياري  لالحتياطي  توزيعات  أي  اإلدارة  جملس  يقرتح  مل  املساهمني. 

الشيء(. ال يوجد قيود على توزيع االحتياطي االختياري.
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10.    قروض ألجل 

جميع املبالغ بالدينار الكويتي
20102009

تستحق القروض ألجل كما يلي:
7,746,8361,372,556أقل من سنة 

7,843,6421,371,701أكرث من سنة وأقل من سنتني 
35,928,1136,418,477أكرث من ثالث سنوات وأقل من خمس سنوات

27,288,5835,982,096أكرث من خمس سنوات

71,060,33813,772,274
78,807,17415,144,830

 1 – إن القروض ألجل هي قروض ممتازة مت ترتيبها من خالل شركة اجلزيرة لإلجارة وشركة السحاب لتأجري الطائرات 
)SACL-1( واملالك املومَتن، وهي بالدوالر األمريكي ومتثل املبالغ املستحقة إىل بنك حملي وجمموعة بنوك أوروبية. إن 
الفائدة على القروض ألجل يتم احتسابها فوق سعر الفائدة بني البنوك يف لندن )ليبور( لفرتة 3 أشهر / 6 أشهر. كما 

يف 31 ديسمرب 2010 بلغ معدل الفائدة الفعلي 1.24% إىل 6.52% )31 ديسمرب 2009 : 2.32% إىل %5.50(. 

إن القروض ألجل بضمان رهن من الدرجة األوىل على أسهم شركة اجلزيرة لإلجارة وشركة السحاب لتأجري الطائرات – 1 
)SACL-1( ورهن من الدرجة األوىل على كل طائرة. 

11.   خمصص صيانة الطائرات املستأجرة

تستند  وهي  تشغيلية  إيجار  عقود  مبوجب  واملستحقة  املستأجرة  للطائرات  املستقبلية  الصيانة  خمصصات  ميثل 
بشكل أساسي إىل ساعات الطريان الفعلية. 

12.    مستحق إىل طرف ذو صلة

يتمثل يف تسهيالت ائتمانية قصرية األجل وبدون ضمانات من طرف ذي صلة والتي تستحق السداد يف 30 يونيو 2012، 
وحتمل معدل فائدة 3% فوق معدل خصم بنك الكويت املركزي. بلغ معدل الفائدة الفعلي كما يف 31 ديسمرب 2010 - 

5.5% )31 ديسمرب 2009 : ال شيء(.

13.    مستحق للبنوك

تتمثل يف تسهيالت بدون ضمانات – سحب على املكشوف من بنك جتاري حملي بالدوالر األمريكي مببلغ 45 مليون دوالر 
أمريكي )2009 : 45 مليون دوالر أمريكي( وحتمل معدل فائدة 1.25% فوق تكلفة التمويل. تراوح معدل الفائدة الفعلي 

كما يف 31 ديسمرب 2010 من 3.13% إىل 5.5% )2009 : 3.13% إىل %5.5(

14.    دائنون جتاريون وأرصدة دائنة أخرى

جميع املبالغ بالدينار الكويتي
20102009

9,438,2848,709,568دائنون جتاريون
2,917,0373,568,530مصاريف مستحقة

1,062,215814,175ضريبة مستحقة
511,163569,437مستحقات إجازات املوظفني

-309,005دفعات مقدمة لصيانة طائرات
85,55897,314أخرى

14,323,26213,759,024
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إن القيم الدفرتية لألرصدة التجارية الدائنة للمجموعة مقومة بالعمالت التالية:

جميع املبالغ بالدينار الكويتي
20102009

6,882,8577,014,908الدينار الكويتي
122,23169,076الدرهم اإلماراتي

163,669189,786اليورو
51,89779,819الروبيه الهندية
1,073,529817,888الدوالر األمريكي

1,144,101538,091أخرى
9,438,2848,709,568

15.    إيرادات

جميع املبالغ بالدينار الكويتي
20102009

36,758,57541,660,400إيرادات ركاب
3,808,3014,432,674إيرادات إضافية

-1,995,648تأجري
42,562,52446,093,074

16.    تكاليف التشغيل

جميع املبالغ بالدينار الكويتي
20102009

6,253,2928,185,683تكاليف موظفني
4,743,6691,724,176استهالكات

16,877,25319,254,811وقود وصيانة طائرات
6,672,0019,741,817رسوم حتليق وهبوط ومناولة أرضية

463,634562,934تأمني
788,21610,499,609تأجري وصيانة

1,484,9141,528,913أخرى
37,282,97951,497,943
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17.    مصاريف عمومية وإدارية

جميع املبالغ بالدينار الكويتي
20102009

1,457,1121,594,362موظفون
119,838131,146إيجار

458,89094,763أتعاب مهنية واستشارات
43,509101,049مصاريف سفر

1,165,9341,346,752تسويق
316,829238,352استهالكات

740,697920,182أخرى
4,302,8094,426,606

بلغ عدد موظفي اجملموعة 421 موظف كما يف 31 ديسمرب 2010 )31 ديسمرب 2009 – 620 موظف(.

18.    تكاليف إعادة هيكلة

قررت إدارة اجملموعة خالل السنة إعادة هيكلة عملياتها. وعليه، فإن تكاليف العمليات التي مت إعادة هيكلتها ومن غري 
املتوقع تكرارها يف الفرتات املستقبلية مت تصنيفها بشكل منفصل.

19.    خسارة السهم 

يتم احتساب خسارة السهم استنادًا إىل صايف خسارة السنة واملتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة كما يلي:

جميع املبالغ بالدينار الكويتي
20102009

)8,203,820()2,804,567(خسارة السنة )بالدينار الكويتي(
219,994,775219,987,462املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة 

)37.29()12.75(خسارة السهم )فلس( – األساسية واخملففة
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20.    املعامالت واألرصدة مع أطراف ذات صلة

يف إطار النشاط االعتيادي، تدخل الشركة األم مبعامالت مع أطراف ذات صلة )املدراء وأعضاء جملس اإلدارة وشركات 
املعامالت  إن  األم.  الشركة  إدارة  قبل  من  املعامالت  هذه  وشروط  تسعري  سياسات  على  املوافقة  يتم  اجملموعة(. 

واألرصدة مع األطراف ذات الصلة التي مل يتم اإلفصاح عنها يف مكان آخر من هذه البيانات املالية هي كما يلي:

جميع املبالغ بالدينار الكويتي
20102009

املعامالت
1,878,8491,735,626مبيعات تذاكر

40,042,231-حتويل حق شراء طائرات
8,992,842-إيجار

213,680322,487مصروفات إدارية وتوزيعية

مكافأة اإلدارة العليا
631,319608,400رواتب ومزايا أخرى للموظفني
35,000-مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

21.   الضرائب 

مل تسجل الشركة األم الرئيسية أي التزام ضريبي على أساس اإلعفاءات املتاحة حاليًا مبوجب االتفاقيات الضريبية الثنائية 
مع الدول التي تعمل فيها طائراتها. ومع ذلك، فإن الشركة األم الرئيسية قد تخضع لضرائب قد يتم حتديدها الحقًا من 

قبل الهيئات الضريبية لتلك الدول.
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22.    معلومات القطاع

إن قطاعات التشغيل تشتق إيراداتها بشكل أساسي من تشغيل خدمات طريان املسافرين وتأجري الطائرات واحملركات. 
إن معلومات القطاع التي يتم تقدميها إىل الرئيس التنفيذي للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010 هي كما يلي:

جميع املبالغ بالدينار الكويتي

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010 

خدمات طريان 
املسافرين

تأجري 
خدمات طريان اجملموعالطائرات 

املسافرين
تأجري 

اجملموعالطائرات

46,093,074-40,516,51912,560,08853,076,60746,093,074إيرادات القطاع
ناقص: إيرادات ما 

---)10,514,083()10,514,083(-بني القطاع

اإليرادات من عمالء 
46,093,074-40,516,5192,046,00542,562,52446,093,074خارجيني

)خسارة( / ربح  
القطاع

)7,818,789(5,014,222)2,804,567()8,203,820(-)8,203,820(

موجودات ومطلوبات القطاع: 

جميع املبالغ بالدينار الكويتي
31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010 

خدمات 
طريان 

املسافرين

تأجري 
اجملموعالطائرات 

خدمات 
طريان 

املسافرين

تأجري 
اجملموعالطائرات

73,737,795-84,687,94088,500,873173,188,81373,737,795جمموع املوجودات
54,216,636-47,014,77084,768,152131,782,92254,216,636مطلوبات موزعة

مطلوبات غري 
---25,969,901--موزعة

54,216,636-47,014,77084,768,152157,752,82354,216,636جمموع املطلوبات

الطائرات املؤجرة  التأجري من  إيرادات  الطائرات متثل بشكل أساسي  تأجري  اإليرادات من عمالء خارجيني يف قطاع  إن 
واملشغلة يف الواليات املتحدة األمريكية.

23.    املشتقات

باستخدام  املتغرية  املعدالت  ذات  االلتزامات  من  الناشئة  الفائدة  معدالت  خماطر  من  جزء  بتغطية  اجملموعة  قامت 
خيارات معدالت الفائدة. كما يف 31 ديسمرب 2010، إن خيارات معدالت الفائدة  بإجمايل قيمة اسمية مببلغ 23,982,776 

دوالر أمريكي وقيمة عادلة موجبة مببلغ 88,812 دينار كويتي مت تصنيفها كأداة حتوط يف حتوط التدفقات النقدية.
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24.    التزامات حمتملة وارتباطات 

قامت اجملموعة بإصدار ضمان بنكي لبعض اجلهات التنظيمية وملقدمي خدمات آخرين مببلغ 917,767 دينار كويتي )31 
ديسمرب 2009 : 916,967 دينار كويتي(. كما قامت الشركة األم الرئيسية بتقدمي خطاب ضمان لشركة اجلزيرة لإلجارة، 

مؤجر اتفاقية التأجري احملول فيما يتعلق بالتزامات ومطلوبات الشركة األم الوسطى وفقًا التفاقية التأجري احملول. 

وفقًا التفاقية حتويل حق شراء طائرات، قامت الشركة األم الرئيسية بالضمان ملورد الطائرات االستحقاق واملالحظة 
الشراء  اتفاقية  مبوجب  املشرتي  قبل  من  السداد  تستحق  مبالغ  أية  لسداد  املشرتي  التزامات  جميع  وأداء  الدقيقة 

احملول. 

يوجد على اجملموعة التزام تعاقدي بشراء تسع وعشرون طائرة )31 ديسمرب 2009 : ثالثني طائرة( مع قائمة أسعار 
مببلغ 569,821,000 دينار كويتي تقريبًا )31 ديسمرب 2009 : 602,490,000 دينار كويتي( على مدى أربع سنوات.

25.    إيرادات تأجري تشغيلي

كويتي دينار   46,797,889 يبلغ  التشغيلي  التأجري  مبوجب  املستحق  لإليجار  املستقبلي  األدنى  احلد   إن 
)31 ديسمرب 2009 : ال شيء( ويستحق السداد على النحو التايل:

جميع املبالغ بالدينار الكويتي
20102009

-5,355,756أقل من سنة 
-21,423,024أكرث من سنة وأقل من خمس سنوات

-20,019,109أكرث من خمس سنوات
46,797,889-

26.    إدارة اخملاطر املالية

عوامل اخملاطر املالية

وخماطر  السوق  وخماطر  االئتمان،  خماطر  مثل  عدة  مالية  خملاطر  يعرضها  املالية  لألدوات  اجملموعة  استخدام  إن 
منها  للحد  الالزمة  باإلجراءات  وتقوم  املالية  للمخاطر  تعرضها  مبراجعة  مستمر  بشكل  اجملموعة  تقوم  السيولة. 
اإلدارة.  جملس  قبل  من  معتمدة  لسياسات  وفقا  اجملموعة  خماطر  بإدارة  املالية  اإلدارة  تقوم  مقبولة.  ملستويات 
يقوم جملس اإلدارة بإعداد أسس إلدارة اخملاطر بشكل عام وأسس أخرى تغطي مناطق حمددة مثل خماطر صرف 
بتحديد  املالية  اإلدارة  تقوم  الفائضة.  السيولة  واستثمار  االئتمان  وخماطر  الفائدة  أسعار  وخماطر  األجنبية  العمالت 

وتقييم اخملاطر املالية للمجموعة بالتعاون مع القطاعات التشغيلية األخرى. 

إن اخملاطر الرئيسية التي تتعرض لها اجملموعة مبينة أدناه:

)أ( خماطر السوق

)1(خماطر صرف العمالت األجنبية 

تتمثل يف خماطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية نتيجة للتغري يف معدالت صرف 
التعرض  عن  الناجتة  األجنبية  العمالت  صرف  خملاطر  يعرضها  مما  دوليًا  نشاطها  اجملموعة  تزاول  األجنبية.  العمالت 
املستقبلي،  التجارية  املعامالت  من  األجنبية  العمالت  خماطر  تنشأ  األمريكي.  الدوالر  رئيسي  وبشكل  عدة  لعمالت 

املوجودات واملطلوبات املعرتف بها وصايف االستثمارات يف العمليات األجنبية.

قامت إدارة اجملموعة بوضع سياسة تتطلب من شركات اجملموعة إدارة خماطر العمالت األجنبية اخلاصة بها مقابل 
االعرتاف  يتم  أو  املستقبلية  التجارية  املعامالت  تتم  عندما  األجنبية  العمالت  صرف  خماطر  تنشأ  الرئيسية.  العمالت 

باملوجودات واملطلوبات بعملة ليست العملة الرئيسية للشركة. 

تتعرض اجملموعة بشكل أساسي خملاطر العمالت األجنبية كنتيجة ألرباح / خسائر ترجمة موجودات ومطلوبات مقومة 
والدائنون  املعادل  والنقد  والنقد  والودائع  األخرى  املدينة  واألرصدة  التجاريون  املدينون  مثل  من  األجنبية  بالعمالت 
التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى واملستحق للبنوك والقروض ألجل. مت اإلفصاح عن تعرض اجملموعة للعمالت األجنبية 

يف اإليضاحات املتعلق باألدوات املالية.
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5% مع ثبات جميع  الرئيسية األخرى بواقع  الكويتي مقابل العمالت  الدينار  إذا انخفض سعر   ،2010 31 ديسمرب  كما يف 
املتغريات األخرى، فسيكون صايف األثر على اخلسارة / حقوق امللكية كما يف 31 ديسمرب 2010 مبني أدناه:

جميع املبالغ بالدينار الكويتي
األثر على حقوق امللكيةاألثر على اخلسارة

2010200920102009
العملة

-951,635832,122)2,636,866(الدوالر األمريكي
--1,527)4,483(الدرهم اإلماراتي

--)2,647()2,184(الروبيه الهندية
--)6,805()54,327(أخرى

-943,710832,122)2,697,860(صايف األثر

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

)2( خماطر معدالت الفائدة

تنشأ خماطر معدالت الفائدة من خماطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية نتيجة 
التغري يف معدالت الفائدة السوقية.

تنشأ خماطر أسعار الفائدة بالنسبة للمجموعة من الودائع قصرية األجل والقروض البنكية والقروض ألجل. إن القروض 
للقروض  بالنسبة  أما  النقدية.  التدفقات  فائدة  معدالت  خملاطر  اجملموعة  تعرض  متغرية  فائدة  مبعدالت  الصادرة 
2010 وعام  العادلة. خالل عام  القيمة  ثابتة، فإنها تعرض اجملموعة خملاطر معدالت فائدة  الصادرة مبعدالت فائدة 

2009، كانت قروض اجملموعة ذات معدالت الفائدة املتغرية مقومة بالدوالر األمريكي. 

تقوم اجملموعة بتحليل مدى تعرضها خملاطر معدالت الفائدة بشكل ديناميكي. وتقوم اجملموعة بوضع سيناريوهات 
عدة مع األخذ بعني االعتبار إعادة التمويل، جتديد املراكز احلالية والتمويل البديل. بناًء على هذه السيناريوهات، تقوم 
اجملموعة باحتساب األثر على بيان الدخل اجملمع لتحول معدل الفائدة احملدد. ويف كل افرتاض يتم استخدام معدل 
احململة  الرئيسية  املراكز  متثل  التي  للمطلوبات  فقط  السيناريوهات  هذه  تعمل  العمالت.  جلميع  واحد  متغري  فائدة 
بالفائدة. تقوم اجملموعة بإدارة خماطر معدالت الفائدة من خالل مراقبة حتركات معدالت الفائدة واستخدام مبادالت 

أسعار الفائدة للتحوط من التعرض ملعدالت الفائدة.

جميع  ثبات  مع  أساسية  نقطة   50 بواقع  أعلى  التاريخ  ذلك  يف  الفائدة  معدالت  كانت  إذا   ،2010 ديسمرب   31 يف  كما 
املتغريات األخرى، فستكون خسارة السنة أكرث مببلغ 456,957 دينار كويتي )2009 : 136,407 دينار كويتي(.

إذا انخفضت معدالت الفائدة بواقع 50 نقطة أساسية يف تاريخ بيان املركز املايل فسيكون األثر مساويًا ولكن عكسيًا 
على خسارة السنة.

)3( خماطر أسعار األسهم

ال تتعرض اجملموعة خملاطر أسعار األسهم حيث أنها ال حتتفظ بأية أدوات مالية تتعرض خملاطر األسعار.

)4( خماطر أسعار الوقود

تتعرض صناعة الطريان لتقلبات أسعار وقود الطائرات. تقوم اجملموعة مبراقبة التكاليف الفعلية للوقود مقابل التكاليف 
املتوقعة. تستفيد اجملموعة من مبادالت معدل السلعة وذلك لتحقيق مستوى حتكم يف تكاليف وقود الطائرات حتى 

ال تتأثر الربحية عكسيًا.
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)ب( خماطر االئتمان

إن خطر االئتمان هو خطر احتمال عدم قدرة أحد أطراف األداة املالية على الوفاء بالتزاماته مسببا خسارة مالية للطرف 
اآلخر. تتمثل املوجودات املالية والتي تعـرض اجملموعة خملاطر االئتمان بشكل رئيسي يف الودائع البنكية واملدينني. 
تقوم اجملموعة بإدارة هذه اخملاطر عن طريق إيداع الودائع لدى مؤسسات مالية ذات سمعة ائتمانية جيدة. إن خطر 
لتوزعه بني عدد كبري من  االئتمان ونتيجة  إدارة  يتعلق باملدينني حمدود نظرًا لسياسات اجملموعة يف  االئتمان فيمـا 

العمالء.

إن احلد األقصى لتعرض اجملموعة خملاطر االئتمان قبل االحتفاظ بضمانات هو كاآلتي: 

جميع املبالغ بالدينار الكويتي
20102009

41,437,355-مستحق من طرف ذو صلة
-691,560ودائع

1,102,3821,362,957مدينون جتاريون وأرصدة مدينة أخرى باستثناء الدفعات املقدمة
7,896,0353,295,452النقد املعادل

9,689,97746,095,764

إن النقد املعادل ميثل الودائع البنكية اجلارية وقصرية األجل واملصنفة من فئة +A إىل فئة BBB - حسب تصنيف وكاالت 
عاملية ذات سمعة ائتمانية جيدة. 

مبالغ  من  واسع  بشكل  وتتكون  بنكية  بكفاالت  كامل  بشكل  مضمونة  للمجموعة  املدينة  التجارية  األرصدة  كافة  إن 
مدينة من شركات. إن تركز اخملاطر االئتمانية بالنسبة لألرصدة التجارية املدينة يعترب حمدود حيث أن قاعدة عمالء 
الشركة تعترب واسعة وغري مرتابطة. إن املعلومات عن التعرض للمخاطر االئتمانية املرتبطة باألرصدة التجارية املدينة 

للمجموعة مبني يف إيضاح رقم 6.
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)ج( خماطر السيولة 

عند  املالية  باملطلوبات  املتعلقة  املالية  بااللتزامات  الوفاء  على  اجملموعة  قدرة  عدم  يف  السيولة  خماطر  تتمثل 
حتصل  ومناسبة  كافية  مبالغ  خالل  من  التمويل  وتوافر  الالزم  النقد  توفري  السيولة  خماطر  إدارة  تتضمن  استحقاقها. 
عليها اجملموعة من تسهيالت ائتمانية ملزمة مع القدرة على إقفال املراكز السوقية املفتوحة. يقوم جملس إدارة 

الشركة األم الرئيسية بزيادة رأس املال أو القروض بناًء على املراجعة املستمرة ملتطلبات التمويل. 

يحلل اجلدول أدناه التزامات اجملموعة املالية من خالل جمموعات استحقاق متقاربة بناًء على املدة املتبقية يف تاريخ 
بيان املركز املايل لتواريخ االستحقاقات التعاقدية. إن املبالغ املبينة يف اجلدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غري 

اخملصومة. إن الرصيد املستحق خالل 12 شهر يساوي القيم الدفرتية، إذ أن أثر اخلصم ليس جوهريًا.

جميع املبالغ بالدينار الكويتي

بني سنة أقل من سنة
أكرث من 5 بني 2 و 5 سنواتوسنتني 

سنوات
7,746,8368,090,45939,370,22929,667,790كما يف 31 ديسمرب 2010

-1,259,780--قروض ألجل
--10,665,951-ودائع

--29,291,716-سعر شراء مؤجل السداد
---12,584,195مستحق للبنوك

-309,005-14,014,257دائنون جتاريون وأرصدة دائنة أخرى
- --917,767كفاالت بنكية

كما يف 31 ديسمرب 2009
1,372,5561,439,6247,373,2576,873,590قروض ألجل

----ودائع
----سعر شراء مؤجل السداد

----مستحق للبنوك
---12,336,552دائنون جتاريون وأرصدة دائنة أخرى

---13,759,024كفاالت بنكية

916,967---

27.     إدارة خماطر رأس املال

إدارة رأس املال تأمني قدرة اجملموعة على االستمرار يف مزاولة نشاطها لتحقيق  من أهم أهداف اجملموعة عند 
عوائد للمساهمني ومنافع لألطراف املعنية األخرى وتوفري الرتكيبة األفضل لرأس املال لتخفيض تكاليف رأس املال. 

املدفوعة  األرباح  توزيعات  قيمة  بتعديل  اجملموعة  تقوم  قد  املال،  رأس  هيكل  تعديل  أو  على  احملافظة  لغرض 
للمساهمني والعائد على رأس املال للمساهمني، إصدار أسهم جديدة أو بيع املوجودات لتخفيض الديون. 

مثل غريها يف الصناعة، تراقب اجملموعة رأس مالها على أساس معدل املديونية والذي يتم احتسابه على أساس 
قسمة صايف املديونية على إجمايل رأس املال. يتم احتساب صايف الدين على أساس إجمايل القروض ناقص النقد 
والنقد املعادل. يف حني يتم احتساب إجمايل رأس املال كحقوق امللكية كما تظهر يف بيان املركز املايل اجملمع، زائد 

صايف الديون. كما يف 31 ديسمرب 2010، بلغ معدل املديونية 89% )31 ديسمرب 2009 : %55(.
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28.    التقديرات واالفرتاضات احملاسبية الهامة

تقوم اجملموعة بعمل تقديرات وافرتاضات قد تؤثر على املبالغ املدرجة يف هذه البيانات املالية. يتم تعديل التقديرات 
إذا حدثت تغريات يف الظروف التي استندت إليها التقديرات. إن املناطق التي تعترب فيها التقديرات واالفرتاضات جوهرية 

بالنسبة للبيانات املالية أو املناطق التي تتضمن درجة أعلى من األحكام هي: 

جوهر العالقة مع الشركات ذات األغراض اخلاصة

حيثما حتصل الشركة األم على منافع من الشركات ذات األغراض خلاصة، فإن اإلدارة تقوم بتقدير جوهر العالقة للحكم 
على ما إذا كانت الشركة األم تسيطر على تلك الشركة.

األدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة 

إن طريقة العائد الفعلي الحتساب التكلفة املطفأة لألداة املالية تتضمن تقدير التدفقات النقدية املستقبلية من خالل 
العمر املتوقع لألداة.

انخفاض قيمة املوجودات

تقوم اجملموعة بتاريخ كل بيان مركز مايل بتحديد ما إذا كان يجب تسجيل خمصص خلسائر االنخفاض يف القيمة يف بيان 
الدخل الشامل. إن عملية تقدير مبلغ خسائر االنخفاض يف القيمة تتضمن أحكام جوهرية من قبل اإلدارة تتعلق بتقدير 
التدفقات النقدية املستقبلية. تستند هذه التقديرات واالفرتاضات أيضًا إىل عدة عوامل أخرى تتضمن درجات متفاوتة 

من احلكم وعدم التأكد. 

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملعدات 

اإلنتاجية  األعمار  تتغري  واملعدات.  للممتلكات  التخريدية  والقيمة  املقدرة  اإلنتاجية  األعمار  بتحديد  اجملموعة  تقوم 
األعمار  اختالف  حال  يف  جوهرية  بصورة  السنة  على  احململ  االستهالك  يتغري  التكنولوجيا.  يف  التغري  نتيجة  املقدرة 

الفعلية عن العمر اإلنتاجي املقدر لألصل.

املطلوبات الطارئة

املطلوبات الطارئة هي مطلوبات حمتملة تنشأ نتيجة أحداث ماضية يتأكد وجودها فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث أو 
أحداث مستقبلية غري مؤكدة ال تخرج بالكامل عن سيطرة اجملموعة. يتم تسجيل خمصصات املطلوبات عندما تعترب 
اخلسارة حمتملة وميكن تقديرها بصورة معقولة. إن حتديد ما إذا كان يجب تسجيل خمصص من عدمه لقاء أي مطلوبات 

حمتملة يستند إىل تقديرات اإلدارة.
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29.    دمج األعمال

قامت الشركة األم الرئيسية خالل السنة باقتناء 100% من رأس مال شركة السحاب لتأجري الطائرات ذ.م.م وهي شركة 
كويتية ذات مسئولية حمدودة يتمثل نشاطها يف تأجري الطائرات واحملركات، مقابل إجمايل سعر شراء مببلغ 25,552,422 
دينار كويتي والذي يستحق السداد يف 30 سبتمرب 2010. يف 1 سبتمرب 2010، وافقت األطراف على متديد تاريخ تسوية 

سعر الشراء حتى 2 ديسمرب 2012 وقامت بتحميل فائدة مبعدل 4% فوق معدل خصم بنك الكويت املركزي. 

جميع املبالغ بالدينار الكويتي
24,459,787القيمة العادلة لسعر الشراء املؤجل السداد 

1,092,635أعباء التمويل التي يتم إطفاؤها

25,552,422
417,479أعباء التمويل من 1 أكتوبر 2010 حتى 31 ديسمرب 2010

25,969,901التزام مؤجل السداد كما 31 ديسمرب 2010

لشركة  الفعلي  االقتناء  تاريخ  يف  كما  املقتناة  احملددة  واملطلوبات  باملوجودات  املتعلقة  املؤقتة  القيم  يلي  فيما 
السحاب لتأجري الطائرات ذ.م.م، حتى يتم االنتهاء من توزيع سعر الشراء.

القيمة العادلة
جميع املبالغ بالدينار الكويتي

701,424النقد والنقد املعادل
125,013,267ممتلكات وآالت ومعدات

)413,636(دائنون جتاريون وأرصدة دائنة أخرى
)62,847,394(قروض

)41,437,355(مستحق إىل أطراف ذات صلة
21,016,306القيمة املؤقتة لصايف املوجودات 

-سعر الشراء الذي مت تسويته نقدًا
701,424النقد والنقد املعادل يف الشركة التابعة املقتناة

701,424التدفقات النقدية إىل الداخل نتيجة االقتناء

سعر الشراء:
24,459,787سعر الشراء املؤجل السداد )بالقيمة العادلة(

)21,016,306(صايف: القيم املؤقتة للموجودات املقتناة
3,443,481الشهرة الناجتة عن االقتناء

احملددة  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  يف  اجملموعة  حصة  عن  االقتناء  تكلفة  زيادة  يف  الشهرة  تتمثل 
املقتناة من شركة السحاب لتأجري الطائرات ذ.م.م.

30.    أرقام املقارنة

مت إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتماشى مع عرض البيانات املالية للسنة احلالية وليس لذلك أثر على صايف الربح 
أو حقوق امللكية للسنة السابقة.


