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أبرز النتائج المالية

62.6 13.9

18.5

اإليرادات األرباح الصافية

األرباح التشغيلية

مليون د.ك

مليون د.ك مليون د.ك
بزيادة نسبتها 8% عن إيرادات عام 2011 بزيادة نسبتها 32% عن األرباح الصافية في عام 2011 

بزيادة نسبتها 25% عن األرباح التشغيلية في عام 2011 

2012 السنوي  التقرير 

'' لقد أثمرت من جديد استراتيجية المجموعة للعودة إلى الربحية. وفيما تواصل هوامش األرباح التشغيلية التحسن عامًا بعد عام، إننا على اقتناع باالستراتيجية 
 الحالية للمجموعة التي تركز على الربحية بداًل من النمو. ''

               - تقرير تحليلي من »الوطني كابتال«، في 11 مارس 2013
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حضرات السادة المساهمين الكرام،
يسعدني أن أعلن لكم أن مجموعة طيران الجزيرة اليوم في أفضل وضع لها منذ 
بفضل   2012 عام  في  قياسيًا  أداًء  جديد  من  المجموعة  حققت  فقد  التأسيس، 
بفضل  وأيضًا  األرباح،  وتحقيق  النمو  واصلت  التي  الجزيرة«  »طيران  شركة  مرونة 
الطائرات«.   لتأجير  »سحاب  شركة  عمليات  بتوفيرها  تستمر  التي  الثابتة  العوائد 
كلتا  حققتها  التي  اإلنجازات  أبرز  عليكم  سأعرض  الرسالة،  هذه  بداية  وفي 
بتلخيص أبرز النتائج المالية  2012، بدءاً  الشركتين التابعتين للمجموعة خالل عام 
وبيانات الميزانية العمومية للمجموعة عن العام، ومن ثم سأقدم لكم النظرة 

المستقبلية للمجموعة لعام 2013.

مليون   13.9 بلغت  صافيًة  أرباحًا  الجزيرة  طيران  مجموعة  حققت   ،2012 عام  في 
دينار كويتي، بزيادة نسبتها 32.1% عن األرباح الصافية القياسية لعام 2011، في 
حين بلغت اإليرادات 62.6 مليون دينار كويتي، بزيادة نسبتها 8.3% عن عام 2011. 
  ) EBITDA( واإلستهالك  واإلهالك  والضرائب  الفوائد  احتساب  قبل  األرباح   وبلغت 
األصول  قيمة  بلغت   ،2012 ديسمبر   31 تاريخ  ومن  كويتي.  دينار  مليون   25
149 مليون دينار كويتي. وأنهينا العام بحساب  الحقيقية المسجلة  للمجموعة 
نقدي يصل إلى 47 مليون دينار كويتي )بما في ذلك 17.8 مليون دينار كويتي تم 
 ،2012 ديسمبر  في  المجموعة  طرحته  الذي  الخاص  االكتتاب  خالل  من  تحصيلها 
القوي،  المالي  األداء  هذا  ويعكس  الرسالة(.  في  الحقًا  إليه  سأتطرق  والذي 
الجزيرة، حيث  يتمتع بهما نموذج عمل مجموعة طيران  اللتين  المرونة والمتانة 
إيجابي ومتفّوق بفضل نموذجها وذلك على  أداء  المجموعة تحقيق  استطاعت 
الرغم من العوامل الخارجية المؤثرة سلبًا التي شهدها قطاع النقل الجوي في 
اإلقليمية  السياسية  االضطرابات  أبرزها  ومن  والعالم  األوسط  الشرق  منطقة 
شركة  من  كل  ومتانة  مرونة  تبّينت  ذلك،  ومع  الوقود.  أسعار  في  والتقلبات 
»طيران الجزيرة« وشركة »سحاب لتأجير الطائرات« في نسبة مساهمة كل منهما 

في األرباح الصافية للمجموعة.

»طيران  شركة  تحققها  التي  األرباح  إلى  الجزيرة  طيران  مجموعة  أرباح  تنقسم 
الثانية  الطائرات«، حيث توفر  لتأجير  التي تحققها شركة »سحاب  الجزيرة« واألرباح 
عائدات ثابتة بفضل التأجير على المدى الطويل لطائراتها مما يعطي نظرة واضحة 
لمساهمتها في المجموعة. أما شركة »طيران الجزيرة«، فقد نجحت في تخّطي 
التحديات التي يعيشها السوق اإلقليمي الذي تخدمه، ونجحت في العمل وفق 
األرباح  في  العام  هذا  مساهمتها  لترتفع  أدائها،  من  حسنت  التي  استراتيجيتها 
 2011 في   %48 بلغت  مساهمة  حصة  من   %11 بنسبة  للمجموعة  الصافية 
من  جاء  الفارق  بأن  هنا  وأشّدد   .2012 عام  في   %59 بلغت  مساهمة  حصة  إلى 
انخفاض في حجم مساهمة  العام وليس من  الطيران خالل  نمو عمليات شركة 
عمليات شركة »سحاب« في أرباح المجموعة، حيث نجحت »طيران الجزيرة« في 
كويتي  دينار   49.2 بلغ  عائد  بمتوسط   %66.1 إلى  المقاعد  إشغال  معدل  زيادة 
للمقعد الواحد، وهو ما مّكنها من تحقيق أرباح قياسية في كل فصل من العام 
بما يتماشى مع أهداف »االستراتيجية الشاملة« )STAMP( التي كانت المجموعة 

قد بدأت بتنفيذها خالل العام.

خالل  الجزيرة«  »طيران  شركة  ربحية  زيادة  إلى  الشاملة«  »االستراتيجية  وتهدف 
إشغال  معدل  زيادة  على  التركيز  خالل  من  وذلك  و2014،   2012 بين  ما  األعوام 
المقاعد ومستوى العائد على المقعد معًا، ومن دون الّلجوء إلى توّسع في 
عدد الوجهات التي تخدمها، أو زيادة عدد الطائرات في األسطول، أو زيادة التكاليف،  
العام  وفي  واليوم،  األرباح.  في  مباشر  كارتفاع  الزيادة  هذه  تنعكس  فبالتالي 
من  الجزيرة«  »طيران  شركة  تمّكنت  الشاملة«،  »االستراتيجية  تنفيذ  من  األول 
تحقيق تقّدم ملحوظ على صعيدي معدل اإلشغال والعائد، وذلك عماًل للوصول 
إلى الهدف الرئيسي من االستراتيجية وهو تحقيق معدل إشغال يبلغ 68% في 

عام 2014.

خدمات  في  باالستثمار   2012 عام  في  الجزيرة«  »طيران  شركة  قامت  كما 
تكنولوجية جديدة من شأنها توفير خيارات سهلة وسريعة االستخدام إلتمام أي 
معامالت قبل وعند السفر، وهو أمر رّكزنا عليه كونه من العوامل الداعمة لزيادة 
وخدمات  الحجز  عند  للدفع  جديدة  خدمة  بإطالق  اإلداري  الفريق  فقام  العوائد. 
الخدمات  هذه  تضمنت  حيث  الطائرة،  على  المسافرين  صعود  لتسجيل  جديدة 
التكنولوجية تطبيقات خاصة للهواتف الذكية، وخدمة التسجيل الذاتي في مطار 
الكويت،  في  إطالقها  يتم  ذاتي  تسجيل  خدمة  أول  هي  التي  الدولي  الكويت 
باإلضافة إلى خدمة التسجيل عبر اإلنترنت على موقع الشركة والمتوفرة من أي 
الحجوزات  إحصائيات  أظهرت   ،2012 عام  وبنهاية  الجزيرة«.  »طيران  تخدمها  مدينة 
مسافرين  عشرة  كل  من  واحداً  أن  الجزيرة«  »طيران  توفرها  التي  المنافذ  بحسب 
يحجز رحلته من خالل أحد التطبيقات الخاصة التي قمنا بإطالقها للهواتف الذكية، 
وهي نسبة عاليًة مقارنة بشركات الطيران في منطقة الشرق األوسط والعالم، 
سهولتها  بفضل  المقّدمة  الخدمة  هذه  على  العمالء  إقبال  مدى  إلى  وتشير 

وسرعتها وموثوقيتها إلتمام الحجوزات عبر الهواتف.

رسالة رئيس مجلس اإلدارة رسالة رئيس مجلس اإلدارة

 ''مجموعة 
طيران الجزيرة 
تمتلك اليوم 

نموذج العمل 
المثالي، وهو ما 
تشهد له النتائج 

القياسية التي 
تواصل تحقيقها''

الجزيرة«،  2012 أفضل عام لشركة »طيران  أيضًا، كان عام  التشغيلي  وعلى الصعيد 
حيث صنف المركز األمريكي والمستقل لتعقب ومراقبة الرحالت في العالم، »فاليت 
مستوى  على  الطيران  شركات  قائمة  صدارة  في  الشركة   ،)FlightStats( ستاتس« 
به  نعتز  إنجاز  وهذا   ،2012 عام  خالل  وذلك  السفر  بمواعيد  لاللتزام  بالنسبة  العالم 
الجزيرة«  »طيران  لفريق  دافعًا  بالتأكيد  ويشكل  التأسيس،  حديثة  طيران  كشركة 

لمواصلة االلتزام بالمواعيد والحرص عليها.

ومن أهم اإلنجازات التشغيلية التي قامت بها الشركة هي تدشين خط رحالت تجارية 
تنقل المسافرين بين الكويت والعراق بعد أكثر من من 22 عامًا من االنقطاع التام، حيث 
الكويت والنجف األشرف في شهر  بين  الجزيرة« تشغيل رحالت مباشرة  بدأت »طيران 
أبريل. وتابعت حكومتا الدولتين هذه اإلنطالقة عن قرب ورحبتا بالخطوة التي تعاملت 
بها كحدث وطني للبلدين، وأشرف سعادة سفير الكويت لدى العراق وسعادة سفير 
توّجهت من  رحلة  أول  الخطوة بحضورهما على متن  الكويت على هذه  العراق لدى 

الكويت إلى العراق.

أدائها  مستوى  على  حافظت  فقد  الطائرات«،  لتأجير  »سحاب  لشركة  بالنسبة  أما 
استحواذها  المجموعة منذ  التي وضعتها  األهداف  تماشيًا مع  ثابتة  إيرادات  بتوفير 
على »سحاب« في فبراير من عام 2010، حين هدفت إلى ضم ذراع تشغيلي مساند 
المدى  على  إضافي  نمو  لتحقيق  منتظمة  إيرادات  يوفر  المسافرين،  نقل  لعمليات 
اليوم  لتضم  عمالئها  قاعدة  توسيع  »سحاب«  استطاعت  االستحواذ،  ومنذ  الطويل. 
وخالل  السريالنكية.  والخطوط  أميركا«  »فيرجن  و  الجزيرة«  »طيران  شركة  من  كاًل 
»طيران  لشركة  بتأجيرهما  ستقوم  جديدتين  طائرتين  »سحاب«  ستتسّلم   ،2013 عام 
ستقوم  التي  الجزيرة«  »طيران  شركة  أسطول  من  أُخريين  طائرتين  من  بداًل  الجزيرة«، 

»سحاب« بتشغيلهما وإعادة تأجيرهما على مستوى إقليمي أو عالمي.

المخطط  من   ،2013 عام  في  ستتسلمهما  التي  الجديدتين  الطائرتين  إلى  وإضافة 
أيضًا أن تتسّلم »سحاب« طائرة أخرى جديدة في عام 2014، والتي ستكون األخيرة من 
مجموع طلبية خمسة عشرة طائرة. وسيتم تمويل الطائرات الجديدة من خالل زيادة 
رأس المال الناتجة من االكتتاب الخاص في شهر ديسمبر 2012، كما سيتم استخدام 
للمجموعة،  المستقبلي  النمو  وخطط  استراتيجية،  مبادرات  لتمويل  السيولة  هذه 

واستكمال االلتزامات ذات الفوائد العالية.
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وأنتهز هذه الفرصة لتوجيه جزيل الشكر لجموع المساهمين لثقتهم المتواصلة 
على  المساهمين  وحرص  اإلداري،  والفريق  الجزيرة«  »طيران  مجموعة  في 
المضاعفة  بالتغطية  تمثلت  والتي  المجموعة  رأسمال  زيادة  في  المشاركة 

لالكتتاب الخاص بـ2.25 ضعف الحد المطروح وفي زمن قياسي.

نظرة مستقبلية لعام 2013
العامين األخيرين، وكما بدأت  الذي حققته المجموعة في  القياسي  ومع األداء 
رسالتي، فإن مجموعة طيران الجزيرة اليوم في وضع قوي لمواصلة نموها خالل 
هذا العام وذلك بما يتناسب مع خطة »االستراتيجية الشاملة« التي ستمتد إلى 

العامين القادمين.

إلى  بالمتوسط  تمتد  رحالت  الجزيرة«  »طيران  تشّغل  التشغيلية،  الناحية  فمن 
تتمتع  والتي  المنطقة،  أنحاء  في  الوجهات  مختلف  إلى  الساعة  وربع  ساعتين 
بطلب قوي مستمر على الرغم من االضطرابات السياسية واألزمات المالية. فمنذ 
العام 2008 ونحن نشهد أزمات مالية وسياسية، وحروبًا، وحتى تقلبات في حالة 
على  الطلب  يتراجع  لم  ذلك،  ومع  مستقرة.  غير  تنظيمية  بيئة  وأيضًا  الطقس، 
رحالتنا وما تتميز به من خدمات، بل على العكس، استمرينا بتحقيق أرباح قياسية، 

وفي الوقت ذاته، توفير الخدمات والمميزات التنافسية للعمالء.

الناحج  التكامل  وبفضل  المجموعة،  له  تحتاج  الذي  التمويل  توّفر  بفضل  واليوم، 
بين الشركتين التابعتين »طيران الجزيرة« و »سحاب لتأجير الطائرات« خالل السنوات 
الثالث الماضية، أستطيع أن أقول إن مجموعة طيران الجزيرة تمتلك نموذج العمل 

المثالي، وهو ما تشهد له النتائج القياسية التي تواصل المجموعة تحقيقها.

فعاليتها  أثبتت  التي  الوجهات  شبكة  ومع  نتبعه،  الذي  العمل  نموذج  وبفضل 
ومزودي  والشركاء  التنظيمية  الهيئات  ودعم  عمالئنا،  ووالء  األزمات،  رغم 
أن  من  واثق  فإنني  فريقنا،  من  وااللتزام  والشغف  عليه،  نثني  الذي  الخدمات 
وضعتها  التي  األهداف  على  اهلل  بإذن  وستتفوق  نموها،  ستواصل  المجموعة 
ضمن خطتها بما يصب في مصلحة جميع المتعاملين معنا والشركاء المعنيين 

بعمليات المجموعة.
بجملة مختصرة، ينتظر المجموعة مستقبل مزدهر.

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.

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

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

المال، بما يتضمنها من  رأس  إدارة  الموافقة والمراقبة على استراتيجية   •
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:

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

الخارجيين والداخليين، وتطبيق ومراقبة وتقييم معايير الرقابة الداخلية.

تطبيق  على  اإلدارة  مجلس  مساعدة  عن  مسؤولة  والسالمة.  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.

مجلس  مساعدة  عن  المسؤولة  وهي  والمكافآت.  البشرية  الموارد  لجنة 
مثل:  المكافآت  يخص  فيما  للحوكمة  وفقًا  بمسؤولياته  االلتزام  على  اإلدارة 
المكافآت ألي عضو في  التي تتضمن أي نوع من  المكافآت والحوافز  هيكلة 
التوصيات )ذات  القرارات وتقديم  باتخاذ  اللجنة كذلك  تلتزم  التنفيذية. كما  اإلدارة 
الصلة( عن السياسات االستراتيجية الخاصة بالموارد البشرية وعلى برامج التأمين 

الصحي.

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

اإلدارة التنفيذية.

سياسات وتقارير أخرى

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

ولكل سياسة إجراءات تدعمها للتأكيد على التطبيق وفعالية المراقبة.

الحوكمة رسالة رئيس مجلس اإلدارة

مروان مرزوق بودي
رئيس مجلس اإلدارة

مساهمة الشركتين التابعتين في 
إيرادات المجموعة

مساهمة الشركتين التابعتين في 
األرباح الصافية للمجموعة

شبكة الوجهات التي تخدمها  
“طيران الجزيرة”

مستوى العائد على المقعد الواحد 
لـ“طيران الجزيرة” بين 2009 - 2012

طيران الجزيرة سحاب لتأجير الطائرات
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2003
• طيران الجزيرة تحصل على موافقة 

التشغيل 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 تتسلم 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 تتسلم 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 تتسلم 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 تتسلم 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 إلى ست 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 تتسلم طائرتها الثالثة من طراز  
   إيرباص  A320 الجديدة كليًا.

• 08-يوليو-06
   طيران الجزيرة تتسلم 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.

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 تتسلم طائرتها السابعة من طراز 

   إيرباص A320 الجديدة كليًا.
• 05-نوفمبر-08

   طيران الجزيرة تتسلم 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 .

الجدول الزمني

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 تتسلم 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 تتسلم 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”.

2012
• مارس:

استالم طائرة إيرباص الجديدة A320، اإلصدار ال12  
ألسطول مجموعة طيران الجزيرة.

• مارس:
إطالق تطبيقات أندرويد وiOS  للحجوزات المحلّية.

• أبريل: 
إطالق رحالت متواصلة بين الكويت و مدينة النجف  

العراقية، في أول خدمة تجارية بين البلدين منذ 
22 عاما ً

• مايو: 
تواصل كسر الرقم القياسي لإليرادات في عام 

2011، وإصدار أسهم مجانية للمساهمين. 
• يونيو:

طرح Kiosk تسجيل الدخول الذاتي في مطار 
الكويت الدولي كأول شركة طيران تقدم خدمة 

تسجيل الدخول الذاتي.
• ديسمبر: 

الفوز بلقب أفضل شركة طيران في العالم في 
جدول مواعيد الرحالت بحسب FlightStats في 

الواليات المتحدة األميركية .
• ديسمبر: 

اكتمال إصدار الحقوق،باشتراك حتى 2.25  مّرة.

2010  
• 14-يناير-10

   طيران الجزيرة تتسلم 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 السريالنكية.

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 ستتسلم أربع طائرات من 
   طراز إيرباص A320 الجديدة كليًا بحلول 2014.

• 02-مايو-11
   طيران الجزيرة تحوز 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  للعمليات  رئيسًا  بيتشلر  السيد/ 
الطيران “فيرجن بلو”، حيث كان مسؤواًل عن تحويلها من 
ناقلة ذات شبكة  إلى  التكاليف  شركة طيران منخفضة 
الرحالت  وتسيير  إطالق  تضمنت  جديدة  عالمية  وجهات 

ذات المسافات الطويلة. 

وكان السيد/ بيتشلر أيضًا رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
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/ 
ليدير  الجزيرة،  لطيران  المؤسس  الفريق  في  كعضو 
بدءاً  للطائرات  والكاملة  الشاملة  التصميم  عمليات 
للمرة  إقالعها  مباشرة  وحتى  األولية  المراحل  من 
إدارة  مسؤولية  اليوم  الحديد  السيد/  يتولى  األولى. 
بما  الكويت  في  الجزيرة  طيران  أسطول  جودة  برنامج 
المدني.  للطيران  العامة  اإلدارة  متطلبات  مع  يتوافق 
إضافة إلى أنه يشرف على إدارة مزودي الخدمات في 
الكويت، ومكاتب الشركة في الخارج من الناحية التقنية 
الشاملة  الصيانة  عن  المسؤولة  والشركات  للطائرات، 
الطائرات بما في  للمحركات، إضافة إلى مراحل تصنيع 

ذلك تسلمها من شركة إيرباص في تولوز وهامبورغ. 

قبيل انضمامه إلى طاقم الجزيرة، عمل السيد/ الحديد 
مديراً للصيانة والهندسة 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  إنه  كما  التوزيع، 
مستوى  على  للشركات  المبيعات  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 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 التدريب

السيد / العجمي هو كبير طياري التدريب ويشرف على 
عمليات  جميع  وعلى  الطائرة  طاقم  وتطوير  تدريب 

التدريب التي تخص عمليات الطيران.

انضم السيد / العجمي إلى طيران الجزيرة بعد أكثر من 
30 عامًا من الخبرة في الخطوط الجوية الكويتية.

الكابتن ناصر العجمي

نائب الرئيس لقطاع العمليات التشغيلية

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

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.

قبل انضمامه إلى طيران الجزيرة، كان للسيد / الشمري 
الجوية  الخطوط  في  عامًا   30 من  ألكثر  تمتد  مسيرة 
الطيارين  كبار  أكثر  من  هو  الشمري   / السيد  الكويتية. 
خبرة في المنطقة، كما أنه من القياديين في المنطقة 

في قطاع الطيران وإدارة عمليات الرحالت. 

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
إتمام  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/  وشغل 
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
المجموعة في نقاط:

نموذج تجاري مبسط
ونحن  الناجحة،  العمل  بيئة  أساس  هما  والكفاءة  البساطة  بأن  نؤمن 
إلى  وصواًل  بالعمليات  بدءاً  األصعدة  كافة  على  يوميًا  المنهج  هذا  نتبع 
طائرات  وهي  الطائرات  من  واحد  طراز  من  مكونًا  أسطواًل  المبيعات.  ونشغل 

A320 ذات المعدل التشغيلي العالي.

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 
لعمالئنا 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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التقرير المالي لعام 2012

بمعدل  العالم  في  السفر  بمواعيد  التزام  معدل  أعلى  حققنا 
الرحالت  لتعقب  ا�مريكي  المركز  بحسب   ،2012 في   93.7%
على  المفضل  طيرانك  حافظ  كما  ستاتس".  "فاليت  العالمية 
للسنة  ا�وسط  الشرق  السفر في  التزام بمواعيد  أفضل معدل 
أول شركة طيران كويتية وخليجية  ليصبح  التوالي،  الثالثة على 

يتصّدر شركات الطيران العالمية في االلتزام بمواعيد السفر.

ى

شركة الطيران ا�ول

ا�لتزام بجدول مواعيد الرحالت

ي العالم 2012
ف

فــي 2012

بمواعيد السفر
في العالمفي العالم

الـتــزامــًا
ا�كـثـــر ا�كـثـــر 
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شركة طيران الجزيرة ش.م.ك
الكويت

إلى  المستقلين  الحسابات  مراقبي  تقرير 
حضرات السادة المساهمين

تقرير حول البيانات المالية المجمعة
ش.م.ك. الجزيرة  طيران  لشركة  المرفقة  المجمعة  المالية  البيانات  دققنا   لقد 
“المجموعة”( بـ  معًا  إليهما  )يشار  التابعة  وشركاتها  الرئيسية“  األم   “الشركة 
2012 وبيانات 31 ديسمبر  المجمع كما في  المالي  المركز  بيان   والتي تتضمن 
النقدية والتدفقات  الملكية  حقوق  في  والتغيرات  الشامل  والدخل   الدخل 
المحاسبية السياسات  ملخص  وكذلك  التاريخ  بذلك  المنتهية  للسنة   المجمعة 

 .الهامة واإليضاحات التفصيلية األخرى

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

أخطاء مادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

مسؤولية مراقبي الحسابات 
اعتماداً على  المجمعة  المالية  البيانات  تلك  رأي على  إبداء  إن مسؤوليتنا هي 
أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بالتدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية.

وأداء  وتخطيط  األخالقية  المهنة  بمتطلبات  االلتزام  منا  تتطلب  المعايير  هذه  إن 
ال  المجمعة  المالية  البيانات  بأن  معقول  تأكيد  على  للحصول  التدقيق  أعمال 

تحتوي على أخطاء مادية.

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

المالية المجمعة.

أساس  لتوفير  ومناسبة  كافية  عليها  حصلنا  التي  التدقيق  أدلة  أن  باعتقادنا 
معقول يمكننا من إبداء رأينا على البيانات المالية المجمعة.

الرأي
جميع  من   – عادلة  بصورة  تعبر  المرفقة  المجمعة  المالية  البيانات  فإن  برأينا، 
 2012 ديسمبر   31 في  كما  للمجموعة  المالي  المركز  عن   – المادية  النواحي 
وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير 

الدولية للتقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
البيانات  وأن  منتظمة  حسابات  تمسك  الرئيسية  األم  الشركة  أن  كذلك،  برأينا 
البيانات  هذه  حول  اإلدارة  مجلس  تقرير  في  الواردة  والبيانات  المجمعة  المالية 
وأننا قد  الرئيسية،  األم  الشركة  دفاتر  ورد في  ما  المجمعة متفقة مع  المالية 
حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألداء مهمتنا، وأن 
 25 رقم  التجارية  الشركات  قانون  نص  ما  كل  تتضمن  المجمعة  المالية  البيانات 
إثباته فيها،  الرئيسية على وجوب  2012 والنظام األساسي للشركة األم  لسنة 
وأن الجرد قد أجري وفقًا لألصول المرعية، وأنه في حدود المعلومات التي توفرت 
لدينا لم تقع خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 مخالفات ألحكام قانون 
الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 أو للنظام األساسي للشركة األم الرئيسية 

على وجه يؤثر ماديًا في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.

د. سعود حمد الحميدي بدر عبد اهلل الوزان  
سجل مراقبي الحسابات رقم 62 فئة أ سجل مراقبي الحسابات رقم 51 فئة أ 

د. سعود الحميدي وشركاه من الفهد والوزان وشركاهم 
عضو في بيكر تلي العالمية ديلويت وتوش  

الكويت في 6 فبراير 2013

17

18

19

20

21

22
23

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
بيان المركز المالي المجمع

بيان الدخل المجمع
بيان الدخل الشامل المجمع

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
بيان التدفقات النقدية المجمع

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

التقرير المالي لعام 2012

2012 السنوي  التقرير 
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20122011إيضاح

57,794,625 62,603,224 17 اإليرادات
)39,379,780()40,346,025(18 تكاليف التشغيل

18,414,845 22,257,199 ربح التشغيل

734,480 628,307 إيرادات أخرى
)3,562,589()3,747,057(19 مصاريف عمومية وإدارية

)156,066(-  تكاليف إعادة هيكلة
)5,114,642()4,682,645(أعباء تمويل

768,320 )140,947()خسائر( / أرباح فروق عمالت أجنبية
11,084,348 14,314,857 الربح قبل االستقطاعات الضريبية

)137,145()69,327(الزكاة
)45,418()128,834(حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

)346,705()173,317(ضريبة دعم العمالة الوطنية
10,555,080 13,943,379 ربح السنة 

المتاح لـ:
10,555,080 13,943,379 مساهمي الشركة األم الرئيسية

29.24 38.37 20 ربح السهم )فلس( - األساسية والمخففة

دينار كويتي

بيان الدخل المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

20122011إيضاح

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

148,063,532 140,869,217 4 ممتلكات ومعدات
6,341,901 3,479,883 دفعة مقدمة للصيانة

668,086 860,803 5 ودائع
3,443,481 3,443,481 6 شهرة

 148,653,384 158,517,000
الموجودات المتداولة

184,656 221,930 المخزون وقطع غيار ومواد استهالكية
1,772,132 1,475,625 7 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

15,602,306 47,887,598 8 نقد وأرصدة لدى البنوك
 49,585,153 17,559,094

176,076,094 198,238,537 مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية

حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة األم الرئيسية
22,000,000 24,200,000 9 رأس المال

-  17,800,000 9 رأس المال - حقوق إصدار
1,306,107 2,737,593 10 االحتياطي القانوني

3,966,471 14,278,364 أرباح مرحلة 
)1,398,586()991,311(احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

 58,024,646 25,873,992
287 357 الحقوق غير المسيطرة
25,874,279 58,025,003 إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
62,755,014 76,197,067 11 قروض ألجل

1,283,808 1,466,608 مكافأة نهاية الخدمة
7,695,720 -  مخصص صيانة الطائرات المستأجرة

1,251,580 1,260,448 ودائع
7,762,926 -  12 مستحق إلى طرف ذو صلة

1,362,441 8,177,821 13 دفعة مستلمة من مستأجر
27,628,553 -  14 التزام سداد مؤجل 

 87,101,944 109,740,042
المطلوبات المتداولة

8,054,062 17,572,209 11 قروض ألجل
12,489,752 114,621 15 مستحق للبنوك

-  2,234,495 12 مستحق لطرف ذو صلة
13,647,583 10,941,060 16 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

6,270,376 7,249,205 إيرادات مؤجلة
-  15,000,000 14 التزام سداد مؤجل 

 53,111,590 40,461,773
176,076,094 198,238,537 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

دينار كويتي

بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2012

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

مروان مرزوق بودي
رئيس مجلس اإلدارة
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المتاح لمساهمي الشركة األم الرئيسية

حقوق إصدار  رأس   المال
رأس مال

احتياطي
قانوني

تكاليف 
معامالت

 حقوق 
الملكية

األرباح المرحلة 
/ )الخسائر 

المتراكمة( 

احتياطي 
ترجمة عمالت 

أجنبية

الحقوق 
غير 

المسيطرة

مجموع
حقوق 

الملكية

25,874,279 287 )1,398,586(3,966,471 -  1,306,107 -  22,000,000 كما في 1 يناير 2012 
14,350,654 -  407,275 13,943,379 -  -  -  -  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

-  -  -  )2,200,000(-  -  -  2,200,000 إصدار أسهم منحة
17,800,000 -  -  -  -  -  17,800,000 -  إصدار رأس المال

70 70 -  -  -  -  -  -  اقتناءات خالل السنة
-  -  -  )1,431,486(-  1,431,486 -  -  تحويالت

58,025,003 357 )991,311(14,278,364 -  2,737,593 17,800,000 24,200,000 كما في 31 ديسمبر 2012

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

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012   
   

دينار كويتي

20122011
10,555,080 13,943,379 ربح السنة 

إيرادات شاملة أخرى:
)116,791(407,275 فروق العملة الناتجة عن ترجمة عمليات أجنبية

10,438,289 14,350,654 إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 
المتاحة لـ:

10,438,289 14,350,654 مساهمي الشركة األم الرئيسية

بيان الدخل الشامل المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

دينار كويتي

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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1. تأسيس الشركة وأغراضها
 3 بتاريخ  الرئيسية«(  األم  )»الشركة  ش.م.ك.  الجزيرة  طيران  شركة  تأسست 
مارس 2004 بموجب مرسوم أميري كشركة مساهمة كويتية عامة وفقًا 
ألحكام القانون الكويتي، ويتمثل نشاطها في تقديم خدمات النقل الجوي 
بدولة  المدني  للطيران  العامة  اإلدارة  من  بترخيص  جواً  المسافرين  ونقل 

الكويت. 

لدى الشركة األم الرئيسية الشركات التابعة التالية:

نسبة اسم الشركة 
الوصفالملكية

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

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

شركة تابعة للشركة 
األم الوسطى

والشركة  ش.م.ك.(  الجزيرة  طيران  )شركة  الرئيسية  األم  الشركة  إلى  يشار 
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. 

البيانات المالية المجمعة من قبل مجلس  تمت الموافقة على إصدار هذه 
اإلدارة بتاريخ 6 فبراير 2013 وهي خاضعة لموافقة المساهمين في اجتماع 

الجمعية العمومية السنوية المقبل. 

2. أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية 
الهامة

2.1 أسس اإلعداد

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

التاريخية للقياس. تم عرض هذه البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي.

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

المالية مبينة في إيضاح رقم 29.

2.2 السياسات المحاسبية

المالية  البيانات  هذه  إعداد  في  المستخدمة  المحاسبية  السياسات  إن 
باستثناء  السابقة  السنة  في  المستخدمة  تلك  مع  متسقة  المجمعة 
معايير  مجلس  عن  الصادرة  التالية  والمعدلة  الجديدة  المعايير  تطبيق 

المحاسبة الدولية والتي يسري مفعولها خالل السنة.

– تحويالت الموجودات  7 -  اإلفصاحات  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
المالية )يسري مفعوله في 1 يوليو 2011(

التي تم  المالية  يتطلب المعيار المعدل إفصاحات إضافية حول الموجودات 
المالية  البيانات  يتمكن مستخدمو  لكي  استبعادها  يتم  لم  تحويلها ولكن 
يتم  لم  التي  الموجودات  تلك  بين  العالقة  إدراك  من  للشركة  المجمعة 
التعديل  يتطلب  ذلك،  إلى  إضافًة  بها.  المرتبطة  والمطلوبات  استبعادها 
إفصاحات حول استمرار السيطرة على الموجودات المستبعدة حتى يتمكن 
مستخدمو البيانات المالية من تقييم طبيعة استمرار المنشأة في السيطرة 
تملك  )ال  بها.  المرتبطة  والمخاطر  المستبعدة  الموجودات  تلك  على 

المجموعة أي موجودات لها نفس الخصائص وعليه ليس لها تأثير على عرض 
بياناتها المالية المجمعة(.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 12 – ضرائب مؤجلة – استرداد 
الموجودات المؤهلة )يسري مفعوله في 1 يناير 2012(.

التي  العقارية  لالستثمارات  المؤجلة  الضريبة  تحديد  عملية  التعديل  يوضح 
الضريبة  بأن  للنقاش  قابل  افتراض  ويقدم  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم 
القيمة  باستخدام طريقة  يتم قياسها  التي  العقارية  المؤجلة لالستثمارات 
العادلة وحسب معيار المحاسبة الدولي رقم 40 يجب تحديدها على أساس 
أن قيمتها الدفترية سيتم استردادها من خالل البيع. ويتطلب القياس الدائم 
على أساس البيع للضريبة المؤجلة للموجودات غير القابلة لالستهالك التي 
يتم قياسها باستخدام طريقة إعادة التقييم حسب معيار المحاسبة الدولي 
رقم 16. إن التعديل ساري المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في أو 
بعد 1 يناير 2012 ولم يكن له أي تأثير على بيان المركز المالي للمجموعة أو 

أدائها أو إيضاحاتها.

الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  عن  الصادرة  األخرى  المعايير  تطبيق  إن 
المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  تفسيرات  لجنة  عن  الصادرة  والتفسيرات 

األخرى ليس له أثر مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

معايير صادرة وغير سارية المفعول بعد

فيما يلي المعايير الصادرة / المعدلة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
ولكنها غير إلزامية ولم يتم تطبيقها من قبل المجموعة:

الموجودات  مقاصة   – اإلفصاحات   -  7 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
للتقارير  الدولي  المعيار  على  التعديالت   – المالية  والمطلوبات  المالية 

المالية رقم 7 )يسري مفعوله في 1 يناير 2013(

والقياس  التصنيف  المالية:  األدوات   :9 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
)يسري مفعوله في 1 يناير 2015(

)يسري  المجمعة  المالية  البيانات   :10 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
مفعوله في 1 يناير 2013(

)يسري  العادلة  القيمة  قياس   :13 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
مفعوله في 1 يناير 2013(

اإليرادات  بنود  عرض  المالية:  البيانات  عرض   :1 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار 
الشاملة األخرى )يسري مفعوله في 1 يوليو 2012(

)يسري  )معدل(  الموظفين  منافع   :19 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار 
مفعوله في 1 يناير 2013(

المالية والمطلوبات  الموجودات  32: مقاصة  رقم  الدولي  المحاسبة  معيار 
المالية – التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 32 )يسري مفعوله 

في 1 يناير 2014(

فيما يلي أهم التغيرات:

الموجودات  مقاصة   – اإلفصاحات   -  7 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
للتقارير  الدولي  المعيار  على  التعديالت   – المالية  والمطلوبات  المالية 

المالية رقم 7  

حقوق  حول  معلومات  عن  المنشأة  تفصح  أن  التعديالت  هذه  تتطلب 
الضمانات(.  اتفاقيات  المثال  سبيل  )على  بها  المرتبطة  والترتيبات  المقاصة 
أثر  تقييم  حول  مفيدة  معلومات  للمستخدمين  توفر  سوف  االفصاحات  إن 
ترتيبات التقاص على المركز المالي للمنشأة. إن االفصاحات الجديدة مطلوبة 
المحاسبة  المدرجة والتي تم تسويتها وفقًا لمعيار  المالية  األدوات  لكافة 
أيضًا  تطبيقها  يتم  االفصاحات  إن  العرض.  المالية:  األدوات   32 رقم  الدولي 
أو  رئيسية ملزمة  لترتيبات تقاص  التي تخضع  المدرجة  المالية  األدوات  على 
المحاسبة  لمعيار  وفقًا  تسويتها  تم  إذا  عما  النظر  بغض  مماثلة،  اتفاقيات 
الدولي رقم 32 أم ال. إن تلك التعديالت لن تؤثر على المركز المالي المجمع 

للمجموعة أو أدائها. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة - 31 ديسمبر 2012

20122011إيضاح

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
10,555,080 13,943,379 ربح السنة

تسويات:
5,310,769 5,969,169 إستهالكات

5,114,642 4,682,645 أعباء تمويل
)768,320(140,947 خسارة / )ربح( صرف عمالت أجنبية 

251,307 250,000 مخصص مكافأة نهاية الخدمة
20,463,478 24,986,140 ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

16,043 )37,274()الزيادة( / النقص في البضاعة
3,825 )192,717()الزيادة( / النقص في الودائع

)133,036(296,507 النقص / )الزيادة( في مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
)366,674()2,706,523(النقص في دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

2,534,012 )7,695,720()النقص( / الزيادة في احتياطي صيانة تأجير طائرات
)2,440,460(978,829 الزيادة / )النقص( في االيرادات المؤجلة

)64,141()67,200(مكافأة نهاية خدمة الموظفين مدفوعة
20,013,047 15,562,042 صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
)410,783()1,363,700(شراء ممتلكات ومعدات )بالصافي(

-  3,987,158 استرداد دفعات مقدمة القتناء طائرات 
-  2,862,018 النقص في دفعة مقدمة للصيانة

)1,302,639()1,404,300(الزيادة في الودائع ألجل لدى البنوك
1,053,436 6,815,380 الزيادة في دفعة مقدمة مستلمة من المستأجرين

-  70 التغير في الحقوق غير المسيطرة
)659,986(10,896,626 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
-  )14,183,033(سداد سعر شراء مؤجل

)7,229,778(22,819,253 المحصل من / )المسدد لـ( قروض ألجل )صافي(
)94,443()12,375,131(المسدد لسحوبات بنكية على المكشوف

)2,076,399()5,528,431(المسدد لقرض من طرف ذو صلة
-  17,800,000 المحصل من إصدار أسهم زيادة رأس المال

)3,455,990()3,128,165(أعباء تمويل مدفوعة
)12,856,610(5,404,493 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( أنشطة التمويل

6,496,451 31,863,161 صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل

5,643,197 12,014,657    في بداية السنة 
)124,991()982,169(   أثر تغيرات سعر الصرف على النقد والنقد المعادل

12,014,657 42,895,649 8    في نهاية السنة

دينار كويتي

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012
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إن التغير في حصص ملكية الشركة التابعة والتي ال ينتج عنها فقد السيطرة 
المجموعة  فقدت  إذا  الملكية.  حقوق  كمعامالت  عنها  المحاسبة  يتم 

السيطرة على الشركة التابعة، فإنها:
الشركة  ومطلوبات  الشهرة(  ذلك  في  )بما  موجودات  تستبعد   •

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   •
أو  المجمع  الدخل  بيان  إلى  األخرى  الشاملة  اإليرادات  في  سابقًا 

األرباح المرحلة أيهما أنسب.

2.5 األدوات المالية

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

للبنوك والدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى والمشتقات.

يتم  ومدينون”.  “قروض  كـ  المالية  موجوداتها  بتصنيف  المجموعة  تقوم 
المصنفة  تلك  غير  مالية  “مطلوبات  كـ  المالية  المطلوبات  كافة  تصنيف 

بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل”.

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

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

االستبدال أو التعديل كعدم تحقق االلتزام األصلي وتحقق االلتزام الجديد. 

المالية  للموجودات  االعتيادية  والبيع  الشراء  عمليات  كافة  إدراج  يتم 
هي  االعتيادية  والبيع  الشراء  عمليات  إن  المتاجرة.  تاريخ  طريقة  باستخدام 
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  يتم مبدئيًا قياس جميع 
االقتناء  بعملية  مباشرة  المتعلقة  المعاملة  تكاليف  إليها  مضافًا  العادلة 

أو اإلصدار.

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

طريقة العائد الفعلي.

المطلوبات المالية 
باستخدام  المطفأة  بالتكلفة  المالية  المطلوبات  وإدراج  قياس  الحقًا  يتم 

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

الحالية لألدوات المالية المماثلة.

التكلفة المطفأة
وتشمل  االقتناء  عند  خصم  أو  قسط  أي  االعتبار  في  باألخذ  احتسابها  يتم 
تكاليف ورسوم المعامالت التي هي جزء ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي.

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

االستثمار في عمليات أجنبية )تحوطات صافي االستثمار(.

تحوط القيمة العادلة
محاسبة  شروط  تستوفي  التي  العادلة  القيمة  بتحوطات  يتعلق  فيما 
للقيمة  وفقًا  التحوط  أداة  قياس  إعادة  من  خسارة  أو  ربح  أي  فإن  التحوط 
العادلة يتم إدراجها في “ أرصدة مدينة أخرى” أو “ أرصدة دائنة أخرى” وفي 
والمرتبط  له  المتحوط  البند  أو خسائر على  أرباح  أية  إن  المجمع.  الدخل  بيان 
له  المتحوط  للبند  الدفترية  بالقيمة  تعديلها  يتم  لها  المتحوط  بالمخاطر 

وإدراجها في 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 
إطفاؤه  يتم  االسمية  والقيمة  اإلنهاء  عند  التحوط  للبند  الدفترية  القيمة 
البند  تحقق  عدم  حالة  في  األصلي.  للتحوط  المتبقية  الفترة  مدى  على 
المتحوط له، فإن تعديل القيمة العادلة غير المطفأة يتم إدراجه مباشرًة في 

بيان الدخل المجمع. 

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

الفعال في بيان الدخل المجمع. 

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

المجمع.  

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة - 31 ديسمبر 2012

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9: “األدوات المالية”

التصنيف والقياس تم إصدار هذا المعيار في نوفمبر 2009 وسيسري على 
الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2015. إن المعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم 9 يعزز من قدرة مستخدمي البيانات المالية على تقييم مبالغ 
وذلك  للمنشأة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  من  التأكد  وعدم  وتوقيت 
القيمة  في  االنخفاض  وطرق  المالية  األدوات  تصنيفات  من  العديد  بتبديل 
المتعلقة بها. إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 سيؤدي إلى 
المتعلقة  والمخاطر  المالية  باألدوات  متعلقة  إضافية  وافصاحات  تعديالت 

بها.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10: البيانات المالية المجمعة

إن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 يحل محل دليل التجميع في معيار 
وفقًا  والمنفصلة  المجمعة  المالية  البيانات   27 رقم  الدولي  المحاسبة 
ذات  المؤسسات   – “التجميع  المعايير:  تفسيرات  للجنة   12 رقم  للتفسير 
األغراض الخاصة” وذلك بتقديم نموذج تجميع فردي لكافة المنشآت على 
أساس السيطرة بغض النظر عن طبيعة الشركة المستثمر بها )أي فيما إذا 
أو  المستثمرين  تصويت  حقوق  خالل  من  عليها  السيطرة  تم  الشركة  كانت 
من خالل ترتيبات تعاقدية أخرى كما هو متعارف عليه في المؤسسات ذات 
األغراض الخاصة(. وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10، فإن السيطرة 
تعتمد على فيما إذا كان لدى المستثمر 1( سيطرة على الشركة المستثمر 
بها؛ 2( تعرض أو حقوق لعوائد متعددة من مشاركتها مع الشركة المستثمر 
القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر بها في   )3 بها؛ و 

التأثير على مبلغ العوائد. 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13: قياس القيمة العادلة

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

يجب قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة.

معيار المحاسبة الدولي رقم 1: عرض البيانات المالية 

البنود  1 طريقة تجميع  الدولي رقم  المحاسبة  التعديالت على معيار  تغير 
المعروضة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. يتم عرض البنود التي يمكن إعادة 
أرباح أو خسائر في فترة مستقبلية )على  تصنيفها )أو “يعاد إدراجها”( إلى 
التي  البنود  عند  منفصلة  بصورة  التسوية(  أو  االستبعاد  عند  المثال،  سبيل 

ال يمكن تصنيفها. 

معيار المحاسبة الدولي رقم 19: منافع الموظفين )معدل(

يتم إجراء تغييرات عديدة أو توضيحات وفقًا للمعيار المعدل. من ضمن هذه 
التعديالت العديدة، إن أهم التعديالت هو حذف آلية الممر والتمييز بين منافع 
الموظفين قصيرة األجل واألخرى طويلة األجل على أساس الوقت المتوقع 
أن  يتوقع  ال  التعديالت  تلك  إن  للموظف.  استحقاقها  عند  وليس  للتسوية 

يكون لها تأثير على المركز المالي المجمع للمجموعة أو أدائها. 

المالية والمطلوبات  الموجودات  32: مقاصة  رقم  الدولي  المحاسبة  معيار 
المالية – التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 32

كما   .“ حاليًا  للمقاصة  قانوني  حق  لديها   “ معنى  التعديالت  هذه  توضح 
الدولي  المحاسبة  معيار  حسب  المقاصة  شروط  تطبيق  التعديالت  توضح 
32 على أنظمة التسوية ) مثل أنظمة بيت المقاصة المركزي( والتي  رقم 
تطبق آليات التسوية اإلجمالية غير المتزامنة. وليس من المتوقع أن تؤثر هذه 

التعديالت على المركز المالي للشركة أو أدائها.

تأثير مادي على  له  أن يكون  التعديالت أعاله ال يتوقع   / المعايير  إن تطبيق 
على  إضافية  إفصاحات  عمل  سيتم  المجموعة.  أداء  أو  المالي  المركز 

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

موجودات الشركة المقتناة.

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

مماثلة في نفس الصناعة ونفس القطاع الجغرافي.

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

ومن الممكن تقدير قيمتها العادلة بشكل موثوق به. 

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

القياس وهي اثنا عشر شهراً من تاريخ االقتناء.

2.4 التجميع

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

المعامالت. 

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

من تاريخ االقتناء وحتى تاريخ البيع أيهما أنسب.

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

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.
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مساوي  بمبلغ  مبدئيًا  التمويلي  اإليجار  عقود  بموجب  المستحق  إدراج 
القيمة  زائد  المستحقة  التأجير  مدفوعات  من  األدنى  للحد  الحالية  للقيمة 
الحالية ألي قيمة متبقية غير مضمونة ومتوقع أن تستحق في نهاية عقد 
التأجير. إن المدفوعات بموجب عقد التأجير التمويلي يتم توزيعها بين إيرادات 
التأجير التمويلي وتخفيض المستحق من التأجير التمويلي على مدى فترة 
االستثمارات  صافي  على  الثابت  الدوري  العائد  معدل  لتعكس  التأجير  عقد 

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

االعتيادية للموجودات المشابهة.

2.11 تسهيالت الشركات المصنعة 

باقتناء  الخاص  المصنعة  الهيئة  من  المستلم  الدائن  الرصيد  تخفيض  يتم 
المتعلقة  الطائرة والمحركات  تكلفة  الطائرات والمحركات عند استالمه من 

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 
الكويتي وشروط عقود التوظيف بسداد مبالغ للموظفين عند ترك الخدمة 

وفقًا لخطة مزايا محددة. 

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

مناسب للقيمة الحالية لهذا االلتزام.

2.13 تحقق اإليرادات

استخدامها  يتم  لم  والتي  المباعة  التذاكر  مبيعات  من  اإليرادات  تدرج 
قبل  من  استخدامها  عند  الدخل  بيان  في  وتسجل  المؤجلة  اإليرادات  ضمن 

المسافرين. 

فيها  يتم  التي  الفترة  خالل  الملحقة  واإليرادات  المتنوعة  األتعاب  وتتحقق 
تقديم الخدمة.

فترة  مدى  على  الثابت  القسط  بطريقة  التشغيلي  التأجير  إيرادات  تتحقق   
التأجير. 

الزمني  التوزيع  أساس  على  البنوك  لدى  ألجل  الودائع  فوائد  تتحقق 
باستخدام معدل العائد الفعلي. 

2.14 تكاليف االقتراض

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

التي  الرئيسية  االقتصادية  البيئة  عملة  هي  للمنشأة  التشغيل  عملة  إن 
تزاول فيها نشاطها. وبالنسبة للشركة األم الرئيسية، فإن العملة الرئيسية 
األساسية  العملة  فإن  التابعة،  للشركات  وبالنسبة  الكويتي.  الدينار  هي 
األجنبية  العملة  أو  فيها  تعمل  التي  للدولة  الوطنية  العملة  هي  عمومًا 

المستخدمة. 

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف 
السائدة في تاريخ المعاملة. وتحول الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة 
النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ بيان المركز المالي إلى الدينار الكويتي 
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 
المراكز المالية لهذه الشركات بسعر الصرف السائد في نهاية السنة وتؤخذ 
في  االستثمار  صافي  ترجمة  من  تنشأ  التي  األجنبية  العمالت  صرف  فروق 
األجل وتعديالت  الشهرة والقروض واألرصدة طويلة  )تتضمن  أجنبية  شركات 
الشامل  الدخل  بيان  إلى  األعمال(  دمج  عملية  من  الناتجة  العادلة  القيمة 
المجمع. عند بيع شركة أجنبية يتم االعتراف ضمن ربح أو خسارة البيع بتلك 

الفروق في بيان الدخل المجمع.

2.16 مخصص التزامات

اقتصادية  ألحداث  نتيجة  احتمال  هناك  يكون  عندما  المخصصات  تكوين  يتم 
التزام  لسداد  االقتصادية  المصادر  تدفق  المطلوب  من  يكون  أن  سابقة، 
قانوني قائم أو التزام متوقع، ويمكن تقديـر هذا االلتزام بشكل موثوق فيه. 

2.17 ضرائب الدخل

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

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 
الضرائب المؤجلة تعتمد على مدى التحكم في توقيت رد الفروق المؤقتة 

وإمكانية ردها في المستقبل القريب.

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

تاريخ بيان المركز المالي.

ذلك  في  بما  المؤقتة،  الفروق  لكل  المؤجلة  الضريبية  الموجودات  تتحقق 
يمكن  الذي  للمدى  المستخدمة  غير  الضريبية  للخسائر  المرحلة  األرصدة 
فيه استخدامها في مقابلة األرباح الضريبية التي سوف تنتج. يتم مراجعة 
القيم الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ كل بيان مركز مالي 
ويتم 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 
تتحقق المطلوبات المحتملة كمطلوبات، ما لم يكن من المحتمل - نتيجة 
لسداد  االقتصادية  المصادر  تدفق  المطلوب  من  يكون  أن   - سابقة  ألحداث 
بشكل  االلتزام  هذا  تقدير  ويمكن  متوقع،  التزام  أو  قائم  قانوني  التزام 

موثوق فيه. 
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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 
المتشابهة. في حال وجود مثل هذا  الموجودات  أو مجموعة من  المحددة 
الدليل، يتم تخفيض قيمة الموجودات لقيمتها االستردادية. يتم تحديد القيمة 
الحالية  القيمة  صافي  أساس  على  الفائدة  ذات  المالية  لألداة  االستردادية 
للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة، بما فيها القيمة االستردادية من 
للموجودات  األصلية  الفعلية  الفائدة  لمعدالت  وفقًا  والضمانات،  الكفاالت 
المالية. في حال كان الموجودات المالية بمعدالت فائدة متغيرة، فإن معدل 
الفعلية  الفائدة  معدل  هو  القيمة  في  انخفاض  خسارة  أي  لقياس  الخصم 

الحالي المحدد بالعقد. 

يتم شطب الموجودات المالية إذا لم يكن هناك دليل واقعي على إمكانية 
استردادها.

2.6 الممتلكات والمعدات

وخسائر  المتراكم  االستهالك  ناقصًا  بالتكلفة  والمعدات  الممتلكات  تظهر 
بنود  بند من  إن وجدت. تتضمن تكلفة كل  المتراكمة  القيمة  االنخفاض في 
الممتلكات والمعدات سعر الشراء وجميع التكاليف المباشرة لوضع األصل 
تتضمن  أجله.  من  المعد  لالستخدام  جاهزاً  ليصبح  التشغيلية  حالته  في 
تكتمل  حتى  المتكبدة  االقتراض  تكاليف  أيضًا  والمحركات  الطائرات  تكلفة 

فعليًا كافة األنشطة الضرورية إلعداد األصل لالستخدام المعد من أجله.
المقدرة  التخريدية  القيم  الممتلكات والمعدات ناقصًا  يتم استهالك تكلفة 

بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة كما يلي: 

السنوات
5 تحسينات على ممتلكات مستأجرة

3 – 5 أثاث ومعدات
25 طائرات ومحركات

2 – 3 قطع محركات أخرى
5  سيارات

المدفوعات مقدمًا  بالتكلفة وتتضمن  التنفيذ  الرأسمالية قيد  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.

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

اإلنتاجية. 

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

للموجودات المتعلقة بها.

مركز  بيان  كل  بتاريخ  والمعدات  للممتلكات  الدفترية  القيمة  مراجعة  يتم 
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 الشامل المجمع والتي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة 
تبويب  يتم  القيمة،  في  االنخفاض  تحديد  لغرض  للموجودات.  االستردادية 
الموجودات ألقل مستوى يمكن عنده تحديد تدفقات نقدية بشكل مستقل 

لتلك المجموعة من الموجودات )وحدات توليد النقد(.

2.7 الشهرة

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

مباشرًة في بيان الدخل المجمع.

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

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

الجغرافي.

2.8 المخزون وقطع الغيار والمواد االستهالكية

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

للبنود بطيئة الحركة والمتقادمة.

2.9 النقد والنقد المعادل

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

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 
المؤجرة. ويتم تحميل بيان الدخل الشامل بالمبالغ المدفوعة عن االستئجار 

التشغيلي بطريقة القسط الثابت على مدى مدة عقود اإليجار.

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

دوري ثابت على االلتزامات القائمة.

عندما تكون المجموعة هي الطرف المؤجر
اإليجار التمويلي

يتم تصنيف عقود اإليجار التي تنتقل بموجبها كافة مخاطر ومنافع ملكية 
من  المستحقة  المبالغ  إن  تمويلي.  إيجار  كعقود  للمستأجر  الموجودات 
يتم  مدينة.  كأرصدة  تسجيلها  يتم  تمويلي  إيجار  عقود  بموجب  المستأجر 
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طائرات
ومحركات

تحسينات على 
ممتلكات مستأجرة

أثاث
أعمال رأسمالية سياراتومعدات

المجموعقيد التنفيذ

التكلفة
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
1,211,3301,363,700-145,770-6,600إضافات 
-)14,641,009(-14,586,0582,17552,776تحويالت

)3,987,158()3,987,158(----استرداد الدفعات المقدمة
329,7951,530,035-4-1,200,236تعديالت صرف عمالت

143,444,331627,9101,785,34411,69317,230,475163,099,753كما في 31 ديسمبر 2012
استهالكات

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

5,969,169-5,565,87497,548304,5521,195المحمل على السنة
131,723--4-131,719تعديالت صرف عمالت

22,230,536-20,289,297555,7101,374,25611,273كما في 31 ديسمبر 2012
صافي القيمة الدفترية

123,155,03472,200411,08842017,230,475140,869,217كما في 31 ديسمبر 2012
113,059,733167,573517,0941,61534,317,517148,063,532كما في 31 ديسمبر 2011

تم توزيع االستهالك في بيان الدخل المجمع كما يلي:

20122011

5,567,0694,944,637تكاليف تشغيل 
402,100366,132مصاريف عمومية وإدارية

5,969,1695,310,769

5. ودائع
تمثل وديعة لدى جهة مقرضة لقرض طويل األجل. كما في 31 ديسمبر 2012 بلغ معدل الفائدة الفعلي 0.095 % )31 ديسمبر 2011: 0.082 %(.

6. الشهرة 
الشهرة تمثل مبلغ مدفوع بالزيادة عن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة بما في ذلك المطلوبات المحتملة القتناء الشركة األم الوسطى شركة السحاب 

لتأجير الطائرات ذ.م.م في عام 2010.

دينار كويتي

دينار كويتي

4. الممتلكات والمعدات

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة - 31 ديسمبر 2012

المؤسسات ذات األغراض الخاصة  .3
الجزيرة  شركة  وهما  تابعة  شركات  ثالث  الوسطى  األم  الشركة  لدى 
وشركة   )SALC-1(  1  – الطائرات  لتأجير  السحاب  وشركة   )JLC( لإلجارة 
تأسستا  وقد  الكايمان،  جزر   ،)SALC  -  2(  2  – الطائرات  لتأجير  السحاب 
أمريكي  دوالر  و50,000  أمريكي  دوالر   1,000 بمبلغ  به  مصرح  برأسمال 
والمدفوع  المصدر  المال  رأس  إن  التوالي.  على  أمريكي  دوالر   50,000 و 
أمريكي  دوالر   1,000 يبلغ   2012 ديسمبر   31 في  كما   بالكامل 
 287 يعادل  ما  وهو  التوالي  على  أمريكي  دوالر   250 و  أمريكي  دوالر   1 و 
الجزيرة  شركة  إن  كويتي.  دينار   70 و  كويتي  دينار   0.276 و  كويتي  دينار 
وشركة  و   )SALC-1(  1  – الطائرات  لتأجير  السحاب  وشركة   )JLC( لإلجارة 
السحاب لتأجير الطائرات – SALC - 2( 2( هي مؤسسات ذات أغراض خاصة تم 
تأسيسها لغرض ترتيب تمويل اقتناء الطائرات والمحركات وتأجيرها للشركة 
األم الوسطى بموجب عقود إيجار تمويلي. تم تجميع شركة الجزيرة لإلجارة 
السحاب  وشركة   )SALC-1(  1  – الطائرات  لتأجير  السحاب  وشركة   )JLC(
لتأجير الطائرات – SALC - 2( 2( ضمن هذه المعلومات المالية وفقًا للتفسير 
األغراض  ذات  المؤسسات   – “التجميع  المعايير:  تفسيرات  للجنة   12 رقم 
أنشطة  منافع  كافة  على  تحصل  الوسطى  األم  الشركة  أن  حيث  الخاصة” 

تلك الشركات.

“أمانة  بتشكيل  )“المؤتِمن”(  ش.م.م  للطيران  السحاب  شركة  قامت 
Wells Fargo Bank Northwest National As� مع بالتعاون   للسحاب” 

وفقًا  منظم  وطني  مصرفي  اتحاد  وهو  الموتَمن”(  )“المالك   sociation
مؤسسة  هي  السحاب  أمانة  إن  األمريكية.  المتحدة  الواليات  في  للقوانين 
المتطلبات  من  التأكد  وهو  وحيد  لغرض  تأسيسها  تم  خاصة  أغراض  ذات 
القانونية لملكية الطائرة من خالل مواطن في الواليات المتحدة األمريكية. 
تم تجميع أمانة السحاب ضمن هذه المعلومات المالية وفقًا للتفسير رقم 
– المؤسسات ذات األغراض الخاصة”  12 للجنة تفسيرات المعايير: “التجميع 
حيث أن شركة السحاب للطيران ش.م.م تحصل على كافة منافع أنشطة تلك 

المؤسسة. 
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إن النقد والنقد المعادل مقوم بالعمالت التالية:

20122011

27,193,8931,745,982الدينار الكويتي
20,077,82613,467,790الدوالر األمريكي
15,48336,594الدرهم اإلماراتي

3,776487الروبيه الهندية
596,620351,453أخرى

47,887,59815,602,306

9. رأس المال 
قررت الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة في 13 مايو 2010 زيادة رأس المال المصرح به للشركة األم الرئيسية من مبلغ 22,000,000 دينار كويتي إلى 
مبلغ 42,000,000 دينار كويتي من خالل إصدار أسهم عادية بعدد 200,000,000 سهم بقيمة اسمية 150 فلس للسهم وعالوة إصدار بقيمة 50 فلس للسهم. الحقًا في 
اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 27 سبتمبر 2010، قرر المساهمون تعديل سعر أسهم زيادة رأس المال من 150 فلس للسهم إلى 100 فلس للسهم 
وقد تم إصدار المرسوم األميري الذي يعتمد هذه الزيادة بتاريخ 8 أغسطس 2012. قرر أعضاء مجلس اإلدارة حاليًا تحديد أسهم زيادة رأس المال بمبلغ 17,800,000 دينار كويتي 

مكونًا من 178,000,000 سهم قيمة كل منها 100 فلس.

وافقت الجمعية العمومية العادية للمساهمين المنعقدة في 25 أبريل 2012 على توزيع أسهم منحة بمبلغ 2,200,000 دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2011 وبمعدل سهم واحد لكل 10 أسهم محتفظ بها من قبل المساهمين المسجلين كما في تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

من  مكونًا  كويتي(  دينار   22,000,000  :2011 ديسمبر   31( كويتي  دينار   42,000,000  -  2012 ديسمبر   31 في  كما  به  المصرح  الرئيسية  األم  الشركة  مال  رأس  بلغ  وعليه، 
420,000,000 سهم قيمة كل منها 100 فلس )31 ديسمبر 2011: 220,000,000 سهم قيمة كل منها 100 فلس(. كما بلغ رأس مال الشركة األم الرئيسية المصدر والمدفوع 
بالكامل 24,200,000 دينار كويتي مدفوع نقداً )31 ديسمبر 2011: 22,000,000 دينار كويتي( مكونًا من 242,000,000 سهم قيمة كل منها 100 فلس )31 ديسمبر 2011: 

220,000,000 سهم قيمة كل منها 100 فلس(.

إن االكتتاب في زيادة رأس المال كان مفتوحًا خالل الفترة من 17 حتى 31 ديسمبر 2012 وقد تم جمع مبلغ 40,003,586 دينار كويتي كزيادة رأس المال كما في 31 ديسمبر 
2012. وقد تم وضع فائض االكتتاب بمبلغ 22,203,586 دينار كويتي في حساب بنكي كويتي لجمع مبالغ االكتتاب. توقفت الشركة األم الرئيسية عن جمع مبالغ االكتتابات 

في ذلك الحساب حيث قامت بتحويل تلك المبالغ إلى مدير اإلصدار اعتباراً من 31 ديسمبر 2012 وذلك للقيام بعملية رد المبالغ.

وعليه، قام أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 16 يناير 2013 بتخصيص 178,000,000 سهم إلى المكتتبين المستحقين.

10. االحتياطيات 

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

فيها أرباح الشركة المرحلة بتأمين هذا الحد.

االحتياطي االختياري
أنه يجوز لمجلس اإلدارة أن يقترح توزيعات إلى االحتياطي االختياري بموافقة المساهمين. لم يقترح مجلس اإلدارة أي توزيعات  النظام األساسي للشركة األم على  ينص 

لالحتياطي االختياري خالل السنة. ال يوجد قيود على توزيع االحتياطي االختياري.

دينار كويتي
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441,147501,942أرصدة تجارية مدينة
)110,660()127,390(مخصص االنخفاض في القيمة 

313,757391,282صافي أرصدة تجارية مدينة
613,044428,059دفعات مقدمة

416,430263,129تأمينات
88,589604,076أرصدة مدينة أخرى
43,80585,586موظفون مدينون

1,475,6251,772,132

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

313,757 دينار كويتي )31  2012، لم تستحق أرصدة تجارية مدينة بمبلغ  31 ديسمبر  3 أشهر ال تعتبر مستحقة. كما في  التجارية المدينة القائمة في أقل من  إن األرصدة 
ديسمبر 2011: 391,282 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. 

110,660 دينار كويتي( وقد تم عمل مخصص   :2011 127,390 دينار كويتي )31 ديسمبر  2012، استحقت وانخفضت قيمة أرصدة تجارية مدينة بمبلغ  31 ديسمبر  كما في 
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.

إن القيم الدفترية لألرصدة التجارية المدينة للمجموعة مقومة بالعمالت التالية:

20122011

601,005892,051الدينار الكويتي
10,1369,434الدينار البحريني
226,014219,192الجنيه المصري

447,485444,909الدوالر األمريكي
14,57319,850درهم إماراتي

23,39258,232الروبيه الهندية
153,020128,464أخرى

1,475,6251,772,132

20122011

23,86816,180نقد في الصندوق
29,729,8509,210,129حسابات جارية لدى البنوك

13,141,9312,788,348ودائع ألجل لدى البنوك
42,895,64912,014,657النقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية

4,991,9493,587,649ودائع ألجل لدى البنوك تستحق خالل فترة تزيد عن 3 أشهر
47,887,59815,602,306

كما في 31 ديسمبر 2012، يتراوح معدل الفائدة الفعلي على الودائع ألجل من 0.47 % إلى 2.5 % )31 ديسمبر 2011: 0.75 %(. 

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

7. مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

8. نقد وأرصدة لدى البنوك
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20122011

5,299,2976,872,952دائنون تجاريون
2,301,7532,670,288مصاريف مستحقة

2,570,5253,442,268ضريبة مستحقة
688,715574,710مستحقات إجازات الموظفين

80,77087,365أخرى
10,941,06013,647,583

إن القيم الدفترية لألرصدة التجارية الدائنة للمجموعة مقومة بالعمالت التالية:

20122011

6,739,4637,947,938الدينار الكويتي
404,227450,147الدرهم اإلماراتي

442,12898,122اليورو
2,0483,812الروبيه الهندية

1,265,1471,612,429الدوالر األمريكي
2,088,0473,535,135أخرى

10,941,06013,647,583

20122011

52,320,44647,602,302إيرادات ركاب
3,734,5713,557,364إيرادات إضافية

6,548,2076,634,959تأجير
62,603,22457,794,625

20122011

5,121,6995,160,991تكاليف موظفين
5,567,0694,944,637استهالكات

18,489,66518,721,794وقود وصيانة طائرات
5,190,1365,081,670رسوم تحليق وهبوط ومناولة أرضية

515,471466,088تأمين
2,691,1412,547,649 صيانة طائرات مستأجرة

2,770,8442,456,951أخرى
40,346,02539,379,780

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

16. دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

17.  إيرادات

18. تكاليف التشغيل

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة - 31 ديسمبر 2012

20122011

تستحق القروض ألجل كما يلي:
17,572,2098,054,062أقل من سنة 

23,571,4878,216,732أكثر من سنة وأقل من سنتين 
40,784,32838,024,022أكثر من سنتين وأقل من خمس سنوات

11,841,25216,514,260أكثر من خمس سنوات
76,197,06762,755,014
93,769,27670,809,076

يتمثل في ثالثة قروض كالتالي:
إن قرض ألجل بمبلغ 71.11  مليون دينار كويتي )31 ديسمبر 2011: 70.81 مليون دينار كويتي( هي قروض ممتازة تم ترتيبها من خالل شركة الجزيرة لإلجارة وشركة  )أ( 
السحاب لتأجير الطائرات – SACL-1( 1( وشركة السحاب لتأجير الطائرات – 2 )SACL-2( والمالك الموتَمن، وهي بالدوالر األمريكي وتمثل المبالغ المستحقة إلى بنك 
محلي ومجموعة بنوك أوروبية. كما في 31 ديسمبر 2012 تراوح معدل الفائدة الفعلي من 1.30 % إلى 6.52 % )31 ديسمبر 2011: 1.34 % إلى 6.52 %(. إن القروض 
ألجل بضمان رهن من الدرجة األولى على أسهم شركة الجزيرة لإلجارة وشركة السحاب لتأجير الطائرات – SACL-1( 1( وشركة السحاب لتأجير الطائرات – 2 )SACL-2( ورهن 

من الدرجة األولى على كل طائرة. 

إن قرض ألجل بمبلغ 12.66 مليون دينار كويتي )31 ديسمبر 2011: الشيء( مقوم بالدوالر األمريكي من بنك تجاري محلي. إن هذا القرض مضمون بالكامل من قبل  )ب( 
الشركة األم الرئيسية. ويستحق السداد على ثالث أقساط متساوية بمبلغ 15 مليون دوالر أمريكي لكل قسط، ويستحق آخر قسط في 30 يونيو 2014. بلغ معدل 

الفائدة الفعلي 3.22 % كما في 31 ديسمبر 2012.

إن قرض ألجل بمبلغ 20 مليون دينار كويتي مقوم بالدينار الكويتي يمثل تسهيالت من بنك تجاري محلي ومن ضمنه مبلغ 10 مليون دينار كويتي )31 ديسمبر  )ج( 
2011: الشيء( تم الحصول عليه كما في 31 ديسمبر 2012. إن هذا القرض بضمان رهن أسهم الشركة األم الوسطى. بلغ معدل الفائدة الفعلي 4.2 % كما في 31 

ديسمبر 2012.  

12. مستحق إلى طرف ذو صلة
يتمثل في تسهيالت ائتمانية قصيرة األجل وبدون ضمانات من طرف ذي صلة والتي تستحق السداد في 30 يونيو 2013. بلغ معدل الفائدة الفعلي كما في 31 ديسمبر 

2012 -  5 % )31 ديسمبر 2011: 5.5 %(.

13. مخصص صيانة الطائرات المستأجرة

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

14. التزام سداد مؤجل

يمثل مبلغ مستحق القتناء الشركة األم الوسطى شركة السحاب لتأجير الطائرات ذ.م.م.

15. مستحق للبنوك

تتمثل في تسهيالت بدون ضمانات – سحب على المكشوف من بنك تجاري محلي بالدوالر األمريكي بمبلغ 407 ألف دوالر أمريكي )2011: 44.82 مليون دوالر أمريكي(. بلغ 
معدل الفائدة الفعلي كما في 31 ديسمبر 2012 – 2.47 % )31 ديسمبر 2011: 3.25 %(.

دينار كويتي 11. قروض ألجل 
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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 2012 هي كما يلي:

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012

خدمات طيران 
المسافرين

تأجير 
خدمات طيران المجموعالطائرات 

المسافرين
تأجير 

المجموعالطائرات

50,993,96614,173,54065,167,506 56,055,01815,047,98071,102,998إيرادات القطاع
)7,372,881( )7,372,881( - )8,499,774()8,499,774(-ناقص: إيرادات ما بين القطاع
57,794,625 6,800,659 50,993,966 56,055,0186,548,20662,603,224اإليرادات من عمالء خارجيين

11,084,348 5,744,680 5,339,668 8,425,9735,888,88414,314,857 ربح  القطاع  قبل االستقطاعات الضريبية

موجودات ومطلوبات القطاع: 
31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012 

خدمات طيران 
خدمات طيران المجموعتأجير  الطائرات المسافرين

المجموعتأجير  الطائراتالمسافرين

158,720,784176,076,094 17,355,310 35,740,643162,497,894198,238,537مجموع الموجودات
122,043,994 76,912,598  45,131,396  31,400,45593,441,601124,842,056مطلوبات موزعة

28,157,821--15,371,478--مطلوبات غير موزعة
150,201,815 31,400,45593,441,601140,213,53445,131,39676,912,598مجموع المطلوبات

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

24. المشتقات

قامت المجموعة بتغطية جزء من مخاطر معدالت الفائدة الناشئة من االلتزامات ذات المعدالت المتغيرة باستخدام خيارات معدالت الفائدة. كما في 31 ديسمبر 2012، إن 
خيارات معدالت الفائدة  بإجمالي قيمة اسمية بمبلغ 5,481,227 دينار كويتي وقيمة عادلة موجبة بمبلغ 63,259 دينار كويتي تم تصنيفها كأداة تحوط في تحوط التدفقات 

النقدية.

25. التزامات محتملة وارتباطات 

قامت المجموعة بإصدار ضمان بنكي لبعض الجهات التنظيمية ولمقدمي خدمات آخرين بمبلغ 2,078,369 دينار كويتي )31 ديسمبر 2011: 939,568 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. 

إن المجموعة ملتزمة تعاقديًا باقتناء ثالث طائرات المتبقية )31 ديسمبر 2011: أربعة(. إن قائمة األسعار تبلغ تقريبًا 59,083,500 دينار كويتي )31 ديسمبر 2011: 78,020,000 
دينار كويتي(. يجب أن يتم اقتناء هذه الطائرات على مدى سنتين.

دينار كويتي 23. معلومات القطاع
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20122011

1,828,9191,716,054موظفون
111,202102,827إيجار

215,522219,600أتعاب مهنية واستشارات
83,41285,805مصاريف سفر

767,538736,618تسويق
402,100366,132استهالكات

338,364335,553أخرى
3,747,0573,562,589

بلغ عدد موظفي المجموعة 426 موظف كما في 31 ديسمبر 2012 )31 ديسمبر 2011 – 419 موظف(.

20. ربحية السهم 

يتم احتساب ربحية السهم استناداً إلى الربح المتاح لمساهمي الشركة األم الرئيسية والمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة كما يلي:

20122011

13,943,37910,555,080ربح السنة )بالدينار الكويتي(
363,419,360360,994,475المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

38.3729.24ربحية السهم )فلس( – األساسية والمخففة

بلغت ربحية السهم 47.98  فلس للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 قبل التعديل بأثر رجعي لعدد األسهم الالحقة إلصدار أسهم المنحة في سنة 2012.

21. 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:

20122011
المعامالت

2,239,6451,998,790مبيعات تذاكر
360,914617,175مصروفات إدارية وتوزيعية

مكافأة اإلدارة العليا
703,442709,563رواتب ومزايا أخرى للموظفين

22. 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.

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

19. مصاريف عمومية وإدارية

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة - 31 ديسمبر 2012



2012 السنوي  التقرير  2012 السنوي  التقرير 

3637

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

50 نقطة أساسية مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، فسيكون ربح السنة أقل بمبلغ   التاريخ أعلى بواقع  2012، إذا كانت معدالت الفائدة في ذلك  31 ديسمبر  كما في 
460,619 دينار كويتي )31 ديسمبر 2011: 420,088 دينار كويتي(.

إذا انخفضت معدالت الفائدة بواقع 50 نقطة أساسية في تاريخ بيان المركز المالي فسيكون األثر مساويًا ولكن عكسيًا على ربح السنة.

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

)4( مخاطر أسعار الوقود
تتعرض صناعة الطيران لتقلبات أسعار وقود الطائرات. تقوم المجموعة بمراقبة التكاليف الفعلية للوقود مقابل التكاليف المتوقعة. تستفيد المجموعة من مبادالت معدل 

السلعة وذلك لتحقيق مستوى تحكم في تكاليف وقود الطائرات حتى ال تتأثر الربحية عكسيًا.

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

إن خطر االئتمان فيمـا يتعلق 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: 

20122011

3,479,8836,341,901دفعات مقدمة للصيانة
860,803668,086ودائع

862,5811,344,073مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى باستثناء الدفعات المقدمة
47,863,73015,586,126النقد المعادل

53,066,99723,940,186

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 7.

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

إدارة الشركة األم الرئيسية بزيادة رأس المال أو القروض بناًء على المراجعة المستمرة لمتطلبات التمويل. 

دينار كويتي
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26. إيرادات تأجير تشغيلي

إن الحد األدنى المستقبلي لإليجار المستحق بموجب التأجير التشغيلي يبلغ 36,188,826 دينار كويتي )31 ديسمبر 2011: 41,118,212 دينار كويتي( ويستحق السداد على 
النحو التالي:

20122011

5,375,7905,316,642أقل من سنة 
20,856,11821,266,568أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

9,956,91814,535,002أكثر من خمس سنوات
36,188,82641,118,212

27. 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 
اإلدارة.  المجموعة وفقا لسياسات معتمدة من قبل مجلس  بإدارة مخاطر  المالية  اإلدارة  تقوم  للحد منها لمستويات مقبولة.  الالزمة  باإلجراءات  المالية وتقوم  للمخاطر 
يقوم مجلس اإلدارة بإعداد أسس إلدارة المخاطر بشكل عام وأسس أخرى تغطي مناطق محددة مثل مخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان 

واستثمار السيولة الفائضة. تقوم اإلدارة المالية بتحديد وتقييم المخاطر المالية للمجموعة بالتعاون مع القطاعات التشغيلية األخرى. 

إن المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها المجموعة مبينة أدناه:

)أ( مخاطر السوق
)1( مخاطر صرف العمالت األجنبية 

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

المستقبلية، الموجودات والمطلوبات المعترف بها وصافي االستثمارات في العمليات األجنبية.

قامت إدارة المجموعة بوضع سياسة تتطلب من شركات المجموعة إدارة مخاطر العمالت األجنبية الخاصة بها مقابل العمالت الرئيسية. تنشأ مخاطر صرف العمالت األجنبية 
عندما تتم المعامالت التجارية المستقبلية أو يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات بعملة ليست العملة الرئيسية للشركة. 

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

للعمالت األجنبية في اإليضاحات المتعلق باألدوات المالية.

كما في 31 ديسمبر 2012، إذا انخفض سعر الدينار الكويتي مقابل العمالت الرئيسية األخرى بواقع 5 % مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، فسيكون صافي األثر على الخسارة 
/ حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2012 مبين أدناه:

األثر على حقوق الملكيةاألثر على الربح
2012201120122011العملة

)1,045,203()2,968,195()3,579,103()3,251,111(الدوالر األمريكي
--)19,685()18,709(الدرهم اإلماراتي

--)143,491()75,963(أخرى
)1,045,203()2,968,195()3,742,279()3,345,783( صافي األثر

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

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

المجموعة  تعرض  الصادرة بمعدالت فائدة متغيرة  القروض  إن  والقروض ألجل.  البنكية  والقروض  األجل  الودائع قصيرة  للمجموعة من  بالنسبة  الفائدة  أسعار  تنشأ مخاطر 
لمخاطر معدالت فائدة التدفقات النقدية. أما بالنسبة للقروض الصادرة بمعدالت فائدة ثابتة، فإنها تعرض المجموعة لمخاطر معدالت فائدة القيمة العادلة. كما في 31 

ديسمبر 2012، فإن قروض المجموعة معرضة لمعدالت الفائدة المتغيرة.

دينار كويتي

دينار كويتي
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األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات 
تقوم المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيمة التخريدية للممتلكات والمعدات. تتغير األعمار اإلنتاجية المقدرة نتيجة التغير في التكنولوجيا. يتغير االستهالك 

المحمل على السنة بصورة جوهرية في حال اختالف األعمار الفعلية عن العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.

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

لقاء أي مطلوبات محتملة يستند إلى تقديرات اإلدارة.

30. 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.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة - 31 ديسمبر 2012

يحلل الجدول أدناه التزامات المجموعة المالية من خالل مجموعات استحقاق متقاربة بناًء على المدة المتبقية في تاريخ بيان المركز المالي لتواريخ االستحقاقات التعاقدية. 
إن المبالغ المبينة في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. إن الرصيد المستحق خالل 12 شهر يساوي القيم الدفترية، إذ أن أثر الخصم ليس جوهريًا.

أكثر من 5 سنواتبين 2 و 5 سنواتبين سنة وسنتين أقل من سنة
كما في 31 ديسمبر 2012

17,882,43124,498,86966,686,05612,903,842قروض ألجل
1,260,448---ودائع

---2,257,827مستحق إلى طرف ذو صلة
---15,029,904سعر شراء مؤجل السداد

---114,621مستحق للبنوك
---10,941,060دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

-8,177,821--دفعة مستلمة من مستأجرين
---2,078,369كفاالت بنكية

48,304,21224,498,86976,124,32512,903,842
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

35,130,96546,582,64146,073,40017,979,578

28. إدارة مخاطر رأس المال

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

لغرض المحافظة على أو تعديل هيكل رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعديل قيمة توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين والعائد على رأس المال للمساهمين، إصدار 
أسهم جديدة أو بيع الموجودات لتخفيض الديون. 

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

المجمع، زائد صافي الديون. كما في 31 ديسمبر 2012، بلغ معدل المديونية 52 % )31 ديسمبر 2011: 80 %(.

29. 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 استندت إليها 
التقديرات. إن المناطق التي تعتبر فيها التقديرات واالفتراضات جوهرية بالنسبة للبيانات المالية أو المناطق التي تتضمن درجة أعلى من 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
تقوم المجموعة بتاريخ كل بيان مركز مالي بتحديد ما إذا كان يجب تسجيل مخصص لخسائر االنخفاض في القيمة في بيان الدخل الشامل. إن عملية 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. 

دينار كويتي
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