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فرص النمو المحلية

 في حين تتباهى ناقالت جوية أخرى 
بإطالق رحالت إلى مدن بعيدة مثل 

داالس أو جوانزو، نفخر بأن ربحيتنا ونمونا 
يأتيان من خدمة السوق الكويتي برحالت 

مباشرة بين الكويت ومدن الشرق 
األوسط. وعندما نقارن الكويت بأسواق 

السفر اإلقليمية األخرى مثل دول الخليج 
ودول المشرق، نرى أن سوق السفر 

الكويتي من األكثر نشاطًا ونمواً، حيث 
أن أكثر من 9 ماليين مسافر عبروا مطار 

الكويت الدولي في عام 2013، وهذا 
العدد في تزايد مستمر.
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 متوسط العائد على المقعد من عام 2010 إلى 2013 األرباح الصافية من عام 2010 إلى 2013

1.14 مليون
 مسافر في عام 2013

158
مليون د.ك

17
مليون د.ك 

تحسن في نسبة الدين إلى
حقوق المساهمين

1.4 :2013
1.7 :2012

قيمة األصول الحقيقية

تحسنت حقوق الملكية بـ

 اإليرادات
التشغيلية

%4.7+

65.6 مليون د.ك

مقارنة بـ 62.6 مليون د.ك
في 2012 

%11.4+

األرباح
التشغيلية 

20.6 مليون د.ك

مقارنة بـ 18.5 مليون د.ك
في 2012 

%19.6+

األرباح
الصافية 

16.7 مليون د.ك

مقارنة بـ 13.9 مليون د.ك
في 2012 

%5.1+

متوسط العائد
على المقعد 

مقارنة بـ 2012

94% نسبة االلتزام 
بمواعيد السفر

األولى في الشرق األوسط
 في 2013

10,456
عدد الرحالت التي 
أقلعت في 2013

أبرز المؤشرات المالية
والتشغيلية في 2013
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مجموعة طيران الجزيرة:
                  نموذج عمل فريد

توزيع األصول شبكة الوجهات

طيران الجزيرة

األفضل في الشرق األوسط ناقل جوي إقليمي من الكويت

وجهة موظف A320 طائرات 

94% نسبة االلتزام بمواعيد السفر أكبر

420 20 8

8. دمشق
9. دير الزور

10. دبي
11. دبي ورلد

        سنترال
12. اسطنبول

13. جّدة

14. الكويت
15. األقصر

16. مشهد
17. النجف
18. الرياض

19. شرم الشيخ
20. سوهاج

طيران الجزيرة:
شبكة الوجهات

سحاب لتأجير الطائرات: 
التوزيع الجغرافي للعمالء 

تركيبة مثالية لتخفيض المخاطر، 
وتمكين المجموعة من انتهاز 

الفرص المتوفرة عبر كال الشركتين
سحاب لتأجير الطائرات  طيران الجزيرة

اإليرادات

األرباح الصافية
 )قبل الضرائب(

سحاب لتأجير الطائرات

A320 15طائرة من طراز إيرباص
14 طائرة تم تسّلمها ووضعت في التشغيل، 

وتسّلم الطائرة األخيرة في 2014

توازن
 في التوزيع الجغرافي للطائرات 

المؤجرة

ثبات
في اإليرادات والتدفقات النقدية

1. حلب
2. االسكندرية

3. عمان
4. أسيوط
5. البحرين

6. بيروت
7. القاهرة
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استراتيجيتنا

بين 2005 و 2009

بين 2010 و2011

في البداية
النمو والتوّسع 
لخدمة 27 وجهة

إعادة التنظيم إلى 
19 وجهة وتغيير 

حجم العمليات 
وتعزيز النموذج 

التشغيلي

وبعدها

التركيز على زيادة 
الربحية من دون
توسيع شبكة 

الوجهات التي نخدمها

من 2012 إلى 2014

اليوم
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة
حضرات السادة المساهمين الكرام،،،

ختمنا رسالتنا الموجهة إليكم العام الماضي بتطلعات إيجابية، كان هدفنا خاللها التفوق على 
األداء القياسي الذي حققناه في عام 2012. وبالفعل هذا ما سجلته المجموعة في نتائجها 

المالية لعام 2013، إذ لم يقتصر أداؤنا على تحقيق النجاحات فحسب، بل امتد ليصبح أفضل أداء خالل 
ثماني سنوات منذ التأسيس. فقد بلغت اإليرادات التشغيلية للمجموعة 65.6 مليون دينار كويتي 

في 2013، بزيادة نسبتها 4.7% عن عام 2012، في حين بلغت األرباح التشغيلية 20.6 مليون 
دينار كويتي في 2013، بزيادة نسبتها 11.4% عن عام 2012. وبذلك اختتمنا العام بأرباح صافية 

قياسية بلغت 16.7 مليون دينار كويتي، بزيادة نسبتها 19.6% عن عام 2012. وال شك أن نمو ربحية 
المجموعة خالل السنوات الثالث األخيرة هو برهان على نقطتي قوة نمتلكهما ويعززان هذا األداء، 

أولهما المهنية واالحترافية التي يّتسم بها الفريق التشغيلي واإلداري في مجموعة طيران الجزيرة، 
وثانيهما الفرص التي يوفرها السوقان المحلي واإلقليمي، اللذين لألسف ال يتم التطّرق إليهما 

في أي نقاش اقتصادي حول قطاع الطيران. لذا بداًل من التركيز على النتائج المالية التي يمكنكم 
تصفحها في التقرير المالي، سنركز في رسالتنا لكم هذا العام على إبراز هذه الفرص التي نراها في 

السوقين الكويتي واإلقليمي.

خالل السنوات القليلة األخيرة، لم يُِعر صناع السوق والمحللون اهتمامًا لسوقينا المحلي 
واإلقليمي، بعضهم ألسباب منطقية تتعلق بالتحديات السياسية المستمّرة في بعض مدن 

منطقة الشرق األوسط، والبعض اآلخر بسبب عدم جدوى وفشل النشاط اإلقليمي لكبرى شركات 
الطيران، لوال ربط هذه الخطوط اإلقليمية بالخطوط ذات المسافات البعيدة. وال ننسى أيضًا تعّثر 

شركات حديثة التأسيس في هذا السوق وتأثيرها على أصحاب الرأي في القطاع. نضيف إلى ذلك 
تأثير األزمة المالية في السنوات الخمس الماضية على كل قطاع إلى درجة أصبحت فيها كلمة 

"المخصصات" شائعة ومتداولة في كل بيت. أما داخل قطاعنا، قام الخبراء والمحللون في هذه 
الصناعة باستبعاد المشغلين اإلقليميين ألنهم تعّودوا على النظر إلى شركات الطيران باعتبارها 

كيانات عالمية جدواها من جدوى عدد الخطوط التي تشّغلها، غافلين عن مدى ربحية هذه الخطوط. 
كما تعّود هؤالء على قراءة أخبار تسّلم هذه الشركات شهريًا لطائرات عريضة البدن المخصصة 

للرحالت الطويلة، وبذلك غّضوا النظر عن السوق اإلقليمي، وغفلوا عن أن هناك قيمة حقيقية تكمن 
فيه. ومما الشك فيه أن السوق اإلقليمي يدر علينا أرباحًا مجزية. وطيران الجزيرة خير دليل على نجاح 

نموذج الطيران اإلقليمي ألنها تتمتع بأساسيات النجاح في هذا السوق، كالكفاءة العالية والجودة 
في نوعية المنتج الذي توفره، وتعمل في دولة الكويت التي تمتلك المقومات السوقية 

والديموغرافية لنجاح ونمو الشركة.

تعتمد مجموعة طيران الجزيرة اليوم على نموذج عمل فريد مكّون من شركتين. األولى شركة 
طيران تجارية وهي "طيران الجزيرة" ومقّرها الكويت وتخدم المسافرين من وإلى مدن في المنطقة، 

والثانية شركة لتأجير الطائرات هي شركة "سحاب" ومن ضمن عمالئها شركات طيران عالمية 
معروفة في شمال أمريكا والشرق األوسط وآسيا. وتنقسم أرباح المجموعة بين ما تحققه شركة 
"طيران الجزيرة" وما تدره شركة "سحاب لتأجير الطائرات"، في حين تساند عمليات الشركتين بعضها 
البعض، إذ تشغل "طيران الجزيرة" طائرات ال يتعّدى عمرها ست سنوات، وتؤجر من جانبها “سحاب” 
الطائرات المتبقية من األسطول، موفرًة بذلك عوائد ثابتة وعلى المدى الطويل. في غضون ذلك، 
ارتفعت مساهمة “طيران الجزيرة” في أرباح "مجموعة طيران الجزيرة" هذا العام إلى نسبة %75، 

فيما ساهمت "سحاب" بالنسبة المتبقية. ومقارنة باألعوام الماضية، بلغت مساهمة “طيران 
الجزيرة” في األرباح الصافية للمجموعة نسبة 59% في عام 2012، ومساهمة “سحاب” نسبة 

41%، فيما كانت مساهمة الشركتين في األرباح متساوية في عام 2011. ونود أن نوضح هنا 
بأن تغّير نسبة مساهمة كل شركة تابعة للمجموعة جاء بفضل نمو عمليات شركة الطيران خالل 
العام، وليس بسبب انخفاض حجم مساهمة عمليات شركة “سحاب” في األرباح، إذ نجحت “طيران 

الجزيرة” في زيادة متوسط العائد على المقعد من 25 دينار كويتي للمقعد الواحد في عام 2009 
إلى 52.27 دينار كويتي للمقعد في عام 2013. 
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الناقل الجوي الكويتي الوطني

نفتخر بأصولنا الكويتية وبأن نكون ناقل 
جوي وطني يحمل علم الكويت عاليًا 
أينما حّلق ويجسد القيم الكويتية. وال 
تنعكس هذه القيم فقط عندما نضم 
كوادر محلية إلى المجموعة لتساهم 

في تطور قطاع السفر الكويتي الحيوي 
الذي نرى فيه مستقباًل مشرقًا، بل من 

واجبنا أيضًا مد يد العون للمسافرين 
العالقين نتيجة ألوضاع أمنية متدهورة 
ونقلهم الى بر األمان، كما فعلنا في 

األزمات التي شهدتها كل من حلب 
ودمشق وبيروت. ويمتد هذا الفخر 

بهويتنا عندما تتم تهنئتنا لكوننا الناقل 
األكثر التزامًا بمواعيد السفر في الشرق 

األوسط لثالثة أعوام على التوالي، وأيضًا 
عندما نحصل على شهادة اعتراف لتميزنا 

التشغيلي، حيث نقول وبكل فخر... نحن 
من الكويت.

10
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وبناًء على ما سبق، فإن نمونا كان وال يزال مدفوعًا بسوق السفر اإلقليمي الذي يقوده 
سوقنا المحلي، على الرغم من االضطرابات السياسية والنظرة االقتصادية السلبية المحيطة 

ببيئة العمل، ألن السفر إقليميًا ال يتوقف وباألخص في الشرق األوسط. فبسبب عدم توفر 
شبكات التنقل األخرى بيسر مثال الممرات المائية، السكك الحديدية وشبكات الطرق السريعة 
اإلقليمية، يقبل الناس على السفر جواً، وبالتالي يصبح الطيران اإلقليمي الخيار الفّعال الوحيد 

في المنطقة، إلى جانب ما تلعبه ثقافة السفر في الكويت من دور هام في تنشيط حركة 
هذه الصناعة.

فرص النمو في الكويت

تكمن فرص النمو التي ننتهزها في طيران الجزيرة هنا في سوقنا المحلي، الكويت، ومن هنا 
سنعرض عليكم المؤشرات واإلحصائيات التي تدعم هذا التوجه. تصّنف الكويت بحسب صندوق 

النقد الدولي في المرتبة الثامنة على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي اإلجمالي، 
وتبلغ تركيبتها السكانية أكثر من 3.2 مليون شخصًا، منهم 1.2 مليون كويتي، والبقية 

منقسمون ما بين مقيمين مهنيين وعمالة من ذوي الدخل المحدود، أغلبهم مغتربين من 
دول شقيقة مجاورة. ومع أن هذا العدد قد يبدو صغيراً نسبيًا، إال أنه ينمو بشكل ملموس 
وترتفع قوته الشرائية. وال يقتصر األمر على ذلك، بل يتضمن أيضًا شريحة كبيرة من الشباب 

الكويتي دون سن 25 عامًا يمثلون اليوم نصف سكان الكويت وينخرطون واحداً تلو اآلخر في 
سوق العمل. فقد قام القطاع الخاص وحده بمضاعفة عدد الموظفين من حديثي التخّرج خالل 

فترة النصف األول من عام 2013 مقارنة ببيانات عام 2012 بأكمله )بيانات التوظيف الكاملة 
لعام 2013 لم تكن متوفرة عند كتابة هذه الرسالة(*. في المقابل، شهد القطاع الحكومي 

الذي يوّظف معظم الكويتيين العاملين، زيادة بنسبة 18% في مستويات الرواتب، عالوًة على 
الزيادة بنسبة 20% في الرواتب التي تم إقرارها في عام 2012. جميع هذه المؤشرات، إلى 

جانب زيادة عدد الودائع التي سجلتها البنوك المحلية بنسبة 7% خالل األشهر اإلحدى عشر 
األولى من 2013، وزيادة عمليات المبيعات االستهالكية بنسبة 18%، تشير بالفعل إلى أن 

الفرص متواجدة في دولتنا الكويت حيث آفاق النمو متوافرة**. وقد يتساءل البعض عن كيفية 
تأثير زيادات الرواتب، والتوظيف، واالستهالك على عمليات طيران الجزيرة، والجواب هو أن تأثير 

هذه العوامل مباشر.

في عام 2013، نمت حركة المسافرين عبر مطار الكويت الدولي بنسبة 6% إلى 9.4 مليون 
مسافر. وقد يبدو هذا الرقم ضئياًل مقارنة بمطارات أخرى في المنطقة، فعلى سبيل المثال، 

استقبل مطار دبي الدولي 66.4 مليون مسافر في عام 2013. ولكن يعلم صناع هذا القطاع 
بأن األغلبية العظمى هم المسافرون عن طريق الترانزيت، ولحساب القيمة الحقيقية لقطاع 

السفر المحلي، يجب فصل عدد المسافرين عن طريق الترانزيت من المسافرين من وإلى الوجهة 
المقصودة كأول أو آخر نقطة سفر. وهنا يبقى رقمًا أقل بكثير من إجمالي المسافرين، يكون 

قريبًا من عدد 9.4 مليون مسافر عبر مطار الكويت الدولي، وأما في مطارات إقليمية أخرى 
مثال الدوحة وأبو ظبي، فإن نسبة الركاب الترانزيت تتضاعف، بحيث أصبحت الحركة الفعلية من 
وإلى تلك الدول أقل وبكثير من مطار الكويت الدولي، وهو ما يظهر مدى متانة قطاع السفر 

المحلي الكويتي. ونضيف إلى هذه المؤشرات نمو عائد طيران الجزيرة بنسبة 109% بين 
عامي 2008 و2013، وتتضح الصورة الكاملة لفرص النمو الذي يوفره قطاعنا المحلي.

والنتهاز هذه الفرص، قمنا باالستثمار في مرافق تدعم عملياتنا على األرض، وتحديث أسطول 
طائراتنا حتى نوفر باستمرار منتجًا موثوقًا به ومطلوبًا. ومن بين االستثمارات في المرافق 

األرضية، تنجز طيران الجزيرة حاليًا عملية بناء بوابات خاصة بها في مطار الكويت الدولي، 
مزودة بجسرين من أحدث األنواع وأكثرها تطوراً. وعند االنتهاء من البناء في الربع الثاني من 

عام 2014، ستمّكن هذه البوابات طيران الجزيرة من توفير تجربة سفر أفضل وأكثر فعالية 
للمسافرين.
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مهمتنا

نلتزم بأن تعود القيمة لمساهمينا 
وعمالئنا، للمجتمع وشركائنا، وأن نوفر 

تجربة سفر موثوقة وفعالة من وقت 
الحجز ولغاية الوصول إلى الوجهة 

المرادة.
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 * تقرير حول االقتصاد الكويتي، بنك الكويت الوطني، سبتمبر 2013 

** البيانات الكاملة لعام 2013 لم تكن متوفرة عند كتابة هذه الرسالة 

على الصعيد الجوي، ستشهد مجموعة طيران الجزيرة في العام الحالي 2014 إنطالق برنامجًا 
لتحديث أسطولها للسنوات القادمة. ونتطلع في مجلس اإلدارة لإلعالن خالل الربع الثالث من 

العام الجاري عن المصّنع الذي سيتم اختياره إلطالق هذا البرنامج.

يساهم استثمارنا في المرافق األرضية وتحديث أسطولنا في تعزيز المنتج الذي نقدمه، وبذلك 
نحافظ على مكانتنا ونبقى الطيران المفضل للسفر في منطقة الشرق األوسط. هذا ويلعب 

هذا االستثمار دوراً في تمكيننا من انتهاز الفرص التي يوفرها القطاع هذا العام وخالل األعوام 
القادمة. من أجل ذلك نؤمن بأن الفرص الحقيقية تكمن في الكويت، ونسير وفق الخطوات التي 

عرضناها عليكم كي نستغلها ونستفيد منها على المدى المنظور. أما في الوقت الراهن، 
فنقدم لكم موجزاً ألهم اإلنجازات التي حققتها المجموعة في 2013.

أهم أحداث عام 2013

أبرمت مجموعة "طيران الجزيرة" صفقة تمويلية مع بنك الكويت الوطني والبنك األلماني 
"دي في بي - اس إي" )DVB Bank SE( لشراء الطائرات الثالث المتبقية من الطلبية التي كانت 

المجموعة قد عقدتها مع شركة "إيرباص" لشراء 15 طائرة جديدة من طراز A320. وبموجب 
الصفقة، تكون مجموعة “طيران الجزيرة” قد غطت كامل احتياجاتها التمويلية لألسطول.

وتسّلمت المجموعة خالل العام طائرتّي "إيرباص" جديدتين من طراز A320 من المصّنع "إيرباص"، 
ليرتفع بذلك عدد الطائرات التي تسّلمتها المجموعة منذ عام 2005 إلى 14 طائرة من الطراز ذاته، 

تملكها جميعها بالكامل ضمن أسطولها. وستتسّلم المجموعة الطائرة المتبقية من الطلبية 
في شهر مايو 2014.

من جانب آخر، ضم سوق الكويت لألوراق المالية "طيران الجزيرة" ألول مرة إلى مؤشر "كويت 15" 
الذي يهدف إلى قياس األداء الحقيقي للسوق من خالل أكبر 15 شركة كويتية مدرجة واألفضل 

أداًء في السوق المحلي من حيث القيمة السوقية والتي أيضًا تستوفي شروط السيولة 
المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

كما أطلقت "طيران الجزيرة" رحلتين أسبوعيتين بين الكويت ومطار آل مكتوم الدولي الجديد في 
دبي ورلد سنترال.

وقامت شركة "سحاب" بتأجير طائرة لصالح شركة طيران ناس السعودية وفق عقد تأجير طويل 
المدى.

في الختام ونيابة عن مجلس اإلدارة نود أن نعرب عن شكرنا وإمتنانا لكل فرد من أفراد فريق 
عملنا على جهوده المتواصلة في تعزيز نجاحات الشركة عامًا تلو اآلخر.

مروان بودي
رئيس مجلس اإلدارة
Marwan M. Boodai
Chairman



مصدر نجاحاتنا

14

ال نستطيع التحدث عن نجاحاتنا من دون 
توجيه جزيل الشكر إلى جميع من يقف 
وراء هذه النجاحات وخدمة المسافرين 

في الكويت والشرق األوسط يوميًا 
على أفضل وجه. شكراً للفريق الذي 
يشّغل أسطولنا بمستوى احترافي 

مشهود به عالميًا، وشكراً للفريق الذي 
يقود عملياتنا اليومية من مقرنا وفي 

مراكز االتصال وفي المطارات، باإلضافة 
إلى شركائنا والهيئات التنظيمية 

المعنية.

عدد األفراد الذين 
سافروا أكثر من مّرة

14



مصادر الحجز على طيران الجزيرة

الحجوزات فئات المسافرين

الهواتف 
النقالة

الموقع 
اإللكتروني

مركز 
االتصال

وكالء 
السفر 

متوسط عدد المسافرين
 للحجز الواحد

التسجيل لإلقالع

مسافر سجل لإلقالع عبر 
الموقع اإللكتروني أو 

الهاتف النقال

38,631
69% 31%

رجال نساء

عدد األفراد الذين 
سافروا أكثر من مّرتين

47,97416,010

عدد األفراد الذين سافروا 
أكثر من ثالث مّرات

79,564

12,507,641 كيلومترًا

2013مؤشرات من عام

عدد المسافرين دون 
سن 12 عامًا

أي أن طيران الجزيرة سافرت 312 مرّة حول الكرة األرضية في 2013

2.368

عدد األفراد الذين 
سافروا أكثر من مّرة

287,984

15
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مسؤوليتنا

مسؤوليتنا في طيران الجزيرة توفير منتج 
موثوق به ومنخفض التأثير على سالمة بيئة 

المجتمعات التي نخدمها. ومع أنه من غير 
المتوقع أو مفروضًا قانونيًا على شركات 

الطيران في الشرق األوسط أن تتبنى برامج 
تعود بالفائدة على المجتمع، إال أننا في 

طيران الجزيرة، ننص في نموذج عملنا أن يكون 
أساس منتجنا هو ما يعود بالفائدة على 

جميع شرائح المجتمع، ونحقق ذلك بتشغيل 
طائرات حديثة مزودة بأحدث التكنولوجيا التي 

تحد من ضوضاء الطائرات وتحتوي على 
تقنيات تحد من تأثير هذه الطائرات على البيئة. 

بذلك، يمكن لعمالئنا في الكويت والشرق 
األوسط االعتماد علينا للسفر على متن طائرات 

حديثة وجديدة، وأن يصلوا إلى وجهتهم في 
الوقت المحدد، وأن يستمتعوا بتجربة سفر 

سريعة وسهلة.

16
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الحوكمة
في  المالئم  التوازن  تحقيق  إمكانية  في  الشركات  حوكمة  تتمثل 
وأعضاء  المساهمون  وهم  الرئيسية،  الثالث  األطراف  بين  المساءلة 
التنفيذيين  والمديرين  المساهمين  قبل  من  الُمعينين  االدارة  مجلس 
ممن اختارهم أعضاء مجلس االدارة. وتتطلب تلك المساءلة ليس فقط 
اإلجراء  التخاذ  فّعالة  وسيلة  اعتماد  وإنما  الجيدة،  الشفافية  ضمان 

المالئم ضد األداء الرديء أو القرارات السيئة.

االلتزام  حول  الشركات  حوكمة  تتمحور  الجزيرة،  طيران  مجموعة  في 
إدارة  بكيفية  كذلك  وتُعنى  العمل،  في  األخالقي  والسلوك  بالقيم 
األخرى  وأقسامها  التنظيمية  هياكلها  تشمل  والتي  الشركات، 
وثقافتها وسياساتها وأسلوب تعاملها مع مختلف أصحاب المصالح 
المتعلقة  المعلومات  عن  والملتزم  الدقيق  االفصاح  يبرز  كما  بها. 
الوقت  في  وحوكمتها  الشركة  وملكية  واألداء  المالي  بالوضع 
بالغ األهمية في حوكمة الشركة، والذي من  المناسب بصفته جزءاً 
وسياساتها.  وأنشطتها  المنظمة  لهيكل  العام  الفهم  تحسين  شأنه 
ونتيجًة لذلك، تتمكن الشركة حينها من جذب المستثمرين وتعزيز الثقة 

لدى أصحاب المصالح بها.

قوي  حوكمة  نظام  وجود  بأن  الجزيرة  طيران  مجموعة  في  نؤمن 
عليها.  والحفاظ  المستثمر  ثقة  لتعزيز  األساسي  الجوهر  هو  للشركة 
إخالص  بكل  األداء  أهداف  لتحقيق  السعي  عن  نتوانى  ال  وعليه، 
وأمانة، حيث يتجلى التزام مجلس اإلدارة في مجموعة طيران الجزيرة 
كذلك  نسعى  بل  معنى.  من  العبارة  تحمله  ما  بكل  بمسؤولياته 
واحترام  الطويل  المدى  على  للمساهم  القيمة  لتعزيز  الدوام  وعلى 

حقوق األقلية في كافة القرارات التي نتخذها.

على  الجزيرة  طيران  مجموعة  لدى  الشركة  حوكمة  فلسفة  ترتكز 
المبادئ التالية:

1. إرضاء روح القانون وليس فقط كلماته.
2. الشفافية وااللتزام بمستويات إفصاح عالية.

3. التفريق الواضح بين المصالح الشخصية وموارد الشركة.
عمل  كيفية  عن  صادق  بأسلوب  الخارجية  األطراف  مع  التواصل   .4

الشركة على المستوى الداخلي.
5. االلتزام بالقوانين النافذة في البلدان التي نعمل فيها.

6. تطبيق هيكل تنظيمي للشركة يتصف بالبساطة والشفافية، توجهه 
احتياجات العمل فقط.

7. اإلدارة ليست المالك ولكنها أمين على رأسمال الشركة.

يتولى مجلس اإلدارة )"المجلس"( مكانته كمحور أساسي لممارسة 
كيفية  على  ويشرف  الجزيرة،  طيران  مجموعة  في  الشركة  حوكمة 
الطويل  المدى  المعنية وحمايتها على  خدمة مصالح جميع األطراف 
اإلدارة  مجلس  بأن  الجزيرة  طيران  مجموعة  في  نؤمن  اإلدارة.  قبل  من 
الفّعال والمطلع والمؤهل هو ما يلزم لضمان تطبيق أسمى المعايير 

في حوكمة الشركة.

األوراق  هيئة  عن  الصادرة  الشركات  حوكمة  قواعد  إلى  وباإلشارة 
المالية، يسرنا أن نرفق لكم تقرير عن تطور تنفيذ معايير الحوكمة في 

شركتكم للعام 2013.

1. لمحة عامة عن هيكل الحوكمة

مجلس اإلدارة

طريق  عن  الجزيرة  طيران  مجموعة  إدارة  مجلس  المساهمون  عّين 
عضوية  وتستمر  العادية،  العمومية  الجمعية  اجتماع  في  التصويت 
اإلدارة لمدة ثالث سنوات. حرصت الشركة خالل  كل عضو في مجلس 
التي  والخبرات  الذاتية  السير  تقييم  على  اإلدارة  لمجلس  تشكيلها 
والمسؤوليات  األدوار  تأدية  على  قدرتهم  لضمان  عضو  كل  يملكها 
المعهودة لهم على النحو األمثل. قائمة أسماء أعضاء مجلس إدارة 
عن  الهيكل  نهاية  في  مدرجة   2013 للعام  الجزيرة   طيران  مجموعة 

الحوكمة.

تكوين مجلس اإلدارة

التنفيذيين،  غير  من  أغلبهم  أعضاء،  خمسة  من  اإلدارة*  مجلس  يتألف 
موضوعي  بشكل  الشركة  أداء  تقييم  من  يمكنهم  الذي  األمر 
ومستقل عن اإلدارة التنفيذية والمساهمين. ويضمن مجلس اإلدارة من 
اتخاذ  خالل تركيبته هذه تحقيق الموضوعية والمساءلة خالل إجراءات 
القرار  اتخاذ  بين عملية  تنشأ  التي قد  المصالح  تعارض  القرار والحّد من 

االستراتيجية ومهام التشغيل اليومية ألعمال الشركة.

* يجري العمل على تعيين أعضاء مستقلين.

اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة

ال  المثال  سبيل  على  اإلدارة  مجلس  رئيس  ومسؤوليات  دور  يتضمن 
الحصر ما يلي:

1. الدعوة الجتماعات مجلس اإلدارة.
2. اإلشراف على جدول اجتماع مجلس اإلدارة والمناقشات خالل 

االجتماع والمصادقة عليه.
3. افتتاح النقاش خالل اجتماعات مجلس اإلدارة لضمان مناقشة 
المجلس لكافة القضايا األساسية على نحو فّعال وفي الوقت 

المالئم.
4. التأكد من كفاية وصحة المعلومات المتوافرة التي طلبها أعضاء 

مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمواضيع قيد النقاش.
5. اإلشراف على سير النقاش في اجتماعات مجلس اإلدارة وضمان 

مناقشة القضايا بأسلوب فّعال وفي الوقت المالئم.
6. تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على حضور كافة اجتماعات المجلس 
واجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس والتأكد من مشاركة األعضاء 
لمهامهم ومسؤولياتهم بطريقة فّعالة، وتعزيز بناء عالقات إيجابية 

بين أعضاء مجلس اإلدارة.
7. التوقيع على قرارات مجلس اإلدارة.

8. التواصل مع المساهمين ونقل آرائهم إلى المجلس.
9. اإلشراف على التقييم السنوي ألداء مجلس اإلدارة.

10. توقيع البيانات المالية ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية 
للشركة.

11. رفع تقرير مجلس اإلدارة إلى المساهمين في اجتماعات الجمعية 
العمومية.

12. تشجيع العالقات البّناءة والتواصل الفّعال بين مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين.
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13. إيجاد بيئة تُشجع على النقد البّناء حول القضايا التي تختلف فيها 
اآلراء بين أعضاء مجلس اإلدارة.

اختصاصات مجلس اإلدارة

1. تقديم استراتيجيات األعمال واألهداف والسياسات وتوجيه تطوير 
نظم الرقابة الداخلية ومراجعتها دوريًا.

2. تشكيل الهيكل التنظيمي للشركة وتقييم وتطوير وتحديد المهام 
والصالحيات والواجبات والمسؤوليات.

3. تشكيل اللجان ووضع برامج عملها، وتحديد صالحياتها وواجباتها 
ومسؤولياتها، وتفويض الصالحيات التخاذ القرارات، وتحديد مستوى 

السلطة للتوقيع نيابة عن الشركة.
4. تقييم المخاطر الحالية والمستقبلية التي قد تتعرض لها الشركة، 
واعتماد خطط عالجات المخاطر وسياسات وإجراءات تخفيف المخاطر.

5. اإلشراف على تطوير وتنفيذ وتقييم البرامج وإجراءات العمل 
والتحقق من مدى كفايتها ومالءمتها في ضوء حجم وتعقيد 

العمليات.
6. تعيين المدققين الداخليين واإلشراف عليهم وضمان حيادهم 

واستقاللهم.
7. ترشيح المدّقق الخارجي، الذي يجب أن يكون من المتخصصين 

والمؤهلين تأهياًل عاليًا، والتعاقد معه وتحديد أتعابه.
8. مراجعة تقارير اإلدارة التنفيذية والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي 

والموافقة على البيان المالي الختامي للشركة.
9. اعتماد الموازنات التقديرية السنوية والبيانات المالية المرحلية 

والسنوية.
10. اإلشراف على النفقات الرأسمالية الكبرى للشركة وملكية 

الموجودات والتصرف فيها.
11. تنفيذ نظام حوكمة الشركات في الشركة، بما ال يتعارض مع 

هذه القواعد، واإلشراف العام والرقابة على مدى فعاليته وتعديله 
عند الحاجة.

12. ضمان أن يتميز الهيكل التنظيمي للشركة بالشفافية والوضوح، 
مما يسهل عملية صنع القرار وتحقيق مبادئ حوكمة الشركات 

السليمة والفصل بين السلطات والصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية.

13. اعتماد لوائح وأنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالشركة ووضع 
وتحديد األدوار واالختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات 

التنظيمية المختلفة.
14. اعتماد تفويض سياسة السلطة للمهام الموكلة إلى اإلدارة 

التنفيذية وتحديد السلطات الموكلة إلى اإلدارة التنفيذية وإجراءات 
اتخاذ القرار ومدة هذا التفويض. يحدد المجلس أيضًا المجاالت التي 
يحتفظ بسلطة اتخاذ القرار بشأنها. ويُطلب من اإلدارة التنفيذية أن 

تقدم تقريراً عن السلطات المفوضة له على أساس دوري.
15. المراقبة واإلشراف على أداء اإلدارة التنفيذية والتأكد من أنها 

تؤدي األدوار الموكلة إليها لضمان أن اإلدارة التنفيذية تعمل وفقًا 
للسياسات واللوائح التي اعتمدها مجلس اإلدارة.

16. عقد اجتماعات دورية مع اإلدارة التنفيذية لمناقشة سير العمل 
وأية تحديات أو مشاكل واستعراض ومناقشة المعلومات الهامة 

المتعلقة بنشاط الشركة.
17. تنفيذ معايير أداء اإلدارة التنفيذية والتي تتوافق مع أهداف 

واستراتيجيات الشركة.

18. تحديد المكافآت الممنوحة للموظفين، مثل المكافآت الثابتة 
والمكافآت المرتبطة باألداء.

19. تعيين أو إقالة أي عضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية، بما في ذلك 
الرئيس التنفيذي أو أي شخص تحت قيادته.

20. تنفيذ سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حماية 
حقوقهم.

21. تنفيذ آلية لتنظيم التعامل مع األطراف ذوي العالقة، من أجل الحد 
من ومعالجة أي تضارب في المصالح.

22. ضمان فعالية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها في 
الشركة والشركات التابعة على أساس دوري.

23. التحقق من دقة ومصداقية البيانات المالية للشركة ونتائج 
أعمالها للحفاظ على حقوق المساهمين.

24. تشكيل اللجان المتخصصة وفقًا لميثاق العمل وتحديد مدة للجنة، 
والسلطات الممنوحة لها والمسؤوليات الموكلة إليها وكيفية 

مراقبة المجلس لعملها. كما يشمل قرار تشكيل لجنٍة ما لتعيين 
األعضاء وتحديد أدوارهم وحقوقهم وواجباتهم، وكذلك تقييم أداء 

وأنشطة هذه اللجان وأعضاء اللجان األساسية.

اختصاصات اإلدارة التنفيذية

رئيس  منصبّي  بين  المسؤوليات  في  فصل  وجود  إلى  التنويه  يجب 
مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي للشركة ألن هذين المنصبين يشغلهما 

شخصين مختلفين.
1. تنفيذ مختلف السياسات واألنظمة وإجراءات المراقبة الداخلية 

للشركة التي يوافق عليها مجلس اإلدارة.
2. تنفيذ االستراتيجيات والخطط السنوية المعتمدة من مجلس اإلدارة.

3. تحضير تقارير دورية )مالية وغير مالية( فيما يتعلق بتقدم أنشطة 
الشركة على ضوء الخطط االستراتيجية وأهداف الشركة وتقديم هذه 

التقارير إلى مجلس اإلدارة.
4. تطبيق نظام محاسبي متكامل يحتفظ بالدفاتر والسجالت 

والحسابات التي تقدم بيانات مالية دقيقة ومفّصلة وحسابات األرباح 
والخسائر بحيث تسمح بالمحافظة على أصول الشركة وتحضير 

البيانات المالية حسب المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من 
هيئة أسواق المال الكويتية.

5. إدارة أنشطة الشركة اليومية ومواردها على النحو األمثل والعمل 
على زيادة األرباح وتقليص اإلنفاق بما يتوافق مع أهداف واستراتيجيات 

الشركة.
6. اإلسهام الفعال في تأسيس وتطوير المعايير األخالقية في الشركة.

7. تطبيق أنظمة المراقبة الداخلية وإدارة المخاطر وضمان فعاليتها 
ومالءمتها آخذين بعين االعتبار وملتزمين بخطة إدارة مخاطر الشركة 

الحاصلة على موافقة مجلس اإلدارة.

تنظيم اجتماعات مجلس اإلدارة

ينظم مجلس اإلدارة اجتماعات دورية ويحدد البنود على جدول األعمال 
تلك  في  مناقشتها  سيتم  التي  الشركة  عمل  بأنشطة  يتعلق  فيما 
باالجتماعات  المتعلقة  األخرى  الرئيسية  السياسات  أما  االجتماعات. 

المتبعة حاليًا في مجموعة طيران الجزيرة هي كما يلي:
1. يجب أن ال يقل عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي تنعقد سنويًا عن 

ستة اجتماعات.
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2. يجب أن يحضر االجتماع نصف أعضاء مجلس اإلدارة على األقل، وأن ال 
يقل عدد الحضور عن ثالثة أعضاء.

3. يجب أن يعقد مجلس اإلدارة اجتماعات منتظمة من خالل توجيه 
دعوات من رئيس مجلس اإلدارة.

4. يمكن أن يعقد رئيس مجلس اإلدارة اجتماعًا طارئًا بناًء على طلب 
خطي يقدمه اثنان من أعضاء مجلس اإلدارة.

5. يجب أن تحتوي سياسات الشركة إجراءات تنظيم حضور اجتماعات 
مجلس اإلدارة وكذلك التعامل مع عدم حضور األعضاء لهذه 

االجتماعات.
6. تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول األعمال الذي يتضمن المواضيع 

المحددة مدعومة بالوثائق ذات الصلة والمعلومات المطلوبة قبل 
يومّي عمل على األقل من اجتماعات مجلس اإلدارة بحيث يمتلك 

أعضاء المجلس وقتًا كافيًا لدراسة المواضيع الحالية واتخاذ القرارات 
المناسبة. سوف يعتمد مجلس اإلدارة جدول األعمال عند انعقاد 

االجتماع وفي حال وجود أي اعتراض من أي عضو حول جدول األعمال، 
يتم توثيقه بالتفصيل في محضر االجتماع.

7. يحتفظ مجلس اإلدارة بسجل توثّق فيه محاضر اجتماعات مجلس 
اإلدارة بترتيب السنوات التي تنعقد فيها االجتماعات، باإلضافة إلى 

مكان انعقاد االجتماع وتاريخه والزمن الذي انعقد فيه االجتماع 
وانتهى هذا باإلضافة إلى تحضير محضر المناقشات والتداوالت التي 

تشمل عملية التصويت التي تم تمريرها وتصنيفها واالحتفاظ بالسجل 
في مكان آمن يسهل الرجوع إليه.

8. لقد عّين مجلس اإلدارة المدير المالي ليكون سكرتير مجلس اإلدارة 
وليقوم بالمسؤوليات التالية:

أ- التسجيل والتنسيق واالحتفاظ اآلمن بمحاضر اجتماعات مجلس 
اإلدارة وسجالتها وجداول األعمال والتقارير التي يتم تقديمها من أو 
إلى مجلس اإلدارة والحصول على التواقيع على محاضر اجتماعات 

مجلس اإلدارة من كل األعضاء الحاضرين.
ب- ضمان التزام األعضاء باإلجراءات المنصوص عنها من قبل مجلس 

اإلدارة وتقديم تواريخ اجتماعات المجلس قبل يومّي عمل آخذين بعين 
االعتبار االجتماعات الطارئة.

ت- ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة على محاضر اجتماعات مجلس 
اإلدارة بالكامل في الوقت المناسب وعلى المعلومات والوثائق 

والسجالت المتعلقة بالشركة.
ث- يُطلب من سكرتير مجلس اإلدارة تحت إشراف رئيس مجلس اإلدارة، 

ضمان تسليم وتوزيع المعلومات المناسبة والتنظيم بين أعضاء 
مجلس اإلدارة مع أصحاب المصالح اآلخرين في الشركة ويشمل ذلك 

المساهمين ومختلف أقسام الشركة والموظفين.
 

2. لجان مجلس اإلدارة

الشفافية  مستوى  وزيادة  اإلجراءات  واتخاذ  القرارات  تفعيل  أجل  من 
التالية  اللجان  بتشكيل  اإلدارة  مجلس  قام  الشركة،  في  والمحاسبة 
في عام 2013 مع تحديد لجان أخرى من أجل البدء في التشغيل في 

عام 2014.
1. اللجنة التنفيذية

2. لجنة التدقيق والمخاطر
3. لجنة التعويضات والمكافآت

4. لجنة شؤون الموظفين
5. لجنة الحوكمة**

6. لجنة الترشيحات**
7. لجنة الجودة والسالمة

)** اللجان تحت التشكيل في عام 2014.(

في  اللجان  لهذه  التفصيلية  المرجعية  الشروط  اإلدارة  مجلس  وضع  لقد 
دليل اإلدارة المشتركة الذي ينص على شروط التأسيس وحقوق التصويت 
وعدد االجتماعات والواجبات والسلطات والمهام والمسؤوليات وغير ذلك. 
نقدم جزءاً من دليل اإلدارة المشتركة ذي الصلة لمجموعة طيران الجزيرة 

كما يلي:

أ( اللجنة التنفيذية

1( نطاق عملها: يتم تعيينها من قبل مجلس اإلدارة النسيابية اتخاذ 
القرارات التشغيلية وفقًا للصالحيات والسلطات المنوطة بها التي يحددها 

مجلس اإلدارة.
2( التكوين: تتكون اللجنة التنفيذية لمجموعة طيران الجزيرة من رئيس 

مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة وعضوين غير تنفيذيين من 
مجلس اإلدارة مع دعوة كل من المدير التنفيذي والمدير المالي.

3( المسؤوليات: تشمل المهام الرئيسية التالية:
1. مساعدة مجلس اإلدارة على تنفيذ مسؤولياته وخاصة المهام 

المناطة بها من قبل مجلس اإلدارة حين يكون الوقت حرجًا ما عدا في 
األمور التي تبقى من صالحيات مجلس اإلدارة كما هو محدد في نطاق 

عمل مجلس اإلدارة.
2. مراجعة وتقديم المشورة فيما يتعلق باألمور الهامة قبل تقديمها 

لمجلس اإلدارة.
3. تمتلك السلطة لوحدها الحق في االحتفاظ أو إنهاء عمل االستشاريين 

الذين يُرجع إليهم في األمور التي تتعلق بتطوير االستراتيجيات 
والسياسات وكذلك التفاوض والموافقة على أجور االستشاريين بخصوص 

تلك األمور.
4. ضمان تحديث إجراءات وسياسات الشركة وتنفيذها بشكل جيد بما 

يتوافق مع أهداف وموضوعات دول مجلس التعاون.
5. ضمان االلتزام بإطار الحوكمة المعتمد والقوانين واألنظمة والقواعد 

المتعلقة بمختلف السلطات القانونية والهيئات المنّظمة.
6. مراجعة تقارير اإلدارة الدورية وتقييم األداء ودراسة االنحرافات عن 

الموازنة )إن وجد( قبل تقديمها إلى مجلس اإلدارة للموافقة النهائية 
عليها.

7. اإلشراف على ومراجعة إعداد الموازنات التقديرية للشركة.
8. تنسيق وتقديم التقرير السنوي للشركة.

9. مراقبة الهيكل التنظيمي للشركة.
10. مراجعة التقرير المالي السنوي والميزانيات من أجل تقديمها 

إلى لجنة التدقيق المالي ومن ثم رفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة 
للموافقة عليها.

11. وضع الخطط والسياسات المالية واالستثمارية على ضوء حالة 
السوق والظروف اإلقتصادية.

12. وضع وتحديد أولويات احتياجات الشركة من رأس المال وطريقة 
تخصيصه.

13. تطوير والموافقة على احتياجات الشركة من رأس المال وطريقة 
تخصيصه.
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ب(  لجنة التدقيق المالي والمخاطر

1( نطاق عملها: يتم تعيينها من قبل مجلس اإلدارة، ومناط بها اإلشراف 
على مسؤوليات التدقيق المالي الداخلي والخارجي للشركة لضمان 

عمل الشركة حسب أنظمة المخاطر التي يحددها مجلس اإلدارة.
2( التكوين: تتكون لجنة التدقيق المالي والمخاطر في مجموعة طيران 

الجزيرة من ثالثة أعضاء ويكون رئيس اللجنة عضواً غير تنفيذي من مجلس 
اإلدارة وال يمكن أن يكون رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عضواً بها.

3( المسؤوليات: تشمل أهم المسؤوليات:
1. مراجعة البيانات المالية قبل تقديمها إلى مجلس اإلدارة مع تقديم 
توصياتها في هذا الشأن إلى مجلس اإلدارة لضمان الشفافية والعدل 

في التقارير المالية.
2. تقديم التوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بتعيين وإعادة تعيين 

المدقق الخارجي وكذلك في موضوع تحديد أجره.
3. مراقبة أداء المدقق المالي الخارجي لضمان عدم قيامه بتقديم 

خدمات للشركة إال تلك المطلوبة بموجب مهنة التدقيق المالي الخارجي.
4. دراسة مالحظات المدقق المالي الخارجي فيما يتعلق بالبيانات المالية 

ومتابعة إجراءات التنفيذ.
5. تقييم كفاية أنظمة المراقبة الداخلية في الشركة وتحضير تقرير 

يشمل رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن.
6. تقييم كفاية التدقيق المالي الداخلي في الشركة ومراجعة واعتماد 
الخطط المقترحة للمدقق المالي ومراجعة نتائج تقارير المدقق الداخلي 

وضمان القيام باإلجراءات التصحيحية فيما يتعلق بالمالحظات الواردة في 
التقرير.

7. مراجعة نتائج تقارير السلطات التنظيمية وضمان اتخاذ إجراءات المتابعة 
المطلوبة في هذا الخصوص.

8. مراجعة االتفاقيات والصفقات المقترحة التي تنوي الشركة القيام 
بها فيما يتعلق باألطراف ذوي العالقة وتقديم التوصيات المناسبة إلى 

مجلس اإلدارة.
9. تحضير ومراجعة االستراتيجيات والسياسات الخاصة بإدارة المخاطر قبل 
الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة وضمان أنها تنسجم مع طبيعة 

وحجم أنشطة الشركة.
10. مساندة مجلس اإلدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر 

المناسب والمعقول وفقًا لطبيعة ونشاط الشركة، من أجل ضمان عدم 
خرق الشركة لهذا المستوى من المخاطر بعد الموافقة عليها من قبل 

مجلس اإلدارة.
11. تحضير تقارير دورية تتعلق بطبيعة المخاطر التي قد تتعرض لها 

الشركة وتقديمها إلى مجلس اإلدارة.

ج( لجنة األجور والمكافآت

1( نطاق عملها: يتم تعيين هذه اللجنة من قبل مجلس اإلدارة لوضع 
والمدراء  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  المكافآت  لمنح  واضحة  سياسات 
ينطبق،  حيثما  ذلك،  في  بما  الجزيرة،  طيران  مجموعة  في  التنفيذيين 
المكافآت الثابتة والمكافآت المرتبطة باألداء ومكافآت نهاية الخدمة 
المكافآت وتقييم كفاءتها في  السنوية لسياسات  المراجعة  وإجراء 
تحقيق األهداف مثل جذب واستبقاء الموظفين المؤهلين تأهياًل عاليًا 

والموظفين الفنّيين لتحسين أداء الشركة.
من  تنفيذيّين  غير  أعضاء  ثالثة  من  اللجنة  هذه  تتكون  التكوين:   )2

مجلس إدارة مجموعة طيران الجزيرة.

3( المسؤوليات: تشمل المسؤوليات الرئيسية ما يلي:
بالتوافق  االدارة  مجلس  لعضوية  الترّشح  بإجراءات  وااللتزام  الدعم   .1
للبحث  اللجنة  تسعى  بها.  المعمول  واللوائح  القوانين  متطلبات  مع 
المضافة  القيمة  إضفاء  بهدف  اإلدارة  لمجلس  جدد  مرشحين  عن 

للشركة وضمان التكوين المالئم لمجلس اإلدارة.
الرئيس  وكذلك  ولجانه،  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  اإلحالل  خطط  إعداد   .2

التنفيذي وكبار أعضاء اإلدارة.
لإلدارة  والمكافآت  العمل  عقود  وشروط  أحكام  واعتماد  مراجعة   .3
العليا بالشركة، بالتشاور مع رئيس مجلس اإلدارة و/أو الرئيس التنفيذي 
)فيما عدا الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الجزيرة، حيث يتم ذلك مع 

رئيس مجلس اإلدارة فقط(.
العليا  اإلدارة  فريق  ألعضاء  األقل  على  سنوية  مراجعة  إجراء   .4
لمجموعة طيران الجزيرة وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بخصوص 

أي تعديالت تعتبرها لجنة األجور والمكافآت ضرورية أو مرغوب بها.
مجلس  لعضو  دفعه  الواجب  التعويض  مبلغ  واعتماد  مراجعة   .5
خدماته،  عقد  إنهاء  عند  العليا  اإلدارة  فريق  عضو  أو  التنفيذي  اإلدارة 
التنفيذي، وذلك ضمن  الرئيس  اإلدارة و/أو  رئيس مجلس  بالتشاور مع 
قيود القانون الساري والعقود القائمة )إال أن أي تشاور يتعلق بالرئيس 
التنفيذي لمجموعة طيران الجزيرة سوف يتم مع رئيس مجلس اإلدارة 

فقط(.
لجميع  واألجور  والحوافز  والمزايا  المكافآت  منح  سياسة  وضع   .6

موظفي الشركة ومراجعتها سنويًا.
اإلدارة  مستوى  على  مؤهلين  لموظفين  الشركة  احتياجات  تحديد   .7

العليا ووضع أسس اختيارهم.
واإلشراف  الشركة  في  والتدريب  البشرية  الموارد  سياسة  صياغة   .8

عليها ومراجعتها سنويًا.
فيما  اللجنة  إلى  المحالة  والمنازعات  التظلمات  بتسوية  االهتمام   .9
يتعلق بشروط اتفاقيات الخدمة من أعضاء اإلدارة التنفيذية وموظفي 

اإلدارة العليا في الشركة.
إلى لجنة األجور والمكافآت من  تُحال  أخرى  النظر في أي مسائل   .10

وقت آلخر من قبل مجلس اإلدارة.

د( لجنة الموارد البشرية

1( نطاق عملها: على لجنة الموارد البشرية مراقبة ومراجعة 
تعويضات الموظفين واعتمادها وتقديم التوصية بخصوصها، وإجراء 

المراجعة السنوية وتقييم األداء في ضوء هذه األهداف وأهداف 
الموظفين باستثناء موظفي اإلدارة العليا لمجموعة طيران الجزيرة.

2( التكوين: تتكون اللجنة من الرئيس التنفيذي والمدير المالي وعضو 
غير تنفيذي في مجلس اإلدارة وهو رئيس اللجنة.

3( المسؤوليات: تشمل المسؤوليات الرئيسية ما يلي:
1. مراجعة واعتماد األهداف والغايات التي تتعلق برواتب وحوافز 

الموظفين وإجراء المراجعة السنوية وتقييم األداء للموظفين تحت 
مستوى المدير المالي/ نائب الرئيس التنفيذي في ضوء هذه 

األهداف ومراجعة أدائهم سنويًا.
2. مراجعة التعويضات الفعلّية المباشرة االجمالية الواجب منحها 
لموظفي الشركة المبّينين في البند األول أعاله وتقديم التوصية 

بخصوصها للنظر فيها والموافقة عليها.
3. النظر في إجمالي اإلنفاق السنوي للرواتب األساسية والحوافز 

النقديّة السنوية الُمطّبقة في الشركة وتقديم التوصية بخصوصها.
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4. مراجعة الموارد البشرية المتاحة والمخططة للموافقة عليها، بما 
ر موّظفين مؤهلين  في ذلك برامج التوظيف والتدريب لضمان توفُّ

لتبوء مناصب أعلى.
5. النظر في التغييرات المقترحة على الهيكل التنظيمي والتي تؤثر 
على الموظفين الُمحّددين أعاله وتقديم التوصية العتماد أي تغيير.

6. القيام بأي مسؤوليات أخرى ذات صلة بالموارد البشرية تُكّلف بها 
اللجنة من قبل مجلس اإلدارة.

هـ( لجنة الجودة والسالمة

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

تطبيق ومراقبة فحوص الجودة والسالمة على مستوى الشركة.

3. أعضاء مجلس إدارة مجموعة طيران الجزيرة

رئيس مجلس اإلدارة
السيد/ مروان مرزوق بودي

السيد/ مروان بودي هو الرئيس التنفيذي لـ"بودي المجموعة"، وهي 
الشركة المؤِسَسة لمجموعة طيران الجزيرة. قبيل ترأسه مجلس إدارة 
ترخيص  عملية  قاد  الذي  الفريق  من  بودي  السيد/  كان  الجزيرة،  طيران 
الشرق  في  الخاص  للقطاع  تابعة  طيران  شركة  كأول  الجزيرة  طيران 
األوسط بدًءا من إقناع السلطات المعنية بأهمية تحرير قطاع الطيران 
المحلي وقدرة القطاع الخاص الكويتي على تأسيس وتشغيل شركة 
طيران تخدم المجتمع الكويتي واإلقليمي بمهنية وجودة عالية، ومن 
ثم إلى عملية جمع رأسمال الشركة، والحصول على حقوق التشغيل، 
ووضع طلبية الطائرات وإبرام اتفاقيات التمويل. وواصل السيد/ بودي 
عامي  خالل  وخصوصًا  الشركة،  استراتيجية  توجيه  في  الفّعال  دوره 
في  نجحت  التي  الربحية"  إلى  العودة  "خطة  قاد  حين  و2010   2009
إعادة الشركة إلى الربحية بعد أن كانت قد سجلت خسائر ألول مرة منذ 
في  الربحية  إلى  الجزيرة  طيران  مجموعة  وعادت   .2009 في  تأسيسها  
الربع الثالث من عام 2010 وتواصل تحقيق أرباح قياسية في كل فصل منذ 
ذلك الحين. السيد/ بودي عضو في عدد من لجان مجموعة طيران الجزيرة.

نائب رئيس مجلس اإلدارة
السيد/ جاسم مرزوق بودي

يمتلك السيد/ جاسم بودي خبرة تمتد ألكثر من 30 عامًا في القطاع 
مجلس  إلى  وفريداً  قيمًا  منظوراً  معه  ليجلب  الكويتي،  المالي 
إدارة مؤسسات مالية  بودي عضواً في مجلس  السيد/  اإلدارة. وكان 
وبنك  الكويتي،  التجاري  البنك  إدارة  مجلس  منها  كويتية  ومصرفية 
في  عضواً  كان  كما  المالية.  األوراق  ومجموعة  الصناعي،  الكويت 
مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة. وباإلضافة إلى منصبه كنائب 
رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الجزيرة، يتخذ السيد/ بودي منصب 
إدارة  مجلس  ورئيس  المجموعة"،  "بودي  إدارة  مجلس  رئيس  نائب 
بكالوريوس  شهادة  بودي  السيد/  ويحمل  اإلعالمية.  الراي  مجموعة 

في إدارة األعمال من جامعة الكويت.

عضو في مجلس اإلدارة
السيد/ د. أحمد عبداهلل

السيد/ د. عبداهلل عضو في مجلس إدارة مجموعة طيران الجزيرة منذ 
البشري  الرأسمال  مدير  منصب  عبداهلل  د.  السيد/  يتولى   .2013 عام 
"بودي  إلى  انضمامه  قبيل   .2013 يناير  منذ  المجموعة"  "بودي  في 
شركة  في  للرئيس  أول  نائب  عبداهلل  د.  السيد/  كان  المجموعة"، 
وقطاع  األنظمة،  إدارة  منها  المناصب  من  عدد  اتخذ  حيث  أجيليتي، 
د.  السيد/  عمل  كما  البشرية.  والموارد  المشاريع،  وإدارة  التمويل، 
اتخذ  حيث  عامًا،   18 من  ألكثر  المتحدة  الواليات  في  قبلها  عبداهلل 
يحمل  المعلومات.  تكنولوجيا  قطاع  في  واستشارية  إدارية  مناصب 
في  منها  كثير  القطاعات،  من  العديد  في  خبرة  عبداهلل  د.  السيد/ 
د. عبداهلل عضو  السيد/   ."Fortune 500" شركات مصّنفة في قائمة 
في مجلس إدارة عدد من الشركات، وهو حاصل على دكتوراه في نظم 

التحكم من جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، الواليات المتحدة. 

عضو في مجلس اإلدارة
السيد/ هاني شوقي

منذ  الجزيرة  طيران  مجموعة  إدارة  مجلس  في  عضو  شوقي  السيد/ 
قطاع  على  يشرف  حيث  المجموعة"  "بودي  في  ويعمل   2013 عام 
للشركات  التشغيلي  واألداء  واالستحواذات  والبيع  االستثمارات 
السيد/ شوقي  المجموعة"، كان  إلى "بودي  انضمامه  التابعة. قبل 
بالكامل  التابعة  ليميتد"،  مانجمنت  كابتال  "جلوبل  شركة  في  شريك 
لشركة بيت االستثمار العالمي "جلوبل"، والتي تدير أصول بقيمة 3.2 
مليار دوالر في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. يمتلك السيد/ شوقي 
األخيرة،  العشر  السنوات  إدارة األصول، وفي  15 عامًا في  خبرة تفوق 
السودان  من  كل  في  وتوّسعات  استثمارات  شوقي  السيد/  قاد 

واليمن ومصر والكويت ودبي واألردن. 

عضو في مجلس اإلدارة
السيد/ محمد م. خان

لعب   ،2012 عام  الجزيرة منذ  إدارة مجموعة طيران  عضو في مجلس 
والدمج  االستحواذ  عمليات  من  العديد  في  هامًا  دوراً  خان  السيد/ 
التابعة  الشركة  "إيطال سمنتي" على  الكبيرة، منها استحواذ شركة 
لـ"بودي المجموعة"، "اسمنت الهالل"، والتي كانت أبرز صفقة استثمار 
خارجي في تاريخ الكويت. كما كان السيد/ خان ضمن الفريق من جانب 
البيع في استحواذ صندوق "جلوبل باي أوت فاند" على شركة جاسم 
50 مليون دينار كويتي، وأيضًا في  للنقل والتفريغ في صفقة بقيمة 
استحواذ مجموعة طيران الجزيرة على شركة "سحاب لتأجير الطائرات" 
 Gulf في عام 2010. السيد/ خان عضو في مجلس إدارة كل من شركة
تقديم خدمة  للهندسة، وشركة  الخليج  District Cooling Co وشركة 
التطبيقات الكويتية، كما أنه عضو في عدة لجان التدقيق في شركات 
مدرجة على سوق الكويت لألوراق المالية. يملك السيد/ خان شهادة 

بكالوريوس في التمويل.
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أداؤنا

قياسية  أرباحًا   2013 عام  في  حققنا 
للعام الثالث على التوالي، لنبقى حتى 
التي  القليلة  الشركات  من  هذا  يومنا 
بيئة  في  مستمر،  بشكل  األرباح  تحقق 
الشركات  عليهما  تهيمن  وقطاع  عمل 

الحكومية في الشرق األوسط.
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فريق اإلدارة

نائب الرئيس للشؤون الصناعية
تمتد خبرة السيد/ المرشد في قطاع النقل الجوي إلى أكثر من 
25 عامًا. انضم السيد/ المرشد إلى مجموعة طيران الجزيرة في 

عام 2004 كعضو في الفريق الذي أشرف على تأسيس وهيكلة 
طيران الجزيرة في عام 2005. وبين عامي 2005 و 2010، كان له 

دوراً فعااًل في الحصول على تراخيص جديدة ألكثر من 28 وجهة 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

هذا ويشرف السيد/ المرشد حاليًا على اللجنة القانونية وجميع 
المفاوضات التي تعقد مع الجهات الحكومية المختصة لضمان 

تأمين وتوافق كافة متطلبات واحتياجات شبكة عمل الشركة مع 
السلطات القانونية األخرى.

قبل انضمامه إلى طيران الجزيرة، عمل السيد/ المرشد مديراً 
للنقل الجوي في اإلدارة العامة للطيران المدني في الكويت، 

حيث قاد وساهم في العديد من المفاوضات الحكومية الثنائية.

بدر المرشد

الرئيس المالي
يحمل السيد/ هابارد خبرة في مجال التمويل تزيد عن  25 عامًا، 
وانضم إلى مجموعة طيران الجزيرة في بداية عام 2010، حيث 

لعب دوراً مهمًا في إتمام عملية االستحواذ على شركة "سحاب 
لتأجير الطائرات"، وتنفيذ خطة "العودة إلى الربحية". يتقلد السيد/ 

هابارد حاليًا منصب الرئيس المالي، ويشرف على العمليات 
المالية والتمويلية مباشرة مع مصّنعي ومزودي الطائرات، 

باإلضافة إلى إدارة العمليات المالية اليومية للمجموعة.

وشغل السيد/ هابارد في السابق مناصب إدارية مالية عالية في 
قطاعات االتصاالت واألمن والحراسة والتكنولوجيا في شمال 

أفريقيا وآسيا والمملكة المتحدة باإلضافة إلى الشرق األوسط.

قبل انضمامه إلى مجموعة طيران الجزيرة، عمل السيد/ هابارد 
مديراً للتمويل في شركة "العربية للطيران" منذ تأسيسها 

في 2003، ومن ثم انتقل لتشغيل منصب مدير االستراتيجية 
والتخطيط في الشركة، كما كان أيضًا الرئيس التنفيذي 

المسؤول عن إنشاء المركز التشغيلي "للعربية للطيران"
في النيبال.

دونالد هابارد

نائب الرئيس للعمليات األرضية والمنتجات
انضم السيد/ فيروز إلى طاقم طيران الجزيرة في عام 2004 

كعضو مؤسس لفريق الشركة، وتمتد خبرته إلى أكثر من 30 عامًا 
في العمليات التشغيلية على األرض وخدمات الركاب. تتضمن 

مسؤولياته في طيران الجزيرة إدارة العمليات في المطار، 
والتكفل باإلجراءات على األرض، وتحسين المنتجات، والوجبات، 

والخدمات التي تقدم على متن الطائرة.

قبل انضمامه إلى طيران الجزيرة، كان السيد/ فيروز عضواً 
مؤسسًا في فريق "العربية للطيران" حيث كان مسؤواًل عن 

التسويق والمبيعات، كما عمل أيضًا في الخطوط الجوية 
البريطانية.

علي فيروز

رئيس العمليات والمدير المسؤول
تمتد خبرة السيد/ الحديد إلى أكثر من 33 عامًا في هندسة 

الطائرات وصيانتها وضمان الجودة. انضم السيد/ الحديد إلى 
طيران الجزيرة في عام 2004 كعضو في الفريق المؤسس لطيران 

الجزيرة، ليدير عمليات التصميم الشاملة والكاملة للطائرات بدءاً 
من المراحل األولية وحتى مباشرة إقالعها للمرة األولى. ومن 

ثم انتقل السيد/ الحديد ليتولى مسؤولية إدارة برنامج جودة 
أسطول طيران الجزيرة في الكويت بما يتوافق مع متطلبات 

اإلدارة العامة للطيران المدني، باإلضافة إلى إدارة مزودي 
الخدمات في الكويت، ومكاتب الشركة في الخارج من الناحية 

التقنية للطائرات، والشركات المسؤولة عن الصيانة الشاملة 
للمحركات، وأيضًا اإلشراف على مراحل تصنيع الطائرات بما في 

ذلك تسّلمها من شركة إيرباص في تولوز وهامبورغ. واليوم، 
يشّغل السيد/ الحديد منصب رئيس العمليات والمدير المسؤول 

بشركة طيران الجزيرة.

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

عبداهلل الحديد

نائب الرئيس لقطاع العمليات التشغيلية
تمتد خبرة السيد/ الشمري في صناعة الطيران إلى أكثر من 34 
عامًا، وهو اليوم المسؤول في طيران الجزيرة عن إدارة تشغيل 
الرحالت، وتخطيط الرحالت، وإدارة العمليات التشغيلية، وجدولة 

الطواقم بما يتوافق مع متطلبات طيران الجزيرة وهيئات الطيران 
المدنية القانونية العالمية.

لعب السيد/ الشمري دوراً أساسيًا في تأسيس قسم تدريب 
الطيارين في الشركة، وتأمين القوى العاملة، والموارد 

التشغيلية األخرى الضرورية، لدعم عمليات الشركة ونموها.

تمتد المسيرة المهنية للسيد/ الشمري ألكثر من 30 عامًا في 
الخطوط الجوية الكويتية. السيد/ الشمري هو من أكثر كبار 

الطيارين خبرة في المنطقة، كما أنه من القياديين في المنطقة 
في قطاع الطيران وإدارة عمليات الرحالت.

كابتن فالح حمود الشمري

نائب الرئيس للمبيعات
تمتد خبرة السيد/ بغدادي في المبيعات والطيران إلى أكثر 

من 31 عامًا. ويشرف السيد/ بغدادي في طيران الجزيرة على 
المبيعات عبر جميع قنوات وفئات التوزيع، كما أنه مسؤول عن 
العوائد اإلضافية، وإدارة تكاليف المبيعات، والمبيعات للشركات 

على مستوى شبكة الوجهات، وعالقات السفر التجارية. وكان 
للسيد/ بغدادي دوراً قياديًا في تأسيس مكاتب تابعة للشركة 

عبر شبكتها وطرح موقع "الجزيرة للعطالت".

قبل انضمامه لطيران الجزيرة، أمضى السيد/ بغدادي أكثر من 23 
سنة في مناصب قيادية في شركة "لوفتهانزا" األلمانية في 

فروعها في الكويت ومصر.

رفيق بغدادي

نائب الرئيس لقطاع التدريب
السيد/ العجمي هو كبير طياري التدريب ويشرف على تدريب 

وتطوير طاقم الطائرة وعلى جميع عمليات التدريب التي تخص 
عمليات الطيران.

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

كابتن ناصر العجمي

نائب الرئيس إلدارة الشبكة واإليرادات
انضم السيد/ ايبيرلي إلى مجموعة طيران الجزيرة في

فبراير 2010 بخبرة تفوق الـ 17 عامًا في التخطيط ووضع  األسعار 
في قطاع الطيران. ويشرف السيد/ ايبيرلي في طيران الجزيرة 

على تخطيط شبكة الوجهات، وجدولة مواقيت الرحالت، ووضع 
األسعار، وإدارة اإليرادات. وكان للسيد/ ايبيرلي دور قيادي في 
إعادة هيكلة شبكة وجهات طيران الجزيرة ضمن خطة "العودة 

إلى الربحية".

بدأت مسيرة السيد/ ايبيرلي المهنية مع الخطوط الجوية 
السويسرية في عام  1994، وتبوأ بعد ذلك مناصب قيادية 

مهمة عدة في الخطوط الجوية السويسرية، والسكك الحديدية 
لالتحاد السويسري، و"لوكسير"، والخطوط الجوية القطرية، وكان 

منصبه األخير قبل انضمامه لطيران الجزيرة في عام 2010 هو 
مدير تخطيط الشبكات في الخطوط الجوية القطرية.

مارتن ايبيرلي
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شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع 
الكويت

إلى  المستقلين  الحسابات  مراقبي  تقرير 
حضرات السادة المساهمين

تقرير حول البيانات المالية المجمعة
لقد دققنا البيانات المالية المجمعة المرفقة لشركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع )“الشركة 
األم الرئيسية “( وشركاتها التابعة )يشار إليهما معًا بـ “المجموعة”( والتي تتضمن بيان 
والدخل  الخسارة  أو  الربح  وبيانات   2013 ديسمبر   31 في  كما  المجمع  المالي  المركز 
المنتهية  للسنة  المجمعة  النقدية  والتدفقات  الملكية  حقوق  في  والتغيرات  الشامل 
بذلك التاريخ وكذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفصيلية األخرى. 

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

كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

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

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

للبيانات المالية المجمعة.

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

الرأي
النواحي  جميع  من   – عادلة  بصورة  تعبر  المرفقة  المجمعة  المالية  البيانات  فإن  برأينا، 
2013 وعن أدائها المالي  31 ديسمبر  – عن المركز المالي للمجموعة كما في  المادية 

وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية. 

ديلويت وتـوش
الــوزان وشركاه

شارع أحمد اجلابر، الشرق
مجمع دار العوضي-  الدور السابع والتاسع 

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

الكويت

هاتف : 8060 2243  - 8844 2240 965 +
فاكس : 2080 2245 -  8855 2240 965 +

www.deloitte.com

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

المالية  البيانات  وأن  منتظمة  حسابات  تمسك  الرئيسية  األم  الشركة  أن  كذلك،  برأينا 
المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس اإلدارة حول هذه البيانات المالية المجمعة 
كافة  على  حصلنا  قد  وأننا  الرئيسية،  األم  الشركة  دفاتر  في  ورد  ما  مع  متفقة 
المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألداء مهمتنا، وأن البيانات المالية المجمعة 
التأسيس  وعقد  وتعديالته   ،2012 لسنة   25 رقم  الشركات  قانون  نص  ما  كل  تتضمن 
أجري  قد  الجرد  وأن  فيها،  إثباته  وجوب  على  الرئيسية  األم  للشركة  األساسي  والنظام 
وفقًا لألصول المرعية، وأنه في حدود المعلومات التي توفرت لدينا لم تقع خالل السنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2013 مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، 
وتعديالته أو عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة األم الرئيسية بشكل يؤثر ماديًا 

في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.

بــدر عبد اهلل الوزان              
سجل مراقبي الحسابات رقم 62 فئة أ   

ديلويت وتوش
الوزان وشركاه  

الكويت 
في 28 يناير 2014 

رابعة سعـد المهنـا
سجل مراقبي الحسابات  رقم 152 فئة أ

هـــوروث المهــنـا وشـركاه

هوروث املهنا وشركاه
محاسبون قانونيون

عضو كرو هوروَث إنترناشيونال

ص.ب: 26154 صَفاة، الكويت 
الرمز البَريدي 13122

تلفون: 22452546/7/8  965+
فاكس: 22452549  965+

www.crowehorwath.com.kw
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بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2013  

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك( 

20132012ايضاح

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

140,869,217 154,039,205 4 ممتلكات ومعدات
3,479,883 3,797,061 دفعة مقدمة للصيانة

860,803 863,830 5 ودائع
3,443,481 3,443,481 6 شهرة

 162,143,577 148,653,384
الموجودات المتداولة

221,930 210,229 المخزون وقطع غيار ومواد استهالكية
1,475,625 1,392,372 7 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

47,887,598 43,263,789 8        نقد وأرصدة لدى البنوك
 44,866,390 49,585,153

198,238,537 207,009,967 مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم الرئيسية
24,200,000 42,000,000 9 رأس المال

17,800,000 -  رأس المال - حقوق إصدار
2,737,593 4,482,688 10 احتياطي قانوني

14,278,364 29,206,674 أرباح مرحلة 
)991,311()883,218(احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

 74,806,144 58,024,646
357 428 الحقوق غير المسيطرة
58,025,003 74,806,572 إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
76,197,067 80,537,379 11 قروض ألجل

1,466,608 1,743,934 مكافأة نهاية الخدمة
1,260,448 1,513,204 ودائع ضمان من مستأجرين 

8,177,821 9,791,498 12 دفعة مقدمة مستلمة من مستأجرين
 93,586,015 87,101,944

المطلوبات المتداولة
21,215,39817,572,209 11 قروض ألجل

295,250114,621 13 مستحق للبنوك
02,234,495  مستحق لطرف ذو صلة

9,221,20710,941,060 14 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
7,885,5257,249,205 إيرادات مؤجلة

15,000,000  - مقابل الشراء المؤجل 
 38,617,380 53,111,590

207,009,967198,238,537 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

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

مروان مرزوق بودي
رئيس مجلس اإلدارة
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20132012ايضاح

1565,558,80562,603,224اإليرادات
)40,346,025()40,977,870(16تكاليف التشغيل

24,580,93522,257,199ربح التشغيل

619,362628,307إيرادات أخرى
)3,747,057()3,962,880(17مصاريف عمومية وإدارية

)4,682,645()3,572,404(أعباء تمويل
)140,947()214,059(خسائر فروق عمالت أجنبية

17,450,95414,314,857الربح قبل االستقطاعات الضريبية
)69,327()177,283(مصاريف الزكاة 

)128,834()157,059(حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
)173,317()443,207(ضريبة دعم العمالة الوطنية

16,673,40513,943,379ربح السنة 

العائد إلى:
16,673,40513,943,379مساهمي الشركة األم الرئيسية

1839.7038.37ربحية السهم )فلس( - األساسية والمخففة

بيان الربح أو الخسارة المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013  

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

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك( 
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20132012

16,673,40513,943,379ربح السنة 
إيرادات شاملة أخرى سوف يتم إعادة تصنيفها في الربح أو الخسارة في فترات الحقة:

108,093407,275فروق العملة الناتجة عن ترجمة عمليات أجنبية
16,781,49814,350,654إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

العائدة إلى: 
16,781,49814,350,654مساهمي الشركة األم الرئيسية

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك( 

بيان الدخل الشامل المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013  

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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20132012إيضاح

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
16,673,40513,943,379ربح السنة
تسويات :

6,639,8815,969,169إستهالكات
3,572,4044,682,645أعباء تمويل

214,059140,947خسارة صرف عمالت أجنبية 
316,000250,000مخصص مكافأة نهاية الخدمة

27,415,74924,986,140ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
)37,274(11,701النقص / )الزيادة( في البضاعة

)192,717()3,027(الزيادة في الودائع
83,253296,507النقص في مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

)2,706,523()2,414,907(النقص في دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
)7,695,720(-النقص في احتياطي صيانة تأجير طائرات

636,320978,829الزيادة في االيرادات المؤجلة
)67,200()38,674(مكافأة نهاية خدمة الموظفين مدفوعة
25,690,41515,562,042صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
)1,363,700()19,429,559(شراء ممتلكات ومعدات 

3,987,158-استرداد دفعات مقدمة لحيازة طائرات 
2,862,018)317,178()الزيادة( / النقص في دفعة مقدمة للصيانة 

)1,404,300()1,285,261(الزيادة في الودائع ألجل لدى البنوك
1,613,6776,815,380الزيادة في دفعة مقدمة مستلمة من المستأجرين

7170التغير في الحقوق غير المسيطرة
10,896,626)19,418,250(صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
)14,183,033()15,000,000(سداد مقابل الشراء المؤجل

7,983,50122,819,253المحصل من قروض ألجل )صافي(
)12,375,131(180,629المحصل من / )المسدد( لسحوبات بنكية على المكشوف

)5,528,431()2,234,495(المسدد لقرض من طرف ذي صلة
17,800,000-المحصل من إصدار أسهم زيادة رأس المال

)3,128,165()3,091,409(أعباء تمويل مدفوعة
-252,756الزيادة في وديعة ضمان من المستأجر 

5,404,493)11,909,018(صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة التمويل

31,863,161)5,636,853(صافي )النقص( / الزيادة في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل

42,895,64912,014,657   في بداية السنة 
)982,169()272,217(   أثر تغيرات سعر الصرف على النقد والنقد المعادل

836,986,57942,895,649   في نهاية السنة

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

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك( 

بيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013  
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1. تأسيس الشركة وأغراضها

 2004 مارس   3 بتاريخ  الرئيسية”(  األم  )“الشركة  ش.م.ك.  الجزيرة  طيران  شركة  تأسست 
بموجب مرسوم أميري كشركة مساهمة كويتية عامة وفقًا ألحكام القانون الكويتي، 
من  بترخيص  جواً  المسافرين  ونقل  الجوي  النقل  خدمات  تقديم  في  نشاطها  ويتمثل 

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

نسبة اسم الشركة 
الوصفالملكية

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

شركة سحاب للطيران ذ.م.م 
شركة تابعة للشركة األم 100 %)المؤتِمن(

الوسطى

إن حصص ملكية األطراف ذات الصلة في الشركة األم الوسطى هي لمصلحة الشركة 
األم الرئيسية، وتم تأكيد ذلك من خالل كتب مصادقة صادرة من قبل هؤالء األطراف. إن 
المجموعة بصدد إعادة هيكلة حصص ملكية هؤالء األطراف وفقًا لقانون الشركات رقم 

25 لسنة 2012 وتعديالته والئحته التنفيذية. 
بـ  معًا  التابعة  وشركتها  الوسطى  األم  والشركة  الرئيسية  األم  الشركة  إلى  يشار 

“المجموعة” في هذه البيانات المالية المجمعة.
يقع مكتب الشركة األم الرئيسية المسجل في مطار الكويت الدولي، دولة الكويت. 

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية المجمعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
العمومية  الجمعية  اجتماع  في  المساهمين  لموافقة  خاضعة  وهي   2014 يناير   28

السنوية المقبل. 

2. أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة

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

المالية المجمعة بالدينار الكويتي.
البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة القيام  إن إعداد 
واإلفصاح  والمطلوبات  للموجودات  الواردة  المبالغ  على  تؤثر  قد  وافتراضات  بتقديرات 
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 أو التعقيد أو حيث تكون التقديرات واالفتراضات جوهرية بالنسبة للبيانات 

المالية مبينة في إيضاح رقم 27.

2.2 السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة متسقة 
مع تلك المستخدمة في السنة السابقة باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة 
التالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي يسري مفعولها خالل السنة.

المعيار الدولي للتقارير المالية 7 اإلفصاحات: مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية – 
)تعديالت( 

بحقوق  تتعلق  معلومات  عن  باإلفصاح  تقوم  أن  المنشأة  من  التعديالت  هذه  تتطلب 
اإلفصاحات  هذه  تتيح  الضمان(.  اتفاقيات  )مثل  الصلة  ذات  والترتيبات  المقاصة 
المالي  المركز  المقاصة على  ترتيبات  تأثير  للمستخدمين معلومات مفيدة في تقييم 
تم  والتي  المحققة  المالية  األدوات  لكافة  مطلوبة  الجديدة  اإلفصاحات  إن  للمنشأة. 
مقاصتها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 32 األدوات المالية: العرض. تسري اإلفصاحات 
أيضا على األدوات المالية المحققة والتي تخضع لترتيب مقاصة أساسي ملزم أو ترتيب 

مماثل بغض النظر عن إجراء المقاصة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 32.
إن تطبيق هذا المعيار لم يكن له أي تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة السنوية 

للمجموعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية 10: البيانات المالية المجمعة، معيار المحاسبة الدولي 
27 البيانات المالية المنفصلة 

المحاسبة  معيار  في  التجميع  إرشادات  محل   10 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يحل 
لجنة  في  إثارتها  تم  التي  األمور  والمنفصلة؛  المجمعة  المالية  البيانات   27 الدولي 
التفسيرات الدائمة – 12 التجميع – المنشآت ذات األغراض الخاصة عن طريق طرح نموذج 

بغض  السيطرة،  إلى  استناداً  الشركات،  كافة  على  ينطبق  المالية  البيانات  لتجميع 
النظر عن طبيعة الشركة المستثمر بها )سواء كانت شركة تخضع للسيطرة من خالل 
دارج لدى  أخرى كما هو  اتفاقيات تعاقدية  أو من خالل أي  المستثمرين  حقوق تصويت 
10، فإن السيطرة  المالية  للتقارير  الدولي  الخاصة(. وفقًا للمعيار  الشركات ذات األغراض 
تعتمد على فيما إذا كان لدى المستثمر 1( سيطرة على الجهة المستثمر بها؛ 2( تعرض 
لعوائد متغيرة ناتجة من الشراكة مع الجهة المستثمر بها أو امتالكه حقوق في هذه 
العوائد ؛ و 3( القدرة على استخدام سلطته على الجهة المستثمر بها في التأثير على 
المالي  األداء  أو  المركز  على  تأثير  أي  له  يكن  لم  المعيار  هذا  تطبيق  إن  العوائد.  مبلغ 

للمجموعة. 

المعيار الدولي للتقارير المالية 12 اإلفصاح عن الحصص في الشركات األخرى
بحصص  المتعلقة  اإلفصاحات  متطلبات  يتضمن   12 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  إن 
والمنشآت  الزميلة  والشركات  المشتركة  والترتيبات  التابعة  الشركات  في  المنشأة 
متطلبات  من  شمولية  أكثر   12 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  متطلبات  إن  المنظمة. 
على  السيطرة  تتم  عندما  المثال،  سبيل  وعلى  التابعة،  للشركات  السابقة  اإلفصاح 
أي  المعيار  ذلك  تطبيق  عن  ينتج  لم  التصويت.  حقوق  أغلبية  من  بأقل  تابعة  شركة 

إفصاحات إضافية جوهرية.

المعيار الدولي للتقارير المالية 13: قياس القيمة العادلة 
يضع المعيار الدولي للتقارير المالية 13 مصدراً واحداً لإلرشادات الخاصة بجميع قياسات 
القيمة العادلة. ال يغير المعيار الدولي للتقارير المالية 13 التوقيت المطلوب الستخدام 
وفقًا  العادلة  القيمة  قياس  كيفية  حول  إرشادات  المعيار  يقدم  ولكن  العادلة،  القيمة 
للمعايير الدولية للتقارير المالية. يعرف المعيار الدولي للتقارير المالية 13 القيمة العادلة 
بأنها سعر البيع. ونتيجة لإلرشادات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية 13، فقد 
قامت المجموعة بإعادة تقييم سياساتها لقياس القيم العادلة. ويوجد هناك أيضًا عدد 

من اإلفصاحات الجديدة المطلوبة. 
إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 13 لم يكن له تأثيراً جوهريًا على قياسات القيمة 
العادلة التي أجرتها المجموعة. وتعرض اإلفصاحات اإلضافية، متى لزم ذلك، في بنود 

مستقلة تتعلق بالموجودات والمطلوبات التي يتم تحديد قيمتها العادلة. 

الشاملة  اإليرادات  بنود  عرض   – المالية  البيانات  عرض   :1 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار 
األخرى )معدل(

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

المعيار أي أثر مادي على المركز أو األداء المالي للمجموعة.

معيار المحاسبة الدولي 1 توضيح متطلبات معلومات المقارنة )تعديل(
المقارنة  معلومات  بين  الفرق  يوضح   1 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  التعديل 
اإلضافية الطوعية والحد األدنى المطلوب من معلومات المقارنة. البد أن تدرج المنشأة 
بإدراج  طوعيًا  تقوم  قد  و  المالية  بالبيانات  المتعلقة  اإليضاحات  في  مقارنة  معلومات 
تدرج  لم  وعليه،  المقارنة.  فترة  خالل  المطلوب  األدنى  الحد  تتجاوز  مقارنة  معلومات 
المجموعة أي معلومات مقارنة إضافية طوعية في بياناته المالية. ليس للتعديالت أي 

تأثير على المركز أو األداء المالي للمجموعة.

معيار المحاسبة الدولي 19 مزايا الموظفين )تعديل(
برامج  عن  المحاسبة  على  التعديالت  من  عدداً   19 الدولي  المحاسبة  معيار  يتضمن 
اإليرادات  في  حاليًا  المدرجة  االكتوارية  والخسائر  األرباح  ذلك  في  بما  المحددة،  المزايا 
الشاملة األخرى، وهي مستثناة بصورة دائمة من األرباح والخسائر؛ اإليرادات المتوقعة 
من موجودات البرنامج التي لم تعد مدرجة في األرباح أو الخسائر، بداًل من ذلك، هنالك 
أو  األرباح  في  )األصل(  المحددة  المزايا  مطلوبات  صافي  من  الحصة  لتسجيل  متطلبات 
المزايا  التزام  لقياس  المستخدم  الخصم  معدل  باستخدام  احتسابها  يتم  التي  الخسائر، 
المحددة، وتكاليف الخدمات السابقة غير المتكبدة، والتي تم إدراجها حاليًا في األرباح أو 
الخسائر عند حدوث تعديل أو عند إدراج تكاليف اإلنشاء أو اإلنهاء ذات الصلة، أيها أقرب. 
إن التعديالت األخرى تتضمن إفصاحات جديدة، مثل إفصاحات الحساسية الكمية. لم يكن 

لتطبيق هذا المعيار تأثيراً جوهريًا على المركز أو األداء المالي للمجموعة.
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معيار المحاسبة الدولي 27 البيانات المالية المنفصلة )معدل في 2011(
للتقارير  الدولي  والمعيار   10 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  من  كل  لتطبيق  نتيجة 
على  يقتصر   27 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  من  يتبقى  ما  الجديدين،   12 رقم  المالية 
والشركات  المشتركة  للسيطرة  تخضع  التي  والشركات  التابعة  الشركات  عن  المحاسبة 

الزميلة في البيانات المالية المنفصلة. ال تقوم المجموعة بعرض بيانات مالية منفصلة. 

معيار المحاسبة الدولي 32 التأثيرات الضريبية للتوزيعات على حاملي أدوات حقوق الملكية 
)معدل(

بأنه تتم  التحسين  المالية: يوضح هذا  32 األدوات  الدولي  المحاسبة  التعديل على معيار 
المحاسبة عن ضرائب الدخل الناتجة من التوزيعات على حاملي حقوق الملكية وفقا لمعيار 
12 ضرائب الدخل. يلغي التعديل المتطلبات القائمة لضريبة الدخل من  المحاسبة الدولي 
معيار المحاسبة الدولي 32 ويطلب من المنشآت تطبيق المتطلبات في معيار المحاسبة 
التعديل  إن  الملكية.  التوزيعات لحاملي حقوق  تنتج من  12 على أي ضريبة دخل  الدولي 
لم يكن له تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة، حيث ال 

توجد تبعات ضريبية على التوزيع النقدي أو غير النقدي.
لم يكن للتعديالت األخرى على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري على الفترات 
المحاسبية السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2013 أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية 

أو المركز أو األداء المالي للمجموعة. 

معايير صادرة وغير سارية المفعول بعد
غير  الدولية ولكنها  المحاسبة  المعدلة عن مجلس معايير   / الصادرة  المعايير  يلي  فيما 

إلزامية ولم يتم تطبيقها بعد من قبل المجموعة: 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9: “األدوات المالية”: التصنيف والقياس
يعكس المعيار الدولي للتقارير المالية 9 عند إصداره المرحلة األولى من مشروع مجلس 
معايير المحاسبة الدولية الستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم 39 ويسري على تصنيف 
الدولي  المحاسبة  معيار  في  محدد  هو  كما  المالية  والمطلوبات  الموجودات  وقياس 
رقم 39. سيقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية في مراحل الحقة بمعالجة محاسبية 
التحوط وانخفاض قيمة الموجودات المالية. سوف يؤثر تطبيق المرحلة األولى من المعيار 
ولكن  للمجموعة،  المالية  الموجودات  وقياس  تصنيف  على   9 المالية  للتقارير  الدولي 
ليس من المتوقع أن يكون على المطلوبات المالية. سوف تقوم المجموعة بتحديد األثر 
باالقتران مع المراحل األخرى، عندما يتم إصدار المعيار النهائي متضمنًا كافة المراحل. وتم 
 ،2013 يناير   1 أو بعد  تبدأ في  التي  السنوية  الفترات  المعيار مبدئيًا على  سريان مفعول 
ولكن في اجتماع مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو 2013 تقرر مبدئيا تأجيل تاريخ 
النسخة  إصدار  تاريخ  يكون  حتى   9 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  اإللزامي  السريان 

الكاملة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 معروفًا.

الدولي  المعيار   ،10 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  )تعديالت  االستثمارية  المنشآت 
للتقارير المالية 12 ومعيار المحاسبة الدولي 27(  

2014؛ وتقدم  يناير   1 أو بعد  تبدأ في  التي  السنوية  الفترات  التعديالت على  تسري هذه 
بموجب  االستثمار  شركات  تعريف  تستوفي  التي  المنشآت  تجميع  شرط  من  استثناء 
شركات  من  التجميع  شرط  من  االستثناء  ويتطلب   .10 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
الخسائر.  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  التابعة  الشركات  عن  المحاسبة  االستثمار 
من  أيًا  تستوفي  ال  حيث  المجموعة  على  التعديل  هذا  يسري  أن  المتوقع  من  وليس 

شركات المجموعة تعريف شركات االستثمار بموجب المعيار الدولي للتقارير الدولية 10.

المالية  الموجودات  مقاصة  العرض-   – المالية  األدوات   32 الدولي  المحاسبة  معيار 
والمطلوبات المالية )تعديل( 

هذه  توضح   .2014 يناير   1 بعد  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  للفترات  التعديالت  هذه  تسري 
أيضا  التعديالت  بالمقاصة”. توضح  بـ “لديها حق قانوني حالي ملزم  التعديالت المقصود 
ستقوم  التسوية.   أنظمة  حول  المقاصة  معايير   32 الدولي  المحاسبة  معيار  تطبيق 
المجموعة حاليًا بتقييم األثر المتوقع لهذا المعيار على المركز أو األداء المالي للمجموعة 

عند سريانه للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2014.

الممكن  المبلغ  إفصاحات  الموجودات:  قيمة  في  االنخفاض   36 الدولي  المحاسبة  معيار 
استرداده للموجودات غير المالية )تعديل( 

حول   13 المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  المقصودة  غير  النتائج  التعديالت  هذه  تستبعد 
36. إضافًة إلى ذلك، تتطلب هذه  اإلفصاحات المطلوبة بموجب معيار المحاسبة الدولي 
التعديالت اإلفصاح عن المبالغ الممكن استردادها للموجودات أو وحدات إنتاج النقد التي 
تم لها تسجيل خسارة انخفاض في القيمة أو عكسها خالل الفترة. تسري هذه التعديالت 
بأثر رجعي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2014 مع السماح بالتطبيق المبكر 

على أن يتم أيضًا تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 13.  
على  مادي  تأثير  المعدلة   / الجديدة  األخرى  المعايير  لتطبيق  يكون  أن  المتوقع  غير  من 
المالية  البيانات  على  إضافية  إفصاحات  عمل  سيتم  المجموعة.  أداء  أو  المالي  المركز 

المجمعة عندما تصبح هذه المعايير سارية المفعول.

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

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

لموجودات مماثلة في نفس الصناعة ونفس القطاع الجغرافي.
تقوم المجموعة بشكل منفصل باالعتراف بالمطلوبات المحتملة المتكبدة من عملية دمج 
األعمال إذا كانت التزامًا قائمًا من أحداث وقعت بالماضي ومن الممكن تقدير قيمتها العادلة 

بشكل موثوق به. 
وتقوم  األعمال  دمج  عملية  عن  المبدئية  للمحاسبة  مؤقتة  قيم  المجموعة  تستخدم 
من  شهراً  عشر  اثنا  وهي  القياس  فترة  خالل  المؤقتة  القيم  هذه  على  تعديل  أي  بتسجيل 

تاريخ االقتناء.

2.4 التجميع
التي تسيطر  الخاصة(  األغراض  ذات  الشركات  )ومنها  الشركات  تلك  التابعة هي  الشركات  إن 
عليها المجموعة. تتحقق السيطرة عندما تمتلك الشركة األم سلطة على الشركة المستثمر 
أنشطة  توجيه  على  الحالية  قدرتها  لها  تتيح  التي  القائمة  الحقوق  المثال:  سبيل  )على  بها 
الشركة المستثمر بها؛ التعرض للعائدات المتغيرة نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر 
بها؛ والقدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر بها للتأثير على عوائدها. تعيد 
والظروف  الحقائق  كانت  إذا  بها  المستثمر  الشركة  على  سيطرتها  مدى  تقييم  المجموعة 

تشير إلى وجود تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. 
إن البيانات المالية المجمعة تتضمن البيانات المالية للشركة األم الرئيسية وشركاتها التابعة 
لنفس  التابعة  للشركات  المالية  البيانات  إعداد  يتم  الخاصة.  األغراض  ذات  الشركات  فيها  بما 
الرئيسية باستخدام سياسات محاسبية متطابقة. يتم عند التجميع  فترة تقرير الشركة األم 
األرباح  ذلك  في  بما  المجموعة  بين  فيما  المادية  والمعامالت  األرصدة  كافة  استبعاد 

والخسائر المادية غير المحققة والناتجة عن تلك المعامالت. 
يتم تجميع الشركات التابعة من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة ويتوقف تجميعها من 
تاريخ تحويل السيطرة إلى خارج المجموعة. وتتحقق السيطرة عندما يكون لدى المجموعة 
القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة لالستفادة من أنشطتها. 
الخسارة  أو  الربح  بيان  المباعة خالل السنة في  أو  المقتناة  التابعة  الشركات  نتائج  إدراج  يتم 

المجمع من تاريخ االقتناء وحتى تاريخ البيع أيهما أنسب.
بشكل  المتاحة  غير  التابعة  الشركات  في  الملكية  حقوق  تمثل  المسيطرة  غير  الحقوق  إن 
الرئيسية. يتم إظهار حقوق الملكية وصافي  مباشر أو غير مباشر لمساهمي الشركة األم 
المالي المجمع  المركز  المتاحة للحقوق غير المسيطرة في بند مستقل في بيان  اإليرادات 
التغيرات في حقوق  أو الخسارة المجمع وبيان اإليرادات الشاملة المجمع وبيان  الربح  وبيان 

المساهمين المجمع.
إن خسائر الشركة التابعة يتم توزيعها على الحقوق غير المسيطرة حتى لو نتج عن ذلك أن 

يكون لدى الحقوق غير المسيطرة رصيد عجز.
إن التغير في حصص ملكية الشركة التابعة والتي ال ينتج عنها فقد السيطرة يتم المحاسبة 
عنها كمعامالت حقوق الملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها:

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

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

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

اإليرادات  في  سابقًا  المدرجة  للعناصر  الرئيسية  األم  الشركة  حصة  تصنيف  بإعادة  تقوم   •  
الشاملة األخرى إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع أو األرباح المرحلة أيهما أنسب.2.5 

األدوات المالية
التصنيف

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

األخرى والمشتقات.
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كافة  تصنيف  يتم  ومدينون”.  “قروض  كـ  المالية  موجوداتها  بتصنيف  المجموعة  تقوم 
المطلوبات المالية كـ “مطلوبات مالية غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان 

الدخل”.

التحقق وعدم التحقق
تتحقق الموجودات المالية أو المطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفًا لألحكام 
التعاقدية لهذه األدوات. ال تتحقق الموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية 
في استالم التدفقات النقدية من األصل المالي أو عندما تقوم المجموعة بتحويل كافة 
مخاطر ومزايا الملكية أو عندما ال تقوم بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية 
بالسيطرة،  المجموعة  احتفاظ  حال  في  منه.  جزء  أو  األصل  على  بالسيطرة  تحتفظ  وال 
فإنها تستمر في تسجيل األصل المالي طوال فترة استمرارها في السيطرة على األصل. 
ال تتحقق المطلوبات المالية عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه 
أو انتهاء صالحية استحقاقه. في حالة استبدال التزام مالي من نفس المقرض بالتزام آخر 
وفقًا لشروط ذات اختالفات جوهرية أو في حالة التعديل الجوهري على شروط االلتزام 
الحالي يتم التعامل مع هذا االستبدال أو التعديل كعدم تحقق االلتزام األصلي وتحقق 

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

األعراف المتعامل بها في السوق.

القياس
األدوات المالية

يتم مبدئيًا قياس جميع الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة مضافًا إليها 
تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة بعملية االقتناء 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 
الفائدة  المطفأة باستخدام طريقة  بالتكلفة  المالية  المطلوبات  يتم الحقًا قياس وإدراج 

الفعلية. 

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

مالية قد تنشأ عن هذه الضمانات المالية. 

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

المماثلة.

التكلفة المطفأة
يتم احتسابها باألخذ في االعتبار أي قسط أو خصم عند االقتناء وتشمل 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 المشتقات 
ويعاد قياسها الحقا بالقيمة العادلة. يتم إدراج المشتقات ذات القيمة العادلة الموجبة 
القيمة العادلة  )أرباح غير محققة( ضمن األرصدة المدينة األخرى وإدراج المشتقات ذات 
المالي  المركز  بيان  في  األخرى  الدائنة  األرصدة  ضمن  محققة(  غير  )خسائر  السالبة 
والمشتقات  التحوط  محاسبة  شروط  تستوفي  ال  التي  للتحوطات  بالنسبة  المجمع. 
“المحتفظ بها لغرض لمتاجرة” تؤخذ أية أرباح أو خسائر ناشئة من التغيرات في القيمة 
لمحاسبة  بالنسبة  المجمع.  الخسارة  أو  الربح  بيان  إلى  مباشرة  للمشتقات  العادلة 
لموجودات  العادلة  القيمة  كتحوطات  المشتقات  بتحديد  المجموعة  تقوم  التحوط، 
معين  خطر  كتحوطات  أو  العادلة(  القيمة  )تحوط  مؤكد  ارتباط  أو  محققة  مطلوبات  أو 
توقعها  يمكن  التي  المعامالت  أو  المحققة  المطلوبات  أو  الموجودات  بأحد  متعلق 
بشكل كبير )تحوط التدفقات النقدية( أو كتحوطات صافي االستثمار في عمليات أجنبية 

)تحوطات صافي االستثمار(.

تحوط القيمة العادلة
فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة التي تستوفي شروط محاسبة التحوط فإن أي 
ربح أو خسارة من إعادة قياس أداة التحوط وفقًا للقيمة العادلة يتم إدراجها في “أرصدة 
أرباح  أية  إن  المجمع.  الخسارة  أو  الربح  بيان  وفي  أخرى”  دائنة  “أرصدة  أو  أخرى”  مدينة 

أو خسائر على البند المتحوط له والمرتبط بالمخاطر المتحوط لها يتم تعديلها بالقيمة 
الدفترية للبند المتحوط له وإدراجها في بيان الربح أو الخسارة المجمع.

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

الربح أو الخسارة المجمع. 

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

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

في حقوق المساهمين يتم تحويلها مباشرًة إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع.  

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

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

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

من أجله.

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

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. 
الفترة  المجمع خالل  الخسارة  أو  الربح  بيان  التصليح والصيانة على  يتم تحميل مصاريف 
على  الرئيسية  والتحسينات  التعديالت  واستهالك  رسملة  يتم  تكبدها.  فيها  تم  التي 
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السنوات

5تحسينات على ممتلكات مستأجرة 

3 - 5 أثاث ومعدات 

25طائرات ومحركات 

2 - 3 قطع محركات أخرى 

5سيارات
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الممتلكات والمعدات على مدى األعمار اإلنتاجية المتبقية للموجودات المتعلقة بها.
لتحديد  بيان مركز مالي  بتاريخ كل  للممتلكات والمعدات  الدفترية  القيمة  يتم مراجعة 
الدفترية. في حال وجود مؤشر لمثل  القيمة  لالنخفاض في  إذا كان هناك مؤشر  فيما 
المجمع  الشاملة  اإليرادات  بيان  في  القيمة  في  االنخفاض  خسارة  تدرج  االنخفاض،  هذا 
تحديد  للموجودات. لغرض  االستردادية  الدفترية والقيمة  القيمة  بين  الفرق  تمثل  والتي 
االنخفاض في القيمة، يتم تبويب الموجودات ألقل مستوى يمكن عنده تحديد تدفقات 

نقدية بشكل مستقل لتلك المجموعة من الموجودات )وحدات توليد النقد(.

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

إدراجه مباشرًة في بيان الربح أو الخسارة 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 لغرض تقييم االنخفاض 
القيمة  تتضمن  منها  جزء  أو  التابعة  الشركة  بيع  وخسائر  أرباح  إن  الشهرة.  قيمة  في 

الدفترية للشهرة المتعلقة بالشركة التابعة المباعة أو الجزء المباع منها.
غير  اإلنتاجية  األعمار  ذات  الملموسة  غير  والموجودات  الشهرة  قيمة  مراجعة  يتم 
المحددة سنويًا على األقل لتحديد فيما إذا كان هناك انخفاض في القيمة وتدرج الشهرة 

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

الحديثة لموجودات مماثلة في نفس الصناعة ونفس القطاع الجغرافي.

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

والمتقادمة.

2.9 النقد والنقد المعادل
يتم تبويب النقد بالصندوق والودائع ألجل لدى البنوك والتي تستحق خالل فترة ال تتجاوز 

ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع  في بيان التدفقات النقدية تحت بند النقد والنقد المعادل.

2.10 المحاسبة عن اإليجارات
عندما تكون المجموعة هي الطرف المستأجر

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

على مدى مدة عقود اإليجار.

اإليجار التمويلي
يتم تصنيف عقود إيجار الممتلكات والمعدات التي تفترض أن تحتفظ المجموعة بشكل 
أساسي بكافة منافع ومخاطر الملكية كعقود إيجار تمويلي. يتم إدراج اإليجار التمويلي 
كموجودات في بيان المركز المالي بالقيمة الحالية المقدرة للمبالغ المدفوعة لإليجارات 
المتعلقة بها. يتم 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 الموجودات 
عقود  بموجب  المستأجر  من  المستحقة  المبالغ  إن  تمويلي.  إيجار  كعقود  للمستأجر 
اإليجار  عقود  بموجب  المستحق  إدراج  يتم  مدينة.  كأرصدة  تسجيلها  يتم  تمويلي  إيجار 
التأجير  مدفوعات  من  األدنى  للحد  الحالية  للقيمة  مساوي  بمبلغ  مبدئيًا  التمويلي 
المستحقة زائد القيمة 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 عقد التأجير 
يتعلق  فيما  القائمة  االستثمارات  صافي  على  الثابت  الدوري  العائد  معدل  لتعكس 

باإليجار.

اإليجار التشغيلي
تلك  بموجب  المؤجر  احتفاظ  حالة  في  تشغيلي  إيجار  كعقود  اإليجار  عقود  تصنيف  يتم 
الخاضعة  والمعدات  الممتلكات  إن  الموجودات.  ملكية  ومنافع  مخاطر  بكافة  العقود 
لإليجار التشغيلي يتم عرضها في بيان المركز المالي المجمع حسب طبيعة األصل. يتم 
إدراج إيرادات التأجير من الموجودات المؤجرة بموجب عقود إيجار تشغيلي في بيان الربح 
أو الخسارة المجمع على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقود اإليجار. إن سياسة 
االستهالك  سياسة  نفس  هي  لالستهالك  القابلة  المؤجرة  للموجودات  االستهالك 

االعتيادية للموجودات المشابهة.

2.11 تسهيالت الشركات المصنعة 
الطائرات  باقتناء  الخاص  المصنعة  الهيئة  من  المستلم  الدائن  الرصيد  تخفيض  يتم 
والمحركات عند استالمه من تكلفة الطائرة والمحركات المتعلقة بها أو يؤخذ إلى بيان 

الربح أو الخسارة المجمع، حسب بنود التسهيالت.

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

محددة. 
موظف  لكل  المستحق  المبلغ  أساس  على  احتسابه  ويتم  ممول  غير  االلتزام  هذا  إن 
بافتراض وقوع كامل االلتزام كنتيجة إلنهاء خدمة العاملين جبريًا في تاريخ بيان المركز 

المالي وتستخدم هذه الطريقة الحسابية كتقدير مناسب للقيمة الحالية لهذا االلتزام.

2.13 تحقق اإليرادات
اإليرادات  ضمن  استخدامها  يتم  لم  والتي  المباعة  التذاكر  مبيعات  من  اإليرادات  تدرج 

المؤجلة وتسجل في بيان الربح أو الخسارة عند استخدامها من قبل المسافرين. 
وتتحقق األتعاب المتنوعة واإليرادات الملحقة خالل الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة.

تتحقق إيرادات التأجير التشغيلي بطريقة القسط الثابت على مدى فترة التأجير. 
معدل  باستخدام  الزمني  التوزيع  أساس  على  البنوك  لدى  ألجل  الودائع  فوائد  تتحقق 

العائد الفعلي. 

2.14 تكاليف االقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تتعلق مباشرة باالقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل 
كجزء من تكلفة األصل. يتم االعتراف بتكاليف االقتراض كمصاريف في الفترة التي تكبدت 

فيها فيما عدا مقدار ما يتم رسملته. 

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

التي تعمل فيها أو العملة األجنبية 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 باستخدام أسعار الصرف السائدة في 

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

البيع بتلك الفروق في بيان الربح أو الخسارة المجمع.
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2.16 مخصص التزامات
سابقة،  اقتصادية  ألحداث  نتيجة  احتمال  هناك  يكون  عندما  المخصصات  تكوين  يتم 
التزام  أو  قائم  قانوني  التزام  لسداد  االقتصادية  المصادر  تدفق  المطلوب  من  يكون  أن 

متوقع، ويمكن تقديـر هذا االلتزام بشكل موثوق فيه. 

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

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

في توقيت رد الفروق المؤقتة وإمكانية ردها في المستقبل القريب.
يتم قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة وفقًا للنسب الضريبية المتوقع 
تطبيقها للفترة التي يتم فيها تحقيق األصل أو تسوية االلتزام وفقًا للمعدالت الضريبية 

)والقوانين الضريبية( المطبقة أو المجازة فعاًل في تاريخ بيان المركز المالي.
تتحقق الموجودات الضريبية المؤجلة لكل الفروق المؤقتة، بما في ذلك األرصدة المرحلة 
مقابلة  في  استخدامها  فيه  يمكن  الذي  للمدى  المستخدمة  غير  الضريبية  للخسائر 
الضريبية  للموجودات  الدفترية  القيم  مراجعة  يتم  تنتج.  سوف  التي  الضريبية  األرباح 
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
تتحقق  وال  مؤكداً.  تحققها  يصبح  عندما  إال  كأصل  المحتملة  الموجودات  تتحقق  ال 
 - سابقة  ألحداث  نتيجة   - المحتمل  من  يكن  لم  ما  كمطلوبات،  المحتملة  المطلوبات 
التزام  أو  قائم  قانوني  التزام  لسداد  االقتصادية  المصادر  تدفق  المطلوب  من  يكون  أن 

متوقع، ويمكن تقدير هذا االلتزام بشكل موثوق فيه. 

3. المؤسسات ذات األغراض الخاصة

لدى الشركة األم الوسطى ثالث شركات تابعة وهما شركة الجزيرة لإلجارة )JLC( وشركة 
السحاب لتأجير الطائرات – SALC-1( 1( وشركة السحاب لتأجير الطائرات – 2 )SALC-2( وشركة 
السحاب لتأجير الطائرات – SALC-3( 3(، شركات جزر الكايمان، وقد تأسستا برأسمال مصرح 
به بمبلغ 1,000 دوالر أمريكي و50,000 دوالر أمريكي و 50,000 دوالر أمريكي و250 دوالر 
31 ديسمبر  بالكامل كما في  المصدر والمدفوع  المال  رأس  إن  التوالي.  أمريكي على 
دوالر   250 و  أمريكي  دوالر   250 و  أمريكي  دوالر   1 و  أمريكي  دوالر   1,000 يبلغ   2013
أمريكي على التوالي وهو ما يعادل 287 دينار كويتي و 0.276 دينار كويتي و 70 دينار 
كويتي و71 دينار كويتي. إن شركة الجزيرة لإلجارة )JLC( وشركة السحاب لتأجير الطائرات – 
SALC-1( 1( وشركة السحاب لتأجير الطائرات – 2 )SALC-2( وشركة السحاب لتأجير الطائرات 
– SALC-3( 3( هي مؤسسات ذات أغراض خاصة تم تأسيسها لغرض ترتيب تمويل اقتناء 
تم  تمويلي.  إيجار  عقود  بموجب  الوسطى  األم  للشركة  وتأجيرها  والمحركات  الطائرات 
تجميع شركة الجزيرة لإلجارة )JLC( وشركة السحاب لتأجير الطائرات – 1 )SALC-1( وشركة 
السحاب لتأجير الطائرات – SALC( 2-2( وشركة السحاب لتأجير الطائرات – 3 )SALC-3( ضمن 
هذه البيانات المالية المجمعة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 10 )البيانات المالية 

المجمعة(. 
بالتعاون  قامت شركة السحاب للطيران ش.م.م )“المؤتِمن”( بتشكيل “أمانة السحاب” 
وهو  الموتَمن”(  )“المالك   Wells Fargo Bank Northwest National Association مع 
أمانة  إن  األمريكية.  المتحدة  الواليات  في  للقوانين  وفقًا  منظم  وطني  مصرفي  اتحاد 
من  التأكد  وهو  وحيد  لغرض  تأسيسها  تم  خاصة  أغراض  ذات  مؤسسة  هي  السحاب 
األمريكية.  المتحدة  الواليات  الطائرة من خالل مواطن في  القانونية لملكية  المتطلبات 
الدولي  للمعيار  وفقًا  المجمعة  المالية  البيانات  هذه  ضمن  السحاب  أمانة  تجميع  تم 

للتقارير المالية 10 )البيانات المالية المجمعة(.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة - 31 ديسمبر 2013
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تم توزيع االستهالك في بيان الربح أو الخسارة المجمع كما يلي:

20132012

6,333,2025,567,069تكاليف تشغيل 
306,679402,100مصاريف عمومية وإدارية

6,639,8815,969,169

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك( 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة - 31 ديسمبر 2013

5. ودائع
يمثل هذا البند وديعة، مقومة بالدوالر األمريكي، لدى جهة مقرضة لقرض ألجل. كما في 31 ديسمبر 2013 بلغ معدل الفائدة الفعلي 0.095% )31 ديسمبر 2012: %0.095(.

6. الشهرة 
إن 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.
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7. مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

القيمة الدفترية لبند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى تساوي تقريبًا قيمتها العادلة.
إن األرصدة التجارية المدينة القائمة في أقل من 3 أشهر ال تعتبر مستحقة. كما في 31 ديسمبر 2013، لم يمض استحقاق أرصدة تجارية مدينة بمبلغ 320,245 دينار كويتي )31 ديسمبر 
2012: 313,757 دينار كويتي( ولم تنخفض قيمتها. تتعلق هذه بعدد من العمالء المستقلين الذين ال يوجد لهم تاريخ حديث للتعثر. باإلضافة إلى ذلك، إن هذه األرصدة التجارية المدينة 

مضمونة بالكامل بكفاالت بنكية. 

كما في 31 ديسمبر 2013، مضى استحقاق وانخفضت قيمة أرصدة تجارية مدينة بمبلغ 127,390 دينار كويتي )31 ديسمبر 2012: 127,390 دينار كويتي( وقد تم عمل مخصص لكامل 
المبلغ المذكور. إن الفئات األخرى ضمن بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى تتكون بشكل رئيسي من مستحقات من موظفين وهي لم تنقضي فترة استحقاقها ولم تنخفض 

قيمتها.

20132012

447,635441,147أرصدة تجارية مدينة
)127,390()127,390(مخصص االنخفاض في القيمة 

320,245313,757صافي أرصدة تجارية مدينة
498,998613,044دفعات مقدمة

453,241416,430تأمينات
94,99288,589أرصدة مدينة أخرى
24,89643,805موظفون مدينون

1,392,3721,475,625

20132012

490,840601,005الدينار الكويتي
435,218447,485الدوالر األمريكي 

233,333226,014الجنيه المصري
18,25814,573درهم إماراتي

214,723186,548أخرى
1,392,3721,475,625

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك( 

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك( 
إن القيم الدفترية لألرصدة التجارية المدينة للمجموعة مقومة بالعمالت التالية

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة - 31 ديسمبر 2013
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20132012

34,28923,868نقد في الصندوق
13,640,81029,729,850حسابات جارية لدى البنوك

23,311,48013,141,931ودائع ألجل لدى البنوك
36,986,57942,895,649النقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية

6,277,2104,991,949ودائع ألجل لدى البنوك تستحق خالل فترة تزيد عن 3 أشهر
43,263,78947,887,598النقد واألرصدة البنكية 

20132012

24,102,99927,193,893الدينار الكويتي
18,234,34420,077,826الدوالر األمريكي
15,82615,483الدرهم اإلماراتي

910,620600,396أخرى
43,263,78947,887,598

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك( 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة - 31 ديسمبر 2013

8. نقد وأرصدة لدى البنوك

كما في 31 ديسمبر 2013، يتراوح معدل الفائدة الفعلي على الودائع ألجل من 1٫31 % إلى 2.50 % )31 ديسمبر 2012: 0٫47% إلى %2.50(. 

9. رأس المال 
إن رأس المال المصرح به للشركة األم الرئيسية كما في 31 ديسمبر 2013 هو 42,000,000 دينار كويتي )31 ديسمبر 2012: 42,000,000 دينار كويتي( مكونًا من 420,000,000 سهم 
هو  الرئيسية  األم  للشركة  بالكامل  والمدفوع  المصدر  المال  رأس  وكان  الواحد  للسهم  فلس   100 بقيمة  سهم   420,000,000  :2012 ديسمبر   31( الواحد  للسهم  فلس   100 بقيمة 
42,000,000 دينار كويتي مدفوعة نقداً )31 ديسمبر 2012: 24,200,000 دينار كويتي( مكونًا من 420,000,000 سهم بقيمة 100 فلس للسهم الواحد )31 ديسمبر 2012: 242,000,000 

سهم بقيمة 100 فلس للسهم الواحد( 

توزيعات أرباح مقترحة
اقترح مجلس إدارة الشركة األم الرئيسية توزيع أرباح نقدية بقيمة 15 فلس للسهم الواحد على المساهمين، بقيمة تصل إلى 6,300,000 دينار كويتي للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2013 

)31 ديسمبر 2012: الشيء دينار كويتي(، وتخضع لموافقة المساهمين في االجتماع القادم للجمعية العمومية السنوية.

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

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

إن النقد والنقد المعادل مقوم بالعمالت التالية:

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك( 
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11. قروض ألجل 

يتمثل في ثالثة قروض كالتالي:
)1( إن قرض ألجل بمبلغ 79.06 مليون دينار كويتي )31 ديسمبر 2012: 71.11 مليون دينار كويتي( هي قروض ممتازة تم ترتيبها من خالل شركة الجزيرة لإلجارة وشركة السحاب لتأجير 
SALC-3( 3( والمالك المؤتمن. وهي مقومة بالدوالر األمريكي وتمثل المبالغ   – – SALC-2( 2( وشركة السحاب لتأجير الطائرات  SALC-1( 1( وشركة السحاب لتأجير الطائرات   – الطائرات 

المستحقة إلى بنوك محلية وبنوك أوروبية. كما في 31 ديسمبر 2013 تراوح معدل الفائدة الفعلي ما بين 1.91% و 6.52 %
)31 ديسمبر 2012: 1.30% إلى 6.52%(. إن القروض ألجل بضمان رهن من الدرجة األولى على أسهم شركة الجزيرة لإلجارة وشركة السحاب لتأجير الطائرات – 1 )SALC-1( وشركة السحاب 
لتأجير الطائرات – SALC-2( 2( وشركة السحاب لتأجير الطائرات – 3 )SALC-3( ورهن من الدرجة األولى على كل طائرة. تستحق هذه القروض السداد على مدى فترة تصل إلى 28 مايو 2025. 

)2( إن قرض ألجل بمبلغ 4.23 مليون دينار كويتي )31 ديسمبر 2012: 12.66 مليون دينار كويتي( مقوم بالدوالر األمريكي ويمثل المبلغ المستحق لبنك محلي. إن
هذا القرض مضمون بالكامل من قبل الشركة األم الرئيسية. تستحق السداد على مدى فترة تصل إلى 30 يونيو 2014. بلغ معدل الفائدة الفعلي 2.99 % كما في 31 ديسمبر 2013 

)31 ديسمبر 2012: %3.22(.
)3( إن قرض ألجل بمبلغ 18.46 مليون دينار كويتي )31 ديسمبر 2012: 10 مليون دينار كويتي( مقوم بالدينار الكويتي يمثل تسهيالت من بنك محلي. إن هذا القرض بضمان رهن أسهم 

الشركة األم الوسطى. بلغ معدل الفائدة الفعلي 4.2 % كما في 31 ديسمبر 2013 )31 ديسمبر 2012: %4.2(.  

12. دفعة مقدمة من المستأجرين
يمثل هذا البند دفعة مقدمة مستلمة من المستأجرين للصيانة المستقبلية للطائرات المستأجرة، طوال مدة عقد اإليجار التشغيلي وهي تستند بشكل أساسي إلى ساعات الطيران 

الفعلية. 

13. مستحق للبنوك
تتمثل في تسهيالت سحب على المكشوف بدون ضمانات –  بمبلغ 1.05 مليون دوالر أمريكي )2012: 407 ألف دوالر أمريكي( من بنك تجاري محلي. بلغ معدل الفائدة الفعلي 2.24 

% كما في 31 ديسمبر 2013 )31 ديسمبر 2012: %2.47(.

14. دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

20132012

تستحق القروض ألجل كما يلي:
21,215,39817,572,209أقل من سنة 

17,246,33123,571,487أكثر من سنة وأقل من سنتين 
47,754,12640,784,328أكثر من سنتين وأقل من خمس سنوات

15,536,92211,841,252أكثر من خمس سنوات
80,537,37976,197,067
101,752,77793,769,276

20132012

3,233,6075,299,297دائنون تجاريون
3,155,8292,301,753مصاريف مستحقة

1,931,1482,570,525ضريبة مستحقة
816,679688,715مستحقات إجازات الموظفين

83,94480,770أخرى
9,221,20710,941,060

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك( 

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك( 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة - 31 ديسمبر 2013
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15. إيرادات

16. تكاليف التشغيل

20132012

6,302,9876,739,463الدينار الكويتي
1,108,8521,265,147الدوالر األمريكي 
378,501404,227الدرهم اإلماراتي 

35,229442,128اليورو 
1,395,6382,090,095أخرى

9,221,20710,941,060

20132012

55,480,69452,320,446إيرادات ركاب
4,075,3943,734,571إيرادات إضافية

6,002,7176,548,207تأجير
65,558,80562,603,224

20132012

5,209,1405,121,699تكاليف موظفين
6,333,2025,567,069استهالكات

17,669,31918,489,665وقود وصيانة طائرات
5,320,2945,190,136رسوم تحليق وهبوط ومناولة أرضية

489,865515,471تأمين
3,042,8652,691,141 صيانة طائرات مستأجرة

2,913,1852,770,844أخرى
40,977,87040,346,025

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك( 

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك( 

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك( 
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17. مصاريف عمومية وإدارية

بلغ عدد موظفي المجموعة 428 موظف كما في 31 ديسمبر 2013 )31 ديسمبر 2012 – 426 موظف(.

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

19. 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:

20132012

2,076,0581,828,919تكاليف موظفين 
111,489111,202إيجار

265,867215,522أتعاب مهنية واستشارات
103,12783,412مصاريف سفر

792,654767,538تسويق
402,100 306,679استهالكات

338,364 307,006أخرى
3,962,880 3,747,057

20132012

الرصيد
17,10244,236مستحق من أطراف ذات صلة 

20132012

المعامالت
1,788,0882,239,645مبيعات وخدمات 

95,471360,914مصروفات إدارية وتوزيعية

مكافأة اإلدارة العليا
720,153703,442رواتب ومزايا أخرى للموظفين

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك( 

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك( 

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك( 

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك( 
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20132012

16,673,40513,943,379ربح السنة )بالدينار الكويتي(
420,000,000363,419,360المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

39.7038.37ربحية السهم )فلس( – األساسية والمخففة
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20. 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.

21. معلومات القطاع
إن قطاعات التشغيل تشتق إيراداتها بشكل أساسي من تشغيل خدمات طيران المسافرين وتأجير الطائرات والمحركات. إن معلومات القطاع التي يتم تقديمها إلى الرئيس التنفيذي 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 هي كما يلي:

موجودات ومطلوبات القطاع:

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

22. المشتقات
خيارات  إن   ،2013 31 ديسمبر  الفائدة. كما في  خيارات معدالت  باستخدام  المتغيرة  المعدالت  ذات  االلتزامات  الناشئة من  الفائدة  بتغطية جزء من مخاطر معدالت  المجموعة  قامت 
معدالت الفائدة  بإجمالي قيمة اسمية بمبلغ 4,784,416 دينار كويتي )31 ديسمبر 2012: 5,481,227 دينار كويتي( وقيمة عادلة موجبة بمبلغ 53,007 دينار كويتي )31 ديسمبر 2012: 

63,259 دينار كويتي( تم تصنيفها كأداة تحوط في تحوط التدفقات النقدية.

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

خدمات طيران 
المسافرين

تأجير 
خدمات طيران المجموع الطائرات 

المسافرين
تأجير 
المجموع الطائرات

59,556,08814,832,19774,388,28556,055,01815,047,98071,102,998إيرادات القطاع
)8,499,774()8,499,774(-)8,829,480()8,829,480(-ناقص: إيرادات ما بين القطاع
59,556,0886,002,71765,558,80556,055,0186,548,20662,603,224اإليرادات من عمالء خارجيين

13,034,6144,416,34017,450,9548,425,9735,888,88414,314,857ربح  القطاع  قبل االستقطاعات الضريبية

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

خدمات طيران 
المسافرين

تأجير 
خدمات طيران المجموعالطائرات

المسافرين
تأجير 
المجموعالطائرات

27,168,790179,841,177207,009,96735,740,643162,497,894198,238,537مجموع الموجودات

36,543,13094,882,716131,425,84631,400,45593,441,601124,842,056مطلوبات موزعة
15,371,478--777,549--مطلوبات غير موزعة
36,543,13094,882,716132,203,39531,400,45593,441,601140,213,534مجموع المطلوبات

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك( 

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك( 
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23. التزامات محتملة وارتباطات 
قامت المجموعة بإصدار ضمان بنكي لبعض الجهات التنظيمية ولمقدمي خدمات آخرين بمبلغ 2,068,651 دينار كويتي )31 ديسمبر 2012: 2,078,369 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 طائرة واحدة )31 ديسمبر 2012: ثالثة(. إن قائمة األسعار تبلغ تقريبًا 19,749,100 دينار كويتي )31 ديسمبر 2012: 59,083,500 دينار كويتي(. يجب 
أن يتم اقتناء هذه الطائرة على مدى سنة واحدة.

24. إيرادات تأجير تشغيلي
إن الحد األدنى المستقبلي لإليجار المستحق بموجب التأجير التشغيلي يبلغ 30,858,279 دينار كويتي )31 ديسمبر 2012: 36,188,826 دينار كويتي( ويستحق السداد على النحو التالي:

25. إدارة المخاطر المالية
عوامل المخاطر المالية

إن استخدام المجموعة لألدوات المالية يعرضها لمخاطر مالية عدة مثل مخاطر االئتمان، ومخاطر السوق ومخاطر السيولة. تقوم المجموعة بشكل مستمر بمراجعة تعرضها للمخاطر 
المالية وتقوم باإلجراءات الالزمة للحد منها لمستويات مقبولة. تقوم اإلدارة المالية بإدارة مخاطر المجموعة وفقا لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. يقوم 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 
تتمثل في مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغير في معدالت صرف العمالت األجنبية. تزاول المجموعة نشاطها دوليًا مما يعرضها 
الموجودات  المستقبلية،  التجارية  المعامالت  من  األجنبية  العمالت  مخاطر  تنشأ  األمريكي.  الدوالر  رئيسي  وبشكل  عدة  لعمالت  التعرض  عن  الناتجة  األجنبية  العمالت  صرف  لمخاطر 

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. 
تتعرض المجموعة بشكل أساسي لمخاطر العمالت األجنبية كنتيجة ألرباح / خسائر ترجمة موجودات ومطلوبات مقومة بالعمالت األجنبية من مثل المدينون التجاريون 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.

20132012

5,383,0415,375,790أقل من سنة 
20,072,26920,856,118أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

5,402,9699,956,918أكثر من خمس سنوات
30,858,27936,188,826

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك( 
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كما في 31 ديسمبر 2013، إذا انخفض سعر الدينار الكويتي مقابل العمالت الرئيسية األخرى بواقع 5 % مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، فسيكون صافي األثر على الربح / حقوق 
الملكية كما في 31 ديسمبر 2013 مبين أدناه:

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.

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة بالنسبة للمجموعة من الودائع قصيرة األجل والقروض البنكية والقروض ألجل. إن القروض الصادرة بمعدالت فائدة متغيرة تعرض المجموعة لمخاطر معدالت 
2013، فإن قروض  31 ديسمبر  فائدة التدفقات النقدية. أما بالنسبة للقروض الصادرة بمعدالت فائدة ثابتة، فإنها تعرض المجموعة لمخاطر معدالت فائدة القيمة العادلة. كما في 

المجموعة معرضة لمعدالت الفائدة المتغيرة.
المراكز  التمويل، تجديد  إعادة  االعتبار  األخذ بعين  المجموعة بوضع سيناريوهات عدة مع  الفائدة بشكل ديناميكي. وتقوم  بتحليل مدى تعرضها لمخاطر معدالت  المجموعة  تقوم 
الحالية والتمويل البديل. بناًء على هذه السيناريوهات، تقوم المجموعة باحتساب األثر على بيان الربح أو الخسارة 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.
كما في 31 ديسمبر 2013، إذا كانت معدالت الفائدة في ذلك التاريخ أعلى بواقع 50 نقطة أساسية مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، فسيكون ربح السنة أقل بمبلغ 357,542 دينار 

كويتي )31 ديسمبر 2012: 460,619  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:

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.

20132012

3,797,0613,479,883دفعات مقدمة للصيانة
863,830860,803ودائع

893,374862,581مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى باستثناء الدفعات المقدمة
43,229,50047,863,730النقد المعادل

48,783,76553,066,997

األثر على حقوق الملكيةاألثر على الربح

2013201220132012العملة

)2,968,195()4,075,990()3,251,111()3,333,758(الدوالر األمريكي
--)18,709()17,221(الدرهم اإلماراتي

--)75,963()3,610(أخرى
)2,968,195()4,075,990()3,345,783( )3,354,589(صافي األثر

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك( 
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)4( 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 
إدارة الشركة األم  المفتوحة. يقوم مجلس  المراكز السوقية  القدرة على إقفال  ائتمانية ملزمة مع  المجموعة من تسهيالت  التمويل من خالل مبالغ كافية ومناسبة تحصل عليها 

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

26. إدارة مخاطر رأس المال
من أهم أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال تأمين قدرة المجموعة على االستمرار في مزاولة نشاطها لتحقيق عوائد للمساهمين ومنافع لألطراف المعنية األخرى 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 2013، بلغ معدل المديونية 44% )31 ديسمبر 2012: %52(.

كما في 31 ديسمبر 2012
17,882,43124,498,86966,686,05612,903,842قروض ألجل

1,260,448---ودائع تأمين من المستأجرين 
---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
48,304,21224,498,86974,863,87714,164,290

أكثر من 5 سنواتبين 2 و 5 سنواتبين سنة وسنتين أقل من سنة

كما في 31 ديسمبر 2013
23,625,51319,465,63751,981,79516,348,105قروض ألجل

1,513,204---ودائع تأمين من المستأجرين 
---295,250مستحق للبنوك

---9,221,207دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
-9,791,498--دفعة مستلمة من مستأجرين

---2,068,651كفاالت بنكية
35,210,62119,465,63761,773,29317,861,309

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك( 
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27. 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 اإليرادات الشاملة. 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. 

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
سيطرة  عن  بالكامل  تخرج  ال  مؤكدة  غير  مستقبلية  أحداث  أو  حدث  وقوع  عدم  أو  بوقوع  فقط  وجودها  يتأكد  ماضية  أحداث  نتيجة  تنشأ  محتملة  مطلوبات  هي  الطارئة  المطلوبات 
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.
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األرباح الصافية )مليون د.ك(

اإليرادات )مليون د.ك(

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

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، الشيخ 
صباح األحمد الصباح )رئيس الوزراء 

آنذاك( يطلق رسميًا عمليات 
تشغيل شركة طيران الجزيرة

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 
 A320 طيران الجزيرة تتسلم طائرتها الثالثة من طراز إيرباص

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-نوفمبر-06 
طيران الجزيرة تنقل أكثر من 600 ألف راكب في 2006

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 طلبيتها لطائرات من طراز 

إيرباص A320 إلى ست خالل معرض دبي 
للطيران وتوقع اتفاقية مع »لوفتهانزا 

تكنيك« لتقديم خدمات الهندسة والصيانة

11-سبتمبر-04 
وزارة التجارة تصدر الترخيص التجاري لطيران 

الجزيرة

10-نوفمبر-04 
طيران الجزيرة تحصل على شهادة ناقل 
جوي )AOC( من اإلدارة العامة للطيران 

المدني

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

A320 طائرات من طراز إيرباص

طيران الجزيرة تحصل
على موافقة التشغيل
من  الحكومة الكويتية

16

12

8

4

-4

-8

-12

 أبرز المحطات في تاريخ مجموعة
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29-يناير-07 
طيران الجزيرة تتسلم طائرتها 

 A320 الخامسة من طراز إيرباص
الجديدة كليًا

15-أبريل-07 
طيران الجزيرة تحقق 2.5 مليون دينار 

كويتي في 2006

18-يونيو-07 
طيران الجزيرة تطلب شراء أربعة 

 A320 طائرات جديدة من طراز إيرباص
في معرض باريس الجوي

28-أكتوبر-07 
طيران الجزيرة تعلن عن تسيير رحالت 

قريبًا إلى جدة والرياض

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

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 

 Navitaire New Skies( أحدث المعايير
)3.0

20-يونيو-09 
طيران الجزيرة تتسلم طائرتها العاشرة من 

طراز إيرباص A320 الجديدة كليًا

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 

A320 طائرات من طراز 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 الحصص التشغيلية في 

الكويت 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

06-سبتمبر-09 
طيران الجزيرة تصنف كأكبر مشغل 

في مطار الكويت من حيث عدد 
المسافرين

06-سبتمبر-09 
طيران الجزيرة تطلق “الجزيرة لرجال 

األعمال”

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

01-نوفمبر-07 
طيران الجزيرة تستكمل إصدار حقوق 

شراء األسهم وتزيد رأسمالها إلى 20 
مليون دينار كويتي

27-ديسمبر-07 
طيران الجزيرة تتسلم طائرتها 

 A320 السادسة من طراز إيرباص
الجديدة كليًا

31-ديسمبر-07 
طيران الجزيرة تنقل 1.2 مليون مسافر 

في 2007
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02-فبراير-11 
طيران الجزيرة تستحوذ في 2010 على 

أكبر حصص تشغيلية على الخطوط التي 
تخدمها

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 على 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

4-مارس-12 
طيران الجزيرة تتسلم الطائرة الثانية عشر 

A320 من طراز إيرباص

15-مارس-12 
إطالق تطبيقات أندرويد و iOS للحجوزات 

المحلّية

15-أبريل-12 
إطالق رحالت متواصلة بين الكويت ومدينة 
النجف العراقية، في أول خدمة تجارية بين 

البلدين منذ 22 عامًا

20-يناير-13 
مجموعة طيران الجزيرة تستكمل اكتتابها 
الخاص الذي طرح  178مليون سهم لزيادة 

رأسمالها إلى 42 مليون دينار كويتي. وكان 
االكتتاب قد فاق الحد المطروح بـ 2.25 أضعاف

6-فبراير-13
مجموعة طيران الجزيرة تحقق أفضل نتائج 

سنوية لها حتى عام 2012، حيث بلغت األرباح 
13.9مليون دينار كويتي

24-أبريل-13
مجموعة طيران الجزيرة تعلن عن أفضل أداء 

لها لفترة ربع أول، حيث بلغت األرباح 3.6 مليون 
دينار كويتي

15-مايو-13
يضم سوق الكويت لألوراق المالية "طيران 

الجزيرة" ألول مرة إلى مؤشر "كويت 15" الذي 
يهدف إلى قياس األداء الحقيقي للسوق من 

خالل أكبر 15 شركة كويتية مدرجة

1-يونيو-13
طيران الجزيرة تتسّلم الطائرة الثالثة عشر

A320 من طراز إيرباص

16-يونيو-13
مجموعة طيران الجزيرة تبرم صفقة لتمويل 

ثالث طائرات بقيمة 90 مليون دوالر أمريكي مع 
بنك الكويت الوطني والبنك األلماني "دي في 

بي - اس إي"

30-يوليو-13
مجموعة طيران الجزيرة تعلن عن أفضل أداء لها 

لفترة نصف أول، حيث بلغت األرباح 7.5 مليون 
دينار كويتي

27-أكتوبر-13
طيران الجزيرة تطلق رحالت بين الكويت ومطار آل 

مكتوم الدولي الجديد في دبي ورلد سنترال

28-أكتوبر-13
مجموعة طيران الجزيرة تعلن عن أفضل أداء لها 

لفترة أول تسعة أشهر من العام، حيث بلغت 
األرباح 14.1 مليون دينار كويتي

1-نوفمبر-13
طيران الجزيرة تتسّلم الطائرة الرابعة عشر من 

A320 طراز إيرباص

20-نوفمبر-13
شركة "سحاب لتأجير الطائرات" تؤجر طائرة من 

طراز إيرباص A320 لطيران ناس السعودية

1-مايو-12 
تواصل كسر الرقم القياسي لإليرادات في عام 

2011 وإصدار أسهم مجانية للمساهمين

10-يونيو-12 
طرح Kiosk تسجيل الدخول الذاتي في مطار 

الكويت الدولي كأول شركة طيران تقدم خدمة
تسجيل الدخول الذاتي في المطار

31-ديسمبر-12 
الفوز بلقب أفضل شركة طيران في العالم 

 FlightStats في جدول مواعيد الرحالت بحسب
األمريكية المتخصصة في الرحالت العالمية

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 
 A320 إيرباص

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


