تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع.
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي

لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع"( .الشركة األم") وشركاتها التابعة
(يشار إليها معا ً بـ"المجموعة") ،والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  30سبتمبر  2020وبيانات الدخل والدخل
الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات المالية
المجمعة ،بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ،أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة ،من جميع النواحي المادية ،عن المركز المالي المجمع
للمجموعة كما في  30سبتمبر  2020وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير
الدولية للتقارير المالية.

أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية .إن مسؤولياتنا طبقا ً لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا في
قسم "مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة" .ونحن مستقلون عن المجموعة وفقا ً لميثاق األخالقيات
المهنية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك المعايير الدولية لالستقاللية) (ميثاق المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية
للمحاسبين) .وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية وفقا ً لميثاق المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين .وإننا نعتقد
أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية ،في تقديرنا المهني ،هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة للسنة
الحالية .وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي منفصل حول هذه
األمور .فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق وكيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.
لقد قمنا بالوفاء بمسئولياتنا المبينة في تقريرنا في قسم "مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة" ،بما في
ذلك ما يتعلق بتلك األمور .وبالتالي ،تتضمن أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ اإلجراءات المحددة بما يتوافق مع تقييمنا لمخاطر
األخطاء المادية في البيان ات المالية المجمعة .إن نتائج اجراءات أعمال التدقيق التي قمنا بها ،بما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفيذها
لمعالجة األمور الواردة أدناه ،تطرح أساسا ً يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية المجمعة المرفقة.
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انخفاض قيمة الطائرات والمحركات

كما في  30سبتمبر  ،2020تم إدراج الطائرات والمحركات بمبلغ  1,161,087,214دينار كويتي كما هو مفصح عنه في
اإليضاح رقم  .4إن اختبار انخفاض القيمة للطائرات والمحركات الذي تم إجراؤه من قبل اإلدارة يمثل أمراً جوهريا ً ألعمال
التدقيق التي قمنا بها نظرا ً لحجم القيمة الدفترية للموجودات والتقديرات المتضمنة في تقييمنا للمبالغ الممكن استردادها للطائرات
والمحركات والتي تستند إلى القيمة أثناء االستخدام أو القيمة العادلة ناقصا ً التكاليف حتى البيع .إن أساس القيمة أثناء االستخدام
يمثل أمرا ً معقداً ويتطلب اتخاذ أحكاما ً جوهرية من قبل اإلدارة مثل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ومتغيرات معدالت الخصم
التي تتضمن المعدل الخالي من المخاطر وعالوة مخاطر األسهم ومقياس حساسية األوراق المالية في قطاع األعمال ذي الصلة
وتقدير تكلفة الدين استناداً إلى إجمالي أرصدة الدين /حقوق الملكية لدى المجموعة .تستند القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع إلى
النماذج التي تطبقها اإلدارة باستخدام التقارير المنشورة لقيمة الطائرات .تتضمن التقارير المنشورة لقيمة الطائرات قيمة الطائرات
خالل السنة الحالية مع مراعاة طراز كل طائرة وتاريخ تصنيعها .ولذلك ،قمنا بتحديد اختبار انخفاض قيمة الطائرات والمحركات
كأحد أمور التدقيق الرئيسية.
تضمنت إجراءات تدقيقنا لتقييم اختبار انخفاض القيمة للطائرات والمحركات ما يلي:









تقييم معرفة إدارة المجموعة ومدى خبرتها في إجراء تقييم انخفاض القيمة؛
تقييم االفتراضات والمنهجيات األساسية المستخدمة من قبل اإلدارة والتحقق منها؛
تقييم مدى مالئمة أسلوب التقييم المستخدم وتقييم االفتراضات الرئيسية المطبقة من قبل اإلدارة في تحديد القيمة العادلة ناقصا ً
التكاليف حتى البيع والتي تتضمن مطابقة القيمة العادلة بالتقارير المنشورة عن قيم الطائرات؛
تقييم مدى مالئمة معدالت الخصم المستخدمة من قبل اإلدارة لتحديد القيمة أثناء االستخدام باالستعانة بالمتخصصين الداخليين
لدينا وذلك من خالل الرجوع إلى البيانات المتاحة من المصادر الخارجية مع األخذ في االعتبار العائد على استثمار األصول
اإلقليمية وتلك المرتبطة بقطاع األعمال؛
تقييم مدى معقولية التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة استنادا ً إلى اتفاقية عقد التأجير الحديثة لكل طائرة وإيرادات التأجير
المتعلقة بها  ،مع مراعاة التغيرات المتوقعة في معدالت إيجار عقود التأجير المستقبلية نتيجة للتأثير الناتج عن تفشي فيروس
كوفيد.19-
مقارنة االفتراضات المطبقة في تقييمات انخفاض القيمة للسنة السابقة بالنتائج الفعلية للسنة الحالية والتحقق من أي تفاوت
جوهري تم تحديده مع مراعاة التأثير على تقييمات انخفاض القيمة للسنة الحالية.
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أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
خسائر االئتمان المتوقعة لألرصدة المدينة

كما في  30سبتمبر  ،2020بلغت قيمة األرصدة المدينة  54,915,847دينار كويتي (باستثناء المدفوعات مقدما ً والدفعات مقدماً)
بالصافي بعد خسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ  21,646,630دينار كويتي كما هو مفصح عنه باإليضاح .20.1
تطبق المجموعة طريقة مبسطة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة لألرصدة المدينة عن طريق إعداد مصفوفة مخصصات
تستند إلى الخبرة السابقة بخسائر االئتمان مع تعديلها بما يعكس العوامل المستقبلية المرتبطة بالمدينين والبيئة االقتصادية التي يعمل
فيها كل مدين .تستند معدالت المخصصات إلى عدد أيام التأخر في السداد المسجلة لمجموعات قطاعات العمالء المختلفة ذات
أنماط الخسائر المتماثلة.
نظراً ألهمية األرصدة المدينة ودرجة التعقيد المرتبطة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة لها ،يعتبر هذا األمر أحد أمور التدقيق
الرئيسية.
تضمنت إجراءات تدقيقنا عدة إجراءات من بينها ما يلي:





لقد قمنا بتقييم مدى معقولية االفتراضات المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة عن طريق مقارنتها بالبيانات
السابقة المعدلة بما يعكس ظروف السوق الحالية والمعلومات المستقبلية.
لقد قمنا بإجراءات موضوعية على أساسها تم اختيار عينة للتحقق من مدى استيفاء ودقة المعلومات المدرجة في تقرير تقادم
أرصدة المدينين.
إضافة إلى ذلك ،قمنا على أساس العينات بالتحقق من أنماط السداد السابقة للعمالء وما إذا كان قد تم استالم أي مدفوعات
الحقا ً لنهاية السنة حتى تاريخ استكمال إجراءات تدقيقنا ،وذلك لغرض تقييم مدى مالئمة األحكام الموضوعة من قبل اإلدارة.
لقد قمنا ب التحقق من مدى كفاية اإلفصاحات المقدمة من قبل المجموعة ضمن اإليضاح  20.1حول البيانات المالية المجمعة
فيما يتعلق بخسائر االئتمان المتوقعة وتقييم اإلدارة لمخاطر االئتمان ومدى تجاوبها مع مثل هذه المخاطر.

معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2020

إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى .يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير السنوي
للمجموعة لسنة  2020بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات حولها .لقد حصلنا على تقرير مجلس إدارة
الشركة األم ،قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات ،ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي للمجموعة لسنة  2020بعد
تاريخ تقرير مراقب الحسابات.
إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي شكل من أشكال التأكيد حولها.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ،فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المبينة أعاله وتحديد ما إذا كانت
غير متوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية بشأنها.
وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرى ،استناداً إلى األعمال التي قمنا بها على المعلومات األخرى
والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات ،فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا .ليس لدينا ما يستوجب
إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.
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مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة

إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن
أدوات الرقابة الداخلية التي تراها ا إلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن
الغش أو الخطأ.

عند إعداد البيانات المالية المجمعة ،تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية
مع اإلفصاح ،متى كان ذلك مناسبا ً ،عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم
اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء.
يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة

إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش
أو الخطأ ،وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد ،إال أنه
ال يضمن أن عملية التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائما ً باكتشاف األخطاء المادية في حال وجودها .وقد تنشأ
األخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات
االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.
كجزء من التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية ،اتخذنا أحكاما ً مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق .كما قمنا بما
يلي:







تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ
إجراءات التدقيق المالئمة لتلك المخاطر ،وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا.
إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد
يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.
فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء
الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.
تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل
اإلدارة.
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مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)






التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام ،استناداً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا
عليها ،بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير شكا ً جوهريا ً حول قدرة
المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية .وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي ،يجب علينا أن
نأخذ بعين االعتبار ،في تقرير مراقب الحسابات ،اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في حالة
عدم مالئمة اإلفصاحات .تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات .على
الرغم من ذلك ،قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ
االستمرارية.
تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت
البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.
الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي
حول البيانات المالية المجمعة .ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة
ونتحمل المسؤولية فقط عن رأي التدقيق.

إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة
بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.
نزود أيضا ً المسؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية ،ونبلغهم أيضا ً
بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من المحتمل أن تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى التدابير ذات
الصلة ،متى كان ذلك مناسبا ً.
ومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها ،نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات
المالية المجمعة للسنة الحالية ،ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية .إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقب الحسابات
الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو ،في أحوال نادرة جداً ،عندما نتوصل إلى أن أمرا ما
يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب
العامة له.

5

تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
في رأينا أيضا ً أن الشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة
الشركة األم فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر .وأننا قد حصلنا على كافة المعلومات
واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق ،كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها
قانون الشركات رقم  1لسنة  2016والتعديالت الالحقة له ،والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها ،وعقد التأسيس والنظام
األساسي للشركة األم والتعديالت الالحقة لهما ،وأنه قد أجري الجرد وفقا ً لألصول المرعية .حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم
تقع مخالفات لقانون الشركات رقم  1لسنة  2016والتعديالت الالحقة له ،والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها ،أو لعقد التأسيس
وللنظام األساسي للشركة األم والتعديالت الالحقة لهما ،خالل السنة المنتهية في  30سبتمبر  2020على وجه قد يكون له تأثيرا ً
ماديا ً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.
كما نفيد بأنه ،خالل تدقيقنا ،لم يرد إلى علمنا أية مخالفات مادية ألحكام القانون رقم  7لسنة  2010بشأن هيئة أسواق المال
والتعليمات المتعلقة به خالل السنة المنتهية في  30سبتمبر  2020والتي قد يكون لها تأثيراً ماديا ً على نشاط الشركة األم أو
مركزها المالي.

بدر عادل العبدالجادر
سجل مراقبي الحسابات رقم  207فئة أ
إرنست ويونغ
العيبان والعصيمي وشركاهم
 20ديسمبر 2020
الكويت

6

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
إﯾﻀﺎﺣﺎت

إﯾﺮادات ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ
إﯾﺮادات ﻣﺮاﺑﺤﺔ
رﺑﺢ ﺑﯿﻊ طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات
إﯾﺮادات أﺧﺮى
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻮظﻔﯿﻦ
اﺳﺘﮭﻼك
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات

4

4
4

ﻣﺨﺼﺺ إﻋﺎدة ﺗﺄﺟﯿﺮ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺸﻐﯿﻞ أﺧﺮى
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻷرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ

12
6

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

115,428,890
481,160
1,430,140
2,020,411
)(2,266,617
)(48,070,147
)(21,830,746

104,432,913
799,637
7,828,392
657,810
)(3,104,503
)(47,833,447
)(472,155

)(3,196,390
)(5,416,607
)(11,120,812
)(37,079,787

)(5,724,894
)(8,826,226
)(28,708,231

──────────

──────────

)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺿﺮﯾﺒﺔ دﻋﻢ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺰﻛﺎة وﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

)(9,620,505

19,049,296

ﺣﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺿﺮﯾﺒﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
اﻟﺰﻛﺎة
ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

)(102,848
)(41,139
)(24,000

)(171,444
)(688,906
)(275,563
)(217,000

17

──────────

)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

)(9,788,492

)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻔﺔ

3

إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  23ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
8

──────────

17,696,383

══════════

══════════

══════════

══════════

) (10.28ﻓﻠﺲ

 18.59ﻓﻠﺲ

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

)(9,788,492

──────────

إﯾﺮادات ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى:

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
17,696,383

──────────

ﺑﻨﻮد ﻟﻦ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً إﻟﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

2,181,643

إﯾﺮادات ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺴﻨﺔ

2,181,643

إﺟﻤﺎﻟﻲ )اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ( اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ

)(7,606,849

──────────
──────────

══════════

إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  23ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
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969,515

──────────

969,515

──────────

18,665,898

══════════

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺑﯿﺎن اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019
ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ
إﯾﺮادات ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺴﻨﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ )إﯾﻀﺎح (8
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ  2018ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ إدراﺟﮫ )ﻣﺪﻗﻖ(
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 9
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ ) 2018ﻣﻌﺎد إدراﺟﮫ(
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
إﯾﺮادات ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺴﻨﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ )إﯾﻀﺎح (8
ﺗﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹﺟﺒﺎري )إﯾﻀﺎح (9
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019

رأس
اﻟﻤﺎل
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻋﻼوة
إﺻﺪار أﺳﮭﻢ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﺣﺘﯿﺎطﻲ
إﺟﺒﺎري
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﺣﺘﯿﺎطﻲ
ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أرﺑﺎح
ﻣﺮﺣﻠﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

95,209,348
────────
────────
95,209,348
════════

17,829,167
────────
────────
17,829,167
════════

29,571,005
────────
────────
29,571,005
════════

14,929,164
2,181,643
────────
2,181,643
────────
17,110,807
════════

161,711,950
)(9,788,492
────────
)(9,788,492
)(7,616,748
────────
144,306,710
════════

319,250,634
)(9,788,492
2,181,643
────────
)(7,606,849
)(7,616,748
────────
304,027,037
════════

95,209,348
────────
95,209,348
────────
────────
95,209,348
════════

17,829,167
────────
17,829,167
────────
────────
17,829,167
════════

27,666,075
────────
27,666,075
────────
1,904,930
────────
29,571,005
════════

13,959,649
────────
13,959,649
969,515
────────
969,515
────────
14,929,164
════════

156,759,199
)(1,317,767
────────
155,441,432
17,696,383
────────
17,696,383
)(9,520,935
)(1,904,930
────────
161,711,950
════════

311,423,438
)(1,317,767
────────
310,105,671
17,696,383
969,515
────────
18,665,898
)(9,520,935
────────
319,250,634
════════

إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  23ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

ﺑﯿﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ )ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺼﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ:
اﺳﺘﮭﻼك
ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات
إﯾﺮادات ﻣﺮاﺑﺤﺔ
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ
ﻣﺨﺼﺺ إﻋﺎدة ﺗﺄﺟﯿﺮ
رﺑﺢ ﺑﯿﻊ طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات

إﯾﻀﺎﺣﺎت

4
4

4

اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ:
ﻣﺪﯾﻨﻮن
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺻﯿﺎﻧﺔ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

)(9,788,492

17,696,383

48,070,147
21,830,746
)(481,160
37,079,787
11,120,812
3,196,390
)(1,430,140

47,833,447
472,155
)(799,637
28,708,231
8,826,226
)(7,828,392

───────────

───────────

109,598,090

94,908,413

)(2,224,039
)(1,560,848
7,872,561

)(10,020,109
998,771
8,294,635

───────────

اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ

113,685,764
)(36,245,145
───────────

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺷﺮاء طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﺑﯿﻊ طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات
دﻓﻌﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً ﻟﺸﺮاء طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات
إﯾﺮادات ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ

4
5

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﺳﺪاد ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ

8

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
ﺻﺎﻓﻲ )اﻟﻨﻘﺺ( اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  23ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
1

اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
إن ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع) .أﻻﻓﻜﻮ( )"اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم"( ھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻛﻮﯾﺘﯿﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ
وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  21ﻣﺎرس  .2000وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺷﺮاء اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ،وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت إدارة اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان،
وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ أو اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان،
وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺷﺮاء اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺑﺼﻮرة ﻛﻠﯿﺔ أو ﺟﺰﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺎت اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ وﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ،وﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وطﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان اﻟﺮاﻏﺒﺔ
ﺑﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت ،وﻣﺴﺎﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان ﻓﻲ ﺗﺴﻮﯾﻖ طﺎﺋﺮاﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ واﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان ،واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﯿﺮان ،واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺼﻮرة ﻛﻠﯿﺔ أو ﺟﺰﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت وﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ
واﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ،إدارة واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﯾﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ واﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة
أﻋﻼه ،وﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم أن ﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ أو أن ﺗﺸﺘﺮك ﺑﺄي وﺟﮫ ﻣﻊ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺰاول أﻋﻤﺎﻻ ﺷﺒﯿﮭﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﮭﺎ أو
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺎوﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻏﺮاﺿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ أو ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﻟﮭﺎ أن ﺗﻨﺸﺊ أو ﺗﺸﺎرك أو ﺗﺸﺘﺮي ھﺬه اﻟﮭﯿﺌﺎت أو أن
ﺗﻠﺤﻘﮭﺎ ﺑﮭﺎ.
وﺗﻤﺎرس اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .إن ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﻤﺴﺠﻞ ھﻮ ﻣﻠﺤﻖ
ﻣﺒﻨﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ – اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ – ﺷﺎرع ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺣﻤﺪ اﻟﺼﻘﺮ ،اﻟﻤﺮﻗﺎب – اﻟﻜﻮﯾﺖ.
إن أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ.
إن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ھﻲ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ ﻟﺒﯿﺖ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ ش.م.ك.ع") .اﻟﺒﻨﻚ"( وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ش.م.خ..
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت وأرﺻﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم واﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
)"اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ"( اﻟﺘﻲ ﯾﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻌﺎ ً ﺑـ )"اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ"( .إن ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﯾﺘﻢ
إﺑﺮاﻣﮭﺎ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﻻﻓﻜﻮ وھﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻻﻓﻜﻮ.
ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2020وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ
 20دﯾﺴﻤﺒﺮ  2020وﯾﺘﻢ إﺻﺪارھﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم .وﻟﺪى اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺑﻌﺪ إﺻﺪارھﺎ.

2

أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات

2.1

أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد
ً
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺪوﻟﯿﺔ.
ﯾﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ.
إن اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم ھﻲ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ .وﻗﺪ ﺗﻢ ﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ.

2.2

اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎﺣﺎت
إن اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺬﻛﻮر أدﻧﺎه:
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﻔﺴﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪة وﻣﻌﺪﻟﺔ
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻷول ﻣﺮة ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ
.2019
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ طﺒﯿﻌﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﻞ ﻣﻌﯿﺎر ﺟﺪﯾﺪ وﺗﻌﺪﯾﻞ:
ﺗﺴﺮي اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻷﺧﺮى ﻷول ﻣﺮة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2020وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻷي ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ أو ﺗﻔﺴﯿﺮات أو ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺻﺎدرة
وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺮ ﺑﻌﺪ.
12

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
2

أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات )ﺗﺘﻤﺔ(

2.2

اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎﺣﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﻔﺴﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪة وﻣﻌﺪﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ " 16ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ"
ﯾﺤﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  16ﻣﺤﻞ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  17ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  - 4ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﯿﺮ ،وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺪاﺋﻤﺔ  - 15ﻋﻘﻮد
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ  -اﻟﺤﻮاﻓﺰ ،وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺪاﺋﻤﺔ  - 27ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺟﻮھﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻌﻘﺪ
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .ﯾﺤﺪد اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﺒﺎدئ اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﯿﺎس واﻟﻌﺮض واﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ وﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج ﻣﻮازﻧﺔ ﻓﺮدي.
إن طﺮﯾﻘﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  16ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرة ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  ،17ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺆﺟﺮون ﻓﻲ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﺎدئ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ
ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  17إﻣﺎ إﻟﻰ ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ أو ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 16
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺆﺟﺮ.
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  16ﺑﻮاﺳﻄﺔ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ
إﻋﺎدة إدراج اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻓﻲ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ  .2019اﺧﺘﺎرت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﺮر اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻛﻌﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺪوﻟﻲ  17وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  4ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ .ﻛﻤﺎ اﺧﺘﺎرت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ إﻋﻔﺎءات اﻻﻋﺘﺮاف ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء ﻟﻤﺪة  12ﺷﮭﺮاً أو أﻗﻞ وﻻ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﯿﺎر اﻟﺸﺮاء )"ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ"( وﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ )"ﻣﻮﺟﻮدات
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ"(.
إن ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  16ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ .2019
طﺒﯿﻌﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 16
ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،16ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ )ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ( ﺑﺘﺼﻨﯿﻒ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء اﻣﺎ ﻛﻌﻘﺪ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ أو ﻛﻌﻘﺪ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ.
ﺗﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﻘﺪ ﻛﻌﻘﺪ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ إﻟﻰ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ؛ وإﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ ﻛﻌﻘﺪ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ .وﺗﻢ رﺳﻤﻠﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة )اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻛﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ( وﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﺰام ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ،ﻟﻢ ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ
اﻻﺻﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ وﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت إﯾﺠﺎر ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى ﻓﺘﺮة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ.
ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،16ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ طﺮﯾﻘﺔ ﻓﺮدﯾﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎس واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ھﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ وﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻘﯿﻤﺔ ،ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻟﺘﺴﺪﯾﺪ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ وﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻖ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﺟﻮدات ذات اﻟﺼﻠﺔ.
ﻛﻤﺎ طﺒﻘﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺒﺮرات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﯿﺚ:






اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ ﻓﺮدي وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻄﺒﯿﻘﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ذات اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺼﻮرة
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﻟﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ذات ﺷﺮوط ﻣﺠﺤﻔﺔ واﻟﺬي ﺗﻢ إﺟﺮاؤه ﻣﺒﺎﺷﺮةً ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ إﻋﻔﺎءات ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ذات ﻣﺪة ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺧﻼل  12ﺷﮭﺮاً ﻣﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ.
اﺳﺘﺒﻌﺪت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﯿﺎس ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ.
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹدراك اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺷﺘﻤﺎل اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﯿﺎرات ﺑﻤﺪ أﺟﻞ أو إﻧﮭﺎء
ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ.

ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  16أي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
2

أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات )ﺗﺘﻤﺔ(

2.3

اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺴﯿﺎﺳﺘﮭﺎ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻄﺎﺋﺮاﺗﮭﺎ وﻣﺤﺮﻛﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ .وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ  2019ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮاﺗﮭﺎ ﻟﻸﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻄﺎﺋﺮاﺗﮭﺎ وﻣﺤﺮﻛﺎﺗﮭﺎ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﻮردھﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي  -طﺎﺋﺮات ﻛﺒﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ( ﻟﻜﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ .ﺗﻢ زﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﻮردھﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي
 طﺎﺋﺮات ﻛﺒﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ( اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪر ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ  20ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ  25ﺳﻨﺔ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت ﻣﻦ  %20ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء )ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻞ( إﻟﻰ  %15ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء
)ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻞ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﻮردھﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي  -طﺎﺋﺮات ﻛﺒﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ واﻟﺘﻲ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ ﻗﯿﻤﺔ ﺗﺨﺮﯾﺪﯾﺔ.
أدى ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺬا اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2020ﺑﻤﺒﻠﻎ
 9,506,319دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ،واﻧﺨﻔﺎض ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  9,401,711دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ واﻧﺨﻔﺎض رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
واﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  9.87ﻓﻠﺲ.

2.4

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺻﺎدرة وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺴﺮ ﺑﻌﺪ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺼﺎدرة وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺮ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻﺪار اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﻌﺘﺰم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﺳﺎرﯾﺔ ﻣﺘﻰ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ.

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :3ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻷﻋﻤﺎل
أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ  2018ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮارد ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :3دﻣﺞ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﮭﺪف ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﯾﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ أو اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ أﻋﻤﺎﻻً أم ﻻ .ﺗﻮﺿﺢ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
ﻟﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﺪال أي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﻗﺼﺔ وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أﯾﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ إرﺷﺎدات
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﺗﻤﺜﻞ أﻋﻤﺎﻻً ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﯿﯿﻖ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﺧﺘﺒﺎرا اﺧﺘﯿﺎرﯾﺎ ﻟﻤﺪى ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺻﺎﺣﺒﺖ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻮﺿﯿﺤﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة.
ﻧﻈﺮاً ﻷن اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺗﺴﺮي ﺑﺘﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أو اﻷﺣﺪاث اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻷول
ﻣﺮة ،ﻟﻦ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت.

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  1وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :8ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ

أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ  2018ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  1ﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ،
وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  8اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻷﺧﻄﺎء ﻟﻜﻲ ﯾﺘﻔﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ
"اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ" ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﺘﻀﺢ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ .وﯾﺸﯿﺮ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﺪﯾﺪ إﻟﻰ أن "اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﺣﺬﻓﮭﺎ أو ﻋﺪم ﺻﺤﺘﮭﺎ أو إﺧﻔﺎﺋﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ أن ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﻨﺎ ًء
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻐﺮض اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وھﻮ ﻋﺮض
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻋﺪادھﺎ".
ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
2.5

أﺳﺎس اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﯾﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻌﺎ ً ﺑــ "اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ"( ﻛﻤﺎ ﻓﻲ 30
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  .2020ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ أو ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺣﻘﻮق ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪات ﻣﺘﻐﯿﺮة ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ وﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ.
وﺑﺼﻮرة ﻣﺤﺪدة ،ﺗﺴﯿﻄﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:




ﺳﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ )أي اﻟﺤﻘـﻮق اﻟﺤﺎﻟﯿـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻤﻨﺤﮭـﺎ اﻟﻘـﺪرة اﻟﺤﺎﻟﯿـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻮﺟﯿـﮫ اﻷﻧﺸـﻄﺔ ذات اﻟﺼـﻠﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ(
ﺗﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ أو ﺣﻘﻮق ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪات ﻣﺘﻐﯿﺮة ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪاﺗﮭﺎ
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

أﺳﺎس اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ،ھﻨﺎك اﻓﺘﺮاض ﺑﺄن أﻏﻠﺒﯿﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة .وﻟﺪﻋﻢ ھﺬا اﻻﻓﺘﺮاض وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺘﻔﻆ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ أﻏﻠﺒﯿﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ أو ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ،ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻈﺮوف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ:




اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻊ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻷﺻﻮات اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻷﺧﺮى
ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻈﺮوف ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ
وﺟﻮد ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻞ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة .ﯾﺒﺪأ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﺘﻮﻗﻒ ھﺬه اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ .وﯾﺘﻢ إدراج
اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ أو ﺑﯿﻌﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
إن ﻛﻞ ﺑﻨﺪ ﻓﻲ ﺑﯿﺎﻧﻲ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﺠﻤﻌﯿﻦ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة
ﺣﺘﻰ إن أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ رﺻﯿﺪ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة.
ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﯾﺘﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
واﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ،دون ﻓﻘﺪ اﻟﺴﯿﻄﺮة ،ﻛﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻓﻘﺪت
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ذات اﻟﺼﻠﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﮭﺮة( واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻟﺤﺼﺺ
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة وﺑﻨﻮد ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻢ إدراج أي أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ .وﯾﺘﻢ إدراج
أي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
وﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ إﯾﻀﺎح  ،1ﺗﺘﻢ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن وﻗﺒﺮص وأﯾﺮﻟﻨﺪا واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ودﯾﻼوﯾﺮ )اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ( واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺪرج ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ
ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2020

اﻻﺳﻢ
اوﺳﺒﺮي اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات )ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ(
اوﺳﺒﺮي اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات )ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ(
اوﺳﺒﺮي اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات )ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ(
اوﺳﺒﺮي اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات )ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ(
اوﺳﺒﺮي اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات )ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮ(
اوﺳﺒﺮي اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات )ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ(
اوﺳﺒﺮي اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات )واﺣﺪ وﻋﺸﺮون(
اوﺳﺒﺮي اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات )اﺛﻨﺎن وﻋﺸﺮون(
اوﺳﺒﺮي اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات )ﺛﻼﺛﺔ وﻋﺸﺮون(
اوﺳﺒﺮي اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات )أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮون(

ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ

رأس اﻟﻤﺎل
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ/
ﯾﻮرو/ﺟﻨﯿﮫ
اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ

ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن

 2دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن

 2دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن

 2دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن

 2دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن

 2دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن

 2دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن

 2دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن

 2دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن

 2دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن

 2دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
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2.5

أﺳﺎس اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ

رأس اﻟﻤﺎل
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ/
ﯾﻮرو/ﺟﻨﯿﮫ
اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ

اﻟﻤﻨﺼﻮرﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن

 2دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ﻗﺮطﺒﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻻﻓﻜﻮ ﻗﺒﺮص ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات
اﻟﻤﺤﺪودة
اﻻﻓﻜﻮ اﯾﺮﻟﻨﺪا )اﺛﻨﺎن( ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺤﺪودة
اﻻﻓﻜﻮ اﯾﺮﻟﻨﺪا )ﺛﻼﺛﺔ( ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺤﺪودة
اﻻﻓﻜﻮ )واﺣﺪ( ش.ش.و.
اﻟﻤﺤﺪودة
اﻻﻓﻜﻮ )اﺛﻨﺎن( ش.ش.و.
اﻟﻤﺤﺪودة
اﻻﻓﻜﻮ )واﺣﺪ( ﻟﻠﻄﯿﺮان
ش.ش.و .اﻟﻤﺤﺪودة
أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮات
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪدة اﻟﻨﺸﺎط
اﻻﻓﻜﻮ اﯾﺮﻟﻨﺪا )ﺧﻤﺴﺔ( ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺤﺪودة
ﺳﻠﻮى ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات )واﺣﺪ(
اﻟﻤﺤﺪودة
ﻓﻨﻄﺎس ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة )واﺣﺪ(
اﻟﻤﺤﺪودة
ﻓﻨﻄﺎس ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة )اﺛﻨﺎن( اﻟﻤﺤﺪودة
ﻓﻨﻄﺎس ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة )ﺛﻼﺛﺔ( اﻟﻤﺤﺪودة

ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن

 2دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ﻗﺒﺮص

 1,000ﯾﻮرو

أﯾﺮﻟﻨﺪا

 1دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

أﯾﺮﻟﻨﺪا
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

 1دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
 1,000دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ
 1,000دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ
 100دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

أﯾﺮﻟﻨﺪا

 1دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

أﯾﺮﻟﻨﺪا
دﯾﻼوﯾﺮ ،اﻟﻮﻻﯾﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ

 1دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
 1,000دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

 1ﺟﻨﯿﮫ إﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

 1ﺟﻨﯿﮫ إﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

 1ﺟﻨﯿﮫ إﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ

اﻻﺳﻢ
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 2.6ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات
ً
ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ وأي اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ.
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:





طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﻮردھﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي  -طﺎﺋﺮات
ﻛﺒﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ(
اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﻮردھﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي  -طﺎﺋﺮات ﻛﺒﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ
أﺛﺎث وﺗﺮﻛﯿﺒﺎت
ﻣﻌﺪات ﻣﻜﺘﺒﯿﺔ

 25ﺳﻨﺔ )ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻷﺻﻠﻲ(
 12ﺳﻨﺔ )ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺸﺮاء(
 5ﺳﻨﻮات
 5ﺳﻨﻮات

إن ﺑﻨﺪ اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﻤﻌﺪات وأي ﺟﺰء ﺟﻮھﺮي ﻣﺴﺠﻞ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ً ﯾﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﯿﻊ أو ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻊ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ أو ﺑﯿﻌﮫ .ﺗﺪرج أي أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ )اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ
ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﺒﯿﻊ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ( ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻨﺪ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ .
ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ واﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وطﺮق اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات وﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ،ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ذﻟﻚ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ً.
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وأرﺻﺪة اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
ذات ﻓﺘﺮات اﺳﺘﺤﻘﺎق أﺻﻠﯿﺔ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ أو أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﯾﺪاع.
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ – اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019

ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ )أي ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻷﺻﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام( .ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس
ﺼﺎ أي اﺳﺘﮭﻼك ﻣﺘﺮاﻛﻢ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ،وﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ أي إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس
ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗ ً
ﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺴﺠﻞ ،واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﺼﺎ أي ﺣﻮاﻓﺰ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ .ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺄﻛﺪة
اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ،وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ أو ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء ،ﻧﺎﻗ ً
ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،ﯾﺘﻢ اﺳﺘﮭﻼك ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أﯾﮭﻤﺎ أﻗﺼﺮ .ﺗﺘﻌﺮض ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﯿﻤﺔ.

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ

ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﺳﺪادھﺎ
ﺼﺎ أي
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ( ﻧﺎﻗ ً
ﺣﻮاﻓﺰ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮ أو ﺳﻌﺮ ،واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺳﺪادھﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎت
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أﯾﻀًﺎ ﺳﻌﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺧﯿﺎر اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺆﻛﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺼﻮرة
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻏﺮاﻣﺎت إﻧﮭﺎء ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺨﯿﺎر اﻹﻧﮭﺎء .ﯾﺘﻢ
ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮ أو ﺳﻌﺮ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﺪث أو اﻟﺸﺮط
اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ ﺣﺪوث اﻟﺴﺪاد.
ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ .ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء ،ﯾﺘﻢ زﯾﺎدة ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻟﺘﻌﻜﺲ
ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﻀﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺴﺪدة .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺗﻌﺪﯾﻞ أو ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أو ﻓﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أو ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺧﯿﺎر ﻟﺸﺮاء اﻷﺻﻞ
اﻷﺳﺎﺳﻲ.
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ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
2

أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات )ﺗﺘﻤﺔ(

 2.6ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ – اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ ) 2019ﺗﺘﻤﺔ(

ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ وﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ

ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻋﻔﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ )أي ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ
ﺷﮭﺮا أو أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء وﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﯿﺎر اﻟﺸﺮاء( وﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ .ﯾﺘﻢ إدراج
ﻣﺪﺗﮭﺎ 12
ً
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ وﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ
اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺆﺟﺮ

إن ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻞ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻛﻌﻘﻮد
ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ .وﯾﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ واﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻟﮫ إﻟﻰ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ وﺗﺪرج ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ أﺳﺎس إﯾﺮادات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .ﺗﺴﺠﻞ اﻹﯾﺠﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻛﺈﯾﺮادات ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻛﺘﺴﺎﺑﮭﺎ.
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ – اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺣﺘﻰ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019
إن ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻞ )أو ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ( ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ وﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﯿﯿ ًﻤﺎ ﺣﻮل إذا ﻛﺎن
اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﺻﻞ ﻣﺤﺪد أو ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺤﺪدة أم ﯾﺤﻮل اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ذﻟﻚ اﻷﺻﻞ أو
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺤﻖ ﺻﺮاﺣﺔً ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ.

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺆﺟﺮ

إن ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻞ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻛﻌﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ
ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ .ﯾﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺆﺟﺮة وﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ أﺳﺎس إﯾﺮادات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ.

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ

ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺆﺟﺮ
ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺆﺟﺮ ،أو ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ دﻓﻌﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،إذا
ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ .ﯾﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ أﯾﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﺒﺪﺋﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻛﺄﺻﻞ .ﯾﺘﻢ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﻋﺎدةً ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮل ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ وﺗﺄﻣﯿﻨﮭﺎ .ﯾﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺤﺪدة ﻛﺘﻜﺎﻟﯿﻒ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮةً ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻛﺄﺻﻞ.
ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﺰام اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﺪل ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام .ﺗﺪرج ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺿﻤﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.
اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
ﯾﻤﺜﻞ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ وﻣﺨﺼﺺ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ وﻣﺨﺼﺺ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ.

اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ

ﯾﻤﺜﻞ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻘﺎء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﺋﺮة وﺗﺘﻢ ﻣﻘﺎﺻﺘﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ
ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﺪھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮة .وﻓﻲ وﻗﺖ ﺑﯿﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮة ،ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﻛﺈﯾﺮادات ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻊ.

ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ

ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺠﮭﯿﺰ وﻧﻘﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮة إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺟﺪﯾﺪ .وﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ أي
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻐﻄﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً .ﺗﺪرج
ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻜﺒﺪ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.

ﻣﺨﺼﺺ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ

ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺨﺼﺺ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺠﮭﯿﺰ وﻧﻘﻞ طﺎﺋﺮة ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺎ إﻟﻰ آﺧﺮ .وﺗﺪرج
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ إﻟﻰ  3ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ وﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎس ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺛﻮق ﻣﻨﮭﺎ.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات )ﺗﺘﻤﺔ(

 2.6ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض
ﺗﺴﺠﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﺪھﺎ .ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺄﺻﻞ
ﻣﺆھﻞ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻹﻧﺸﺎء ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ إﺗﻤﺎم اﻟﻄﺎﺋﺮة ذات اﻟﺼﻠﺔ وﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﻘﺮوض اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻋﻨﺪ ﺷﺮاء اﻟﻄﺎﺋﺮة .ﺗﺘﻮﻗﻒ رﺳﻤﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض ﻋﻨﺪ إﺗﻤﺎم ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﮭﺎ.
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﺗﺤﺪد ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻠﺘﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ وﺗﻘﺎس اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ .وﺗﺪرج اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ً ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ .وﯾﺘﻢ إﻋﺎدة
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
وﻓﻘﺎ ً ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ .وﯾﺘﻢ إدراج اﻟﻔﺮوق اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺒﻨﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﻮد
ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﯿﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ )اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(
إﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض )اﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ( وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻨﻮد ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻟﻠﺴﻨﺔ .وﯾﺘﻢ إدراج ﻓﺮوق ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺿﻤﻦ اﻹﯾﺮادات
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى.
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات
ﺗﺪرج اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﺣﻘﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت .واﻧﺘﮭﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻤﻞ
ﻛﺸﺮﻛﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت إﯾﺮاداﺗﮭﺎ ﻧﻈﺮاً ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺴﯿﻄﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻤﻮذﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻗﺒﻞ
ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ.
ﯾﺠﺐ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ أﯾﻀﺎ ً ﻗﺒﻞ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات.

ﺑﯿﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮات

ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ وﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﺎدةً ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻄﺎﺋﺮات.
ﻷﻏﺮاض ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﯿﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮات ،ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ،
ووﺟﻮد ﺑﻨﻮد ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ،واﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪي واﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ )إن وﺟﺪ(.

) (1اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ
إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻷﺣﺪ اﻟﻌﻘﻮد ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬي ﯾﺤﻖ ﻟﮭﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ
اﻟﻄﺎﺋﺮة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ .وﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻘﯿﯿﺪه ﺣﺘﻰ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﺪم رد ﺟﺰء
ﺟﻮھﺮي ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻣﻦ اﻹﯾﺮادات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﮭﺎء ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻻﺣﻘﺔ.
ﻟﯿﺲ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أي ﻋﻘﻮد ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻹرﺟﺎع.
) (2ﺑﻨﺪ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺠﻮھﺮي
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﻼم دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ .ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺮرات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،15ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻌﮭﺪ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﻨﺪ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
اﻟﺠﻮھﺮي إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻗﻊ ،ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ ،أن اﻟﻔﺘﺮة ﺑﯿﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ وﻗﯿﺎم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺴﺪاد ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة أو أﻗﻞ .ﻻ ﺗﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أي دﻓﻌﺎت طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء.

إﯾﺮادات ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ

ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﯾﺮادات ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ طﺒﻘﺎ ً ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ.

إﯾﺮادات اﺳﺘﺸﺎرات وﺧﺪﻣﺎت

ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﯾﺮادات اﻻﺳﺘﺸﺎرات واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات )ﺗﺘﻤﺔ(

 2.6ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات )ﺗﺘﻤﺔ(

إﯾﺮادات ﻣﺮاﺑﺤﺔ

ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﯾﺮادات اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﺣﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 1وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻟﻤﻌﺪل اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻗﺮار أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺠﺐ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﺘﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹﺟﺒﺎري ﻣﻦ رﺑﺢ
اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺤﺼﺔ.
ﺿﺮﯾﺒﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﺮﯾﺒﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  19ﻟﺴﻨﺔ  2000وﻗﺮار وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ  24ﻟﺴﻨﺔ 2006
ﺑﻮاﻗﻊ  %2.5ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ.
اﻟﺰﻛﺎة
ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺼﺔ اﻟﺰﻛﺎة طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  46ﻟﺴﻨﺔ  .2006ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة طﺒﻘﺎ ﻟﮭﺬه
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت وﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.
اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ ﻟﺘﺤﺪد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك أي ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ
وﺟﻮد ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات .ﻓﺈذا ﻣﺎ ظﮭﺮ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ ،ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده ﻟﮭﺬا
اﻷﺻﻞ ﺣﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ )إن وﺟﺪت( .ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ
اﺳﺘﺮداده ﻷﺻﻞ ﻓﺮدي ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ ﻟﻮﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ ھﺬا اﻷﺻﻞ .ﺣﯿﻨﻤﺎ
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮل وﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ،ﺗﻮزع اﻟﻤﻮﺟﻮدات أﯾﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ وﺣﺪات إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﺮدﯾﺔ أو ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ
أﺻﻐﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ وﺣﺪات إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﺪد ﻟﮭﺎ أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮل وﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ.
إن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﺘﻰ اﻟﺒﯿﻊ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام ،أﯾﮭﻤﺎ أﻛﺒﺮ .ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ
اﻟﻘﯿﻤﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام ،ﯾﺘﻢ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ ﯾﻌﻜﺲ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎت
ﺼﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﺘﻰ اﻟﺒﯿﻊ ،ﯾﺘﻢ
اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻸﻣﻮال واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻞ .ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗ ً
اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ ﻟﻸﺻﻞ )أو وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ( ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ،ﺗﺨﻔﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ
)وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ( إﻟﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ ﻟﮫ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻣﺒﺎﺷﺮة.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﺗﻢ رد ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻻﺣﻘﺎً ،ﯾﺘﻢ زﯾﺎدة اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ )وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ( إﻟﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﯿﻤﺘﮫ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ ﺑﺤﯿﺚ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﺗﻠﻚ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﯿﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ أي ﺧﺴﺎرة ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻞ )وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ( ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﯾﺪرج رد ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض
ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ واﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ وإﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف
أ( اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ
ﯾﺘﻢ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﺪاﺛﮭﺎ .وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى
ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ طﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻸداة.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ )ﺑﺨﻼف اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺟﻮھﺮي( أو اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ زاﺋﺪا ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺤﯿﺎزة أو اﻹﺻﺪار – ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .وﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺟﻮھﺮي ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات )ﺗﺘﻤﺔ(

 2.6ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ واﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ وإﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف )ﺗﺘﻤﺔ(
ب( اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ واﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ :ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .ﻻ ﯾﺘﻢ
إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻼﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺈدارة
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ؛ وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﯾﻌﺎد ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻷول ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ وﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ:
 ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل ﯾﺴﺘﮭﺪف اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ،و
 ﺗﺤﺪد ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮارﯾﺦ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋﻢ.
إن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﺢ أﻋﻼه ،ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﻛﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل واﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة.

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  -اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ واﻻرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ :اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019




ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺼﺎﻓﻲ
اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي إﯾﺮادات ﺗﻤﻮﯾﻞ أو إﯾﺮادات ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﻄﻔﺄة

ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ
اﻟﻔﻌﻠﻲ .وﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ .وﯾﺘﻢ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﯾﺮادات اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ،وأرﺑﺎح وﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ .ﻛﻤﺎ ﺗﺪرج أي أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺘﻢ ﻻﺣﻘﺎ ﻗﯿﺎس ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ووداﺋﻊ اﻟﻀﻤﺎن واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى.

اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ

ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻘﺎء ﺑﻀﺎﻋﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﺳﻮاء ﺻﺪر ﺑﮭﺎ ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮرد أم ﻻ.
ج( إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﯾﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ )أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﯾﻨﻄﺒﻖ
ﻋﻠﯿﮫ ذﻟﻚ( ﻋﻨﺪﻣﺎ:
 ﺗﻨﺘﮭﻲ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ ،أو
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ أو ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ً ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ دون ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﺎدي إﻟﻰ طﺮف آﺧﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ "اﻟﻘﺒﺾ واﻟﺪﻓﻊ" ،وإﻣﺎ )أ( ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو )ب( ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﻟﻸﺻﻞ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻓﻘﺪت اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺻﻞ.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات )ﺗﺘﻤﺔ(

 2.6ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ واﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ وإﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف )ﺗﺘﻤﺔ(
إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻘﺒﺾ
واﻟﺪﻓﻊ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻞ ،واﻟﻰ أي ﻣﺪى ذﻟﻚ .وإذا
ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻸﺻﻞ وﻟﻢ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ،ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻷﺻﻞ
ﺑﻤﻘﺪار اﺳﺘﻤﺮار ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺻﻞ .ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﯾﻀﺎ َ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ اﻻﻟﺘﺰام ذي اﻟﺼﻠﺔ .وﯾﺘﻢ
ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺤﻮل واﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾﻌﻜﺲ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺷﻜﻞ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺤﻮل ،ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ﻣﺪى اﻟﺴﯿﻄﺮة ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﻸﺻﻞ
واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺪاده أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ.

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت أو إﻟﻐﺎؤه أو اﻧﺘﮭﺎء ﺻﻼﺣﯿﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ.
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﺑﺂﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻘﺮض ﺑﺸﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ،أو ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ،ﯾﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ھﺬا اﻟﺘﺒﺪﯾﻞ أو اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻛﺈﻟﻐﺎء اﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻷﺻﻠﻲ واﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺟﺪﯾﺪ ،وﯾﺪرج اﻟﻔﺮق ﻓﻲ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.
د( اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ
ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﯾﺪرج ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻘﻂ إذا ﻛﺎن
ھﻨﺎك ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﻤﻘﺎﺻﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ وﺗﻮﺟﺪ ﻧﯿﺔ اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺼﺎﻓﻲ أو ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺗﺴﻮﯾﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣﺪ.
اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل واﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ،ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺒﺴﻄﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻻ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ﻋﻤﺮ اﻷداة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ .ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺧﺒﺮﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ
ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻜﺲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﻌﺜﺮاً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻤﺪة  365ﯾﻮﻣﺎ ً .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻗﺪ ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﻌﺜﺮاً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﺳﺘﻼم
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﻋﺎة أي ﺗﻌﺰﯾﺰات اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﯾﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻷﺻﻞ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﻰ ﻻ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎﺳﺘﺮداد اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ.
ﻻ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮھﺎ ذات ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻻ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺗﻜﺒﺪ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻋﻦ ھﺬه اﻷدوات.
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﻌﺮف اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ أﺻﻞ ﻣﺎ أو اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺰام ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس .ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض ﺣﺪوث ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻞ أو ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ أي ﻣﻦ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:



ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ،أو
ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ،أي ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام.

ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ أو اﻟﺴﻮق اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات )ﺗﺘﻤﺔ(

 2.6ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻋﻨﺪ
ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻷﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ،ﻣﻊ اﻓﺘﺮاض أن اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺳﻮف ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮭﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .ﯾﺮاﻋﻲ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪرة اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ ﺑﺄﻋﻠﻰ وأﻓﻀﻞ
ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮫ ،أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﻌﮫ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرك آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻷﺻﻞ ﺑﺄﻋﻠﻰ وأﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮫ.
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻈﺮوف واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻟﮭﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻗﺼﻰ
اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ وﺗﻘﻠﯿﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ.
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﻮظﻔﯿﮭﺎ .إن اﺳﺘﺤﻘﺎق ھﺬه اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻋﺎدةً إﻟﻰ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ وإﻟﻰ طﻮل ﻣﺪة
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ،وﯾﺨﻀﻊ ﻹﺗﻤﺎم ﻓﺘﺮة ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ .إن اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت
ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻟﺨﺪﻣﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮظﻔﯿﮭﺎ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﯿﻦ ﺑﺪﻓﻊ اﺷﺘﺮاﻛﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
وﺗﺤﺘﺴﺐ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ رواﺗﺐ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ .إن اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺘﻠﻚ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺠﻞ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻨﺪ
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ.
 2.7اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ
إن إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻹدارة وﺿﻊ أﺣﻜﺎم وﺗﻘﺪﯾﺮات واﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻟﻺﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .إن
ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو
اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ .ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻷﺣﻜﺎم
واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ واﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺨﺎطﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ.
ﻗﺪ ﺗﺘﻐﯿﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أو اﻟﻈﺮوف اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﺧﺎرج
ﻧﻄﺎق ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ وﺗﻨﻌﻜﺲ ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻨﺪ ﺣﺪوﺛﮭﺎ .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺒﻨﻮد ذات اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺎ أﺣﻜﺎم و/أو ﺗﻘﺪﯾﺮات ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻣﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ذات اﻟﺼﻠﺔ.
اﻷﺣﻜﺎم

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ وﺗﻘﯿﯿﻢ
ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﺮﺑﺢ ﻓﻘﻂ.

اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﻤﻌﺪات

ﺗﺤﺪد اﻹدارة اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻷﻋﻤﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات .وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ أو اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ذات اﻟﺼﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﯿﺮ اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ أو اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻋﻦ
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ.

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﻤﻌﺪات

ﺗﺤﺪد اﻹدارة ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ .ﺗﺤﺼﻞ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎت
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻨﺸﻮرة اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺑﻌﺾ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻷﺳﻄﻮل طﺎﺋﺮاﺗﮭﺎ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎ .ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺗﺤﻔﻈﻲ ،ﺗﺘﺒﻊ اﻹدارة ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺧﺼﻢ ھﺬه اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت ﺣﯿﺚ إﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺮى أن ھﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ .ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ .اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻼه ،ﺗﻘﺪر
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 15ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء )اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﻮردھﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي  -اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻛﺒﯿﺮة
اﻟﺤﺠﻢ واﻟﺘﻲ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ ﻗﯿﻤﺔ ﺗﺨﺮﯾﺪﯾﺔ.
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 2.7اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻷﺣﻜﺎم )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﯿﺎرات اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ واﻹﻧﮭﺎء -اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ

ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﻣﺪة ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أي ﻓﺘﺮات ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﯿﺎر ﻣﺪ ﻓﺘﺮة ﻋﻘﺪ
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ،أو أي ﻓﺘﺮات ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ ﺧﯿﺎر إﻧﮭﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ.
ﺗﺴﺘﻌﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺧﯿﺎر ﺗﺠﺪﯾﺪ أو إﻧﮭﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أم ﻻ،
أي أﻧﮭﺎ ﺗﺮاﻋﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺎﻓﺰاً اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ً ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺧﯿﺎر اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ أو اﻹﻧﮭﺎء .وﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪاﯾﺔ
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،ﺗﻌﯿﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺣﺪث أو ﺗﻐﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف ﯾﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﺳﯿﻄﺮة
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أو ﻋﺪم ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺧﯿﺎر اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ أو اﻹﻧﮭﺎء )ﻣﺜﻞ إﺟﺮاء ﺗﺤﺴﯿﻨﺎت ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة أو ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺟﻮھﺮي ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺆﺟﺮ(.
ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات
ﺗﻢ أﯾﻀﺎ ً ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﺑﺘﺎرﯾﺦ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎطﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺑﺄن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات
واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺿﻤﻦ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺣﻮل ﺑﻨﻮد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ أدﻧﺎه .اﺳﺘﻨﺪت ﺗﻘﺪﯾﺮات
واﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻗﺪ ﺗﺘﻐﯿﺮ اﻟﻈﺮوف
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أو اﻟﻈﺮوف ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﯾﺘﻢ
ﻋﻜﺲ ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻨﺪ ﺣﺪوﺛﮭﺎ.

اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﻤﻌﺪات

إن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ .ﺗﻘﻮم اﻹدارة
ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﯿﺮ اﻷﺣﺪاث أو اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف إﻟﻰ أن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻗﺪ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ
اﺳﺘﺮدادھﺎ.
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮورﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:




اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺠﻮھﺮي ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺨﻄﻰ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ أو اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎدي.
اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻟﺒﯿﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ.
دﻟﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﺻﻞ أﺻﺒﺢ أو ﺳﻮف ﯾﺼﺒﺢ أﺳﻮأ ﻣﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ.

ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات

ﺗﻘﺪر اﻹدارة ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻﻼح /اﺳﺘﺒﺪال اﻷﺟﺰاء اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻷﺟﺰاء
اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ أﻋﻤﺎر اﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ ﻣﺤﺪدة وﻓﻘﺎ ً ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪة .وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺣﺘﺴﺎب ھﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻋﺪة
ﻋﻮاﻣﻞ واﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺘﻐﯿﺮة ﻣﺜﻞ:




اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮة،
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ و
اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﻤﺤﺮﻛﺎت /اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ أﻋﻤﺎر اﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮫ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻠﻚ
اﻟﻄﺎﺋﺮات إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ اﻟﺠﺪد

اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺣﻮل ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻌﺜﺮ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ھﺬه اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وظﺮوف اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ.
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)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻔﺔ
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب )ﺧﺴﺎرة( رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻗﺴﻤﺔ )ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد
اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2020

)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ )دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(

)(9,788,492

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ

952,093,482

)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻔﺔ

) (10.28ﻓﻠﺲ

───────────

2019
17,696,383

───────────

952,093,482

───────────

───────────

═══════════

═══════════

 18.59ﻓﻠﺲ

ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ أدوات ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ،ﻓﺈن رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ.
4

طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻓﻲ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019
إﺿﺎﻓﺎت
اﻟﻤﺤﻮل ﻣﻦ دﻓﻌﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً )إﯾﻀﺎح
(5
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020

طﺎﺋﺮات
وﻣﺤﺮﻛﺎت
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أﺛﺎث
وﺗﺮﻛﯿﺒﺎت
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻣﻌﺪات
ﻣﻜﺘﺒﯿﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

1,098,653,125
134,489,071

332,986
951

164,431
12,613

1,099,150,542
134,502,635

242,191,776
)(38,847,750
7,767,525

2,354

1,163

242,191,776
)(38,847,750
7,771,042

────────────

───────────

───────────

────────────

1,444,253,747

336,291

178,207

1,444,768,245

اﻻﺳﺘﮭﻼك واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ
ﻓﻲ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019
اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت
وﻣﻌﺪات
اﺳﺘﺒﻌﺎد
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

───────────

───────────

────────────

────────────

222,310,954
48,025,069

313,443
19,571

128,655
25,507

222,753,052
48,070,147

21,830,746
)(10,654,197
1,653,961

2,239

941

21,830,746
)(10,654,197
1,657,141

────────────

───────────

───────────

────────────

335,253

155,103

283,656,889

ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020

283,166,533

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020

────────────

───────────

───────────

────────────

1,161,087,214

1,038

23,104

1,161,111,356

════════════
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ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
4

طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات )ﺗﺘﻤﺔ(
أﺛﺎث
وﺗﺮﻛﯿﺒﺎت
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻣﻌﺪات
ﻣﻜﺘﺒﯿﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻓﻲ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ 2018
1,029,039,398
إﺿﺎﻓﺎت
150,899,762
اﻟﻤﺤﻮل ﻣﻦ دﻓﻌﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً )إﯾﻀﺎح 55,848,920 (5
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
)(140,359,720
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
3,224,765

331,946
1,040

166,807
7,935
)(10,834
523

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019

طﺎﺋﺮات
وﻣﺤﺮﻛﺎت
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

───────────

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
1,029,538,151
150,907,697
55,848,920
)(140,370,554
3,226,328

───────────

───────────

───────────

1,098,653,125

332,986

164,431

1,099,150,542

اﻻﺳﺘﮭﻼك واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ
ﻓﻲ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ 2018
اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت
وﻣﻌﺪات
اﺳﺘﺒﻌﺎد
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

───────────

───────────

───────────

───────────

199,628,178
47,782,741

289,580
22,928

111,331
27,778

200,029,089
47,833,447

472,155
)(26,253,317
681,197

935

)(10,834
380

472,155
)(26,264,151
682,512

───────────

───────────

───────────

───────────

313,443

128,655

222,753,052

ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019

222,310,954

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019

───────────

───────────

───────────

───────────

876,342,171

19,543

35,776

876,397,490

═══════════

═══════════

═══════════

═══════════

إن اﻟﻄﺎﺋﺮات ذات ﻗﯿﻤﺔ دﻓﺘﺮﯾﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  968,595,576دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 828,941,885 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت
ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ وھﻲ ﻣﺮھﻮﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ وھﻲ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ )إﯾﻀﺎح .(10
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2020ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ رﺑﺢ ﺑﻤﺒﻠﻎ  1,430,140دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ):2019
 7,828,392دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﺬي ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ﺣﺪﯾﺜﺎ ً واﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺑﯿﻌﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻼﻣﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻧﻊ.
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2020ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮاﺗﮭﺎ ﻟﻸﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات
واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﻮردھﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي – طﺎﺋﺮات ﻛﺒﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ( اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ ) 2019إﯾﻀﺎح .(2.3
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2020ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  21,830,746دﯾﻨﺎر
ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 472,155 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻄﺎﺋﺮات إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده .ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﺘﻰ اﻟﺒﯿﻊ واﻟﻘﯿﻤﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام أﯾﮭﻤﺎ أﻋﻠﻰ.
ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﺘﻰ اﻟﺒﯿﻊ إﻟﻰ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻘﮭﺎ اﻹدارة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯿﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺎرﯾﺮ
اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ،آﺧﺬا ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﺮاز وﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻨﯿﻊ ﻛﻞ طﺎﺋﺮة.
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻹﯾﺠﺎرات ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ ﻟﻜﻞ طﺎﺋﺮة.
وﯾﺘﻢ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘ ﺪﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%5
اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻘﯿﻤﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت



اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻹﯾﺠﺎرات ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ
ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻹﯾﺠﺎرات ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ

ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻹﯾﺠﺎرات ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻼﻣﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮي اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ )آﺧﺬا ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أي ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ( .ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ  %15ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺷﺮاء اﻟﻄﺎﺋﺮات طﺒﻘﺎ ً ﻟﻠﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﮫ ﺑﺎﻹﯾﻀﺎح .2.3
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ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
4

طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺼﻢ

ﯾﻌﺘﻤﺪ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺼﻢ ﻋﻠﻰ ظﺮوف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ رأس اﻟﻤﺎل .إن اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﯾﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎره ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻦ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ .ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪات
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ رﺑﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺴﺪادھﺎ .وﯾﺘﻢ إدراج ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺘﺎ اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ دورﯾﺎ ً اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ
ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻨﺎ.
اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت
أﺟﺮت اﻹدارة ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ أن ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض إﺿﺎﻓﻲ .وﯾﺘﻢ ﺗﻠﺨﯿﺺ ذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:




اﻧﺨﻔﺎض إﯾﺠﺎر ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺸﮭﺮي ﺑﻨﺴﺒﺔ .%5
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات ﺑﻨﺴﺒﺔ .%5
ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ ﺑﻤﻘﺪار  100ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ.

ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻼت اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ أﻋﻼه إﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ.
5

دﻓﻌﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً
ﻓﻲ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ
اﻟﻤﺤﻮل إﻟﻰ طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات )إﯾﻀﺎح (4
اﻟﻤﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﯿﻦ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

304,396,402
155,872,696
)(242,191,776
)(57,354,432
2,152,096

237,501,172
121,999,878
)(55,848,920
744,272

───────────

162,874,986

═══════════

───────────

304,396,402

═══════════

ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاء اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت .إن اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬا اﻷﻣﺮ
ﻣﻔﺼﺢ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ اﻹﯾﻀﺎح .15
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ،أﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺮداد دﻓﻌﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـ 40
طﺎﺋﺮة ﺗﻢ طﻠﺒﮭﺎ ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ  103,034,704دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ .ﺗﺨﻠﻔﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ أول  10طﺎﺋﺮات ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
 40طﺎﺋﺮة ،وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،طﺎﻟﺒﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮداد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم
اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ .وﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وأﺑﺮﻣﺖ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻹﻟﻐﺎء ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ طﻠﺒﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ ﺑﻌﺪد  20طﺎﺋﺮة ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد  40طﺎﺋﺮة ﻣﻊ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺮداد ﻟﻠﺪﻓﻌﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً ﺑﻤﺒﻠﻎ  57,354,432دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ.
6

ﻣﺪﯾﻨﻮن
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻣﺪﯾﻨﻮ ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ وﺻﯿﺎﻧﺔ
ﻧﺎﻗﺼﺎ ً :ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ

49,578,101
)(21,646,630

14,721,173
)(10,438,926

أرﺻﺪة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻨﻌﺔ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ ً ودﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ ً
أرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺧﺮى

27,931,471
24,398,777
2,369,266
2,585,599

4,282,247
2,404,664
2,106,234

───────────

───────────

───────────

═══════════

═══════════

57,285,113

27

───────────

8,793,145

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
6

ﻣﺪﯾﻨﻮن )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ:
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻓﻲ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 9
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﺷﻄﺐ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

10,438,926
11,120,812
86,892

286,019
1,317,767
8,826,226
)(5,404
14,318

ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

21,646,630

───────────

───────────

═══════════

═══════════

10,438,926

ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻻﻧﻜﺸﺎﻓﺎت ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺿﻤﻦ اﻹﯾﻀﺎح .21.1
7

اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
ﯾﺸﺘﻤﻞ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﻣﺮاﺑﺤﺎت ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ) 3أﺷﮭﺮ أو أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﯾﺪاع(

27,853,416
11,878,811

25,566,085
67,875,186

اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل

39,732,227

───────────

───────────

═══════════

═══════════

93,441,271

ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﺻﻔﻘﺎت ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻠﻊ دوﻟﯿﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﺪل رﺑﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %0.08إﻟﻰ
 %2.45ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ) % 1 :2019إﻟﻰ  %2.85ﺳﻨﻮﯾﺎ ً(.
8

رأس اﻟﻤﺎل وﻋﻼوة إﺻﺪار اﻷﺳﮭﻢ
رأس اﻟﻤﺎل
ﯾﺘﻜﻮن رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ واﻟﻤﺼﺪر واﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ  952,093,482ﺳﮭﻢ ﻋﺎدي ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
) 952,093,482 :2019ﺳﮭﻢ ﻋﺎدي( ﺑﻘﯿﻤﺔ  100ﻓﻠﺲ ﻟﻜﻞ ﺳﮭﻢ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻧﻘﺪاً وأﺳﮭﻢ ﻣﻨﺤﺔ.
ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2019اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2019ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %8ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 30) 2019
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  (%10 :2018ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﮭﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﻤﺜﻞ  8ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﮭﻢ ) 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  10 :2018ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﮭﻢ( ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﺒﻠﻎ  7,616,748دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  9,520,935 :2018دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( واﻟﺘﻲ ﺗﻢ دﻓﻌﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً.
ﻋﻼوة إﺻﺪار أﺳﮭﻢ
إن ﻋﻼوة إﺻﺪار اﻷﺳﮭﻢ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ.

9

اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹﺟﺒﺎري
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم ،ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺴﺒﺔ  %10ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ
ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺣﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺿﺮﯾﺒﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺰﻛﺎة إﻟﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ
اﻹﺟﺒﺎري .ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم أن ﺗﻘﺮر وﻗﻒ ھﺬا اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﺠﺎوز رﺻﯿﺪ
اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹﺟﺒﺎري ﻧﺴﺒﺔ  %50ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪر .ﻻ ﺿﺮورة ﻹﺟﺮاء أي ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ.

28

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
9

اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹﺟﺒﺎري )ﺗﺘﻤﺔ(
وﻻ ﯾﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ إﻻ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ او ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  %5ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺪﻓﻊ ھﺬه اﻷرﺑﺎح ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ .وﯾﺘﻢ رد أي ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﺠﺎوز اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ  %50ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﺼﺪر.

10

ﻣﺴﺘﺤﻖ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

رﺻﯿﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ – ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ
ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﺑﻀﻤﺎن

635,625,244
307,577,735

547,137,377
249,099,406

ﻧﺎﻗﺼﺎ ً :أﺗﻌﺎب ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺆﺟﻠﺔ

943,202,979
)(9,151,205

───────────

───────────

───────────

───────────

934,051,774
═══════

796,236,783
)(9,724,034

786,512,749
═══════

اﻟﺘﺰام ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺤﺪ
اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ:
2020
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ
ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
ﺑﻌﺪ  5ﺳﻨﻮات

97,777,789
455,635,240
190,311,982

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
ﻧﺎﻗﺼﺎ :ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻤﺜﻞ رﺳﻮم ﺗﻤﻮﯾﻞ

───────────

───────────

743,725,011
)(108,099,767

635,625,244
-

635,625,244

635,625,244

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ

───────────

═══════════

73,481,101
387,183,613
174,960,530

───────────
═══════════

2019

اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

86,832,702
334,009,397
232,955,711

64,755,719
269,501,791
212,879,867

───────────

───────────

653,797,810
)(106,660,433

547,137,377
-

547,137,377

547,137,377

───────────
═══════════

───────────
═══════════

إن ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺴﮭﯿﻼت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻟﻘﺎء اﻟﻄﺎﺋﺮات )إﯾﻀﺎح  (4وھﻲ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ.
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ:
 1أﻛﺘﻮﺑﺮ
2019

اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺎﻟﯿﺔ – اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ واردة
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ
ﺻﺎدرة

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
2020

796,236,783

310,534,213

)(169,197,433

5,629,416

943,202,979

───────────

───────────

───────────

796,236,783

═══════════

───────────

310,534,213

═══════════

29

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

───────────

)(169,197,433
═══════════

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

5,629,416

═══════════

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

943,202,979

═══════════

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
10

ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 1أﻛﺘﻮﺑﺮ
2018

اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺎﻟﯿﺔ – اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
11

ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ واردة

ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺻﺎدرة

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

640,710,898

360,662,600

)(207,144,562

───────────

───────────

───────────

640,710,898

360,662,600

)(207,144,562

═══════════

═══════════

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

═══════════

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
2019

2,007,847

796,236,783

──────────

───────────

2,007,847

796,236,783

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

══════════

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

═══════════

ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﺿﻤﺎن
ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﻛﺘﺄﻣﯿﻦ طﺒﻘﺎ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .وھﺬه اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺴﺪاد إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺳﺮﯾﺎن ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻼﻟﺘﺰام اﻟﻤﺮﺿﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ.

12

اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺻﯿﺎﻧﺔ وﻣﺨﺼﺼﺎت

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ
 1أﻛﺘﻮﺑﺮ
2019

إﺿﺎﻓﺎت

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺻﯿﺎﻧﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺻﯿﺎﻧﺔ ﺛﻘﯿﻠﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎت إﻋﺎدة ﺗﺄﺟﯿﺮ

124,195,344
23,780,415
1,693,133

16,529,709
3,196,390

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

149,668,892

19,726,099

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ
 1أﻛﺘﻮﺑﺮ
2018

إﺿﺎﻓﺎت

──────────
══════════

)(13,538,288

1,061,928

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

──────────
══════════

══════════

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺻﯿﺎﻧﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺻﯿﺎﻧﺔ ﺛﻘﯿﻠﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎت إﻋﺎدة ﺗﺄﺟﯿﺮ

126,742,657
23,706,128
2,630,813

23,343,589
-

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

153,079,598

23,343,589

══════════

)(13,087,886
)(450,402

878,067
168,131
15,730

128,515,234
23,948,546
4,454,851

اﻻﻓﺮاج ﻋﻦ/
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت

──────────

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

──────────

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
2020

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

──────────

──────────

══════════

══════════

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
2019

)(26,288,094
)(945,926

397,192
74,287
8,246

124,195,344
23,780,415
1,693,133

)(27,234,020

479,725

اﻻﻓﺮاج ﻋﻦ/
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

──────────

──────────

══════════

══════════

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

156,918,631

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

──────────

──────────

══════════

══════════

149,668,892

ﯾﺮﺗﺒﻂ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  8,869,906دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 8,869,906 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﺑﺨﻄﺎﺑﺎت اﺋﺘﻤﺎن ﺻﺎدرة إﻟﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ.
13

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
إﯾﺮادات ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﺘﺰام
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺣﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺿﺮﯾﺒﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮاﺋﺐ
أﺧﺮى ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
داﺋﻨﻮن آﺧﺮون

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

1,186,519
3,793,179
628,001
1,233,205

2,019,946
4,541,748
2,413,092
1,059,256

269,720
7,369,046

1,273,222
5,490,250

──────────

──────────

══════════

══════════

14,479,670

30

16,797,514

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
14

إﯾﺮادات ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ
ﺗﻘﺪر ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻺﯾﺠﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﺑﻤﺒﻠﻎ  788,237,716دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
) 735,593,698 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( وھﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺒﺾ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

إﯾﺮادات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ
إﯾﺮادات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
إﯾﺮادات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

175,106,241
377,522,044
235,609,431

103,932,889
351,227,865
280,432,944

───────────

───────────

═══════════

═══════════

788,237,716
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735,593,698

اﻟﺘﺰاﻣﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ
ھﻨﺎك اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮاء طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت ﺑﻤﺒﻠﻎ  967,995,400دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ):2019
 1,561,290,499دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( )إﯾﻀﺎح  5وإﯾﻀﺎح .(21.2

16

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2020ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  11,859,538دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ):2019
 11,838,550دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻄﺎﺑﺎت اﺋﺘﻤﺎن ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدي واﻟﺘﻲ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ان ﯾﻨﺸﺄ
ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺟﻮھﺮﯾﺔ.

17

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﯾﻤﺜﻞ اﻷطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﻮظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم واﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻲ ﯾﺴﯿﻄﺮون ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺳﯿﻄﺮةً ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ أو ﺗﺄﺛﯿﺮاً ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ً .ﯾﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﺴﻌﯿﺮ وﺷﺮوط ھﺬه
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم.
إن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻣﻊ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ:

ﻣﺪﯾﻨﻮن **
ﻧﻘﺪ وﻧﻘﺪ ﻣﻌﺎدل
ﻣﺴﺘﺤﻖ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى ***

اﻟﺒﻨﻚ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أطﺮاف أﺧﺮى
ذات ﻋﻼﻗﺔ *
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

16,811
36,598,153
149,204,914
1,032,661

43
1,842,549
-

16,854
38,440,702
149,204,914
1,032,661

اﻟﺒﻨﻚ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أطﺮاف أﺧﺮى
ذات ﻋﻼﻗﺔ *
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﺒﻨﻚ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

448,246
6,576,243

32,914
-

481,160
6,576,243

585,901
5,695,762

ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ:

إﯾﺮادات ﻣﺮاﺑﺤﺔ
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ

ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة:

رواﺗﺐ وﻣﺰاﯾﺎ أﺧﺮى ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﺒﻨﻚ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أطﺮاف أﺧﺮى
ذات ﻋﻼﻗﺔ *
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

30,676
84,708,594
114,290,100
513,697

686
3,335,367
-

31,362
88,043,961
114,290,100
513,697

أطﺮاف أﺧﺮى
ذات ﻋﻼﻗﺔ*
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

213,736
-

799,637
5,695,762

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

950,486
500,189
201,581
129,459
217,000
24,000
──────── ────────
1,369,067
653,648
════════ ════════
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ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
17

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻘﻊ ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﺒﻠﻎ  24,000دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 217,000 :2019) 2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮭﺎ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.

* ﯾﻤﺜﻞ اﻷطﺮاف اﻷﺧﺮى ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ.
** ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﻮن إﯾﺮادات ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ.
*** ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺳﺪادھﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ.
18

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﯾﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل واﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي .وﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻄﺎﺋﺮة
واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻹدارة ﻟﺘﺴﯿﯿﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات .ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت
اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ أدﻧﺎه ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺳﻮاء ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ إﺿﺎﻓﯿﺔ
ﻛﻐﺮاﻣﺎت أم ﻻ.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ:

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات
دﻓﻌﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً
ﻣﺪﯾﻨﻮن
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل

أﻗﻞ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

23,428,125
57,285,113
39,732,227

1,161,111,356
139,446,861
-

1,161,111,356
162,874,986
57,285,113
39,732,227

 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

────────────

────────────

120,445,465

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﺿﻤﺎن
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺻﯿﺎﻧﺔ وﻣﺨﺼﺼﺎت
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

════════════

1,300,558,217

════════════

1,421,003,682

────────────

219,993,273
1,115,637
8,725,590
12,407,924

714,058,501
10,410,933
148,193,041
2,071,746

934,051,774
11,526,570
156,918,631
14,479,670

────────────

════════════

────────────

────────────

874,734,221

1,116,976,645

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

════════════

242,242,424

════════════

════════════

 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات
دﻓﻌﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً
ﻣﺪﯾﻨﻮن
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل

أﻗﻞ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

88,949,250
8,793,145
93,441,271

876,397,490
215,447,152
-

876,397,490
304,396,402
8,793,145
93,441,271

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

────────────

191,183,666

────────────

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﺿﻤﺎن
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺻﯿﺎﻧﺔ وﻣﺨﺼﺼﺎت
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

════════════

════════════

191,844,231
2,049,971
7,980,385
12,544,987

594,668,518
8,748,548
141,688,507
4,252,527

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

214,419,574

32

────────────

1,091,844,642

1,283,028,308

786,512,749
10,798,519
149,668,892
16,797,514

════════════

────────────

────────────

────────────

════════════

════════════

════════════

749,358,100

963,777,674

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺼﻮرة رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع أﻋﻤﺎل واﺣﺪ ،ﻗﻄﺎع ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﻷﻏﺮاض اﻹدارة ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ.

 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020

اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

إﯾﺮادات اﻟﻘﻄﺎع

27,992,847

────────

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻄﺎع ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻀﺮاﺋﺐ )(21,548,500

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

أﺳﯿﺎ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
69,664,606

────────

9,829,278

أوروﺑﺎ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
5,902,041

────────

2,127,946

أﻣﺮﯾﻜﺎ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
13,048,097

────────

)(10,619

أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
2,753,010

────────

)(18,610

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
119,360,601

────────

)(9,620,505

────────

────────

────────

────────

────────

────────

430,133,241
═════════
511,009,886
═════════

576,351,557
═════════
444,930,650
═════════

179,748,986
═════════
53,523,016
═════════

209,247,495
═════════
85,124,461
═════════

25,522,403
═════════
22,388,632
═════════

1,421,003,682
═════════
1,116,976,645
═════════

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى:
اﻻﺳﺘﮭﻼك

15,129,007

ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ

16,627,127

ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻷرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ

398,475

إﻧﻔﺎق رأﺳﻤﺎﻟﻲ

227,303,127

────────

────────

────────
────────

24,787,022

────────

16,266,990

────────

6,944,685

────────

────────
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1,944,078

────────

1,449,852

────────

251

────────

4,931,121

────────

2,506,077

────────

3,777,401

────────

42,992,700

106,398,584

────────

────────

1,278,919

────────

229,741

────────

-

────────

────────

48,070,147

────────

37,079,787

────────

11,120,812

────────

376,694,411
────────

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(

 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019

اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

إﯾﺮادات اﻟﻘﻄﺎع

26,199,798

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻄﺎع ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻀﺮاﺋﺐ

3,323,738

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

────────

9,850,053

1,807,798

3,480,584

587,123

19,049,296

────────

────────

────────

────────

────────

292,305,733
═════════
435,060,605
═════════

583,229,838
═════════
449,059,684
═════════

220,605,096
═════════
20,670,837
═════════

160,272,980
═════════
36,232,821
═════════

26,614,661
═════════
22,753,727
═════════

1,283,028,308
═════════
963,777,674
═════════

10,974,861

ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ

9,866,984

إﻧﻔﺎق رأﺳﻤﺎﻟﻲ

71,716,329

────────

4,765,639

────────

8,276,911

────────

2,760,075

────────

113,718,752

────────

────────

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى:
اﻻﺳﺘﮭﻼك
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻷرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ

أﺳﯿﺎ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أوروﺑﺎ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أﻣﺮﯾﻜﺎ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

────────
────────

-

────────

7,935

────────

30,091,499

────────

16,908,169

────────

8,826,226

────────

206,748,682

────────

34

1,827,946

────────

759,879

────────

-

────────

-

────────

3,287,693

────────

865,995

────────

-

────────

-

────────

1,651,448

────────

307,204

────────

-

────────

-

────────

47,833,447

────────

28,708,231

────────

8,826,226

────────

206,756,617

────────

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
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اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺘﻜﻮن اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل واﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ .وﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺎﻟﯿﺔ وﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻀﻤﺎن واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى.
إن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرة ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ.
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أھﺪاف وﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺟﺰءاً رﺋﯿﺴﯿﺎ ً ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺗُﺪار ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ واﻟﻘﯿﺎس واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة وﻓﻘﺎ ً
ﻟﺤﺪود اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻷﺧﺮى .إن ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ذات أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻷرﺑﺎح وﯾﺘﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت اﻟﻤﻨﻮطﺔ ﺑﮫ .ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق ،وﯾﻨﻘﺴﻢ اﻟﻨﻮع اﻷﺧﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ وﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
ﻣﻘﺪﻣﺎ ً وﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ ،ﺣﯿﺚ إن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ وﻟﯿﺲ
ﻟﺪﯾﮭﺎ أﯾﺔ أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ .ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺨﺎطﺮ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
واﻟﻘﻄﺎع .ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ وﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻀﻤﺎن واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى.
واﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻮ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل واﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ .ﺗﻌﻤﻞ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ أھﺪاف وﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ .19-ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء أي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ أھﺪاف وﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺘﯿﻦ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2020و 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2019
ﺗﺘﻮﻟﻰ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻋﻦ وﺿﻊ ﻣﻨﮭﺞ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت وﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺨﺎطﺮ.
ﺗﺘﻮﻟﻰ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ واﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺑﺈﯾﺠﺎز أدﻧﺎه.
 21.1ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ إﺧﻔﺎق طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻷداة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ أداة ﻣﺎﻟﯿﺔ أو ﻋﻘﺪ ﻣﺒﺮم ﻣﻊ ﻋﻤﯿﻞ ﻣﻤﺎ
ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ .ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل واﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ.
ﯾﻌﺎدل اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
ﻣﺪﯾﻨﻮن*

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

39,732,227
54,915,847

93,441,271
6,388,481

────────

94,648,074
═════════

────────

99,829,752
═════════

* ﻻ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﻮن اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ ً واﻟﺪﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ ً ﺑﻤﺒﻠﻎ  2,369,266دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
) 2,404,664 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(.
اﻟﻤﺪﯾﻨﻮن
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء ﻋﻦ طﺮﯾﻖ وﺿﻊ ﺣﺪود اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد وﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺒﺴﻄﺔ اﻟﻮاردة ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  9ﻟﻘﯿﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ اﻷداة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،وﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 ،2020وﺿﻌﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻌﻤﻼء .ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺮاﻋﺎة وﺿﻊ ﻛﻞ ﻋﻤﯿﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي وأﺗﺎﺣﺖ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﻤﻼء ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺪاد .ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ
اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﻣﺘﻰ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺛﻮق ﺑﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﺗﻐﯿﺮ ﺷﺮوط اﻟﺴﺪاد ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﻤﻼء ﺧﻼل
ﻓﺘﺮات اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ.
ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ،ﯾﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺳﺪادھﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻷي إﻧﻔﺎذ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .ﺗﺮى
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﻛﺰاً ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ً ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﺎت
اﺧﺘﺼﺎص وﻗﻄﺎﻋﺎت أﻋﻤﺎل ﻣﺘﻌﺪدة ﻛﻤﺎ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ.
35
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أھﺪاف وﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 21.1ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﻤﺪﯾﻨﻮن )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ،رأت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﺑﻌﺾ اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺘﻌﺜﺮة ﻣﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ ﻋﺪم اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﺳﺘﻼم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺳﺠﻠﺖ اﻹدارة ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻸرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  11,120,812دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
) 8,826,226 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(.
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
ﻻ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﺑﺼﻮرة ﺟﻮھﺮﯾﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ ﯾﺨﻀﻌﺎن
ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،9ﺣﺪدت اﻹدارة أن ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻏﯿﺮ
ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺬه اﻷرﺻﺪة ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﺪى أطﺮاف ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ذات ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.
 21.2ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
إن ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ھﻲ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺑﺄن ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ .ﺗﺪﯾﺮ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻹدارة اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﺗﺴﮭﯿﻼت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ .ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
إدارة اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﯿﻮﻟﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ.
ﺳﻮف ﯾﺘﻢ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮاء اﻟﻄﺎﺋﺮات )إﯾﻀﺎح  (15ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار اﻷﺳﮭﻢ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت وﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻟﮭﺎ ﻣﻊ ظﮭﻮر اﻻﺣﺘﯿﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ.
ﯾﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﯾﻌﻜﺲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ ھﺬه اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﺿﻤﺎن
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﯾﺮادات
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺎ ً(
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﺘﺰاﻣﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ

 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﺿﻤﺎن
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﯾﺮادات
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺎ ً(
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﺘﺰاﻣﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ

ﺧﻼل  3أﺷﮭﺮ

 3إﻟﻰ  12ﺷﮭﺮا

 1إﻟﻰ  5ﺳﻨﻮات

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5ﺳﻨﻮات

اﻟﻤﺠﻤﻮع

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

27,357,645
759,019

225,824,372
356,617

620,462,579
6,967,178

190,311,976
3,443,756

1,063,956,572
11,526,570

8,575,858

659,407

2,645,547

──────────

1,412,339

13,293,151

────────── ──────────

──────────

───────────

628,089,164 234,756,847
30,762,211
═════════ ═════════ ═════════
383,882,899
30,778,125
1,458,171
═════════ ═════════ ═════════

195,168,071
═════════
551,876,205
═════════

1,088,776,293
══════════
967,995,400
══════════

ﺧﻼل  3أﺷﮭﺮ

 3إﻟﻰ  12ﺷﮭﺮا

 1إﻟﻰ  5ﺳﻨﻮات

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5ﺳﻨﻮات

اﻟﻤﺠﻤﻮع

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

38,908,284
2,049,971

182,692,060
-

454,287,623
2,872,639

232,955,711
5,875,909

908,843,678
10,798,519

6,032,434

3,056,846

4,492,608

──────────

────────── ──────────

1,195,680

──────────

240,027,300
460,217,108 188,724,494
45,450,863
═════════ ═════════ ═════════ ═════════
80,512,436 1,031,511,162 144,649,033
304,617,868
═════════ ═════════ ═════════ ═════════

36

14,777,568

──────────

934,419,765
═════════
1,561,290,499
═════════

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
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أھﺪاف وﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 21.3ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق
إن ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻘﻠﺐ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﺴﻮق ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ وأﺳﻌﺎر ﺻﺮف
اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺳﻮاء ﻧﺘﺠﺖ ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﺮدي أو اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﮫ أو ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
 21.3.1ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ
ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل أن ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﺗﺪار ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم.
ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ رﺑﺤﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮا.
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ.
إن ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ھﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻘﺪرة ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ:
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ
اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ

اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ
)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020

±25

±50,431

 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019

±25

±88,424

إن اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﻤﺎﺛﻞ.
 21.3.2ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ ﻋﻨﺪ إﻋﺎدة ﺗﺄﺟﯿﺮ أو ﺑﯿﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ اﺳﻄﻮﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮات ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات ،ﻗﺪ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف ﻟﻤﺪة طﻮﯾﻠﺔ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ اﻷﺳﻄﻮل وﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ .إن إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺧﺒﺮة
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﯿﺮان ﻹدارة اﻷﺳﻄﻮل وإﻋﺎدة ﺗﺴﻮﯾﻖ أو ﺑﯿﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮات وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ.
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﯿﺮان اﻟﺘﺠﺎري .إن أي ﺗﺪھﻮر ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﯾﻤﻜﻦ
أن ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮاً ﺳﻠﺒﯿﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ اﻷﺳﻄﻮل و /أو اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق
وارﺗﻔﺎع ﺣﺎﻻت ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد وزﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﺋﺮات .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ واﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ وﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه.

37

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
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إدارة رأس اﻟﻤﺎل
إن ھﺪف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻦ إدارة رأس اﻟﻤﺎل ھﻮ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺠﯿﺪة ﻟﺪﻋﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن.
ﺗﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض وھﻮ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻘﺴﻮ ًﻣﺎ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل .ﺗُﺪرج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ
إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل .ﯾﻤﺜﻞ رأس اﻟﻤﺎل إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ زاﺋﺪا  /ﻧﺎﻗﺼﺎ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ.
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
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اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﻧﺎﻗﺼﺎ :اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل

934,051,774
)(39,732,227

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ

894,319,547

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﺗﻌﺪﯾﻞ :اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

304,027,037
)(17,110,807

رأس اﻟﻤﺎل

286,916,230

ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض

3.12

───────────
───────────

───────────
───────────
═══════════

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
786,512,749
)(93,441,271

───────────

693,071,478

───────────

319,250,634
)(14,929,164

───────────

304,321,470

───────────

2.28

═══════════

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ19-
ﺷﮭﺪ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﺗﻄﻮرات ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2020ﻣﻊ وﻗﻮع ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوى .وﻗﺪ أﺛﺮت اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ
اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﮭﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻻﺣﺘﻮاء اﻟﻔﯿﺮوس ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وأﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺪة طﺮق ﺟﻮھﺮﯾﺔ.
إن اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻌﺮوف ﺣﺎﻟﯿﺎ ً ﻟﻔﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ھﻮ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 ﺳﺠﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻸرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻗﯿﻤﺔ  11,120,812دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ.
 ﺑﻠﻐﺖ ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﻤﻌﺪات  21,830,746دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﺘﻔﺸﻲ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻧﺘﯿﺠﺔ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ
ﺑﺸﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺮوف ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﺪى اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ طﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ
أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻔﺎﻗﻢ وﺿﻊ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻓﻲ اﺗﺠﺎھﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻷﻋﻤﺎل ﻟﻔﯿﺮوس
ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ أطﻮل ،ﻓﻘﺪ ﯾﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻣﻄﻮﻟﺔ وﺣﺪوث ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان
ﻟﻠﺘﺮﺗﯿﺐ ﻟﺘﺄﺟﯿﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎرات ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ إﻋﻔﺎء ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ
اﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ ﻟﻠﺘﺮﺗﯿﺐ ﻟﺘﺄﺟﯿﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻹﯾﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان .وأﺑﺮﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻟﺘﺄﺟﯿﻞ ﺳﺪاد اﻹﯾﺠﺎرات ﻣﻊ  7ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان ،وﺗﻨﺺ ھﺬه
اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻹﯾﺠﺎرات اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻓﺘﺮات ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ  6إﻟﻰ  12ﺷﮭﺮاً ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت .ﻛﻤﺎ أﺑﺮﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻟﺘﺄﺟﯿﻞ ﺳﺪاد أﺻﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺮوض ﻟﻌﺪد 19
ﻗﺮﺿﺎ ً وﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  6إﻟﻰ  12ﺷﮭﺮاً ﻣﻊ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
 23ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ) 19-ﺗﺘﻤﺔ(

ﻧﻈﺮاً ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻄﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ،وﺿﻌﺖ اﻹدارة ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﯿﯿﻢ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة واﻟﻮاردة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:






اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل اﻟﻤﺘﺎح
اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﻘﺮوض
ﻣﺒﯿﻌﺎت اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺗﺄﺟﯿﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻮاردة ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺎ ً
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪﯾﻦ وﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﯿﻊ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻓﺘﺮة اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮاً اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ.

اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ھﺬا اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ً ،ﺗﺮى اﻹدارة أن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﮭﺎ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰم اﺗﺨﺎذھﺎ
ﺳﺘﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﯿﻮﻟﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ وﺳﺘﻈﻞ ھﺬه اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻹﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ.

39

شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات

تقرير الحوكمة
عن السنة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020

ش.م .ك.ع.

تقرير الحوكمة لشركة أالفكو عن السنة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020

فهرس المحتويات
المقدمة 2 ..........................................................................................................................................
القاعدة األولى :بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة 3 ...........................................................................
القاعدة الثانية :التحديد السليم للمهام والمسؤوليات 5 ...........................................................................
القاعدة الثالثة :اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 8 ...........................
القاعدة الرابعة :ضمان نزاهة التقارير المالية 10 ..............................................................................
القاعدة الخامسة :وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية 11 ..................................................
القاعدة السادسة :تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية 12 .................................................................
القاعدة السابعة :اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب 13 ..................................................
القاعدة الثامنة :احترام حقوق المساهمين 13 ....................................................................................
القاعدة التاسعة :إدراك دور أصحاب المصالح 14 .............................................................................
القاعدة العاشرة :تعزيز وتحسين األداء 14 ......................................................................................
القاعدة الحادية عشر :التركيز على اهمية المسؤولية االجتماعية 15 ........................................................

1

تقرير الحوكمة لشركة أالفكو عن السنة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020

شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م .ك.ع
التقرير السنوي عن حوكمة الشركات في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين
 30سبتمبر 2020

حضرات السادة مساهمي شركة أالفكو الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
المقدمة:
يوضحح هحح ا التقريححر وضحح ية شححركة أالفكححو لتمويححل شححراء وتححأجير الطححائرات (شححركة كويتيححة مسححاهمة عامححة) فححي
ظححل مبححا حوكمححة الشححركات بحس ح مححا هححي مح ح فححي الكتححا الخححام عشححر مححن الالئحححة التنفي يححة لهيئححة أسححوا
المال .وي تم هيكل ه ا التقرير على اإلرشا ات التوجيهية الصا ر عن هيئة أسوا المال الكويتية.

نبذة عن الشركة:
شحححركة أالفكحححو لتمويحححل شحححراء وتحححأجير الطحححائرات هحححي شحححركة متخصصحححة فحححي تقح ح يم خح ح مات تحححأجير الطحححائرات
المتوافقححة م ح الشححري ة االسححالمية .تأسسححت الشححركة فححي عححام  1992مححن لبححل مؤسسححة الخطححوط الجويححة الكويتيححةث ححم
اسححتحو عليهححا بيححت التمويححل الكححويتي فححي عححام  .2000تححم ا راش شححركة أالفكححو فححي سححو الكويححت لححرورا الماليححة
فححي عححام  .2006وفححي عححام 2015ث خلححت مؤسسححة الخلححيث لالسححت مار كمسححاهم اسححتراتيجي فححي شححركة أالفكححو.
تقححوم شححركة أالفكححو بتقحح يم مجموعححة مححن الخحح مات ل مالئهححا مححن شححركات الطيححرانث وتتم ححل الخحح مات الرئيسححية
بالتححأجير التشحححويلي وخحح مات الشحححراء واعحححا التحححأجير باإلضحححافة لحححى خحح مات ار الصحححول لشحححركات الطيحححران.
تتطلحح شححركة أالفكححو ائمححا لححى تححوفير أححح ئ الطححائرات تقنيححا ل مالئهححاث والتححي تقحح م لشححركات الطيححران الوفححورات
في الولو والمو ولية التشويلية ال الية باإلضافة لى ت زيز تجربة المسافرين.

رؤية الشركة والقيم والمبادئ:
ته ح ش شححركة أالفكححو لححى أن تصححب الشححركة الرائ ح فححي مجالهححاث وأن تكححون مححن كبححر شححركات تححأجير الطححائرات
فححي ال ححالم .كمححا تس ح ى شححركة أالفكححو لتق ح يم أفضححل الخ ح مات فححي مجححال تححأجير الطححائرات وتق ح يم الحلححول المتكاملححة
ل مالئها من شركات الطيرانث والتي تمكن شركة أالفكو من رضاء عمالئها و تحقيق طموحات مساهميها.
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القاعدة األولى :بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة
 .1.1نبذه عن تشكيل مجلس اإلدارة
يتكون مجل

االسم

أحمددد عبدددهللا
الددزبن (رئححي
مجل

اإل ار متضمنا رئي
تصنيف العضو
(تنفيذي /غير تنفيذي
مستقل /غير مستقل)
رئي

مجل

اإل ار

اإل ار )

بدددددددددددددددراك
عبدالمحسددددن
الصددددددددددبي

مجل

اإل ار من العضاء السب ة الموضحين أ ناه:

تاريخ
االنتخاب
/التعيين
 2يناير
2019

مستقل

 2يناير
2019

د .بددددددددددددول
كويجلي

مستقل

 2يناير
2019

محمددددددددددددددد
اللمداني

غير تنفي ي

عبددددددالوهاب
عيسددددددددددددى
الرشود

غير تنفي ي

فهدددددددددددددددددد
عبددددددالرزا
النصف

غير تنفي ي

مشدددددددددداري
مصدددددددددطفى
الجديمي

غير تنفي ي

(نائحح ح رئححححي
مجل اإل ار )

المؤهالت األكاديمية

•
•
•
•
•
•
•
•

سدددددددددددليمان
أحمدددددددددددددددد
المضف
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(مم ال عن بيت التمويل
الكويتي*)

(مم ال عن بيت التمويل
الكويتي)

(مم ال عن جي اي
كوربوريشن)

(مم ال عن مؤسسة
الخليث لإلست مار)

أمين السر

 2يناير
2019

•

•
•
•
•

 2يناير
2019

•
•
•

 2يناير
2019

•
•
•

 2يناير
2019

 2يناير
2019

•
•
•
•
•
•
•

•

خبر تزي عن  40عام في مجال الطيرانث منها  27عام في الخطوط الجوية
الكويتية.
مصنش بح " أح ليا ات كبار رجال العمال " في ال الم ال ربي ل ام 2012
من لبل .Forbes
خريث هن سة طيران من جام ة  ASTفي سكتلن ا.
خبر تزي عن  30عام في مجال الطيران و االتصاالت والصناعة.
خبر ليا ية في القطاعين ال ام والخاص.
ار في ع من المؤسسات الرائ .
عضو /رئي مجل
بكالوريو في الهن سة الصناعية من جام ة كارولينا الشمالية A&T State
في الواليات المتح المريكية.
خبر تزي عن  40عام في مجال التمويل والرلابة ال اخلية والضرائ و ار
المخاطر.
رجة ال كتوراه من جام ة  Birminghamفي المملكة المتح .
رجة ماجستير في التمويل و ار الخزانة واالست مارات من جام ة Dublin
 Cityفي أيرلن ا.
خبر  40عام في مجال الطيران.
 10أعوام في شركة جنرال الكتريك و  30عام في لطاع الطيران بشركة جنرال
الكترك.
ار
تم تحقيق مبي ات بقيمة  200مليار والر حظيت باعتراش رئي مجل
شركة جنرال لكتريك.
خبر تزي عن  27عام في المصارش التقلي ية واإلسالمية.
ار في ع من المؤسسات الرائ .
عضو /رئي مجل
بكالوريو في علوم الرياضيات والحاسو من جام ة Western Oregon
 Stateفي الواليات المتح المريكية.
خبر  11عام في لطاع االست مار.
ار في ع من المؤسسات الرائ .
عضو مجل
رجة الماجستير في ار العمال من جام ة  Denverفي الواليات المتح
المريكية.
خبر تزي عن  16عام في لطاع االست مار.
ار في ع من المؤسسات الرائ .
عضو مجل
رجة الماجستير في ار العمال من جام ة  Emoryفي الواليات المتح
المريكية.
محلل مالي م تم (.)CFA
خبر تزي عن  5أعوام في لطاع االست مار.
خبر تزي عن  4أعوام في لطاع الطيران.
رجة البكالوريو في المحاسبة من جام ة  Portlandفي الواليات المتح
المريكية.
عمل أمين سر لجنة االست مارات المباشر في بيت التمويل الكويتي لم تزي
عن ال امين.
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 .1.2اجتماعات مجلس اإلدارة
اجتمحح مجلحح اإل ار  23محححر خحححالل السحححنة الماليححة  .2020/2019يطحححر الجحح ول التحححالي التفاصحححيل الخاصحححة
باجتماعات مجل اإل ار :
تاريخ ورقم االجتماعات خالل السنة المالية 2020/2019

د .بول كويجلي

][

][

][

][

][

][

][

][

محمد اللمداني

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

عبدددددالوهاب عيسددددى
الرشود
فهدددددددد عبددددددددالرزا
النصف
مشددددداري مصدددددطفى
الجديمي
( )حضور االجتماع

( )ت ر حضور االجتماع

* اجتماع مجل

اإل ار بالتمرير

اجتماع رقم )(9
 4مارس *2020

اجتماع رقم )(10
 4مارس *2020

اجتماع رقم ()11
 12مارس 2020

اجتماع رقم ()12
13ابريل 2020

اجتماع رقم ()13
 3مايو *2020

اجتماع رقم ()14
 17مايو *2020

اجتماع رقم ()15
 11يونيو *2020

أحمد عبدهللا الزبن

][

][

][

][

][

][

][

بدددددددراك عبدالمحسدددددددن
الصبي

][

][

][

][

][

][

][

د .بول كويجلي

][

][

][

][

][

][

][

محمد اللمداني

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

اسم عضو مجلس اإلدارة

عبدددددددالوهاب عيسددددددى
الرشود
فهددددددددد عبددددددددددالرزا
النصف
مشددددددداري مصدددددددطفى
الجديمي
( )حضور االجتماع
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اجتماع رقم )(1
 21أكتوبر*2019

بدددددراك عبدالمحسدددددن
الصبي

][

][

][

][

][

][

][

][

اجتماع رقم )(2
 3نوفمبر 2019

اجتماع رقم )(3
 11ديسمبر 2019

اجتماع رقم )(4
 29ديسمبر *2019

اجتماع رقم )(5
 14يناير *2020

اجتماع رقم )(6
 28يناير *2020

اجتماع رقم )(7
 12فبراير 2020

اجتماع رقم )(8
 26فبراير *2020

أحمد عبدهللا الزبن

][

][

][

][

][

][

][

][

اسم عضو مجلس اإلدارة

( )ت ر حضور االجتماع

* اجتماع مجل

اإل ار بالتمرير
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تاريخ ورقم االجتماعات خالل السنة المالية 2020/2019
اجتماع رقم ()16
 28يونيو 2020

اجتماع رقم ()17
 26يوليو *2020

اجتماع رقم ()18
 28يوليو *2020

اجتماع رقم ()19
 5أغسطس *2020

اجتماع رقم ()20
 13أغسطس 2020

اجتماع رقم ()21
 27سبتمبر *2020

اجتماع رقم ()22
 30سبتمبر *2020

اجتماع رقم ()23
 24أكتوبر 2020

اسم عضو مجلس اإلدارة

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][
][
][

أحمد عبدهللا الزبن

][

][

بدددددراك عبدالمحسدددددن
الصبي

][

][

][

د .بول كويجلي

][

][

][

][

محمد اللمداني

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

عبدددددالوهاب عيسددددى
الرشود
فهدددددددد عبددددددددالرزا
النصف
مشددددداري مصدددددطفى
الجديمي

][

 .1.3تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة
لحححام مجلح ح اإل ار بت يحححين موظحححش محححن شحححركة أالفكحححو كح حأمين سحححر للمجلح ح
التنظيمية وبحس أفضل الممارسات.

وحح ح مسحححؤولياته وفقحححا للشحححروط

ويححتم عحح ا جحح ول العمححال الجتمححاع مجلحح اإل ار وت ميمححه علححى جميحح العضححاء لبححل ال ححة أيححام عمححل علححى
اللححل مححن ان قححا اجتمححاع مجلحح اإل ار  .يلتححزم مجلحح اإل ار بمنالشححة البنححو الححوار علححى جحح ول العمححال عنحح
ان قححا االجتمححاعث كمححا تححتم ضححافة بنححو يقترحهححا و يصححوت عليهححا المجلحح ث وفححي حححال وجححو أي اعتححراع علححى
ج ول العمال فإنه يتم تو يق االعتراع في محاضر االجتماع.
يححتم تو يححق محاضححر االجتماعححات بشححكل ليححق ويتضححمن لححك جميحح المنالشححات والمحح اوالت وعمليححات االلتححراع.
وفححي حححال وجححو اعتححراع مححن اح ح العضححاء علححى أي مححن القححرارات التححي يححتم تمريرهححا مححن لبححل مجل ح اإل ار ث
بإمكان ال ضو طل تسجيل اعتراضه في محضر االجتماع.
يححتم ت مححيم محاضححر االجتمححاع علححى كامححل أعضححاء مجل ح اإل ار ث كمححا يححتم التولي ح عليهححا مححن لبححل أعضححاء مجل ح
اإل ار الحاضححرين باإلضححافة لححى أمححين سححر مجلحح اإل ار و لححك فححي اجتمححاع مجلحح اإل ار التححالي .ويححتم كحح لك
التوليححح علحححى كحححل صحححفحة محححن صحححفحات محاضحححر اجتمحححاع مجلححح اإل ار محححن لبحححل أعضحححاء مجلححح اإل ار
الحاضرين باإلضافة لى أمين سر مجل اإل ار .
وممكححن أن يححتم الموافقححة علححى محاضححر االجتمححاع عححن طريححق التحح ويرث ويححتم تصحح يقها فححي اجتمححاع مجلحح
التالي .وجمي محاضر اجتماعات مجل اإل ار يتم حفظها و حمايتها بشكل جي .
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القاعدة الثانية :التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
 .2.1واجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
تححححم تح يححح و تو يححححق واجبححححات ومسححححؤوليات مجلححح اإل ار واإل ار التنفي يححححة بشححححكل جيححح فححححي طححححار ال مححححل
واإلجحححراءات فحححي شحححركة أالفكحححوث كمحححا تحححم تح يح ح و تو يحححق السحححلطات والصحححالحيات التحححي يحححتم تفويضحححها لحححإل ار
التنفي يححةث باإلضححافة لححى تح يحح و وتو يححق اللححوائ ال اخليححة للرلابححة واإلشححراش علححى اإل ار التنفي يححة .وتوجحح لحح
شححركة أالفكححو منظومححة مح ح للسححلطة وم تم ح مححن لبححل مجل ح اإل ار ث و لححوائ م تم ح لتح ي ح المسححؤوليات بححين
المستويات التنظيمية.

 .2.2انجازات مجلس االدارة واإلدارة التنفيذية خالل السنة المالية
فيما يلي ب ع اإلنجازات الرئيسية خالل ال ام:
أ .تسليم سب طائرات من طراز  A320 Neoلى سكاي يرالينز ب ق يجار م ته  12سنة.
 .تسليم طائر من طراز  A320 Neoلى طيران الجزير ب ق يجار م ته  12سنة.
ش .تسليم طائرتين من طراز  A320 Neoلشركة طيران السالم ب ق يجار م ته  12سنة.
 .تسحححليم حححالئ طحححائرات  A320Neoلحححى الخطحححوط الجويحححة االسحححكن نافية ( )SAS Groupب قح ح يجحححار
م ته  10سنوات.
ه .عحححا تسحححويق طحححائر  A320-200محححن الخطحححوط السح ح و ية لحححى الخطحححوط الجويحححة الباكسحححتانية ال وليحححة
( )PIAلم يجار  6سنوات.
ز .تم بنجا جم تمويل جمالي ل ره  1,014مليون والر أمريكي.

 .2.3اللجان التابعة للمجلس
لامحححت شحححركة أالفكحححو بتشحححكيل لجحححان منب قحححة محححن مجلح ح
ويطر الج ول التالي التفاصيل الخاصة باللجان:

6
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اسم اللجنة

تاريخ
التشكيل

لجنة التدقيق

 2يناير
2019

لجندددددددة المخددددددداطر
والحوكمة واإللتزام

 2يناير
2019

7

أعضاء اللجنة

•

.بول كويجلي – رئي
اللجنة.
عب الوها عيسى الرشو –
نائ رئي اللجنة
مشاري مصطفى الج يمي –
عضو اللجنة.

•

.بول كويجلي – رئي
اللجنة.
عب الوها عيسى الرشو –
نائ رئي اللجنة
مشاري مصطفى الج يمي –
عضو اللجنة.

•
•

•
•

مهام و صاللحيات اللجنة

عدد
االجتماعات

تقوم اللجنة باإلشراش على مسؤوليات مجل
اإل ار المت لقة بنزاهة التقارير الماليةث وسالمة
السياسات واإلجراءات المتخ ث وأ اء الم لقين
الخارجيين و ال اخليينث وأمور أخر اخلية.

6

تقوم اللجنة باإلشراش على النشطة المرتبطة
با ار المخاطر وااللتزام و طار عمل حوكمة
الشركات الخاص بشركة أالفكو.

5
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لجندددددة الترشددددديحات
والمكافآت

 2يناير
2019

اللجنة التنفيذية

 2يناير
2019

•

أحم عب للا الزبن – رئي
اللجنة.
براك عب المحسن الصبي –
نائ رئي اللجنة.
عب الوها عيسى الرشو –
عضو اللجنة.
فه عب الرزا النصش –
عضو اللجنة.

تقوم اللجنة بمسان مجل اإل ار ب ورها في ع ا
توصيات لمجل اإل ار بشأن كافة الترشيحات
المقترحة ل ضوية مجل اإل ار ث ووض سياسية
واضحة لمكاف،ت أعضاء مجل اإل ار واال ار
التنفي ية.

•

براك عب المحسن الصبي –
عضو اللجنة.
أحم عب للا الزبن – عضو
اللجنة.
عب الوها عيسى الرشو –
عضو اللجنة.
مشاري مصطفى الج يمي –
عضو اللجنة.
فه عب الرزا النصش –
عضو اللجنة.

تقوم اللجنة بمسان مجل اإل ار في المراج ة
والموافقة على عمليات تأجير الطائراتث وعمليات
شراء الطائراتث وم امالت شراء و عا تأجير
الطائراتث والمهام اإل ارية المتصلة بتلك المور.

•

احم عب للا الزبن – رئي
اللجنة.
عا ل البنوان  -نائ رئي
اللجنة
محم اللم اني – عضو اللجنة.

•
•
•

•
•
•
•

لجنددة قطدداع الطيددران
التجاري والمصانع

 3نوفمبر
2019

•
•

عم مجل اإل ار في االضطالع بمسؤوليته
االستراتيجية فيما يت لق بشراء الطائرات
والمحركات والم ات الخر .

5

-

6

 2.4المعلومات التي يتم تقديمها ألعضاء مجلس اإلدارة
تتحححي شحححركة أالفكحححو لعضحححاء مجلححح اإل ار وأعضحححاء لجحححان مجلححح اإل ار مكانيحححة الوصحححول لحححى جميححح
الم لومححات والبيانححات بشححكل ليححق وفححي الولححت المناسحح  .كمححا يححتم تححوفير جميحح المسححتن ات المؤيحح ات الصححلة
لعضحححاء مجلح ح اإل ار فحححي الولحححت المناسح ح ث و لحححك لبحححل ان قحححا اجتماعحححات مجلح ح اإل ار واجتماعحححات لجحححان
مجلحح اإل ار  .باإلضححافة لححى لححكث يتوجحح علححى كححل مححن أمححين سححر مجلحح اإل ار ومحح ير وححح ار المخححاطر
بتزوي أعضاء مجل اإل ار بأي م لومات متطلبة.

القاعدة الثالثة :اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
 .3.1لجنة الترشيحات والمكافآت
توج ح سياسححة م تم ح مححن لبححل مجل ح
لضمان اإلفصا به ا الشأن.

اإل ار بشححأن الترشححيحات والمكافحح،تث كمححا توج ح ضححوابط و جححراءات مح ح

تححم انشححاء لجنححة الترشححيحات والمكافحح،ت تماشححيا م ح متطلبححات هيئححة أسححوا المححالث وتتكححون الجنححة مححن ال ححة أعضححاء
كما أن رئي اللجنة عضو مستقل غير تنفي ي.
8
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تتألش لجنة الترشيحات والمكاف،ت من العضاء التالية أسماؤهم:
المنصب

اسم عضو مجلس اإلدارة

أحم عب للا الزبن

رئي

مالحظات

اللجنة

-

براك عب المحسن الصبي

نائ رئي

اللجنة

-

عب الوها عيسى الرشو

عضو في اللجنة

-

فه عب الرزا النصش

عضو في اللجنة

-

 .3.2تقرير المكافآت السنوي الممنوح ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
تتبححح أالفكحححو جحححراءات شحححفافة ومنظمحححة للححححوافز والمكافححح،ت .تسحححتن مبحححا المكافححح،ت لمجلححح
التنفي ية لى المتطلبات التنظيمية وسياسة المكاف،ت الم تم من لبل مجل اإل ار ونظام ار ال اء.

اإل ار واإل ار

تماشححيا م ح متطلبححات القاع ح ال ال ححة مححن الكتححا الخححام عشححر مححن الالئحححة التنفي يححة لهيئححة أسححوا المححالث يتضححمن
الج ول التالي تفاصيل المكاف،ت التي تم منحها لعضاء مجل اإل ار واإل ار التنفي ية:

المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة:

المكافآت والرواتب والحوافز
والمزايا المالية األخرى
من خالل الشركة األم والشركات (
التابعة)

المنصب

اسم عضو مجلس اإلدارة

أحم عب للا الزبن

•

رئي

براك عب المحسن الصبي

•

نائ رئي

•

عضو مجل

ار

•

عضو مجل

ار

•

عضو مجل

ار

•

عضو مجل

ار

•

عضو مجل

ار

.بول كويجلي
محم اللم اني
عب الوها عيسى الرشو
فه عب الرزا النصش

مصطفى الج يمي

مجل

اإل ار
مجل

* تشمل المكاف،ت الروات والحوافز والمزايا المالية الخر
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المكاف،ت المتوير (المكاف،ت السنوية ث
مكاف،ت اللجان)
ث المزايا ال ابتة (التأمين الصحي)
المكاف،ت المتوير (المكاف،ت السنوية ث
مكاف،ت اللجان)
ث المزايا ال ابتة (التأمين الصحي)
المكاف،ت المتوير (المكاف،ت السنوية ث
مكاف،ت اللجان)
ث المزايا ال ابتة (التأمين الصحي)
المكاف،ت المتوير (المكاف،ت السنوية ث
مكاف،ت اللجان)
ث المزايا ال ابتة (التأمين الصحي)
المكاف،ت المتوير (المكاف،ت السنوية ث
مكاف،ت اللجان)
ث المزايا ال ابتة (التأمين الصحي)
المكاف،ت المتوير (المكاف،ت السنوية ث
مكاف،ت اللجان)
ث المزايا ال ابتة (التأمين الصحي)
المكاف،ت المتوير (المكاف،ت السنوية ث
مكاف،ت اللجان)
ث المزايا ال ابتة (التأمين الصحي)

إجمالي المكافآت
للسنة
أ-ب
(*)
(*)
. 12,000ك
. 12,000ك
(*)
(*)
(*)
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المكافآت الممنوحة لإلدارة التنفيذية:
المكافآت (د.ك).

اإلسم
ابتة
اإل ار التنفي ية

متوير

331,920

نهاية خ مة

مزايا
أخرى

1,010,977

إجمالي
المكافآت
(د.ك).
1,342,897

القاعدة الرابعة :ضمان نزاهة التقارير المالية
وفقحححا لمتطلبحححات الكتحححا  - 15حوكمحححة الشحححركات لالئححححة التنفي يحححة الصحححا ر عحححن هيئحححة أسحححوا المحححالث تتضحححمن
الفقرات التالية ت ه ات مجل اإل ار واإل ار التنفي ية

 4.1تعهدات الرئيس التنفيذي والمراقب المالي بنزاهة التقارير المالية:
وفقححا لمححا هححو منصححوص عليححه فححي الفصححل  5مححن الكتححا  15للالئحححة التنفي يححة لحوكمححة الشححركات ث فإننححا ث بصححفتنا
اإل ار التنفي ية ث نشه بأنه:
 )1لحح لمنححا بإعحح ا البيانححات الماليححة وبيححان التحح فق النقحح ي للسححنة المنتهيححة  30سححبتمبر  2020و لححك علححى أفضححل
م رفتنا واعتقا نا :
(أ) انهححا ال تحتححوي علححى أي بيححان غيححر صحححي ما ي حا أو تهمححل أي حقيقححة جوهريححة أو تحتححوي علححى بيانححات ل ح تكححون
مضللة ؛
( ) تم ححل هحح ه البيانححات م ححا وجهححة نظححر حقيقيححة وعا لححة بشححأن وضحح الشححركة وتتوافححق محح م ححايير المحاسححبة
ال ولية وفقا لما ألرته هيئة أسوا المال والقوانين واللوائ الم مول بها.
 )2علحححى ححح علمنحححا وم تقحح اتنا ث ال توجحح م حححامالت أبرمتهحححا الشحححركة لحح تتسحححم بأنهحححا عمليحححات احتياليحححة أو غيحححر
لانونية أو تنتهك لواع سلوك الشركة خالل السنة المنتهية  30سبتمبر . 2020
 )3نحححن نتحمححل المسححؤولية عححن نشححاء والحفححاظ علححى الضححوابط ال اخليححة للتقححارير الماليححة وأننححا لمنححا بتقيححيم ف اليححة
أنظمححة الرلابححة ال اخليححة للشححركة فيمححا يت لححق بالتقححارير الماليححة وكشححفنا للمححراج ين ولجنححة الت ح ليق عححن أوجححه القصححور
فححي التصححميم أو فححي جححراءات الضححوابط ال اخليححة ث ن وج ح تث ونحححن علححى علححم بهححا والخطححوات التححي اتخ ح ناها أو
نقتر اتخا ها لتصحي أوجه القصور.
 )4لق أشرنا لى مراج ي الحسابات ولجنة الت ليق باالتي:
(أ) التوييرات الهامة ث ن وج ت ث للرلابة ال اخلية على التقارير المالية خالل السنة ؛
( ) التوييححرات الهامححة فححي السياسححات المحاسححبية خححالل السححنة والتححي تححم الكشححش عنهححا فححي المالحظححات التححي تححم
عرضها في البيانات المالية ؛ و
(ش) حححاالت االحتيححال الكبيححر التححي لحح علمنححا بهححا ث ن وجحح ت ثو شححتراك أي مححن اإل ار أو موظححش لححه ور مهححم
في نظام الرلابة ال اخلية للشركةعلى التقارير المالية.
الرئي التنفي
المرال المالي
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 4.2تعهدات مجلس اإلدارة بنزاهة التقارير المالية:
وفق حا لمححا هححو منصححوص عليححه فححي الفصححل  5مححن الكتححا  15مححن الالئحححة التنفي يححة بشححأن حوكمححة الشححركات ث فإننححا
نقر كمجل اإل ار مجتم ين على التالي:
 )1وفقح حا لم رفتنحححا وم تقح ح اتنا فحححأن البيانحححات الماليحححة وبيحححان التح ح فق النقح ح ي للسحححنة المنتهيحححة  30سحححبتمبر  2020ث
والتي تم ع ا ها وتق يمها لكم :
(أ) ال تحتححوي علححى أي بيححان غيححر صحححي ما يححا أو تهمححل أي حقيقححة جوهريححة أو تحتححوي علححى بيانححات لحح تكححون
مضللة ؛
( ) يم ل حون م حا رؤيححة حقيقيححة وعا لححة لوض ح الشححركة وتتوافححق م ح م ححايير المحاسححبة ال وليححة وفق حا لمححا ألرتححه هيئححة
أسوا المال والقوانين واللوائ الم مول بها.
 )2لق أشرنا لى مراج ي الحسابات باالتي:
(أ) التوييرات الهامة ث ن وج ت ث للرلابة ال اخلية على التقارير المالية خالل السنة؛
( ) ) التوييححرات الهامححة فححي السياسححات المحاسححبية خححالل السححنة والتححي تححم الكشححش عنهححا فححي المالحظححات التححي تححم
عرضها في البيانات المالية .و
(ش) حححاالت االحتيححال الكبيححر التححي لحح علمنححا بهححا ث ن وجحح ت ثو شححتراك أي مححن اإل ار أو موظححش لححه ور مهححم
في نظام الرلابة ال اخلية للشركةعلى التقارير المالية.
مجل

اإل ار

 4.3تشكيل لجنة التدقيق:
تماشححيا محح متطلبححات هيئححة اسححوا المححال فححي الكتححا  15مححن الالئحححة التنفي يححة لحوكمححة الشححركات ث لححام مجلحح
ار أالفكححو بتشححكيل لجنححة التحح ليق .تسححاع لجنححة التحح ليق المجلحح فححي أ اء واجباتححه علححى النحححو المنصححوص عليححه
في الكتا  15من الالئحة التنفي ية.
يتمت أعضاء لجنة الت ليق بخبر شاملة في مجاالت المحاسبة والمالية والضوابط ال اخلية وت مل على:
اأ .ت زيز قافة االلتزام اخل الشركة من خالل ضمان سالمة ونزاهة البيانات المالية ؛
 .ضمان كفاية وف الية أنظمة الرلابة ال اخلية التي يتم تنفي ها في الشركة ؛ و
ش .التأكححح محححن أن سياسحححات و جحححراءات الشحححركة مناسحححبةث وتقحححوم بمرالبحححة أ اء المححح لق الخحححارجي ومرالبحححة أ اء
الم لق ال اخلي.
تححم تو يححق صححالحيات ومسححؤوليات لجنححة التحح ليق رسححميا فححي الالئحححة الخاصححة بهححا .عححالو علححى لححك ث يححتم تزويحح
لجنة الت ليق بجمي الم لومات واإليضاحات التي تساع هم على أ اء مهامهم.
تتألش لجنة الت ليق من العضاء التالية أسماؤهم:
•
•
•

.بول كويجلي  -رئي اللجنة
عب الوها عيسى الرشو – نائ رئي اللجنة
مشاري مصطفى الج يمي  -عضو في اللجنة

ال يوجححح أي ححححاالت ت ارضحححت فيهحححا لحححرارات مجلححح
الخارجي لشركة أالفكو محاي ومستقل.
د .تشكيل لجنة قطاع الطيران التجاري و المصانع
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تماشححيا محح المتطلبححات ال اخليححة لشححركة االفكححو ث لححام مجلحح
(".)"OEMC

اإل ار بتشححكيل لجنححة الطيححران التجححاري و المصححان

يتمت أعضاء اللجنة بخبر شاملة في المجاالت ات الصلة .تشمل مسؤولية اللجنة ما يلي:
أ) مراج ة فتر طلبات أالفكو وج ول التسليم ؛
) مراج ة ومفاوضة شروط وأحكام عقو مصان الم ات الصلية ؛
ش) اإلشراش على أي نزاعات م مصن ي الم ات الصلية وتق يم التوصية في المور ات الصلة ؛
) أي أمر آخر يفوع به من لبل مجل

اال ار .

تححم تو يححق صححالحيات ومسححؤوليات اللجنححة رسححميا فححي اختصاصححاتها .عححالو علححى لححك ث يححتم تزويحح اللجنححة بجميحح
الم لومات والتوضيحات التي تساع هم في أ اء مهامهم.
تتكون لجنة الطيران و صناعة الم ات الصلية من العضاء التاليين:
االسم
احم عب للا الزبن
عا ل البنوان

الوصف
رئي اللجنة
نائ رئي اللجنة

محم اللم اني

عضو لجنة

المالحظات
-

القاعدة الخامسة :وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية
يقحححر مجلح ح اإل ار بمسحححؤوليته ال امحححة عحححن أنظمحححة الرلابحححة ال اخليحححة و ار المخحححاطر ث فحححي ححححين أن ور اإل ار
التنفي ية هو تنفي السياسات الم تم من لبل مجل اإل ار .
وبالتحححالي ث طبقحححت أالفكحححو أنظمحححة الرلابحححة ال اخليحححة و ار المخحححاطر المصحححممة لتسحححهيل عمليحححات أالفكحححو الف الحححة
والكفححؤ  .تهحح ش هحح ه النظمححة لححى تمكححين شححركة أالفكححو مححن االسححتجابة بشححكل مناسحح للمخححاطر الكبيححر التححي لحح
تنشأ أ ناء أنشطتها التجارية.

تحححم تشحححكيل لجنحححة إل ار المخحححاطرو الحوكمحححة و اإللتحححزام محححن لبحححل مجلح ح
مجل اإل ار في تنفي مهامه المت لقة بإ ار المخاطر والحوكمة وااللتزام.
وتتكون أعضاء لجنة المخاطر والحوكمة واإللتزام من:
•
•
•
•
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مشاري مصطفى الج يمي  -عضو في اللجنة

اإل ار

اإل ار لشحححركة أالفكحححوث والتحححي تسحححاع
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أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
تحححم نشحححاء ار مسحححتقلة إل ار المخحححاطر واالمت حححال والتحححي تقح ح م تقاريرهحححا مباشحححر لحححى لجنحححة ار المخحححاطرو
ار اللجنحححة ون ليحححو باإلضحححافة لحححى جميحح
الحوكمحححة و اإللتحححزام ولحح يها صحححالحية وصحححول لحححى رئحححي مجلحح
أعضححاء اللجنححة .ت تبححر اإل ار مسححؤولة عححن مسححاع مجلحح اإل ار و اللجنححة فححي تنفيحح طححار ار المخححاطر فححي
أالفكو.
يخضحح طححار ار المخححاطر فححي شححركة أالفكححو لححى ال ححة خطححوط فححاع ث حيححئ يححتم تو يححق طححار عمححل ار
المخححاطر فححي سياسححة مخححاطر رسححمية .عححالو علححى لححك ث لامححت أالفكححو أيضححا بتطححوير نزعححة المخححاطر والتححي تححم
الموافقة عليها من لبل مجل اإل ار .
لامححت شححركة أالفكححو بإسححنا عمليححة التحح ليق الحح اخلي لححى مكتحح تحح ليق خححارجي مسححتقل وهححي شححركة KPMGث
والتححي تقححوم بمراج ححة أنظمححة الضححبط والرلابححة ال اخليححة بشححكل مسححتمر .ويححتم تقحح يم التقححارير الصححا ر عححن مكتحح
التحح ليق لححى " لجنححة المخححاطر والحوكمححة واإللتححزام " التاب ححة لمجلحح اإل ار ث كمححا أن مكتحح التحح ليق يت امححل بشححكل
مباشر م ه ه اللجنة.

القاعدة السادسة :تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية
 6.1قواعد السلوك المهني و القيم األخالقية:
تلتزم االفكو بإنشاء طار للسلوك المهني والنزاهة وتطوير القيم الخاللية اخل الشركة .واله ش من لك هو ت زيز قة
المست مر في سالمة الشركة ونزاهتها المالية .و كجزء من ه ا االلتزام ث وض مجل اإل ار ليل لقواع السلوك المهني
لمجل اإل ار واإل ار التنفي ية لت زيز الممارسات السليمة للشركات ولحماية مصلحة أصحا المصال على الم
الطويل.
يه ش ليل لواع السلوك المهني لى أن يكون ليال عمليا لمساع أعضاء مجل اإل ار واإل ار التنفي ية للشركة في
تنفي أعمالهم .ت المبا والقيم الموجو في ال ليل جزءا ال يتجزأ من االلتزام ال ي تس ى الشركة لتحقيقهث للحفاظ على
صورتها و قتها ال امة.

 6.2تعارض المصال :
ت ححارع المصححال هححو الت ححارع بححين المصححال الخاصححة والمسححؤوليات الرسححمية للفححر أو المؤسسححة التححي تكححون فححي
وضحح قححة ث ممححا لحح يضححر بالنزاهححة أو الحيا يححة أو يححؤ ي لححى ميححز تنافسححية غيححر عا لححة .يوجحح تضححار فححي
المصححال عنحح ما يكححون واجحح الموظححش فححي عطححاء والء بال مححل غيححر مجححزأ للشححركة ومححرتبط بفوائحح شخصححية
ف لية أو محتملة من مص ر آخر.
باإلضحححافة لحححى ليحححل لواعح ح السحححلوك والسحححلوك المهنحححي ث لحححام مجلح ح اإل ار أيضح حا بصحححياغة سياسحححة تضحححار
المصحححال  .تحححح سياسحححة تضحححار المصحححال بيانحححات السياسحححة واإلجحححراءات وأفضحححل الممارسحححات إل ار ححححاالت
تضار المصال .

 6.3إطار معامالت األطراف ذات الصلة

لحح الشححركة نظححام للححت المالت محح الطححراش ات الصححلةث اضححافة الححى لححك عتمحح ت الشححركة التويححرات الخيححر
التححي ح ح تها هيئححة أسححوا المححال فيمححا يت لححق بالت ححامالت م ح الطححراش ات الصححلة مححن خححالل ت ح يالت فححي لححوائ
هيئة أسوا المال.
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القاعدة السابعة :اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
 7.1اإلفصاح الدقيق والشفافية:
توجحح سياسححة مطبقححة فححي شححركة أالفكححو لضححمان تمححام عمليححة اإلفصححا لجميحح الم لومححات ات الصححلة فححي الولححت
ب لححة وفححي الولححت المناسحح ث بمححا فححي لححك الوضحح المححالي للشححركة وأ ائهححا وحوكمححة للشححركة المت لقححة بأصحححا
المصال والتي ستمكنهم من فهم ارتها واستراتيجيتها وسياساتها وأنشطتها وتسهيل تقييم أ ائها.
تتضحححمن سياسحححة اإلفصحححا والشحححفافية لحححى جانح ح ال مليحححات المختلفحححة اخحححل أالفكحححو أن يحححتم الكشحححش عحححن جميح ح
الم لومحححات ات الصحححلة بطريقحححة شحححفافة لجميح ح أصححححا المصح حال  .يوجح ح آليحححة يحححتم محححن خاللهحححا تح يح ح جميح ح
الم لومات ات الصلة لعضاء مجل اإل ار واإل ار التنفي ية والكشش عنها.
لوححرع اإلفصححا الف ححال وفححي الولححت المناسحح ث تتبنححى الشححركة آليححات مختلفححة ث بمححا فححي لححك اسححتخ ام المولحح
اإللكتروني لالفكوث واإلفصا المباشر للجهات الرلابية ووح شؤون المست مرين.

 7.2وحدة شؤون المستثمرين:
يتححوفر لحح شححركة أالفكححو وححح خاصححة لتنظححيم شححئون المسححت مرينث مسححؤوليتها تاحححة وتححوفير جميحح الم لومححات
والتقحححارير الالزمححححححة للمسحححت مرين الححححاليين والمحتملحححين للشحححركةث كمحححا تتمتح ح هح ح ه الوحح ح باالسحححتقاللية المطلوبحححة
وعلى نحو يتي لها توفير البيانات والم لومات والتقارير في الولت المناس وبشكل ليق للمست مرين.

 7.3البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات:
تهححتم شححركة أالفكححو باسححتخ ام البنيححة التحتيححة لتكنولوجيححا الم لومححات فححي عمليححة اإلفصححا ث حيححئ توج ح ل ح الشححركة
عحح أنظمححة آليححة مطبقححة لتسححجيل وتقحح يم البيانححات الماليححة وغيححر الماليححةث بمححا فيهححا مولحح الشححركة االلكترونححي الحح ي
يوفر جمي الم لومات ات الصلة للمست مرين الحاليين والمحتملين للشركة بشكل ليق و في الولت المناس .

القاعدة الثامنة :احترام حقو المساهمين
تس ح ى شححركة االفكححو لضححمان م املححة عا لححة ومنصححفة لجمي ح مسححاهميها والتأك ح مححن مشححاركة جمي ح الم لومححات ات
الصلة في الولت المناس .
لهحح ا الوححرع ث لححام مجلحح اإل ار بصححياغة سياسححة حقححو المسححاهمين التححي تححح البيانححات وال مليححات الخاصححة
لضححمان الوصححول لححى الم لومححات حححول الشححركة فححي الولححت المناسحح ث بمححا فححي لححك أ ائهححا المححالي والهحح اش
والخطححط االسححتراتيجية والتطححورات الما يححة وحوكمححة الشححركات و المخححاطر ث و لححك مححن أجححل تمكححين المسححاهمين
مححن ممارسححة حقححولهم بطريقححة سححليمةث والسححما للمسححاهمين بشححكل عححام بالمشححاركة بشححكل ف ححال م ح الشححركة .و يححتم
ايضححا تشححجي المسححاهمين علححى المشححاركة فححي اجتماعححات المساهمين.وتشححمل ب ححع حقححو المسححاهمين علححى سححبيل
الم ال ال الحصر ما يلي:
•
•
•
•
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حق الحصول على توزي ات الربا .
الحق في الحصول على جزء من أصول الشركة في حال التصفية وفقا لحكام لانون الشركات.
الحق في الحصول على م لومات و بيانات تت لق بأنشطة الشركة واستراتيجيتها على أسا منتظم.
الحق في المشاركة في اجتماعات الجم ية ال مومية والتصويت وفقا للقوانين واللوائ .
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•
•
•
•
•
•

الحق في التصويت أ ناء االلتراع على عضوية أعضاء مجل اإل ار .
الحق في مرالبة أ اء الشركة بصفة عامة ومجل اإل ار بصفة خاصة.
الحق في محاسبة أعضاء مجل اإل ار واإل ار التنفي ية للشركة وفقا لحكام لانون الشركات.
الحق في تسجيل ليمة السهم المملوكة.
الحق في تسجيل ونقل وتحويل ملكية السهم.
الحق في مراج ة سجل المساهمين و التحقق من الحفاظ على البيانات وفقا لعلى رجات الحماية.

تحححتفظ وححح شححؤون المسححت مرين فححي شححركة أالفكححو بسححجل للمسححاهمين يشححمل جميحح الم لومححات بشححأن المسححاهمين
في الشركة (من خالل الشركة الكويتية للمقاصة) الحافظة لسجل مساهمي الشركة.

القاعدة التاسعة :إدراك دور أصحاب المصال
أصحححا المصححلحة هححم أفححرا أو مجموعححات لهححم مصححال فححي الشححركة .يمكححن لصحححا المصححلحة التححأ ير علححى
أعمحححال الشحححركة وأهححح افها وسياسحححاتها أو أن يتحححأ روا بهحححا .أصححححا المصحححلحة الرئيسحححيون فحححي أي شحححركة هحححم
المسححت مرون والموظفححون وال مححالء والممولححون والمححور ون .تكححون تول ححات أصحححا المصححلحة متباينححة فححي ب ححع
الحيححان وتت ححارع فححي ب ححع الحيححان محح ب ضححهم الححب ع ث وتقحح علححى عححاتق الشححركة مسححؤولية تحقيححق تححوازن
بين مصال أصحا المصلحة ومصالحها ال اتية.
تلتححزم شححركة االفكححو بححأعلى الم ححايير الخالليححة وترغ ح فححي أن يكححون ل ح أصحححا المص حال يمححان لححوي والتححزام
تجاهها .له ا الورع ث توج سياسة شاملة لصحا المصلحة و طار عمل إل ار أصحا المصال .
يححتم تشححجي أصحححا المصححال علححى المشححاركة فححي جميحح المنصححات الم مححول بهححا .علححى سححبيل الم ححال ث يتفاعححل
عمححالء شححركة االفكححو والممولححون والمنظمححون والموظفححون محح ب ضححهم الححب ع بشححكل منححتظم عححن طريححق القنححوات
والمؤتمرات اإللكترونية للتأك من مواءمة اهتماماتهم ث وتح ي أي شكاو وم الجتها على النحو الواج .

القاعدة العاشرة :تعزيز وتحسين األداء
 10.1التدريب والتطوير المستمر ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
تهتم شركة أالفكو بالتأهيل والت ري لعضاء مجل اإل ار واإل ار التنفي ية لتوفير الم رفة لكافة الموضوعات ات
الصلة بأنشطة الشركة والتي تمنحهم الق ر على التخطيط االستراتيجي وفق احتياجات الشركة .فق تم تزوي أعضاء مجل
اإل ار الم ينين ح ي ا بحزمة من االرشا ات الت ريفية و الت قيفية التي تتضمن م لومات شاملة عن الشركة وأنشطتها
واستراتيجيتها والجوان المالية والتشويلية وغيرها من الم لوماتث و لك من أجل ضمان تمت هم بفهم مناس لسير عمل
الشركة وعملياتها .كما تحرص الشركة على االستفا من الموار الكافية التي تضمن الت ري والتنمية المهنية المستمر
لإل ار التنفي ية.

 10.2تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
وض ت شركة أالفكو آليات لتقييم أ اء مجل اإل ار واال ار التنفي يةث و لك من خالل مؤشرات لقيا ال اء الم روفة
بالمؤشرات الساسية لر اء ()KPIsث وتم تح ي ه ه المؤشرات لمجل اإل ار ككل ولعضاء مجل اإل ار كأفرا
ولإل ار التنفي ية .ويتم تقييم ال اء سنويا حس م ايير مح وواضحة تضمن تحقيق الشركة له افها االستراتيجية.

 10.3خلق القيم المؤسسية:
تقوم اال ار التنفي ية بإع ا تقارير ورية ت رع على مجل اال ار تشمل المخاطر التي تواجه الشركة و التول ات
المستقبلية و غيرها من البنو التي من الممكن أن تساع في تحقيق اله اش االستراتيجية للشركة و خلق ليم مؤسسية.

القاعدة الحادية عشر :التركيز على اهمية المسؤولية االجتماعية
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مفهحححوم المسحححؤولية االجتماعيحححة هحححو االلتحححزام المسحححتمر للشحححركة محححن خحححالل السحححلوك الخاللحححي ث لتحقيحححق التنميحححة
المست امة للمجتم بشكل عام وموظفيها بشكل خاص.
ويتحقححق لححك مححن خححالل مبححا رات لتحسححين الظححروش الم يشححية للقححو ال املححة ث وأسححرهم والمجتمحح ث مححن خححالل
تق يم مساهمات لخفع البطالة في المجتم ث وك لك التقليل لى أ نى ح من استوالل الموار البيئية المتاحة.
أالفكححو سياسححة شححاملة للمسححؤولية االجتماعيححة للشححركات ) (CSRتتضححمن المسححائل المت لقححة بوجححو طححار لححوي
لح
للمسؤولية االجتماعية للشركات.
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ملحق  1الهيكل التنظيمي المحدث لشركة أالفكو:
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تقرير لجنة التدقيق لشركة أالفكو لتمويل شراء وتأجيرالطائرات
للسنة المالية المنتهية  30سبتمبر .2020
السادة /المساهمين

المحترمين

شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس اإلدارة:
إن لجنة التدقيق مسؤولة عن مساعدة المجلس في القيام بمسؤولياته بفعالية فيما يتعلق بالتقارير المالية
والضوابط الداخلية والمراجعة الداخلية والخارجية .كما أنها مسوؤولة عن إنشاء ثقافة إلتزام مالئمة مع

الشركة من خالل التاكد من إستقاللية المدقق الخارجي ونزاهة وصحة البيانات المالية للشركة والتاكد من
أن الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة كافية وفعالة.
أعضاء لجنة التدقيق:
 .1بول كويجلي – رئيس.

 .2عبد الوهاب عيسى الرشود – عضو

 .3مشاري مصطفى الجديمي – عضو

ولقد تم إجتماع لجنة التدقيق خمسة مرات خالل السنة المالية المنتهية  30سبتمبر .2020
التدقيق الداخلي:
تم التعاقد مع طرف أخر لمهام التدقيق الداخلي ألحد شركات مراجعة الحسابات الكبرى (بيغ  )4العاملة
في دولة الكويت والتي وافقت عليها لجنة التدقيق.
وتبعية وعملية التدقيق الداخلي ترجع وبشكل مستقل إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس االدارة.
قام المدققين الداخليين بإجراء عمليات تدقيق داخلية وفقا لخطة التدقيق الداخلي القائمة على اسس
المخاطر التي وافقت عليها لجنة التدقيق.
1

تم تقديم تقارير التدقيق الداخلي من قبل المدققين الداخليين إلى لجنة التدقيق وفقا لخطة التدقيق الداخلي.

تم تنفيذ خطة التدقيق الداخلي من خالل تقييم الضوابط على المخاطر الهامة السائدة مع الشركة وفعالية
الحوكمة وإدارة المخاطر وعمليات الرقابة.
وقد اجتمع المدققون الداخليون مع لجنة التدقيق على أساس ربع سنوي خالل السنة وأبلغوا نتائج عمليات

المراجعة التي أجريت بما في ذلك حالة المتابعة والتدابير التصحيحية الالزمة وخطط العمل التي تنفذها
اإلدارة.
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