
















 

 

 
 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  

التابعة  اوشركاته ("الشركة األم")ش.م.ك.ع. لشركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات لقد دققنا البيانات المالية المجمعة 
وبيانات الدخل والدخل   2020 سبتمبر 30)يشار إليها معاً بـ"المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في 

للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات المالية  الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة
 مجمعة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.ال
 

أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع  ،في رأينا
تهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير للسنة المن المجمعة وتدفقاتها النقدية المجمع وعن أدائها المالي 2020سبتمبر  30للمجموعة كما في 

 الدولية للتقارير المالية. 
 

 أساس الرأي  
ً طبق لياتناسؤوم إن لمعايير التدقيق الدولية. وفقاً  بأعمال التدقيقلقد قمنا   فيفي تقريرنا بمزيد من التفاصيل موضحة لتلك المعايير  ا

ً  المجموعةعن  مستقلونونحن . "مجمعةعن تدقيق البيانات المالية ال مراقب الحساباتليات سؤوم" قسم  األخالقيات لميثاقوفقا
)ميثاق المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية  لالستقاللية()بما في ذلك المعايير الدولية  المهنيينللمحاسبين  المهنية

ً لياتنا األخالقية سؤوبم قمنا بالوفاءقد وللمحاسبين(.  وإننا نعتقد . يير األخالقيات المهنية للمحاسبينالمجلس الدولي لمعا ميثاقلوفقا
 أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.

 
 أمور التدقيق الرئيسية

  للسنة ات المالية المجمعة ي تدقيقنا للبيانف أهميةت األكثر هي تلك األمور التي كان، المهني تقديرنافي ، أمور التدقيق الرئيسيةإن 
هذه  حول منفصل رأي  بداءإدون  رأينا حولها وإبداءهذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل عرض وتم الحالية. 
 كيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.وأمور التدقيق فيما يلي تفاصيل  األمور.

 
، بما في "عن تدقيق البيانات المالية المجمعةالحسابات مسؤوليات مراقب "ء بمسئولياتنا المبينة في تقريرنا في قسم لقد قمنا بالوفا

ذلك ما يتعلق بتلك األمور. وبالتالي، تتضمن أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ اإلجراءات المحددة بما يتوافق مع تقييمنا لمخاطر 
ات المالية المجمعة. إن نتائج اجراءات أعمال التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفيذها األخطاء المادية في البيان

 . المرفقة المجمعةلمعالجة األمور الواردة أدناه، تطرح أساساً يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية 
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 اقب الحسابات المستقلتقرير مر

 ة المساهمينإلى حضرات الساد
 )تتمة( شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع.

 
 )تتمة(  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

 
 )تتمة( أمور التدقيق الرئيسية

 

 الطائرات والمحركات  انخفاض قيمة 
كويتي كما هو مفصح عنه في  ر دينا 1,161,087,214الطائرات والمحركات بمبلغ  إدراج، تم 2020سبتمبر  30كما في 

ً والمحركات الذي تم إجراؤه من قبل اإلدارة يمثل  للطائرات القيمة. إن اختبار انخفاض 4اإليضاح رقم  عمال أل أمراً جوهريا
طائرات للفي تقييمنا للمبالغ الممكن استردادها  المتضمنة والتقديراتللموجودات  الدفتريةنظراً لحجم القيمة  التدقيق التي قمنا بها

ً التكاليف حتى البيع.  إن أساس القيمة أثناء االستخدام والمحركات والتي تستند إلى القيمة أثناء االستخدام أو القيمة العادلة ناقصا
ً أحكام اتخاذيمثل أمراً معقداً ويتطلب   الخصم تومتغيرات معداللتدفقات النقدية المستقبلية اتقديرات قبل اإلدارة مثل من  جوهرية ا

قطاع األعمال ذي الصلة  في ومقياس حساسية األوراق المالية مخاطر األسهم  وعالوةالمعدل الخالي من المخاطر  لتي تتضمنا
ً  حقوق الملكية الدين/ أرصدة وتقدير تكلفة الدين استناداً إلى إجمالي البيع إلى تكاليف لدى المجموعة. تستند القيمة العادلة ناقصا

الطائرات قيمة الطائرات  ةلقيم المنشورةالطائرات. تتضمن التقارير  ةلقيم المنشورةتقارير الباستخدام اإلدارة  قهاتطبالتي  النماذج
، قمنا بتحديد اختبار انخفاض قيمة الطائرات والمحركات لككل طائرة وتاريخ تصنيعها. ولذ طرازمع مراعاة  خالل السنة الحالية

 كأحد أمور التدقيق الرئيسية.
 

 ما يلي: محركاتوال القيمة للطائراتلتقييم اختبار انخفاض تدقيقنا اءات جرإ نتتضم
 
 في إجراء تقييم انخفاض القيمة؛ ومدى خبرتها تقييم معرفة إدارة المجموعة 

  ؛والتحقق منها تقييم االفتراضات والمنهجيات األساسية المستخدمة من قبل اإلدارة 

  اإلدارة في تحديد القيمة العادلة ناقصاً   المطبقة من قبلاالفتراضات الرئيسية  وتقييمالتقييم المستخدم  أسلوبتقييم مدى مالئمة
 قيم الطائرات؛عن  المنشورةالتقارير التكاليف حتى البيع والتي تتضمن مطابقة القيمة العادلة ب

  ين  الداخلي ينانة بالمتخصصاالستعالقيمة أثناء االستخدام بتقييم مدى مالئمة معدالت الخصم المستخدمة من قبل اإلدارة لتحديد
 ئد على استثمار األصولالعا في االعتبار مع األخذمن خالل الرجوع إلى البيانات المتاحة من المصادر الخارجية وذلك  لدينا

  قطاع األعمال؛وتلك المرتبطة باإلقليمية 

 لكل طائرة وإيرادات التأجير  ةحديثقية عقد التأجير التقييم مدى معقولية التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة استناداً إلى اتفا
 ناتج عن تفشي فيروس، مع مراعاة التغيرات المتوقعة في معدالت إيجار عقود التأجير المستقبلية نتيجة للتأثير الالمتعلقة بها

 .19-كوفيد

  أي تفاوت الحالية والتحقق من للسنة ليةالنتائج الفعبالسابقة  للسنةفي تقييمات انخفاض القيمة  المطبقةمقارنة االفتراضات 
    جوهري تم تحديده مع مراعاة التأثير على تقييمات انخفاض القيمة للسنة الحالية.
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 حسابات المستقلال تقرير مراقب

 إلى حضرات السادة المساهمين
 )تتمة( شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع.

 

 )تتمة(  لمالية المجمعةتقرير حول تدقيق البيانات ا
 

 )تتمة( أمور التدقيق الرئيسية
 

 دينةألرصدة المخسائر االئتمان المتوقعة ل
ناء المدفوعات مقدماً والدفعات مقدماً( دينار كويتي )باستث 54,915,847، بلغت قيمة األرصدة المدينة 2020سبتمبر  30كما في 

 .20.1دينار كويتي كما هو مفصح عنه باإليضاح  21,646,630لمتوقعة بمبلغ ابالصافي بعد خسائر االئتمان 
 

إعداد مصفوفة مخصصات تمان المتوقعة لألرصدة المدينة عن طريق في احتساب خسائر االئطة عة طريقة مبسوتطبق المجم
عمل يئة االقتصادية التي يبتمان مع تعديلها بما يعكس العوامل المستقبلية المرتبطة بالمدينين والتستند إلى الخبرة السابقة بخسائر االئ

ذات  عدد أيام التأخر في السداد المسجلة لمجموعات قطاعات العمالء المختلفة  دين. تستند معدالت المخصصات إلى فيها كل م
 ماثلة.لمتأنماط الخسائر ا

 
مر أحد أمور التدقيق هذا األ ر، يعتبلها لمتوقعةامان حتساب خسائر االئتدرجة التعقيد المرتبطة بانظراً ألهمية األرصدة المدينة و

 الرئيسية.
 

 :ما يلي بينها عدة إجراءات منإجراءات تدقيقنا  تضمنت
 

 خسائر االئتمان المتوقعة عن طريق مقارنتها بالبيانات تقييم مدى معقولية االفتراضات المستخدمة في احتساب لقد قمنا ب
 المستقبلية. بما يعكس ظروف السوق الحالية والمعلوماتالسابقة المعدلة 

  فاء ودقة المعلومات المدرجة في تقرير تقادم استي مدى موضوعية على أساسها تم اختيار عينة للتحقق منلقد قمنا بإجراءات
 أرصدة المدينين.  

 ذا كان قد تم استالم أي مدفوعات إضافة إلى ذلك، قمنا على أساس العينات بالتحقق من أنماط السداد السابقة للعمالء وما إ
 ألحكام الموضوعة من قبل اإلدارة. مالئمة اتدقيقنا، وذلك لغرض تقييم مدى اً لنهاية السنة حتى تاريخ استكمال إجراءات حقال

 بيانات المالية المجمعة حول ال 20.1ضمن اإليضاح التحقق من مدى كفاية اإلفصاحات المقدمة من قبل المجموعة لقد قمنا ب 
 . تجاوبها مع مثل هذه المخاطرمخاطر االئتمان ومدى قعة وتقييم اإلدارة لوخسائر االئتمان المتما يتعلق بفي

 

 2020 لسنةمدرجة في التقرير السنوي للمجموعة  معلومات أخرى
يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير السنوي  سؤولة عن المعلومات األخرى. مهي الإن اإلدارة 
تقرير مجلس إدارة  على حصلنالقد  بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات حولها. 2020 لسنة للمجموعة

بعد  2020للمجموعة لسنة  يع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوالحسابات، ونتوق ر مراقب، قبل تاريخ تقريالشركة األم
  الحسابات. تاريخ تقرير مراقب

 
 حولها.  التأكيد  من أشكالشكل  أيم ولن نعبر عن معة ال يغطي المعلومات األخرى ولإن رأينا حول البيانات المالية المج

 

إذا كانت  المبينة أعاله وتحديد ما المعلومات األخرى االطالع علىسؤوليتنا هي فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن م
بشأنها.  أخطاء ماديةأثناء التدقيق أو وجود أي حسبما وصل إليه علمنا مع البيانات المالية المجمعة أو  ماديةغير متوافقة بصورة 

على المعلومات األخرى  ى، استناداً إلى األعمال التي قمنا بهافي هذه المعلومات األخر أي أخطاء ماديةتوصلنا إلى وجود ما وإذا 
ما يستوجب . ليس لدينا في تقريرنا تلك الوقائعإدراج ، فإنه يتعين علينا الحسابات مراقب لنا عليها قبل تاريخ تقريروالتي حص

 الشأن.  إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

 السادة المساهمين إلى حضرات
 )تتمة( شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع.

 
 )تتمة(  لبيانات المالية المجمعةتقرير حول تدقيق ا

 
 عن البيانات المالية المجمعة كمةولين عن الحسؤووالم اإلدارة مسؤوليات

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

 الغش أو الخطأ. 
 

االستمرارية  مبدأ على أساسأعمالها  متابعةقدرة المجموعة على لية تقييم سؤواإلدارة متتحمل إعداد البيانات المالية المجمعة،  عند
ً كان ذلك متى ، مع اإلفصاح ما لم تعتزم  وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبياالستمرارية مبدأ عن األمور المتعلقة بأساس  ،مناسبا

 . تخاذ هذا اإلجراءواقعي سوى اعدم توفر أي بديل في حالة أو أعمالها وقف اإلدارة تصفية المجموعة أو 
 

 . للمجموعة المجمعة ليةالما البياناتعملية إعداد  اإلشراف علىلية سؤوم كمةون عن الحلوسؤوالميتحمل 
 

 عن تدقيق البيانات المالية المجمعة الحسابات مراقب مسؤوليات
الغش  ناتجة عنسواء كانت مادية الاء خطاألبأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من  تأكيد معقولالحصول على  هوهدفنا  إن

  إال أنه ،ديمثل درجة عالية من التأكيمعقول  يدن التوصل إلى تأكإ . الذي يتضمن رأيناوإصدار تقرير مراقب الحسابات  ، أو الخطأ
ً  التدقيق عمليةأن  ضمنيال  ً دائمسوف تنتهي  التدقيق الدولية لمعايير وفقا قد تنشأ و. وجودهاحال في  األخطاء المادية باكتشاف ا

على القرارات بصورة فردية أو مجمعة  ثرأن تؤ من المتوقع بصورة معقولة كانإذا  ماديةاألخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر 
 على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.  والتي يتم اتخاذها للمستخدميناالقتصادية 

 
ً اتخذنا أحكامكجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية،  خالل أعمال التدقيق. كما قمنا بما  الحيطة المهنيةمهنيةً وحافظنا على  ا

 يلي: 
 
 وتنفيذ  ووضعالغش أو الخطأ  ناتجة عنيد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت تحد

لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا.  ومناسبةة تدقيق كافية الحصول على أدل وكذلك المالئمة لتلك المخاطر،إجراءات التدقيق 
الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد  ذلك اكتشافعدم مخاطر  غش تفوقالن ع خطأ مادي ناتج اكتشافإن مخاطر عدم 

 . تضليل أو تجاوز الرقابة الداخليةيتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو ال
 

 ولكن ليس لغرض إبداءمالئمة للظروف التدقيق الإجراءات  لوضع ذات الصلة بعملية التدقيقبة الداخلية أدوات الرقا فهم 
 . الرقابة الداخلية لدى المجموعة أدوات فعالية  رأي حولال
 

 قبل ت الصلة المقدمة من مة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذائتقييم مال
 .اإلدارة
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

 إلى حضرات السادة المساهمين
 )تتمة( وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع. شركة أالفكو لتمويل شراء

 
 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 

 
 )تتمة( الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة مسؤوليات مراقب

 
 تي حصلنا  أدلة التدقيق ال إلى استناداً  والقيام، االستمرارية المحاسبي مبدأ مة استخدام اإلدارة ألساسئمال التوصل إلى مدى

ً يثير شك يمكن أنما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي  تحديد، بعليها ً  ا حول قدرة  جوهريا
إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن  التوصلستمرارية. وفي حالة اال مبدأ على أساس متابعة أعمالهاالمجموعة على 

في حالة  تعديل رأينا البيانات المالية المجمعة أو في اإلفصاحات ذات الصلة  ،مراقب الحساباتفي تقرير  ،االعتبارنأخذ بعين 
حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات. على  إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تدقيقنا اإلفصاحات. تستند نتائج مالئمةعدم 

أساس مبدأ  متابعة أعمالها على قف المجموعة عن الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في تو
 .االستمرارية

 
  ا إذا كانت وتقييم م بما في ذلك اإلفصاحاتوالبيانات المتضمنة فيها تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها

 . العرض العادل حققبأسلوب يواألحداث ذات الصلة  األساسية المعامالتعن  تعبرالبيانات المالية المجمعة 
 

   الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي
للمجموعة وتنفيذها إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق  سؤولون عنونحن محول البيانات المالية المجمعة. 

 ن رأي التدقيق. ع فقط ليةسؤوونتحمل الم
 

ونتائج التدقيق الهامة   اعمال التدقيق وتوقيتهالمخطط ألنطاق الحول عدة أمور من بينها  الحوكمةلين عن سؤوالمنتواصل مع إننا 
 التدقيق. أعمال يتم تحديدها أثناء التي  في أدوات الرقابة الداخلية يةجوهر بما في ذلك أي أوجه قصور

 
ً أيض نزود ً ، ونبلغهم أيضاالستقالليةب فيما يختصببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة  الحوكمةلين عن سؤوالم ا  ا

تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى التدابير ذات مل أن من المحت هابكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أن
ً  ذلك كان متى ،الصلة   . مناسبا

 
أهمية في تدقيق البيانات  األكثربها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور  المسؤولين عن الحوكمةاألمور التي يتم إبالغ ومن خالل 

الحسابات  صح عن هذه األمور في تقرير مراقبالتدقيق الرئيسية. إننا نفالمالية المجمعة للسنة الحالية، ولذلك تعتبر هي أمور 
ن أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو، في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما  الخاص بنا ما لم يمنع القانو

العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج 
 العامة له. 
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

 حضرات السادة المساهمين إلى
 )تتمة( شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع.

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

 ً والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة  المجمعة منتظمة وأن البيانات الماليةمحاسبية ظ بدفاتر حتفت أن الشركة األم في رأينا أيضا
أننا قد حصلنا على كافة المعلومات . ودفاترهذه المتفقة مع ما هو وارد في  المجمعة البيانات الماليةهذه فيما يتعلق ب ركة األمشال

التي يتطلبها  تتضمن جميع المعلوماتالمجمعة قيق، كما أن البيانات المالية واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التد
النظام عقد التأسيس وو، والتعديالت الالحقة لها والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له،  2016ة نلس 1رقم قانون الشركات 

ً والتعديالت الالحقة لهما،  للشركة األماألساسي  لألصول المرعية. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم   وأنه قد أجري الجرد وفقا
لعقد التأسيس أو  والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها،والتعديالت الالحقة له،  2016لسنة  1م رقالشركات  لقانونتقع مخالفات 

 اً على وجه قد يكون له تأثير 2020تمبر سب 30 خالل السنة المنتهية فيوالتعديالت الالحقة لهما،  للشركة األموللنظام األساسي 
ً مادي  المالي.  اأو مركزه الشركة األمعلى نشاط  ا

 

بشأن هيئة أسواق المال  2010لسنة  7ألحكام القانون رقم  مادية مخالفات ةأي علمنا إلىيرد لم  تدقيقنا،خالل  أنه،بكما نفيد 
ً لها تأثير يكونوالتي قد  2020 سبتمبر 30خالل السنة المنتهية في  به المتعلقةوالتعليمات  الشركة األم أو  نشاطعلى اً ماديا

 مركزها المالي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 عادل العبدالجادر بدر

 فئة أ  207سجل مراقبي الحسابات رقم 
 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم

 

 
 2020 ديسمبر 20

 
 الكويت







وشركاتھا التابعة ك.ع..ش.م شراء وتأجیر الطائراتشركة أالفكو لتمویل 

من ھذه البیانات المالیة المجمعة.اً تشكل جزء23لى إ1اإلیضاحات المرفقة من إن 
8

بیان الدخل المجمع 
2020سبتمبر30المنتھیة في لسنةل

إیضاحات 
2020

دینار كویتي 
2019

دینار كویتي  

115,428,890104,432,913إیرادات تأجیر تشغیلي

481,160799,637ة إیرادات مرابح 

41,430,1407,828,392ربح بیع طائرات ومحركات ومعدات 

2,020,411657,810إیرادات أخرى 

(3,104,503)(2,266,617)تكالیف موظفین

(47,833,447)(48,070,147)4استھالك

(472,155)(21,830,746)4ات طائرات ومحركات ومعدقیمة انخفاضخسائر 

-(3,196,390)12إعادة تأجیرمخصص

(5,724,894)(5,416,607)مصروفات تشغیل أخرى

(8,826,226)(11,120,812)6مخصص خسائر ائتمان ألرصدة مدینة

(28,708,231)(37,079,787)تكالیف تمویل
────────────────────

لعلمي وضریبة دعم  اللتقدمالكویت مؤسسة قبل حصةالسنة ربح (خسارة)  
19,049,296(9,620,505)أعضاء مجلس اإلدارة ومكافأة العمالة الوطنیة والزكاة

(171,444)-حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 

(688,906)(102,848)ضریبة دعم العمالة الوطنیة

(275,563)(41,139)الزكاة

(217,000)(24,000)17اإلدارةأعضاء مجلسمكافأة
────────────────────

17,696,383(9,788,492)ربح السنة   (خسارة)  
════════════════════

فلس 18.59فلس (10.28)3فةربحیة السھم األساسیة والمخف(خسارة) 
════════════════════



وشركاتھا التابعة ك.ع..ش.م شراء وتأجیر الطائراتشركة أالفكو لتمویل 

من ھذه البیانات المالیة المجمعة.اً تشكل جزء23لى إ1اإلیضاحات المرفقة من إن 
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مجمع  البیان الدخل الشامل 
2020تمبربس30ة في نتھیالمسنةلل

2020
دینار كویتي

2019
دینار كویتي  

17,696,383(9,788,492)ربح السنة  (خسارة)  
────────────────────

شاملة أخرى: إیرادات 
ً یتم إعادة تصنیفھا لنبنود  إلى بیان الدخل المجمعالحقا

2,181,643969,515یةتعدیالت تحویل عمالت أجنب
────────────────────

2,181,643969,515خرى للسنة إیرادات شاملة أ
────────────────────

18,665,898(7,606,849)اإلیرادات الشاملة للسنة  لخسائر) (اإجمالي 
════════════════════



وشركاتھا التابعة شراء وتأجیر الطائرات ش.م.ك.ع.  لتمویلشركة أالفكو 
الملكیة المجمع بیان التغیرات في حقوق

2020تمبرسب30نة المنتھیة في للس

ھذه البیانات المالیة المجمعة.من  اً تشكل جزء23إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من
10

رأس 
المال 

عالوة  
إصدار أسھم

احتیاطي  
إجباري 

طي  یااحت
تحویل 
نبیة  ت أجعمال

اح  أرب
المجموع مرحلة 

دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي ر كویتي دینادینار كویتي دینار كویتي 

319,250,634 161,711,950 14,929,164 29,571,005 17,829,167 95,209,348 2019أكتوبر 1في كما 

(9,788,492)(9,788,492)----السنةخسارة

2,181,643-2,181,643  ---خرى للسنة  ألةشامإیرادات

────────────────────────────────────────────────
(7,606,849)(9,788,492)2,181,643  ---إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة 

(7,616,748)(7,616,748) ----)8(إیضاح نقدیةتوزیعات أرباح

────────────────────────────────────────────────
304,027,037  17,110,807144,306,710  29,571,005 17,829,167 95,209,348 2020سبتمبر 30في كما

════════════════════════════════════════════════

95,209,34817,829,16727,666,07513,959,649156,759,199311,423,438) دقق(مإدراجھكما سبق2018بر توأك1في كما 

(1,317,767)(1,317,767)----9تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة أثیرت

────────────────────────────────────────────────
95,209,34817,829,16727,666,07513,959,649155,441,432310,105,671)(معاد إدراجھ2018أكتوبر 1في كما 

17,696,38317,696,383----ربح السنة

969,515-969,515---شاملة أخرى للسنةإیرادات

────────────────────────────────────────────────
969,51517,696,38318,665,898---للسنةة رادات الشاملإجمالي اإلی

(9,520,935)(9,520,935)----)8(إیضاح نقدیةتوزیعات أرباح

-(1,904,930)-1,904,930--)9(إیضاح اإلجباريتحویل إلى االحتیاطي 

────────────────────────────────────────────────
201995,209,34817,829,16729,571,00514,929,164161,711,950319,250,634سبتمبر 30ي فكما 

════════════════════════════════════════════════



وشركاتھا التابعة ات ش.م.ك.ع.  الطائریل شراء وتأجیر فكو لتموشركة أال
بیان التدفقات النقدیة المجمع  

2020سبتمبر 30ھیة في لسنة المنتل

لبیانات المالیة المجمعة.من ھذه ااً تشكل جزء23إلى 1ن مفقة إن اإلیضاحات المر
11

إیضاحات 
2020

دینار كویتي
2019

دینار كویتي  
التشغیل أنشطة 

17,696,383(9,788,492)السنةربح (خسارة) 

:لنقدیةااتبصافي التدفقنةلسا(خسارة) ربح قة مطابتعدیالت ل

48,070,14747,833,447 4ك  استھال

21,830,746472,155 4طائرات ومحركات ومعدات قیمة خسارة انخفاض 

(799,637)(481,160)إیرادات مرابحة 

37,079,78728,708,231 تكالیف تمویل

11,120,8128,826,226 لمدینینمخصص خسائر ائتمان 

-3,196,390أجیرادة تعإمخصص 

(7,828,392)(1,430,140)4طائرات ومحركات ومعدات ربح بیع

──────────────────────
109,598,09094,908,413

التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل: 
(10,020,109)(2,224,039)مدینون  

998,771(1,560,848)مطلوبات أخرى

7,872,5618,294,635  ة ي صیاناحتیاط

──────────────────────
113,685,76494,181,710النقد الناتج من العملیات 

(28,805,659)(36,245,145) تكالیف تمویل مدفوعة

──────────────────────
77,440,61965,376,051لغیالتشمن أنشطة لنقدیة الناتجةالتدفقات اصافي 

──────────────────────
أنشطة االستثمار  

(150,907,697)(134,502,635) 4شراء طائرات ومحركات ومعدات  

24,281,796108,406,784  متحصالت من بیع طائرات ومحركات ومعدات  

(121,999,878)(155,872,696)  5ومعدات ائرات ومحركاتدفعات رأسمالیة مقدماً لشراء ط

496,054803,222  تلمة مرابحة مسدات إیرا

──────────────────────
(163,697,569)(265,597,481)في أنشطة االستثمارالتدفقات النقدیة المستخدمةصافي 

──────────────────────
أنشطة التمویل  
310,534,213360,662,600 تسھیالت تمویل متحصالت من 

(207,144,562)(169,197,433) تمویلتسھیالتسداد

(9,520,935)(7,616,748)8توزیعات أرباح مدفوعة

──────────────────────
133,720,032143,997,103أنشطة التمویلالتدفقات النقدیة الناتجة من صافي 

──────────────────────
45,675,585(54,436,830)ل  د المعادقد والنقالنفي الزیادة ) قصنلا(صافي  

727,786244,851تعدیل تحویل عمالت أجنبیة

93,441,27147,520,835 النقد والنقد المعادل في بدایة السنة 

──────────────────────
739,732,22793,441,271النقد والنقد المعادل في نھایة السنة  

══════════════════════



تابعة وشركاتھا ال.ع.رات ش.م.كشركة أالفكو لتمویل شراء وتأجیر الطائ
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رئیسیة شطة ال واألنالتأسیس 1

مسجلة  شركة مساھمة كویتیة ھي (أالفكو) ("الشركة األم") ع. الطائرات ش.م.ك.إن شركة أالفكو لتمویل شراء وتأجیر
رى صول األخائرات واألاء الطشر. وتقوم الشركة األم بتقدیم خدمة 2000مارس 21ومؤسسة في الكویت بتاریخ 

المختلفة لشركات الطیران، نسیق مع المصانع، وتقدیم خدمات إدارة األصول الطیران والتعن شركاتالمرتبطة بھا نیابة 
وتقدیم خدمات التأجیر التشغیلي أو التأجیر التمویلي بما یتناسب مع احتیاجات ورغبات العمالء من شركات الطیران، 

خاطر وتجدید عوامل المت التقییم اسا درضوءي بصورة كلیة أو جزئیة فالطائراتاریع شراءویل مشتموتقدیم خدمات 
ان الراغبة المرتبطة بمثل تلك المشاریع، وتسویق الطائرات لتغطیة االحتیاجات متوسطة وطویلة المدى لشركات الطیر

تقدیم الخدمات مشاركة فيأجیر، والع والتبیساعدة شركات الطیران في تسویق طائراتھا بالبمثل تلك الخدمات، وم
المساعدة في عملیات االستثمار المشترك والمتخصص في مجال و،الفني لشركات الطیرانوتوفیر الدعمة بتمویلالمرتبط

االستثمار بصورة كلیة أو جزئیة في مجال توفیر الطائرات والمحركات وقطع الغیار بما یتناسب صناعة الطیران، و
ة والمحصلة من العملیات المذكورة  یرادات الناتج ثمار اإلوالمصانع، إدارة واستات الطیران مالء من شركالعاتواحتیاج 
أن تكون لھا مصلحة أو أن تشترك بأي وجھ مع الھیئات التي تزاول أعماال شبیھة بأعمالھا أو األمیجوز للشركةأعاله،  و

أو أن  الھیئات تشارك أو تشتري ھذه أن تنشئ أو الخارج ولھا في أوالتي قد تعاونھا على تحقیق أغراضھا في الكویت 
بھا.تلحقھا 

ملحق  الرئیسي المسجل ھو إن عنوان مكتب الشركة األمأعمالھا وفقا لتعالیم الشریعة اإلسالمیة. الشركة األموتمارس
الكویت. –ر، المرقاب الصقد العزیز حمشارع عبد–انيالثالطابق –یةصناعة الكویتالتجارة والمبنى غرفة 

. الكویتبورصةمدرجة فيإن أسھم الشركة األم  

.  الخلیج لالستثمار ش.م.خ.مؤسسةوكویتي ش.م.ك.ع. ("البنك")إن الشركة األم ھي شركة زمیلة لبیت التمویل ال

كامل صة المملوكة بالخاالمجمعة معامالت وأرصدة الشركة األم والشركات ذات األغراض الالبیانات المالیةتتضمن 
ً ار إلیھشیالتي عة") ("الشركات التاب موعة"). إن جمیع معامالت الشركات ذات األغراض الخاصة یتم لمج ("ابـا معا

إبرامھا نیابة عن أالفكو وھي مضمونة من قبل أالفكو. 

ارة في ر مجلس اإلدوفقاً لقرا2020رسبتمب30المنتھیة في للسنة المجمعة للمجموعة البیانات المالیةتم التصریح بإصدار 
جمعیة العمومیة السنویة لمساھمي الشركة األم. ولدى الجمعیة  اء على موافقة الإصدارھا بنتم وی2020دیسمبر 20

.العمومیة السنویة للمساھمین صالحیة تعدیل ھذه البیانات المالیة المجمعة بعد إصدارھا 

قدیرات ام والتواألحكة الھامةبی السیاسات المحاسأساس اإلعداد و2

داإلعداأساس 2.1
ً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة لمالیة المجمعة للمج یانات ااد البعدإتم عن مجلس معاییر المحاسبة موعة وفقا

.الدولیة

ً تم إعداد البیانات المالیة المجمعة ی مبدأ التكلفة التاریخیة.لوفقا

بالدینار الكویتي.جمعةالمیةت المالا یانالبتم عرضوقد ھي الدوالر األمریكي. للشركة األمة ییسإن العملة الرئ

واإلفصاحات التغیرات في السیاسات المحاسبیة2.2

قةفي السنة المالیة السابفي إعداد ھذه البیانات المالیة المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة 
:مذكور أدناهباستثناء ما ھو

عدلة ة ومجدیدمعاییر وتفسیرات 
أكتوبر1التعدیالت التي تسري للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد المعاییر وول مرة بتطبیق بعضجموعة ألقامت الم

2019  .

:  كل معیار جدید وتعدیلعة وتأثیر فیما یلي طبی

ا تأثیر ولكن لیس لھ2020تمبرسب30رة خالل السنة المنتھیة في ت األخرى ألول مراتسري العدید من التعدیالت والتفسی
عاییر أو تفسیرات أو تعدیالت صادرة البیانات المالیة المجمعة للمجموعة. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معلى 

. بعد ولكنھا لم تسر 
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ة) (تتموالتقدیرات م  واألحكاالسیاسات المحاسبیة الھامةأساس اإلعداد و2

تتمة) (واإلفصاحات سبیةلمحاالتغیرات في السیاسات ا 2.2

(تتمة) معاییر وتفسیرات جدیدة ومعدلة 

"عقود التأجیر" 16الدولي للتقاریر المالیة المعیار

فسیرات المعاییرت، وتفسیر لجنةعقود التأجیر17محل معیار المحاسبة الدولي 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة یحل
عقود  - 15، وتفسیر لجنة التفسیرات الدائمة ب یتضمن عقد تأجیررتیذا كان التما إددیتح - 4الدولیة للتقاریر المالیة 

تقییم جوھر المعامالت التي تتضمن شكل قانوني لعقد - 27، وتفسیر لجنة التفسیرات الدائمة الحوافز- التأجیر التشغیلي
المستأجرین المحاسبة جیر ویتطلب منتأ القودح عن عراف والقیاس والعرض واالفصا العتیار مبادئ امع. یحدد الالتأجیر

عقود التأجیر ضمن نموذج موازنة فردي.  كافةعن 

ال تختلف بصورة جوھریة عن طریقة المحاسبة الحالیة 16محاسبة المؤجر وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة إن طریقة
موضحة بادئ مماثلة لتلك المدام التأجیر باستخ دعقویف في تصنون، حیث یستمر المؤجر17لي ر المحاسبة الدویا وفقا لمع

16تمویلي. وبالتالي، لم یكن للمعیار الدولي للتقاریر المالیة غیلي أو تشتأجیر إما إلى عقود 17في معیار المحاسبة الدولي 
جموعة كمؤجر. لمتأثیر على عقود التأجیر التي تكون فیھا ا

وبالتالي لم یتم بواسطة طریقة التطبیق المعدل بأثر رجعي16ریر المالیة قا للتلي مت المجموعة بتطبیق المعیار الدوا ق
. اختارت المجموعة االستفادة من  2019أكتوبر1في تاریخ التطبیق المبدئي في المقارنةالمجمعةإعادة إدراج المعلومات
معیار المحاسبة  قتطبر ھا كعقود تأجییدتحدبق یق المعیار فقط على العقود التي سل بما یسمح بتطبقا المبرر العملي لالنت

في تاریخ التطبیق المبدئي. كما اختارت المجموعة  4لمالیة وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر ا17الدولي 
وال  قلو أ أشھراً 12جبھا في تاریخ البدء لمدة مدة التأجیر بمود االستفادة من إعفاءات االعتراف لعقود التأجیر التي تمت

األساسي ("موجودات  مة األصلالتي تنخفض فیھا قیار الشراء ("عقود التأجیر قصیرة األجل") وعقود التأجیر تتضمن خی
منخفضة القیمة").

.   2019أكتوبر1المرحلة كما في ح لم یكن لھ تأثیر على األربا 16إن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

16تقاریر المالیة للیار الدوليالمعقبی تط تأثیر طبیعة 
بھا ةلتأجیر الخاصاكل عقد من عقود (كمستأجر) بتصنیف المجموعة، قامت 16بل تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة ق

.كعقد تأجیر تشغیلياما كعقد تأجیر تمویلي أوفي تاریخ البدء

المستأجر إلى ا الھامة المرتبطة بملكیة البند مخاطر والمزایالفة كا ویلي في حالة تحویلكعقد تأجیر تمتم تصنیف العقد
المجموعة؛ وإال یتم تصنیفھ كعقد تأجیر تشغیلي. وتم رسملة عقود التأجیر التمویلي في بدایة عقد التأجیر وفقاً للقیمة العادلة 

ا تم توزیع مدفوعات أیھما أقل. كم، جیرلتأالحالیة للحد األدنى من مدفوعات البدء أو القیمة الألصل المستأجر في تاریخ
مسجلة كتكالیف تمویل) وتخفیض التزام عقد التأجیر. في حالة عقد التأجیر التشغیلي، لم یتم رسملة الالفائدة (التأجیر بین 

بت على قسط الثاعلى أساس الالمجمع الدخل بیان ضمن اراالصل المستأجر وتم تسجیل مدفوعات التأجیر كمصروفات إیج
.رة عقد التأجیردى فتم

بتطبیق طریقة فردیة للقیاس واالعتراف بالنسبة لكافة  المجموعة ، قامت 16اریر المالیة عند تطبیق المعیار الدولي للتق
الموجودات منخفضة  تأجیر وعقود جیر قصیرة األجلتأ ھي المستأجر باستثناء عقود الالمجموعة عقود التأجیر حیث تكون 

جودات حق االستخدام التي تمثل حق  بتسجیل مطلوبات التأجیر لتسدید مدفوعات التأجیر وموعةمجمولاث قامت قیمة، حیال
استخدام الموجودات ذات الصلة.

المبررات العملیة المتاحة حیث:المجموعةكما طبقت 

 رة ة بصوالمتماثلالخصائص جیر ذات بیقھ على محفظة عقود التأ مت بتطفردي وقا صممعدل خ المجموعةاستخدمت
معقولة. 

 عقود التأجیر ذات شروط مجحفة والذي تم إجراؤه مباشرةً قبل تاریخ على تقییمھا لما إذا كانت المجموعةاعتمدت
التطبیق المبدئي

شھراً من  12یر تنتھي خالل جیر ذات مدة تأج تأ قامت بتطبیق إعفاءات عقود التأجیر قصیرة األجل على عقود ال
المبدئي.التطبیق تاریخ 

دات حق االستخدام في تاریخ التطبیق المبدئي.التكالیف المباشرة المبدئیة من قیاس موجوالمجموعةعدت استب
 أو إنھاء  جلاإلدراك المتأخر في تحدید مدة التأجیر في حالة اشتمال العقد على خیارات بمد أالمجموعةاستخدمت

لتأجیر.عقد ا

لیة المجمعة للمجموعة. أي تأثیر مادي على البیانات الما16ة لمالیتقاریر الدولي لللم یكن لتطبیق المعیار ا
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التغیرات في التقدیرات المحاسبیة 2.3

ً م اتقو لتلك  ونتیجةأساس مستمر.على حركاتھا مئراتھا وة المقدرة لطا راجعة األعمار اإلنتاجیلسیاستھا بملمجموعة وفقا
(باستثناء ومحركاتھا اإلنتاجیة لطائراتھا ارعمأللا راتھدیبتغییر تق2019أكتوبر 1من المراجعة، قامت المجموعة اعتباراً 

تلك لھا خالتظلة التيدیریالتقصورة أفضل الفترات لكي تعكس ب) ئرات كبیرة الحجمطا - المعدات التي یوردھا المشتري 
المشتري  دھا یورلتي االمعدات(باستثناء للطائرات والمحركات المقدرةار اإلنتاجیةدة األعم. تم زیا في الخدمةتجوداالمو

المجموعة  ت ذلك، قامىعلعالوة سنة.  25سنة إلى متوسط 20ت تقدر مسبقاً بمتوسط ي كان) التالحجمطائرات كبیرة - 
% من سعر الشراء  15(بالمجمل) إلى الشراء % من سعر20ركات من والمح ائرات لطلدیةخریالتلقیمة لھا بتغییر تقدیر
یس لھا قیمة تخریدیة. تي لوالمطائرات كبیرة الحج - ردھا المشتري التي یوباستثناء المعدات(بالمجمل) 

بمبلغ2020رسبتمب30في تھیة المنللسنةوفات االستھالك المسجلة رمصانخفاض لى إر في التقدیرأدى تأثیر ھذا التغی
یة  األساسالسھم ربحیةوانخفاضینار كویتي د9,401,711بمبلغوانخفاض خسارة السنة، دینار كویتي9,506,319

لس.ف9.87بمبلغ والمخففة 

معاییر صادرة ولكن لم تسر بعد 2.4

المجمعة المالیةدار البیانات یخ إصحتى تارسر بعدتلمولكنھا الصادرةسیراتفجدیدة والمعدلة والتلایلي المعاییرفیما 
.  متى أمكن ذلكعندما تصبح ساریةسیراتفجدیدة والمعدلة والتال. تعتزم المجموعة تطبیق ھذه المعاییر للمجموعة

مال عف األریتع:3مالیة الدولي للتقاریر الالمعیار تعدیالت على 
ضمن المعیار الدولي تعریف األعمال الواردعلى تعدیالت2018وبر أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في أكت

ات  أو الموجودفي تحدید ما إذا كانت أیة مجموعة من األنشطة منشآت بھدف مساعدة الدمج األعمال: 3للتقاریر المالیة 
التقییم ستبعدال كما تة باألعمدنى من المتطلبات المرتبطیالت الحد األه التعدھذتوضح .الم االً أم حیازتھا تمثل أعمالتي ت

ً على إرشادات لدى المشاركین في السوق القدرة على استبدال أي عناصر ناقصة وتشتمل الما إذا كان لتعدیالت أیضا
نطاق التعریفات مل على تضییقأنھا تعا یة كمرھجوأعماالً لیة المشتراة تمثل كانت العمییم ما إذا لمساعدة المنشآت في تق

، كما العادلةز القیمةدى تركتبارا اختیاریا لماخ لتعدیالتتتضمن اك،ذلإلىةافإض. توالمخرجا لألعمال الموضوعة 
الت أمثلة توضیحیة جدیدة. التعدیحبت ھذهصا 

أو بعد تاریخ تطبیقھا ألول في لتي تقعاألخرىااثحدأو األبلي على المعامالت أثیر مستقنظراً ألن التعدیالت تسري بت
تاریخ االنتقال لتطبیق التعدیالت.ي فالمجموعةتأثیر على یالت ذه التعدیكون لھمرة، لن

تعریف المعلومات الجوھریة : 8ومعیار المحاسبة الدولي  1تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
، مالیةلیانات اعرض الب1معیار المحاسبة الدولي تعدیالت على 2018ربتوأكیة في الدولییر المحاسبة س معا مجلأصدر
لكي یتفق تعریف مصطلح سیاسات المحاسبیة والتغیرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاءلا8ة الدولي المحاسبارمعیو

لمعلومات "اأنإلىیدجدریف الر التعلتعریف. ویشیوانب اض ج بعوتتضح"المعلومات الجوھریة" في جمیع المعاییر 
ة أن یؤثر على القرارات المتخذة بناًء المتوقع بصورة معقولھا منأو إخفائم صحتھا تعتبر جوھریة إذا كان حذفھا أو عد

ة وھو عرض  ات المالین لھا في إطار الغرض العام من ھذه البیانعلى تلك البیانات المالیة من قبل المستخدمین الرئیسیی
"تي قامت بإعدادھا.الةأ شمنلال حومالیة معلومات  

المجمعة ي على البیانات المالیة جوھرتأثیر یةمات الجوھرریف المعلولى تعالت ععدیج عن التلیس من المتوقع أن ینت
.للمجموعة

أساس التجمیع  2.5
ً یشار إلیھا (وشركاتھا التابعة للشركة األممالیة المجمعة البیانات المالیة لاتتضمن البیانات  30كما في "المجموعة")بــ معا

قوق في عائدات متغیرة من مشاركتھا في لمجموعة لمخاطر أو یكون لھا ح عرض اعندما تتالسیطرة. تنشأ 2020سبتمبر 
ر على تلك العائدات من خالل سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا.  یثالشركة المستثمر فیھا ویكون لدیھا القدرة على التأ 

:جموعةلدى المدما یكونى الشركة المستثمر فیھا فقط عنیطر المجموعة علتسوبصورة محددة، 

 سیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي الحقـوق الحالیـة التـي تمنحھـا القـدرة الحالیـة علـى توجیـھ األنشـطة ذات الصـلة
بالشركة المستثمر فیھا)ةصالخا 

فیھا لشركة المستثمر اتعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغیرة من مشاركتھا في
ر فیھا في التأثیر على عائداتھا مستثملشركة الھا على االقدرة على استخدام سیطرت
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(تتمة) واألحكام والتقدیرات السیاسات المحاسبیة الھامةأساس اإلعداد و2
(تتمة)أساس التجمیع2.5

تراض وعندما تحتفظ فھذا االولدعمیطرة. لسبصورة عامة، ھناك افتراض بأن أغلبیة حقوق التصویت تؤدي إلى ا
خذ المجموعة في اعتبارھا كافة ھا، تأوق التصویت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فییة حقمن أغلبوعة بأقلالمجم

تثمر فیھا بما في ذلك:المعلومات والظروف ذات الصلة عند تقییم مدى سیطرتھا على الشركة المس
فیھا رین في الشركة المستثمر خ حاملي األصوات اآلع مالترتیب التعاقدي القائم
 الترتیبات التعاقدیة األخرىن متجةالنا قوقالح
ق التصویت المحتملةموعة وحقولدى المج التصویتحقوق

تقییم مدى سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا في حالة إذا كانت المعلومات والظروف تشیر إلى بإعادة المجموعة تقوم
یع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة أ تجمطرة. یبدثة للسیأو أكثر من العوامل الثالدتغیرات في عامل واح د وجو
اج  على الشركة التابعة وتتوقف ھذه السیطرة عندما تفقد المجموعة سیطرتھا على الشركة التابعة. ویتم إدرسیطرة على ال

في ل السنة یعھا خالعة التي تم حیازتھا أو ببا متعلقة بالشركة التالالموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات 
السیطرة حتى تاریخ توقف سیطرة المجموعة على الشركة  ة على بیانات المالیة المجمعة من تاریخ حصول المجموعال

التابعة. 
ةوالحصص غیر المسیطرة بمساھمي الشركة األم للمجموعإن كل بند في بیاني الدخل والدخل الشامل المجمعین یتعلق 

سیطرة. ر المالحصص غیعجز في حتى إن أدى ذلك إلى رصید

اسات المحاسبیة مع السیاسات ت المالیة للشركات التابعة لكي تتوافق السییتم إجراء تعدیالت عند الضرورة على البیانا 
وحقوق الملكیة  ةعا بین شركات المجمویمالمحاسبیة للمجموعة. ویتم عند التجمیع استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات ف

موعة بالكامل.ء المج ات النقدیة المتعلقة بالمعامالت فیما بین أعضا لتدفقروفات واات والمصواإلیراد
یتم المحاسبة عن التغیر في حصة الملكیة لشركات تابعة، دون فقد السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. وفي حالة إذا فقدت  

) والمطلوبات والحصص لشھرةفي ذلك الة (بما تستبعد الموجودات ذات الصشركة تابعة، فإنھا لىالمجموعة السیطرة ع
ة األخرى بینما یتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة في بیان الدخل المجمع. ویتم إدراج لملكیغیر المسیطرة وبنود حقوق ا

تفظ بھا وفقا للقیمة العادلة.أي استثمار مح 
الفكو. تتضمن البیانات ركة أابة عن شصة بالنیالشركات ذات األغراض الخاة، تتم كافة أنشط1احوكما ذكر في إیض

الیة لشركة أالفكو وشركاتھا التابعة التي تم تأسیسھا في جزر كایمان وقبرص وأیرلندا والمملكة  ت المالمالیة المجمعة البیانا 
ھیة نة المنتتالي للسكما ھو مدرج في الجدول البیة المتحدةات العرارواإلم) ة ودیالویر (الوالیات المتحدة األمریكیةالمتحد

.  2020سبتمبر 30ي ف

بلد التأسیساالسم

رأس المال
دوالر أمریكي/ 

یورو/جنیھ 
األنشطةاسترلیني

لتأجیر  ة داوسبري المحدو
دوالر أمریكي 2جزر كایمانالطائرات (ثالثة عشر) 

جار والتأجیر من  تئالشراء والتمویل واالس
لباطن للطائرات ا

أجیر  حدودة لتاوسبري الم
دوالر أمریكي 2جزر كایمان(خمسة عشر) ائرات الط

جار والتأجیر من  تئالشراء والتمویل واالس
لباطن للطائرات ا

یر  ج أ اوسبري المحدودة لت
دوالر أمریكي 2جزر كایمانالطائرات (ستة عشر) 

جار والتأجیر من  تئالشراء والتمویل واالس
لباطن للطائرات ا

تأجیر  اوسبري المحدودة ل 
دوالر أمریكي 2جزر كایمانعشر) سبعة طائرات ( ال

جار والتأجیر من  تئالشراء والتمویل واالس
لباطن للطائرات ا

اوسبري المحدودة لتأجیر  
دوالر أمریكي 2جزر كایمانئرات (ثمانیة عشر) ا طال

جار والتأجیر من  تئالشراء والتمویل واالس
لباطن للطائرات ا

ر  اوسبري المحدودة لتأجی
دوالر أمریكي 2جزر كایمانعشر) ات (تسعة الطائر

جار والتأجیر من  تئالشراء والتمویل واالس
لباطن للطائرات ا

اوسبري المحدودة لتأجیر  
دوالر أمریكي 2جزر كایمان) واحد وعشرون ( ت االطائر

جار والتأجیر من  تئالشراء والتمویل واالس
لباطن للطائرات ا

اوسبري المحدودة لتأجیر  
دوالر أمریكي 2جزر كایمان) شرون عو اثنان (لطائرات  ا

جار والتأجیر من  تئالشراء والتمویل واالس
لباطن للطائرات ا

اوسبري المحدودة لتأجیر  
دوالر أمریكي 2جزر كایمان) ثالثة وعشرون ت (ارالطائ

جار والتأجیر من  تئالشراء والتمویل واالس
لباطن للطائرات ا

اوسبري المحدودة لتأجیر 
دوالر أمریكي 2جزر كایمان) ون وعشرأربعة ت (الطائرا

جار والتأجیر من  تئالشراء والتمویل واالس
لباطن للطائرات ا
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(تتمة) واألحكام والتقدیرات السیاسات المحاسبیة الھامةأساس اإلعداد و2
(تتمة)أساس التجمیع2.5

بلد التأسیسسماال

رأس المال
دوالر أمریكي/ 

جنیھ یورو/
ةنشطألارلینياست

دوالر أمریكي 2نامجزر كایالمنصوریة المحدودة 
جار والتأجیر من  تئالشراء والتمویل واالس

لباطن للطائرات ا

دوالر أمریكي 2مانجزر كایقرطبة المحدودة 
جار والتأجیر من  تئالشراء والتمویل واالس

لباطن للطائرات ا
االفكو قبرص لتأجیر الطائرات  

و وری 1,000قبرصلمحدودة  ا
جار والتأجیر من  تئالشراء والتمویل واالس

لباطن للطائرات ا
) لتأجیر  اثنان االفكو ایرلندا (

دوالر أمریكي 1أیرلنداالطائرات المحدودة  
جار والتأجیر من  تئالشراء والتمویل واالس

لباطن للطائرات ا
كو ایرلندا (ثالثة) لتأجیر  فاال

یكي ر أمردوال1اأیرلندالطائرات المحدودة 
جار والتأجیر من  تئالشراء والتمویل واالس

لباطن للطائرات ا
ش.ش.و.  ) واحد االفكو (

المحدودة 
اإلمارات العربیة 

المتحدة
دوالر  1,000
یكي أمر

جار والتأجیر من  تئالشراء والتمویل واالس
لباطن للطائرات ا

ش.ش.و.  ) اثنان االفكو (
المحدودة 

ربیة اإلمارات الع
تحدةالم

الر دو1,000
أمریكي 

جار والتأجیر من  تئالشراء والتمویل واالس
لباطن للطائرات ا

للطیران ) واحد االفكو (
ش.ش.و. المحدودة 

اإلمارات العربیة 
دوالر أمریكي 100المتحدة

جار والتأجیر من  تئالشراء والتمویل واالس
لباطن للطائرات ا

أالفكو لتأجیر وتمویل الطائرات 
دوالر أمریكي 1رلندایأط لنشا حددة اشركة م

جار والتأجیر من  تئالشراء والتمویل واالس
لباطن للطائرات ا

) لتأجیر  خمسة االفكو ایرلندا (
دوالر أمریكي 1اأیرلندالطائرات المحدودة 

جار والتأجیر من  تئالشراء والتمویل واالس
لباطن للطائرات ا

سلوى لتأجیر الطائرات (واحد)  
حدودة الم

ات الیویر، الوالدی
ریكیةالمتحدة األم

دوالر  1,000
أمریكي 

جار والتأجیر من  تئالشراء والتمویل واالس
لباطن للطائرات ا

لتأجیر الطائرات  فنطاس 
دة (واحد)  المملكة المتح 

جنیھ إسترلیني1المملكة المتحدةالمحدودة 
جار والتأجیر من  تئالشراء والتمویل واالس

لباطن للطائرات ا
رات المملكة  طائلتأجیر ال فنطاس 

جنیھ إسترلیني1ةدح المملكة المت) المحدودة اثنان لمتحدة (ا
جار والتأجیر من  تئالشراء والتمویل واالس

لباطن للطائرات ا
لتأجیر الطائرات المملكة  فنطاس 

جنیھ إسترلیني1متحدةالالمملكة المتحدة (ثالثة) المحدودة 
جار والتأجیر من  تئالشراء والتمویل واالس

اطن للطائرات بلا
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(تتمة) واألحكام والتقدیرات ھامةلا السیاسات المحاسبیة أساس اإلعداد و2
ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  2.6

ومعدات ومحركات طائرات  
صاً االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة.اقتسجل الطائرات والمحركات والمعدات بالتكلفة ن

األعمار اإلنتاجیة المقدرة كالتالي:ىناقصا القیمة التخریدیة على مدك على أساس التكلفة ھالالستتساب ایتم اح 

طائرات- المشتريالمعدات التي یوردھا (باستثناء طائرات ومحركات
ألصلي)اسنة (من تاریخ التصنیع25)كبیرة الحجم

سنة (من تاریخ الشراء)12حجم      كبیرة الطائرات- عدات التي یوردھا المشتري الم
سنوات 5أثاث وتركیبات
 سنوات 5معدات مكتبیة

قع  توعند البیع أو عند عدم إلغاء االعتراف بھي مسجل مبدئیاً یتم بند الطائرات والمحركات والمعدات وأي جزء جوھرإن
(المحتسبة األصلإلغاء االعتراف بسائر ناتجة عن و خ أي أرباح أھ. تدرج یة من استخدامھ أو بیعمنافع اقتصادیة مستقبل
.األصلتراف باالعإلغاءلألصل) في بیان الدخل المجمع عند دفتریةالصالت البیع والقیمة ح تبالفرق بین صافي م

لكمتى كان ذبلي،مستقشكل تاجیة وطرق االستھالك للموجودات وتعدیلھا بنتتم مراجعة القیمة التخریدیة واألعمار اإل
مناسباً.

النقد والنقد المعادل 
مالیةؤسسات لدى مصدة لدى المؤسسات المالیة وأرصدة المرابحة قصیرة األجلریتكون النقد والنقد المعادل من النقد واأل

من تاریخ اإلیداع.ل ذات فترات استحقاق أصلیة مدتھا ثالثة أشھر أو أق

2019أكتوبر1من اً رتبا مطبقة اعالة  اسبیمحالات السیاس–عقود التأجیر 

وجودات حق االستخدامم
سي لالستخدام). یتم قیاس تسجل المجموعة موجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد التأجیر (أي تاریخ توافر األصل األسا 

قیاس دة إعا مقابل أي تعدیلھا نخفاض القیمة، ویتم أي استھالك متراكم وخسائر اا موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقصً 
لمطلوبات التأجیر. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات التأجیر المسجل، والتكالیف المبدئیة المباشرة 

ما لم تكن المجموعة متأكدة  تأجیر مستلمة.فزوعات التأجیر التي تمت في أو قبل تاریخ البدء، ناقًصا أي حواالمتكبدة، ومدف
الثابت موجودات حق االستخدام على أساس القسط استھالك یتم قد التأجیر، في نھایة مدة عصلى ملكیة األلحصول علمن ا

فيالنخفاض لتتعرض موجودات حق االستخدام .للموجودات أیھما أقصرعلى مدى فترة التأجیر واألعمار اإلنتاجیة المقدرة 
القیمة.

مطلوبات التأجیر
لمدفوعات التأجیر التي یتعین سدادھا مطلوبات التأجیر المقاسة بالقیمة الحالیة عة سجل المجموتأجیر، تفي تاریخ بدء عقد ال

أي ثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة بطبیعتھا) ناقًصا مدى مدة عقد التأجیر. تتضمن مدفوعات التأجیر مدفوعات على
ر، والمبالغ المتوقع سدادھا بموجب ضمانات  سعلى مؤشر أو تستند إمستحقة ومدفوعات التأجیر المتغیرة التيز تأجیر افحو

المجموعة بصورة  ر أیًضا سعر ممارسة خیار الشراء المؤكد ممارستھ من قبلتتضمن مدفوعات التأجیالقیمة التخریدیة. 
م  تیاإلنھاء.ة لخیار ت مدة عقد التأجیر تعكس ممارسة المجموعإذا كانیرالتأج معقولة ومدفوعات غرامات إنھاء مدة عقد 

في الفترة التي یقع فیھا الحدث أو الشرط ل مدفوعات التأجیر المتغیرة التي ال تستند إلى مؤشر أو سعر كمصروفات تسجی
اد. الذي یستدعي حدوث السد

الة ح أجیر في جموعة معدل االقتراض المتزاید في تاریخ بدء التلمعند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات التأجیر، تستخدم ا
بدء، یتم زیادة مبلغ مطلوبات التأجیر لتعكس المتضمن في عقد التأجیر بسھولة. بعد تاریخ الفائدةدل النیة تحدید معمكا عدم إ
الدفتریة تم إعادة قیاس القیمة ی. باإلضافة إلى ذلك،المسددةقیمة مدفوعات التأجیر یتم تخفیضھا مقابلواكم الفائدة تر

ء األصل أو في تقییم خیار لشراات التأجیر أو تغیر في مدة التأجیر أو في مدفوعیل ة وجود تعدر في حاللمطلوبات التأجی
.  األساسي
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(تتمة) واألحكام والتقدیرات ھامةلا السیاسات المحاسبیة أساس اإلعداد و2
(تتمة) ة امملخص السیاسات المحاسبیة الھ2.6

(تتمة) 2019أكتوبر1مناً عتباربقة المطة االمحاسبیات السیاس–عقود التأجیر 
وعقود تأجیر الموجودات منخفضة القیمة األجلعقود التأجیر قصیرة 

لغ(أي عقود التأجیر التي تباألجلعلى عقود التأجیر قصیرة األجلتطبق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود التأجیر قصیرة 
تأجیر الموجودات منخفضة القیمة. یتم إدراج قود الشراء) وعمن خیار اریخ البدء وال تتضشھًرا أو أقل من ت12مدتھا 

وعقود تأجیر الموجودات منخفضة القیمة كمصروفات على أساس القسط  جلاألعقود التأجیر قصیرة لمدفوعات التأجیر 
.الثابت على مدى فترة التأجیر

المجموعة كمؤجر
والمزایا المتعلقة بملكیة األصل یتم تصنیفھا كعقود  طر كافة المخا بتحویل إن عقود التأجیر التي ال تقوم المجموعة بموجبھا 

إلى والترتیب لھعقد التأجیر التشغیليبشأن التفاوض أثناءغیلي. ویتم إضافة التكالیف المبدئیة المباشرة المتكبدة تأجیر تش
رات المحتملة جل اإلیجا تستأجیر.الت إیراداس على نفس أسا أجیر مستأجر وتدرج على مدى فترة التالالقیمة الدفتریة لألصل 

كإیرادات في فترة اكتسابھا.

2019سبتمبر 30المحاسبیة المطبقة حتى السیاسات –عقود التأجیر 

كان یب ویتطلب تقییًما حول إذارت(أو یشتمل على) عقد تأجیر یعتمد على أساس التما یمثلإن تحدید ما إذا كان ترتیب 
ب الحق في استخدام ذلك األصل أو  محدد أو موجودات محددة أم یحول الترتیلصألى استخدامیعتمد عالوفاء بالترتیب

الموجودات، حتى لو لم یتم تحدید الحق صراحةً في الترتیب.

المجموعة كمؤجر
د تأجیر فھا كعقوكیة األصل یتم تصنیلمالمخاطر والمزایا الھامة لة إن عقود التأجیر التي تحتفظ المجموعة بموجبھا بكاف

دفتریةالالتشغیلي إلى القیمة یة المتكبدة في التفاوض على عقد التأجیر . یتم إضافة التكالیف المباشرة المبدئيلغیتش
للموجودات المؤجرة ویتم تسجیلھا على مدى فترة التأجیر على نفس أساس إیرادات التأجیر.

موعة كمستأجرمج ال
المرتبطة بملكیة البند المؤجر مجموعة بتحویل كافة المخاطر والمزایا لاا قوم بموجبھي التي تود التأجیر التمویلقعیتم رسملة 

في بدایة عقد التأجیر وفقًا للقیمة العادلة لألصل المؤجر، أو یتم رسملتھا بالقیمة الحالیة للحد األدنى من دفعات التأجیر، إذا 
كأصل. یتم تكبد التكالیف المبدئیة المباشرة المسجلغبلیر إلى المود التأجمبدئیة مباشرة لعقفیت أقل. یتم إضافة أیة تكالانك

. یتم إضافة التكالیف المحددة كتكالیف وتأمینھا ترتیبات التأجیرعادةً فیما یتعلق بأنشطة التأجیر المحددة، مثل التفاوض حول 
كأصل. المسجلغ لبملویلي إلى االتمجیرلتأ عقد االتأجیر لالتي یتم تنفیذھا بموجب عقدطةتتعلق مباشرةً باألنش

یتم توزیع مدفوعات التأجیر بین مصروفات التمویل وتخفیض التزام التأجیر بحیث یتم تحقق معدل ثابت من الربح على 
في بیان الدخل المجمع. یلالرصید المتبقي من االلتزام. تدرج مصروفات التمویل ضمن تكالیف التمو

صصات والمخاحتیاطي الصیانة 
ومخصص إعادة التأجیر.الثقیلةالصیانة احتیاطي الصیانة ومخصص والمخصصاتیانةالصحتیاطي ل ایمث

احتیاطي الصیانة
نة الفعلیة یا مقابل مصروفات الصء استخدام الطائرة وتتم مقاصتھا قانة المدفوعات من قبل المستأجر لیصیمثل احتیاطي ال

بیان الدخل الرصید المتبقي من احتیاطي الصیانة كإیرادات في یل ة، یتم تسج ع الطائرا على الطائرة. وفي وقت بیعند تكبدھ
المجمع.

مخصص الصیانة الثقیلة
ك أي  ذل. ویشمل مستأجر جدیدبتجھیز ونقل الطائرة إلى قةلعتالمقیلة تكالیف الصیانة الثقیلة ثلیمثل مخصص الصیانة ا

ً تھا م یتم تغطیلثقیلة لصالحات في الصیانة اجراء إف تتعلق بإتكالی .  تدرج  في احتیاطي الصیانة الذي تم تحصیلھ مسبقا
لغ بصورة معقولة. بمیتم تكبد تكالیف ویمكن تقدیر النأمخصصات الصیانة الثقیلة عندما ترى المجموعة انھ من المحتمل 

إعادة التأجیرمخصص 
وتدرج ما إلى آخر. من مستأجر ئرةونقل طا یزبتجھلقةالمتعتقدیر لتكالیف المجموعة لأجیر أفضادة التإعمخصص یمثل 

التدفقات االقتصادیة تكون دما نعسنوات قبل انتھاء عقد التأجیر الحالي 3على مدى فترة زمنیة تتراوح من سنتین إلى 
منھا.ق ویمكن قیاس مبلغ المخصص بصورة موثومحتملةتقبلیةسمال
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(تتمة) رات قدیم والتحكاواألھامةلا السیاسات المحاسبیة أساس اإلعداد و2
(تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة 2.6

تكالیف االقتراض 
تسجل تكالیف االقتراض عموما كمصروفات عند تكبدھا. یتم رسملة تكالیف االقتراض إذا كانت متعلقة بشكل مباشر بأصل 

اس  ئرة ذات الصلة وتسلیمھا على أسا طلتم إتمام ااء حتى یى فترة اإلنشدم ن الدفعات الرأسمالیة مقدما على ممؤھل كجزء 
القروض الفعلیة والمصروفات الفعلیة المتكبدة عند شراء الطائرة. تتوقف رسملة تكالیف االقتراض عند إتمام كافة األنشطة  

قصود منھا. لمالجوھریة الضروریة إلعداد الطائرة لالستخدام ا

ة یبتحویل العمالت األجن 
رجة في البیانات المالیة لكل شركة باستخدام تلك العملة  الرئیسیة وتقاس البنود المدا ھتمجموعة عملكة في التحدد كل شر

ً بأسعار الصرف السائدة للعملة الرئیسیة في تاریخ المعاملة.  تم إعادة ویالرئیسیة. وتدرج المعامالت بالعمالت األجنبیة مبدئیا
المالیة إلى سعر صرف العملة الرئیسیة  البیاناتبیة بتاریخ نج العمالت األلمدرجة بات النقدیة ابوتحویل الموجودات والمطل

ً ألسعار الصرف السائدة بذلك التاریخ. ویتم إدراج الفروق الناتجة في بیان الدخل المجمع. یتم تحویل البنود غیر النقدیة  وفقا
لبنود معامالت المبدئیة. وفي حالة الاخدة في تاریرف السائا ألسعار الصقفلتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة واالمقاسة من حیث

غیر النقدیة التي تقاس بقیمتھا العادلة فیتم تحویلھا باستخدام أسعار الصرف في تاریخ تحدید قیمتھا العادلة.

ألمریكي) لدوالر االرئیسیة (اةلالمجموعة من العمجودات ومطلوباتمو، یتم تحویل المجمعةالمالیةالبیاناتكما في تاریخ 
المالیة ویتم تحویل بنود بیان الدخل المجمع  البیاناتوفقا لسعر الصرف السائد في تاریخ عملة العرض (الدینار الكویتي) ىلإ

التحویل مباشرة ضمن اإلیرادات منوفقا لمتوسط سعر الصرف للسنة. ویتم إدراج فروق تحویل العمالت األجنبیة الناتجة 
املة األخرى.شلا

دات اإلیرااف باالعتر
أو الخدمات إلى العمیل بالقیمة التي تعكس المقابل تدرج اإلیرادات من العقود مع العمالء عندما تنتقل السیطرة على البضائع

عة إلى أنھا تعمل خدمات. وانتھت المجموالتھا في الحصول علیھ مقابل نقل البضائع أو تقدیم یقالذي تتوقع المجموعة أح 
خدمات قبل لانموذجي على البضاعة أو جمیع ترتیبات إیراداتھا نظراً ألنھا تسیطر بشكلفيل عن نفسھا اسیة تعمكشركة أس

تحویلھا إلى العمیل.

لیة أیضاً قبل االعتراف باإلیرادات. ا تیجب الوفاء بمعاییر االعتراف المحددة ال

تراالطائبیع 
.الطائراتعادةً عند تسلیم ألصل إلى العمیل ویكون ذلكاى السیطرة علقال انتعندالطائراتیتم االعتراف باإلیرادات من بیع 

ترتبة على المقابل المتغیر، مل، تأخذ المجموعة في اعتبارھا التأثیرات االطائراتالمعاملة المتعلقة ببیع ألغراض تحدید سعر
إن وجد).  العمیل (ل غیر النقدي والمقابل المستحق إلى یة، والمقابھرتمویل جوووجود بنود

) المقابل المتغیر 1(
المجموعة بتقدیر قیمة المقابل الذي یحق لھا الحصول علیھ مقابل تقدیم إذا كان المقابل ألحد العقود یتضمن مبلغ متغیر، تقوم 

جزء  عدم رد ر ة العقد وتقییده حتى یكون من المرجح إلى حد كبیایإلى العمیل. ویتم تقدیر المقابل المتغیر في بدةرئالطا 
رتبطة بالمقابل المتغیر في فترة الحقة. ملمسجل من اإلیرادات في حالة انتھاء حالة عدم التأكد االمبلغ المتراكم المنوھريج 

حق اإلرجاع.ىلیس لدى المجموعة أي عقود تنص عل

) بند التمویل الجوھري 2(
تطبیق المبررات العملیة ضمن  ل ئھا. من خالمن عمالباستالم دفعات مقدما قصیرة األجلالمجموعة تقوم ، بصفة عامة

مویل  تلتأثیرات بند ااستنادا إلىال تقوم بتعدیل قیمة المقابل قید التعھد موعة ج مال، فإن 15لمالیة المعیار الدولي للتقاریر ا
یمتھا تبلغ سنة  د قلعمیل بسداوقیام اإلى العمیلالطائرة المتعھد بھا الفترة بین نقل ن إذا كانت تتوقع، في بدایة العقد، أالجوھري

ماً من العمالء.  دقأي دفعات طویلة األجل مالمجموعة تتسلم واحدة أو أقل. ال 

إیرادات عقود تأجیر تشغیلي
فاقیة التأجیر.تاس القسط الثابت طبقاً الالتأجیر التشغیلي على أسدیتم االعتراف بإیرادات عقو

إیرادات استشارات وخدمات 
الخدمات.تشارات والخدمات عند تقدیم السبإیرادات ااف العتریتم ا
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(تتمة) االعتراف باإلیرادات 

بحةارمإیرادات 
فعلي.لعائد الدات المرابحة على أساس ااریتم االعتراف بإی

ة الكویت للتقدم العلمي سسمؤحصة
ً للحساب المعدل استناداً إلى قرار أعضاء مجلس 1المجموعة حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي بنسبة سب تحت % وفقا

بح من راإلجباريحویل إلى االحتیاطي اإلدارة والتلس أعضاء مج كافأةمیجب استبعاد ھنإدارة المؤسسة الذي ینص على أ
حصة.العند تحدیدسنةال

یة  وطن ضریبة دعم العمالة ال 
2006لسنة 24وقرار وزیر المالیة رقم 2000لسنة 19تحتسب المجموعة ضریبة دعم العمالة الوطنیة وفقاً للقانون رقم 

السنة الخاضع للضریبة.  % من ربح2.5بواقع 

ةالزكا
ه لھذقا یتم احتساب مخصص الزكاة طب.2006لسنة 46نون رقم تحتسب المجموعة حصة الزكاة طبقا لمتطلبات القا 

المتطلبات ویتم تحمیلھا على بیان الدخل المجمع. 

غیر المالیة انخفاض قیمة الموجودات 
ا إذا كان ھناك أي مؤشر على  ا لتحدد ماتھلموجوددفتریةالراجعة القیمة مبمجمعة مالیة بیاناتتقوم المجموعة بتاریخ كل 

المؤشر، یتم تقدیر المبلغ الممكن استرداده لھذا  لك ل ذالموجودات. فإذا ما ظھر مثھذهض في قیمة ئر انخفا وجود خسا 
یمكن فیھا تقدیر المبلغ الممكنفي الحالة التي الیمة (إن وجدت). األصل حتى یمكن تحدید مقدار خسارة االنخفاض في الق

ھذا األصل. حینما یھا إلحدة إنتاج النقد التي ینتميلواستردادھا ة الممكن ، تقوم المجموعة بتقدیر القیمفرديترداده ألصل اس
ً على وحدات إنتاج النقد الفردیة أو یتم توزیعھا على یمكن تحدید أساس معقول وثابت للتوزیع، توزع الموجودات أیضا

یع. قول وثابت للتوزالتي یمكن أن یحدد لھا أساس معد ومجموعة من وحدات إنتاج النقرأصغ

ً التكالیف حتى البیع أو القیمةة نادلي القیمة العكن استردادھا ھلممالقیمة انإ أثناء االستخدام، أیھما أكبر. عند تحدید  اقصا
مات  ة باستخدام معدل خصم یعكس تقییالیلیة المقدرة إلى قیمتھا الح بقالقیمة أثناء االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المست

ند تحدید القیمة العادلة ناقًصا التكالیف حتى البیع، یتم . عصلموال والمخاطر المتعلقة باأللألة الزمنیة یة للقیمالسوق الحال
استخدام نموذج تقییم مناسب.  

لألصل دفتریةالتخفض القیمة ،دفتریةالیمتھ ن قأو وحدة إنتاج النقد) بأقل م(في حالة تقدیر القیمة الممكن استردادھا لألصل 
المجمع . یتم تحقق خسارة االنخفاض في القیمة في بیان الدخللھدھا مقدار القیمة الممكن استردالى ج النقد) إحدة إنتا (و

مباشرة.

ار التقدیر ج النقد) إلى مقدنتا لألصل (وحدة إدفتریةالیمة ق لخسارة االنخفاض في القیمة الحقاً، یتم زیادة ارد في حالة إذا تم 
التي كان لیتم تحدیدھا في حال دفتریةالة تلك القیمة ئدزالادفتریةال تتجاوز القیمة أالدادھا بحیثمكن استرالمعدل لقیمتھ الم

اض خسارة االنخفردابقة. یدرج سلعدم تحقق أي خسارة نتیجة االنخفاض في قیمة األصل (وحدة إنتاج النقد) في السنوات ا
في بیان الدخل المجمع.في القیمة مباشرة

وإلغاء االعتراف ف المبدئي والقیاس الالحق  اتراالع–لیة الما وات األد

أ) االعتراف والقیاس المبدئي  
لیة األخرى لمات اعند استحداثھا. ویتم االعتراف بكافة الموجودات المالیة والمطلوبا المدینة یتم مبدئیا االعتراف باألرصدة 

داة. قدیة لألالمجموعة طرفا في األحكام التعا حبیا عندما تصبدئم

صل المالي (بخالف األرصدة المدینة التي ال تتضمن بند تمویل جوھري) أو االلتزام المالي مبدئیا بالقیمة  اس األقییتم
مة العادلة من خالل  یقالمقاسة بالیر سبة للبنود غالنب–العادلة زائدا تكالیف المعاملة المتعلقة مباشرة بالحیازة أو اإلصدار 

قا لسعر المعاملة.  رصدة المدینة التي ال تتضمن بند تمویل جوھري مبدئیا وفاألویتم قیاس لخسائر. األرباح أو ا
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مة) (تت االعترافق وإلغاءاالعتراف المبدئي والقیاس الالح –المالیة وات دألا

ب) التصنیف والقیاس الالحق  
الموجودات المالیة 

ئر. ال یتم  فأة أو بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسا لمطة اعند االعتراف المبدئي، یتم تصنیف األصل المالي: بالتكلف
الھا المختص بإدارة أعمییر نموذج موعة بتغتقم المج مالیة الحقا لالعتراف المبدئي، ما لمالإعادة تصنیف الموجودات

الیوم األول لفترة البیانات في یر ي ھذه الحالة، یعاد تصنیف كافة الموجودات المالیة المتأثرة بالتغیفولمالیة؛ الموجودات ا
األعمال.  المالیة التالي للتغیر في نموذج

یفھ بالقیمة العادلة من خالل األرباح أوتصنة ولم یتم ط التالیكلفة المطفأة عندما یستوفي الشرول المالي بالتألصیتم قیاس ا
الخسائر:

ت لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، و وداموج یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال یستھدف االحتفاظ بال
على أصل والربحقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغتدفتحدد شروط التعاقد لألصل المالي تواریخ معینة لل

غ القائم.مبلال

ة بالقیمة العادلة من درج كمي ال یتم تصنیفھا بالتكلفة المطفأة وفقا للموضح أعاله، یتم قیاسھا تلإن كافة الموجودات المالیة ا
خالل األرباح أو الخسائر. 

ة. المطفأ التكلفةبالمدینین النقد والنقد المعادل وة التي تتضمن موعیتم قیاس الموجودات المالیة للمج 

2019أكتوبر 1أو الخسائر: السیاسة المطبقة اعتبارا من ح االقیاس الالحق واالرب- موجودات المالیة لا

مدرجة بالقیمة لیةما موجودات
العادلة من خالل األرباح أو 

الخسائر

ي قیمة العادلة. ویتم االعتراف بصافبالیتم قیاس ھذه الموجودات الحقا 
أو إیرادات توزیعات أرباح تمویلإیرادات أيبما في ذلكالخسائر األرباح و

بیان الدخل المجمع.يف
 موجودات مالیة مدرجة بالتكلفة

المطفأة 
الربحقیاس ھذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل م یت

مة. ویتم فأة مقابل خسائر انخفاض القیفیض التكلفة المطتخ الفعلي. ویتم
األجنبیة ت، وأرباح وخسائر تحویل العمالالتمویلرادات بإیاالعتراف 

أو خسائر . كما تدرج أي أرباحبیان الدخل المجمعضمن وانخفاض القیمة 
.  بیان الدخل المجمعاالستبعاد في ناتجة من 

یة  المطلوبات المال 
الفعلي. ربحلال طریقة معدباستخداملوبات المالیة بالتكلفة المطفأة اس كافة المطقییتم الحقا 

خرى.المستحق إلى مؤسسات مالیة وودائع الضمان والمطلوبات األتتضمن المطلوبات المالیة للمجموعة 

القیاس الالحق  
یلي: حق للمطلوبات المالیة على تصنیفھا كما لالقیاس ایعتمد ال

خرىت أمطلوبا 
بھا فواتیر من  لقاء بضاعة أو خدمات مستلمة سواء صدرقبلع في المستحقة الدفعن المبالغ مستاألخرىیتم قید المطلوبات
قبل المورد أم ال.  

االعتراف إلغاءج) 
لمالیة الموجودات ا

حسبما ینطبق ماثلةیة ممالموجودات موعة ي (أو جزء من األصل المالي أو جزء من مج الالمصل األإلغاء االعتراف بیتم 
) عندما:علیھ ذلك

ة من األصل، أو تدفقات النقدیالفي استالمحقوقي التنتھ
تتحمل التزاموأفي استالم التدفقات النقدیة من األصل وقعندما تقوم المجموعة بتحویل الحق ً یةالنقدبدفع التدفقاتا

تحویل  والدفع"، وإما (أ) تقوم المجموعة بیب "القبض ترتبموجب آخررف إلى طمادي بالكامل دون تأخیر المستلمة 
الحتفاظ بكافة المخاطر والمزایا الھامة لمزایا الھامة لألصل أو (ب) لم تقم المجموعة بتحویل أو اوافة المخاطركا 

السیطرة على ھذا األصل.فقدتھا كنلألصل ول
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(تتمة) االعتراف المبدئي والقیاس الالحق وإلغاء االعتراف–لیة ت الما دوااأل

(تتمة) االعترافإلغاء
(تتمة) لمالیةالموجودات ا

القبض لمجموعة في ترتیبتدخل اما عندأو أصلقات النقدیة من م التدففي استالوقما تقوم المجموعة بتحویل الحقندع
ذا  إوزالت تحتفظ بكافة المخاطر والمزایا الھامة لملكیة األصل، والى أي مدى ذلك. ما نتكا ییم ما إذاتقتقوم بفإنھا والدفع، 

ل ألصالسیطرة على األصل، یتحقق اتفقد م ولكافة المخاطر والمزایا الھامة لألصل بظ االحتفا المجموعة بتحویل أو تقملم
الصلة. ویتم  ذيوم المجموعة أیضاَ بتسجیل االلتزام تقذه الحالة،صل. في ھعة على ھذا األبمقدار استمرار سیطرة المجمو
ات التي تحتفظ بھا المجموعة.  املى أساس یعكس الحقوق وااللتزرتبط بھ عقیاس األصل المحول وااللتزام الم

ل صلیة لألصفتریة األلمحول، یتم قیاس مدى السیطرة بالقیمة الدصل ااألعلىرة المستمرة شكل ضمان خذ السیطعندما تأ 
أقل.المبلغ األقصى للمقابل الذي قد یتعین على المجموعة سداده أیھما و

الیة  المطلوبات الم
ستحقاقھ.ة اأو إلغاؤه أو انتھاء صالحیمطلوباتالمرتبط بالما یتم اإلعفاء من االلتزام ندالتزام مالي عاالعتراف بیتم ال 

ي مختلفة بشكل كبیر، أو بتعدیل شروط االلتزام المالي الحالوط المقرض بشرمن نفس عند استبدال التزام مالي حالي بآخر
فرق في یدرج الجدید، والتزام واعتراف باللتزام األصلي بااعتراف كإلغاءل أو التعدیل ذا التبدیبشكل جوھري، یتم معاملة ھ

المجمع. الدخلصلة في بیان الالقیمة الدفتریة ذات

د) المقاصة  
إذا كانفقطصافي المبلغ في بیان المركز المالي المجمع یدرج والمطلوبات المالیة والمالیةتدابین الموجواصة المقتتم 

ة  سویالموجودات وتتحقیقأساس الصافي أو المبالغ المحققة وتوجد نیة السداد على صةبمقا ھناك حق قانوني حالي ملزم
ن واحد.المطلوبات في آ

مالیة  الجودات ة الموانخفاض قیم 
لمدینین للنقد والنقد المعادل وااالئتمان المتوقعةخسائر ید تحد

المجموعة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. وبالتالي، ال تتبع ةالمبسطالطریقةالمجموعة تطبق ،لمدینینلبالنسبة 
المتوقعة على مدى  ان ائر االئتما إلى خسخصص خسائر استنادا بدالً من ذلك تسجل مولكنھمانئتاالالتغیرات في مخاطر 
قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات تستند إلى خبرتھا التاریخیة عة. مالیة مجمكل بیانات عمر األداة في تاریخ 

والبیئة االقتصادیة. دینین المة بلقبخسائر االئتمان ویتم تعدیلھا بما یعكس العوامل المستقبلیة المتع

ً 365عاقدیة لمدةفي حالة التأخر في سداد المدفوعات التاً مالي متعثراألصل التعتبر المجموعة  . ومع ذلك، قد تعتبر یوما
م  الالمجموعة في بعض الحاالت األصل المالي متعثراً عندما تشیر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة إلى عدم احتمالیة است

شطب األصل مانیة محتفظ بھا من قبل المجموعة. یتم ائتي تعزیزات مراعاة أئمة بالكامل قبل لمبالغ التعاقدیة القاموعة للمج ا
ى ال یكون ھناك توقع معقول باسترداد التدفقات النقدیة التعاقدیة.المالي مت

المجموعة ع مخاطر منخفضة وال تتوقا ذات برھتعتث حیللنقد والنقد المعادلخسائر االئتمان المتوقعة المجموعة ال تحدد 
ه األدوات. ھذائتمان عنائرأي خستكبد 

القیمة العادلة 
في المشاركینمنظمة بین ةبیع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معامللمستلم منتعرف القیمة العادلة بأنھا المبلغ ا

أي من لتزام فيصل أو تحویل االاض حدوث معاملة بیع األى افترعلدلةعا السوق في تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة ال
ت التالیة:االالح

في السوق الرئیسي لألصل أو االلتزام، أو
مة لألصل أو االلتزام.ء، أي في السوق األكثر مالق الرئیسيفي غیر السو

مة. ءمالثریجب أن یكون بإمكان المجموعة الوصول إلى السوق الرئیسي أو السوق األك
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(تتمة) م والتقدیرات واألحكاھامةلا سات المحاسبیة السیاأساس اإلعداد و2
(تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة 2.6

(تتمة) القیمة العادلة
د  نیتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي من الممكن للمشاركین في السوق استخدامھا ع

یراعي قیاس القیمة وف یعملون لمصلحتھم االقتصادیة.السوق سن فيض أن المشاركیتراتسعیر األصل أو االلتزام، مع اف
مشارك في السوق على إنتاج منافع اقتصادیة من خالل استخدام األصل بأعلى وأفضل قدرة اليغیر الماللألصلالعادلة 

لھ. ستوىبأعلى وأفضل مصل السوق من المحتمل أن یستخدم األي فمستوى لھ، أو من خالل بیعھ إلى مشارك آخر 

ة العادلة، مع تحقیق أقصى یاس القیمتخدم المجموعة أسالیب تقییم مالئمة للظروف والتي یتوفر لھا بیانات كافیة لقتس
استخدام للمدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقلیل استخدام المدخالت غیر الملحوظة. 

دمة للموظفین لخامكافأة نھایة  
إن استحقاق ھذه المكافأة یستند عادةً إلى الراتب النھائي وإلى طول مدة.ھا فة موظفیلكا نھایة الخدمةفأةمكا المجموعةتقدم

إن التكالیف المتوقعة لھذه المكافآت یتم تسجیلھا كمصروفات وظفین، ویخضع إلتمام فترة خدمة معینة كحد أدنى.خدمة الم
فترة الخدمة.ى دمستحقة على م

یھا الكویتیین بدفع اشتراكات إلى المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة بة لموظفالنسبالمجوعة قوم ت، إضافة إلى ذلك
محددة بتلك االشتراكات والتي تسجل كمصروفات عند  المجموعةإن التزامات . من رواتب الموظفینسب كنسبة وتحت

استحقاقھا.

یرات واالفتراضات الھامة قد تاألحكام وال2.7

راضات تؤثر على المبالغ یرات وافتیتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقدللمجموعةالمجمعةالیةالبیانات المدادإن إع
إن .المحتملةالمطلوبات عن ات المرفقة واإلفصاحموجودات والمطلوبات واإلفصاحمصروفات والرادات والإلیالمدرجة ل

ل أو ة الدفتریة لألصعلى القیمل جوھري تعدیلب إجراء تتطائجاضات والتقدیرات قد یؤدي إلى نتتراالفمنعدم التأكد 
باتخاذ األحكامدارة، قامت اإلللمجموعةالسیاسات المحاسبیة في إطار تطبیق االلتزام المتأثر في الفترات المستقبلیة.

المالیةاناتت بتاریخ البیایریة األخرى لعدم التأكد من التقدیسعلق بالمصادر المستقبلیة والرئالتي تتالتالیة واالفتراضات
الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل ةتعدیل مادي على القیمإجراءتسبب فيتة جوھریوالتي ترتبط بمخاطرالمجمعة 

السنة المالیة الالحقة.  

جة خارج ناتللتغیرات في السوق أو الظروف الة ج یتالیة واالفتراضات حول التطورات المستقبلیة نقد تتغیر الظروف الح 
ر األكثر جوھریة على فیما یلي البنود ذات التأثیرات في االفتراضات عند حدوثھا. تنعكس ھذه التغیة والمجمعة سیطرنطاق 

رة فیما یتعلق دال اإلمن قبمتخذةوالتي ترتبط بھا أحكام و/أو تقدیرات جوھریة لغ المسجلة في البیانات المالیة المجمعة المبا 
ذات الصلة.راتألحكام والتقدیبا 

كاماألح

نیف الموجودات المالیة تص
بالموجودات من خاللھ وتقییم  نموذج األعمال الذي یتم االحتفاظ ییم تصنیف الموجودات المالیة استنادا إلى تقالمجموعةتحدد 

.فقطوالربحمبلغ التمثل مدفوعات أصل ما إذا كانت الشروط التعاقدیة لألصل المالي

دات المعت والمحركات وئرااستھالك الطا
ارة األعمار اإلنتاجیة والقیم التخریدیة للطائرات والمحركات والمعدات على أساس االستخدام المقصود من  اإلدتحدد

رات طوویمكن أن تؤدي التغیرات الالحقة في الظروف مثل التلموجودات.الموجودات واألعمار االقتصادیة لتلك ا
تغیر األعمار اإلنتاجیة أو القیم التخریدیة الفعلیة عن إلى ات الصلةات ذتقبلي للموجودلمسالتكنولوجیة أو االستخدام ا

التقدیرات المبدئیة.

القیمة التخریدیة للطائرات والمحركات والمعدات 
مات. تحصل اإلدارة على تقییمجمعةةلیما بیاناتالقیمة التخریدیة المستخدمة في تاریخ كل دى مالءمةتحدد اإلدارة م
أسالیب التقییم المتعارف علیھا ألسطول طائراتھا لتحدید القیم التخریدیة سنویا. على أساس ى بعضتنادا إلة اسمستقلة منشور

سوق  الترى أن ھذه المبالغ ستكون قابلة للتحقق في معامالت إنھا ال تحفظي، تتبع اإلدارة سیاسة خصم ھذه التقییمات حیث
استناداً إلى الممارسة أعاله، تقدر  عن التقدیرات المبدئیة.فعلیةریدیة الالتختختلف القیم أنالمفتوحة. نتیجة لذلك، یمكن 
كبیرة الطائرات- ردھا المشتري ت التي یوعداالمباستثناء% من سعر الشراء (اإلجمالي) 15القیمة التخریدیة تقریباً بنسبة 

یمة تخریدیة.قالتي لیس لھا والحجم 
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تتمة) ( الھامةضات یرات واالفترا قد تاألحكام وال2.7

(تتمة) األحكام
أجر كمستالمجموعة -د واإلنھاءللعقود التي تتضمن خیارات التجدییر التأجتحدید مدة عقد 

مد فترة عقد من خیار تتضأي فتراتالتأجیر إلى جانبلعقدقابلة لإللغاءر غیمدة ر بوصفھا مدة عقد التأجیموعةج المتحدد 
حالة عدم التأكد من ممارستھ. ء عقد التأجیر في یشملھا خیار إنھا ت اي فترأو أ،تھمارسمحالة التأكد من التأجیر في 

، عقد التأجیر أم الإنھاءمارسة خیار تجدید أو ورة معقولة م المؤكد بصتقییم ما إذا كان من ام فيباألحكمجموعةالن تستعی
ً قق حافزاً اقتصادالصلة التي تحكافة العوامل ذاتتراعيي أنھا أ ةتاریخ بدایجدید أو اإلنھاء. وبعد لتخیار الممارسة یا
نطاق سیطرة قع ضمن یظروف الاك حدث أو تغیر جوھري فيان ھنالتأجیر إذا كد عقمدة تقییمعةالمجمولتأجیر، تعید ا

على ریةجوھتحسینات جراءإل مث(ھاء اإلنخیار التجدید أو ممارسة أو عدم ویؤثر على قدرتھا على ممارسة المجموعة
.)رلألصل المؤج جوھريستأجرة أو تخصیص لمااراتالعق

التقدیرات  كد من عدم التأ
ً توضیح والمصادر الرئیسیة األخرى لعدم التأكد من التقدیرات بتاریخ بالمستقبلاالفتراضات الرئیسیة التي تتعلق تم أیضا

للموجودات الدفتریة لى القیمة عجوھريلى تعدیلدي إتؤبأنطر جوھریةمخا تنطوي علىوالتي المجمعة لیة الماالبیانات
تقدیرات استندت. انات المالیة ذات الصلة أدناهحات الفردیة حول بنود البیضمن اإلیضا طلوبات خالل السنة المالیة التالیةوالم

وفر الظرقد تتغیذلك، ة. على الرغم من د إعداد البیانات المالیة المجمعتاحة عنوافتراضات المجموعة إلى المؤشرات الم
المستقبلیة نتیجة للتغیرات في السوق أو الظروف خارج نطاق سیطرة المجموعة. یتم الحالیة واالفتراضات حول التطورات

عكس ھذه التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا.  

عدات الملمحركات وانخفاض قیمة الطائرات وا 
اإلدارة جمعة. تقوم غ المحققة في البیانات المالیة المالى المبجوھري علثیر ات قد یكون لھ تأ إن االنخفاض في قیمة الطائر

قد ال یمكن  دفتریةالبتقییم االنخفاض في قیمة الطائرات عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أن القیمة 
استردادھا.

یلي: ا قیمة ماض في النخفدي إلى مراجعة االي تعتبر ضروریة والتي یمكن أن تؤالتالعوامل تتضمن

 یتخطى ما ھو متوقع مع مرور الوقت أو االستخدام العادي. السوقیة بما االنخفاض الجوھري في القیمة
.التغیرات الجوھریة في عالم التكنولوجیا والبیئات الرقابیة
وقع.   ما ھو متوأ مح أو سوف یصبح أسأن األداء االقتصادي لألصل أصبإلىشیر یلیة من التقاریر الداخ دلیل

صصات الصیانة الثقیلة للطائرات خم
واألجزاء المتعلقة بإصالح/ استبدال األجزاء الرئیسیة في الطائرات مثل المحركاتالتكالیف تكالیف الصیانة واإلدارةتقدر 

ً الالتي لھا أعمار افتراضیة عدة لتكالیفاب ھذه ااحتستتضمن عملیة و. ةت عقود التأجیر التشغیلي الجدیدتفاقیا محددة وفقا
مثل:  عوامل وافتراضات متغیرة

 للطائرة،المتوقعاالستخدام
 ویانةالصتكلفة
 ھ تسلیم تلك  تراضیة محددة في الوقت الذي یتم فیاألجزاء التي لھا أعمار اف/للمحركاتالعمر االفتراضي المتبقي

إلى المستأجرین الجددائراتالط

لفة المطفأة ة بالتك ة المدرجمالی الموجودات الیمة انخفاض ق
تستند مخصصات انخفاض قیمة الموجودات المالیة إلى االفتراضات حول مخاطر التعثر ومعدالت الخسائر المتوقعة.  

لى احتساب انخفاض القیمة استنادا إلمدخالت المستخدمة في في اتخاذ ھذه االفتراضات واختیار اة األحكام م المجموعتستخد
سوق الحالیة والتقدیرات المتوقعة في نھایة كل فترة بیانات مالیة مجمعة. ظروف المجموعة وق للالتاریخ الساب
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األساسیة والمخففة ربحیة السھم (خسارة) 3
المرجح لعدد السنة على المتوسطربح)ارةخس(قسمةة والمخففة عن طریق سھم األساسیربحیة ال(خسارة) یتم احتساب

یلي:كما سنةقائمة خالل الاألسھم العادیة ال
20202019

17,696,383(9,788,492)ربح السنة (دینار كویتي)(خسارة) 
──────────────────────

952,093,482952,093,482ھم العادیة المتوسط المرجح لعدد األس
──────────────────────

فلس 18.59لس ف (10.28)م األساسیة والمخففة ربحیة السھ(خسارة)  
══════════════════════

قائمة، فإن ربحیة السھم األساسیة والمخففة متماثلة.مخففةحیث ال یوجد أدوات 

عدات  طائرات ومحركات وم4
طائرات  
ومحركات

أثاث
یباتكوتر

اتمعد
المجموع مكتبیة

دینار كویتي دینار كویتي ي دینار كویتدینار كویتي 
فةالتكل
332,986164,4311,099,150,542 20191,098,653,125كتوبر أ1في

134,502,635 134,489,07195112,613 إضافات

فعات رأسمالیة مقدماً (إیضاح المحول من د
5( 242,191,776 -- 242,191,776

(38,847,750) -- (38,847,750) استبعادات

7,771,042 2,3541,163 7,767,525 یةت أجنبعمالعدیل تحویل ت
──────────────────────────────────────────────

336,291178,2071,444,768,245 20201,444,253,747سبتمبر30في 
──────────────────────────────────────────────

مةاالستھالك وانخفاض القی
222,753,052 313,443128,655 222,310,954 2019رتوبأك1في 

48,070,147 19,57125,507 48,025,069 تھالك المحمل للسنةاالس

طائرات ومحركاتخسارة انخفاض قیمة 
21,830,746-- 21,830,746ومعدات 

(10,654,197) -- (10,654,197) استبعاد

1,657,141 2,239941 1,653,961 تحویل عمالت أجنبیةعدیلت
──────────────────────────────────────────────

283,656,889 335,253155,103 283,166,533 2020سبتمبر 30في 
──────────────────────────────────────────────

فتریة الدصافي القیمة 
1,03823,1041,161,111,356 20201,161,087,214مبر سبت30في 

══════════════════════════════════════════════
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(تتمة) عدات طائرات ومحركات وم4
طائرات  

ومحركات 
أثاث 
تركیبات و

معدات 
المجموع مكتبیة 

ینار كویتي  دتي  دینار كویدینار كویتي  دینار كویتي  
تكلفةال

20181,029,039,398331,946166,8071,029,538,151ر أكتوب1في 

7,935150,907,697-150,899,762إضافات

55,848,920--55,848,920) 5اً (إیضاح ن دفعات رأسمالیة مقدمالمحول م

(140,370,554)(10,834)-(140,359,720)استبعادات

3,224,7651,0405233,226,328نبیةت أج تحویل عمالتعدیل
────────────────────────────────────────────

20191,098,653,125332,986164,4311,099,150,542سبتمبر 30في 
────────────────────────────────────────────

االستھالك وانخفاض القیمة
2018199,628,178289,580111,331200,029,089ر أكتوب1في 

47,782,74122,92827,77847,833,447تھالك المحمل للسنة االس

حركات  طائرات ومخسارة انخفاض قیمة  
472,155--472,155ات ومعد

(26,264,151)(10,834)-(26,253,317)استبعاد 

681,197935380682,512ت أجنبیة تعدیل تحویل عمال 
────────────────────────────────────────────

2019222,310,954313,443128,655222,753,052سبتمبر 30في 
────────────────────────────────────────────

الدفتریةیمة صافي الق
2019876,342,17119,54335,776876,397,490سبتمبر 30في 

════════════════════════════════════════════

تي) تخضع لترتیبات دینار كوی828,941,885: 2019دینار كویتي (968,595,576بمبلغ دفتریةذات قیمة اتطائرالإن 
).10تسھیالت تمویل وھي مسجلة بأسماء المقرضین (إیضاح ي مرھونة مقابل تأجیر تمویلي وھ

:  2019دینار كویتي (1,430,140بمبلغ ربحبتسجیلموعة ، قامت المج 2020تمبرسب30یة في لمنتھخالل السنة ا
والتي تم تسلیمھا حدیثاً من الربح من بیع الطائرات التي تم ائرات والذي تتضدد من الطبیع عكویتي) مندینار7,828,392

. الصانعمن بیعھا عند استالمھا 

لقیمة التخریدیة للطائرات ألعمار اإلنتاجیة وادیراتھا لمجموعة بتغییر تقت ال، قام2020ر سبتمب30خالل السنة المنتھیة في 
). 2.3ح (إیضا 2019توبر أك1اعتباراً من كبیرة الحجم)طائرات –المشتري دھا یوروالمحركات (باستثناء المعدات التي 

دینار 21,830,746بمبلغ قیمةارة انخفاض یل خس، قامت المجموعة بتسج 2020سبتمبر 30خالل السنة المنتھیة في 
. تم تحدید  دهااستردالممكنالمبلغإلى ئرات طا لبعض الدفتریةة الالقیمفیضلتخ دینار كویتي) 472,155: 2019(كویتي
.لىما أعأثناء االستخدام أیھوالقیمة العادلة ناقصاً التكالیف حتى البیعقیمة ى الإلاستناداً بلغ الممكن استرداده مال

ً القیتستند  بواسطة تقاریر تقییم خارجیة. تتضمن تقاریر اإلدارةنماذج التي تطبقھا الالبیع إلى حتىتكالیفالمة العادلة ناقصا
ل طائرة.العتبار الطراز وتاریخ تصنیع ك، آخذا في االیةالح التقییم الخارجیة قیمة الطائرات خالل السنة 

دیة لكل طائرة. إلیجارات عقود التأجیر والقیمة التخریستقبلیة مفقات النقدیة الللتدمة الحالیة القیء االستخدامتمثل القیمة أثنا 
%.  5دیة بنسبة ویتم خصم التدفقات النق

ات في االفتراضات تخدام والحساسیة للتغیرقیمة أثناء االساالفتراضات الرئیسیة المستخدمة في احتساب ال
یدیةجیر والقیمة التخرالتأ جارات عقود ة إلیالتدفقات النقدیة المستقبلی
معدل الخصم

دیةجیر والقیمة التخریالتدفقات النقدیة المستقبلیة إلیجارات عقود التأ 
مستأجري الطائرات بواسطة  تالمھا من لمتوقع اسیر التي من اج تأ یجارات عقود الالتدفقات النقدیة المستقبلیة إلیتم تحدید 

قبلیة للقیمة على عقود التأجیر). یتم تقدیر التدفقات النقدیة المستأي تعدیالت الحقةتبارخذا في االععة (آاتفاقیات التأجیر الموق
.  2.3یضاح فصح عنھ باإلي للمجموعة والمراء الطائرات طبقاً للتقدیر المحاسب% من سعر ش15نسبة التخریدیة استناداً إلى 
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(تتمة) عدات طائرات ومحركات وم4
م  صمعدالت الخ 

إن احتساب المتوسط  المال. رجح لتكلفة رأس وتنبع من المتوسط المیعتمد احتساب معدالت الخصم على ظروف المجموعة 
العائدات منیتم احتساب تكلفة حقوق الملكیةملكیة. ق الكل من الدین وحقوالمرجح لتكلفة رأس المال یأخذ في اعتباره 
التي تلتزم ربحالتي تحمل لمجموعة. وتعتمد تكلفة الدین على القروض المتوقعة على االستثمار من قبل مستثمري ا

ً تم تقییمھا من خالل تطبیق عوامل بیتا الفردیة والتي یالقطاعاتمخاطر إدراجیتم موعة بسدادھا. والمج  تناداً إلىاسدوریا
المتاحة علنا. بیانات السوق 

رات في االفتراضات  الحساسیة للتغی
الدفتریة مة أن تتجاوز القیلیل الحساسیة لتقییم التغیرات في االفتراضات الرئیسیة التي قد تؤدي إلىأجرت اإلدارة تح 

. ویتم تلخیص ذلك فیما یلي: خفاض إضافيى انوبالتالي تؤدي إل، الممكن استردادھا ا قیمتھللطائرات والمحركات والمعدات

5ة ي بنسباإلیجار الشھردعقیجار إانخفاض% .
 5للطائرات بنسبة التخریدیةالقیمة انخفاض% .
 یةة أساسنقط100ارتفاع معدل الخصم بمقدار .

ثابتة.خرىتراضات األفة االفد تحلیالت الحساسیة أعاله إلى التغیر في أحد االفتراضات، مع بقاء كا تستن

5 ً دفعات رأسمالیة مقدما
2020
كویتيدینار

2019
دینار كویتي 

304,396,402237,501,172رأكتوب1في 

155,872,696121,999,878مدفوعات إضافیة

(55,848,920)(242,191,776))4ومحركات ومعدات (إیضاح اتالمحول إلى طائر

-(57,354,432) مدینینإلىول المح 

2,152,096744,272تعدیل تحویل عمالت أجنبیة
──────────────────────
162,874,986304,396,402
══════════════════════

ً المدفتمثل الدفعات الرأسمال ا األمر ابل شراء الطائرات والمحركات. إن االلتزام المتعلق بھذمقوعات المرحلیة یة مقدما
.  15اإلیضاح في مفصح عنھ

ً رأسمالیةفعاتدمصنعة فیما یتعلق باسترداد شركة ئیة ضد المجموعة دعوى قضا امتأق، خالل السنة 40تتعلق بـ مقدما
طائرات من إجمالي 10شركة المصنعة عن تسلیم أول تخلفت ال.ویتيدینار ك103,034,704ا بمبلغ قً طائرة تم طلبھا مسب

ً ةالرأسمالیالدفعات لبت المجموعة باسترداد كامل ، طا ، وبناًء على ذلكطائرة40 من الشركة المصنعة مقابل عدم  مقدما
برمت اتفاقیة وى القضائیة وأجموعة بسحب الدعوكما في تاریخ البیانات المالیة المجمعة، قامت الم.بالتزام التسلیمالوفاء 

مع  طائرة 40طائرة من إجمالي عدد 20بعدد شكل مسبقھا بالتي تم طلبئرات صنعة إللغاء تسلیم الطا المالشركةتسویة مع 
ً إجمالي  ار كویتي.دین57,354,432بمبلغ استرداد للدفعات الرأسمالیة مقدما

مدینون 6

2020
دینار كویتي

2019
ي دینار كویت

14,721,173 49,578,101 قود تأجیر وصیانةمدینو ع

(10,438,926)(21,646,630)ةتوقعص خسائر ائتمان مناقصاً: مخص
──────────────────────
 27,931,471 4,282,247

-24,398,777ستحقة من شركة مصنعة م أرصدة  

ً مدفوعات مقدماً ودفعات مقد  2,369,2662,404,664ما

2,585,5992,106,234أخرى ة مدینة أرصد
──────────────────────

57,285,1138,793,145
══════════════════════
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(تتمة) مدینون6

التأجیر والصیانة:عقودالئتمان المتوقعة لمدینيفیما یلي الحركة في مخصص خسائر ا

2020
دینار كویتي

2019
كویتي دینار  

10,438,926286,019أكتوبر 1في 

1,317,767-9للتقاریر المالیة تأثیر تطبیق المعیار الدولي 

11,120,8128,826,226ة خسائر االئتمان للمدینین خالل السن ص مخص

(5,404)-شطب 

86,89214,318جنبیة تعدیل تحویل عمالت أ
──────────────────────

21,646,63010,438,926بر سبتم30في 
══════════════════════

.21.1مان ضمن اإلیضاح مخاطر االئتنكشافات لل االعن المعلومات حوتم اإلفصاح

النقد والنقد المعادل 7

التدفقات النقدیة المجمع على ما یلي:المتضمن في بیانالمعادل نقدیشتمل النقد وال

2020
ویتيدینار ك

2019
دینار كویتي 

27,853,41625,566,085 مالیةلدى مؤسسات نقد وأرصدة

11,878,81167,875,186 أشھر أو أقل من تاریخ اإلیداع)3رة األجل (قصیمرابحات
──────────────────────

39,732,22793,441,271المعادلقد والنقدالن
══════════════════════

لى % إ0.08دل ربح بنسبة معتحققلع دولیة قصیرة األجل في معامالت سصفقاتابحات قصیرة األجلمثل المرت
سنویاً).%2.85إلى%1: 2019سنویاً (2.45%

سھم األعالوة إصدار ورأس المال 8

المالرأس
2020سبتمبر 30كما في م عاديسھ952,093,482والمدفوع بالكامل من صرح بھ والمصدر المال المن رأس یتكو

. وأسھم منحةقداً لكل سھم مدفوعة نفلس 100سھم عادي) بقیمة 2019:952,093,482(

مجمعة للسنة  لمالیة الانات اكة األم البیالجمعیة العمومیة السنویة للشراجتماع ، اعتمد المساھمون في 2019دیسمبر31في 
30(2019سبتمبر 30% للسنة المنتھیة في 8زیعات أرباح نقدیة بنسبة تماد تو، كما تم اع2019سبتمبر 30نتھیة في الم

فلس للسھم) بإجمالي 10: 2018سبتمبر 30فلس للسھم (8القیمة االسمیة لكل سھم بما یمثل من %)10: 2018بتمبر س
ً تم دفعھوالتي دینار كویتي)  9,520,935: 2018سبتمبر 30كویتي (نار دی7,616,748مبلغ  .ا الحقا

عالوة إصدار أسھم 
. إن عالوة إصدار األسھم لیست متاحة للتوزیع

ري اإلجبااالحتیاطي  9

 ً قبل  من ربح السنة أدنى كحد% 10تم تحویل نسبة ی، ماألللشركة النظام األساسي تأسیس وعقد القانون الشركات ولوفقا
م العمالة الوطنیة والزكاة إلى االحتیاطي ریبة دعة الكویت للتقدم العلمي وضدارة وحصة مؤسسء مجلس اإلمكافأة أعضا 
رصید وزیتجا أن تقرر وقف ھذا التحویل السنوي عندما للشركة األمویة مومیة السنللجمعیة الع. یجوز اإلجباري

تكبد خسائر.ء أي تحویل للسنة نظرا لال ضرورة إلجرا. المصدر% من رأس المال 50نسبةاإلجبارياالحتیاطي 
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(تتمة) اإلجبارياالحتیاطي 9

% من رأس المال المدفوع في  5د عن تزیع أرباح بنسبة التیاطي إال في تغطیة الخسائر او توزیوال یجوز استخدام االح 
أي مبالغ  رباح بسبب عدم وجود االحتیاطیات القابلة للتوزیع. ویتم ردالسنوات التي ال یسمح فیھا الربح بدفع ھذه األ

أس المال % من ر50ك، ما لم یتجاوز االحتیاطي ي السنوات التالیة بذلدما تسمح األرباح فمخصومة من االحتیاطي عن
المصدر.

مؤسسات مالیة إلى  مستحق 10
2020

دینار كویتي
2019

دینار كویتي 

635,625,244547,137,377  تسھیالت تأجیر تمویلي–مؤسسات مالیة إلى رصید مستحق

307,577,735249,099,406  مكفولة بضمانغیر سھیالت تمویل ت
──────────────────────
943,202,979796,236,783

(9,724,034)(9,151,205)صاً: أتعاب ترتیبات تمویل مؤجلة ناق
──────────────────────
934,051,774786,512,749

══════════════

تمویل ر بموجب عقد تأجی التزام 
لیة لصافي الحد الحاقیمة قود التأجیر التمویلي والعاتفاقیات جیر المستقبلیة بموجب فیما یلي الحد األدنى من مدفوعات التأ 

األدنى من مدفوعات التأجیر:

20202019

الحد األدنى من  
المدفوعات 

القیمة الحالیة  
للمدفوعات 

ن  ى مالحد األدن
ات المدفوع 

یةالقیمة الحال
للمدفوعات 

دینار كویتي ر كویتي دینادینار كویتيدینار كویتي

97,777,78973,481,10186,832,70264,755,719 ل سنة واحدة خال

455,635,240387,183,613334,009,397269,501,791 بعد سنة واحدة ولكن لیس أكثر من خمس سنوات 

190,311,982174,960,530232,955,711212,879,867 وات سن 5بعد  
────────────────────────────────────────────

743,725,011635,625,244653,797,810547,137,377 فوعات التأجیر مدن  إجمالي الحد األدنى م

-(106,660,433)-(108,099,767)لغ تمثل رسوم تمویل ناقصا: مبا 
────────────────────────────────────────────

635,625,244635,625,244547,137,377547,137,377 مدفوعات التأجیر القیمة الحالیة للحد األدنى من 
════════════════════════════════════════════

) وھي مدرجة بالدوالر األمریكي. 4(إیضاح الطائرات یلي مضمونة لقاء ت التأجیر التموفة تسھیالإن كا 

:لتمویلامن أنشطة الناتجةمطلوباتالفي التغیرات 

أكتوبر  1
واردة   دیة تدفقات نق2019

تدفقات نقدیة  
صادرة 

تعدیل تحویل  
عمالت أجنبیة

سبتمبر 30
2020

ار كویتيدیندینار كویتيار كویتيدیندینار كویتير كویتيدینا

تحق إلى مؤسسات  المس
5,629,416943,202,979(169,197,433)796,236,783310,534,213اإلجمالي –مالیة 

───────────────────────────────────────────────────────
إجمالي المطلوبات من  

5,629,416943,202,979(169,197,433)796,236,783310,534,213ل  تمویال أنشطة 
═══════════════════════════════════════════════════════
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(تتمة) ة ت مالیسامستحق لمؤس10
أكتوبر  1

تدفقات نقدیة صادرة  ت نقدیة واردة   دفقات2018
تعدیل تحویل  
عمالت أجنبیة 

سبتمبر  30
2019

دینار كویتي ي دینار كویتویتي دینار كي دینار كویتدینار كویتي 

المستحق إلى مؤسسات  
2,007,847796,236,783(207,144,562)640,710,898360,662,600اإلجمالي –مالیة 

──────────────────────────────────────────────────────
إجمالي المطلوبات من 

2,007,847796,236,783(207,144,562)640,710,898360,662,600تمویل الأنشطة
══════════════════════════════════════════════════════

ضمان ات تأمین11

داد إلى دفوعة من قبل المستأجرین كتأمین طبقا لعقود التأجیر. وھذه التأمینات تستحق السالمتمثل تأمینات الضمان المبالغ
لمرضي من قبل المستأجرین بعقود التأجیر.اللتزام الما یخضع عقود التأجیر بھاء سریانالمستأجرین عند انت

ومخصصات احتیاطي صیانة12
فيالرصید 

توبر  أك1
إضافات  2019

عن/  االفراج 
استخدامات

تعدیل تحویل  
عمالت أجنبیة

الرصید في
سبتمبر  30

2020
دینار كویتييینار كویتددینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

878,067128,515,234(13,087,886)124,195,34416,529,709نةاحتیاطي صیا 

168,13123,948,546--23,780,415یلة ثقمخصصات صیانة 

15,7304,454,851(450,402)1,693,1333,196,390مخصصات إعادة تأجیر
──────────────────────────────────────────────────

1,061,928156,918,631(13,538,288)149,668,89219,726,099اإلجمالي
══════════════════════════════════════════════════

الرصید في  
أكتوبر  1

إضافات  2018
االفراج عن/  

استخدامات 
تعدیل تحویل  

مالت أجنبیة ع

الرصید في 
سبتمبر  30

2019
دینار كویتي دینار كویتي كویتي اردیننار كویتي دیكویتي دینار

397,192124,195,344(26,288,094)126,742,65723,343,589تیاطي صیانةاح 

74,28723,780,415--23,706,128خصصات صیانة ثقیلة م

8,2461,693,133(945,926)-2,630,813أجیرمخصصات إعادة ت
──────────────────────────────────────────────────

479,725149,668,892(27,234,020)153,079,59823,343,589لياإلجما
══════════════════════════════════════════════════

صادرة إلى تمان ات ائیتي) بخطابدینار كو8,869,906: 2019دینار كویتي (8,869,906احتیاطي الصیانة بمبلغیرتبط
.مؤسسة مالیة

مطلوبات أخرى 13
2020

دینار كویتي
2019

ي دینار كویت

1,186,5192,019,946 مقدما لمة أجیر تشغیلي مستإیرادات عقود ت

3,793,1794,541,748مصروفات مستحقة

628,0012,413,092 زامتأمینات الت

1,233,2051,059,256 خدمة مكافأة نھایة ال

ب العمالة الوطنیة والزكاة وضرائالكویت للتقدم العلمي وضریبة دعمحصة مؤسسة
269,7201,273,222أخرى مستحقة

7,369,0465,490,250 خرونون آدائن
────────────────────
14,479,67016,797,514
════════════════════
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تشغیلي ود تأجیر إیرادات عق14
دینار كویتي788,237,716من عقود التأجیر التشغیلي بمبلغالمستحقة المستقبلیة لإلیجارات الحد األدنىمةقیتقدر

دینار كویتي) وھي تستحق القبض كما یلي:735,593,698: 2019(
2020

دینار كویتي
2019

دینار كویتي 

175,106,241103,932,889  ل سنة خالمستحقة إیرادات 

377,522,044351,227,865  خالل سنة واحدة إلى خمس سنوات تحقة سم إیرادات 

235,609,431280,432,944  بعد خمس سنوات ستحقة م إیرادات 
──────────────────────
788,237,716735,593,698
══════════════════════

التزامات رأسمالیة 15
:  2019ار كویتي (دین967,995,400بشراء طائرات ومحركات بمبلغ یما یتعلقتزامات محتملة فھناك ال

).21.2وإیضاح 5یضاح دینار كویتي) (إ1,561,290,499

ملة محتات طلوب م16
:  2019دینار كویتي (11,859,538بمبلغ محتملة، كان لدى المجموعة مطلوبات 2020سبتمبر 30كما في 

نشأي والتي لیس من المتوقع ان یخطابات ائتمان ناتجة ضمن سیاق األعمال العادبي) فیما یتعلق ینار كویتد11,838,550
.عنھا التزامات جوھریة

ة ت عالقف ذامعامالت مع أطرا17
ظفي اإلدارة العلیا للشركة األم والشركاتوأعضاء مجلس اإلدارة وموالمساھمین الرئیسیینمثل األطراف ذات عالقة ی

سعیر وشروط ھذه  ساً. یتم الموافقة على سیاسات تمارسون علیھا سیطرةً مشتركة أو تأثیراً ملمو یطرون علیھا أو التي یسی
ألم. كة اقبل إدارة الشرالمعامالت من

لمجمعة ھي كما یلي:  إن المعامالت الھامة مع أطراف ذات عالقة المتضمنة في البیانات المالیة ا

ي المجمع: بیان المركز المال

البنك
ویتي كدینار  

أطراف أخرى  
ذات عالقة * 
دینار كویتي 

2020
دینار كویتي

البنك
تي دینار كوی

أطراف أخرى  
ذات عالقة * 

ینار كویتي د
2019
تي ار كویدین

4316,85430,67668631,362 16,811 ** مدینون 

38,440,70284,708,5943,335,36788,043,961 1,842,549 36,598,153 معادلنقد ونقد 

114,290,100-149,204,914114,290,100-149,204,914مستحق إلى مؤسسات مالیة

513,697-1,032,661513,697-1,032,661مطلوبات أخرى ***

:بیان الدخل المجمع

البنك
دینار كویتي 

ى  رأطراف أخ 
قة * ذات عال
تي دینار كوی

2020
دینار كویتي

البنك
یتي دینار كو

أطراف أخرى  
ذات عالقة* 
دینار كویتي 

2019
دینار كویتي 

448,24632,914481,160585,901213,736799,637رابحة یرادات مإ

5,695,762-6,576,2435,695,762-6,576,243تكالیف تمویل

2020
دینار كویتي

2019
دینار كویتي 

:أعضاء مجلس اإلدارةیا وإلدارة العلمكافآت ا
500,189950,486األجل  قصیرةرواتب ومزایا أخرى

129,459201,581ة الخدمةمكافأة نھای

24,000217,000مجلس اإلدارةافأة أعضاءمك
────────────────

653,6481,369,067
════════════════
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(تتمة) ف ذات عالقة معامالت مع أطرا17
217,000: 2019(2020سبتمبر 30ي للسنة المنتھیة في تدینار كوی24,000ة بمبلغ إلدارمكافأة أعضاء مجلس اتقع

. للمساھمینالسنویة ة الجمعیة العمومیقة لموافتخضع والحدود المسموح بھا طبقا للقوانین المحلیة منضدینار كویتي) 

ت عالقة شركات تابعة للبنك.ذااألخرىمثل األطرافی*
رابحة مستحقة.إیرادات م** یمثل المدینون

التي یتم سدادھا للبنك.حقة مطلوبات األخرى تكالیف التمویل المستثل ال*** تم

تحلیل استحقاق الموجودات والمطلوبات 18
النقد والنقد المعادل والمدینین اق موجودات ومطلوبات المجموعة. تم تحدید استحقاقالي قائمة استحقالتلجدول یلخص ا

تحدید قائمة استحقاق الطائرة ویتم الیة إلى تاریخ االستحقاق التعاقدي. المتالبیانا قیة من تاریخ فترة المتبعلى أساس ال
ارة لتسییل تلك الموجودات. قد تختلف االستحقاقاتأساس تقدیر اإلدلى قدما عوالمحركات والمعدات والدفعات الرأسمالیة م

یة داد االلتزامات سواء بدفع مبالغ إضاففي سضین قد یكون لھم الحقألن المقترالفعلیة عن االستحقاقات المبینة أدناه نظرا 
غرامات أم ال. ك

سبتمبر:30لمطلوبات في وجودات وافیما یلي قائمة استحقاق الم

2020سبتمبر 30
أقل من  

سنة واحدة
أكثر من  
المجموع سنة واحدة

ر كویتيدینادینار كویتيار كویتيدین
الموجودات 

1,161,111,356 1,161,111,356-ئرات ومحركات ومعدات طا 

ً رأسمدفعات  162,874,986 23,428,125139,446,861 الیة مقدما

57,285,113-57,285,113نون مدی

39,732,227 -39,732,227 معادل ال نقد النقد وال
────────────────────────────────────

120,445,4651,300,558,2171,421,003,682جودات إجمالي المو
════════════════════════════════════

المطلوبات 
934,051,774 219,993,273714,058,501 مستحق لمؤسسات مالیة 

11,526,570 1,115,63710,410,933 تأمینات ضمان 

8,725,590148,193,041156,918,631  ومخصصات احتیاطي صیانة 

12,407,9242,071,74614,479,670مطلوبات أخرى 
────────────────────────────────────

242,242,424874,734,2211,116,976,645إجمالي المطلوبات 
════════════════════════════════════

2019سبتمبر 30
أقل من  

سنة واحدة 
من  أكثر 

المجموع سنة واحدة 
دینار كویتي ر كویتي دیناكویتي دینار

جوداتالمو
876,397,490876,397,490-حركات ومعدات ت ومطائرا

 ً 88,949,250215,447,152304,396,402دفعات رأسمالیة مقدما

8,793,145-8,793,145مدینون 

93,441,271-93,441,271معادل ال نقد النقد وال
────────────────────────────────────

191,183,6661,091,844,6421,283,028,308إجمالي الموجودات
════════════════════════════════════

وباتالمطل
191,844,231594,668,518786,512,749یة مؤسسات مالل مستحق 

2,049,9718,748,54810,798,519تأمینات ضمان 

7,980,385141,688,507149,668,892مخصصات واحتیاطي صیانة 

12,544,9874,252,52716,797,514خرى ت أمطلوبا 
────────────────────────────────────

214,419,574749,358,100963,777,674جمالي المطلوبات إ
════════════════════════════════════
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معلومات القطاعات 19
. ومع ذلك، فإن المجموعة تنتظم ألغراض اإلدارة في خمسة قطاعات جغرافیة.  تائراواحد، قطاع تأجیر الطوعة بصورة رئیسیة في قطاع أعمال تعمل المجم

2020سبتمبر 30
الشرق 
موعالمجأفریقیاكاأمریروباأوأسیااألوسط

نار كویتيدیدینار كویتيدینار كویتيیتيدینار كودینار كویتيدینار كویتي

27,992,84769,664,6065,902,04113,048,0972,753,010119,360,601اع إیرادات القط
────────────────────────────────────────────────

(9,620,505)(18,610)(10,619)9,829,2782,127,946(21,548,500)لس اإلدارة والضرائبضاء مج مكافأة أعقطاع قبل نتائج ال
────────────────────────────────────────────────

430,133,241576,351,557179,748,986209,247,49525,522,4031,421,003,682مجموع الموجودات 
══════════════════════════════════════════════════════

511,009,886444,930,65053,523,01685,124,46122,388,6321,116,976,645جموع المطلوباتم
══════════════════════════════════════════════════════

معلومات  
: قطاعات األخرىال

15,129,00724,787,0221,944,0784,931,1211,278,91948,070,147االستھالك
────────────────────────────────────────────────

16,627,12716,266,9901,449,8522,506,077229,74137,079,787لتكالیف تموی
────────────────────────────────────────────────

11,120,812     -398,4756,944,6852513,777,401ینةدألرصدة ممخصص خسائر ائتمان 
────────────────────────────────────────────────

376,694,411-106,398,584  42,992,700    -227,303,127يإنفاق رأسمال

────────────────────────────────────────────────
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(تتمة) معلومات القطاعات 19

2019سبتمبر 30
الشرق 
جموعلماریقیاأفأمریكاأوروباأسیااألوسط
دینار كویتيدینار كویتيویتيدینار كدینار كویتيتيدینار كوییتيدینار كو

26,199,79871,716,3294,765,6398,276,9112,760,075113,718,752إیرادات القطاع 
────────────────────────────────────────────────

3,323,7389,850,0531,807,7983,480,584587,12319,049,296ضرائبجلس اإلدارة والمة أعضاءنتائج القطاع قبل مكافأ 
────────────────────────────────────────────────

292,305,733583,229,838220,605,096160,272,98026,614,6611,283,028,308مجموع الموجودات 
══════════════════════════════════════════════════════

435,060,605449,059,68420,670,83736,232,82122,753,727963,777,674مجموع المطلوبات
══════════════════════════════════════════════════════

معلومات  
:القطاعات األخرى

10,974,86130,091,4991,827,9463,287,6931,651,44847,833,447االستھالك 
────────────────────────────────────────────────

9,866,98416,908,169759,879865,995307,20428,708,231تكالیف تمویل
────────────────────────────────────────────────

8,826,226---8,826,226-خسائر ائتمان ألرصدة مدینةمخصص 
────────────────────────────────────────────────

206,756,617---7,935206,748,682إنفاق رأسمالي
────────────────────────────────────────────────
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المالیة القیمة العادلة لألدوات 20
ات المالیة.لمالیة والمطلوباموجودات تتكون األدوات المالیة من ال

ة لمؤسساتالمبالغ المستحق. وتتكون المطلوبات المالیة منالمدینینوالنقد والنقد المعادلمن تتكون الموجودات المالیة
مالیة وتأمینات الضمان والمطلوبات األخرى.

.یةدفترالالیة ال تختلف بصورة جوھریة عن قیمتھا إن القیمة العادلة لألدوات الم

األدوات المالیة ة مخاطر إداروسیاسات  أھداف 21
یاس والمراقبة المستمرة وفقاً  حدید والقتُدار بطریقة التثل المخاطر جزءاً رئیسیاً من أنشطة المجموعة لكن ھذه المخاطر تم

یق  المجموعة في تحق ر الستمراقة في إدارة المخاطر ذات أھمیة كبیرة إن ھذه الطریلحدود المخاطر والضوابط األخرى. 
المجموعة  تتعرض یة التعرض للمخاطر فیما یتعلق بالمسئولیات المنوطة بھ. سئولتحمل كل فرد بالمجموعة م األرباح وی

المدفوعات  ومخاطر النوع األخیر إلى مخاطر معدالت الربح ، وینقسم ومخاطر السیولة ومخاطر السوقاالئتمان لمخاطر 
ً ومخاطر أسعار  ة بالعملة الرئیسیة ولیس  جموعوالمطلوبات الجوھریة للمت والموجودات حیث إن المعامال ، األسھممقدما

مخاطر األعمال مثل التغیرات في البیئة والتكنولوجیا  لمخاطر المستقلة ة مراقبة اال تتضمن عملی. حقوق ملكیة لدیھا أیة أدوات 
وعة.  دى المجم لاقبتھا من خالل عملیة التخطیط االستراتیجیة والقطاع. تتم مر

من المستحق إلى مؤسسات مالیة وتأمینات الضمان والمطلوبات األخرى.  وعة المالیة الرئیسیة للمجم مطلوبات تتكون ال
ات مالیة متنوعة  وبات المالیة ھو توفیر التمویل لعملیات المجموعة. لدى المجموعة موجودسي من ھذه المطللغرض الرئی وا

ى  ات إدارة المخاطر استنادا إلسیاسبة وإعادة تقییم أھداف وعلى مراقتعمل اإلدارة لمدینین.امثل النقد والنقد المعادل و
ي تغییرات جوھریة في أھداف وسیاسات إدارة المخاطر خالل  یتم إجراء أ لم . 19- المستجدات الحالیة المتعلقة بفیروس كوفید

. 2019ر سبتمب30و2020سبتمبر  30ین في  السنتین المنتھیت

خاطر الشامل واعتماد استراتیجیات ومبادئ المخاطر.  المھائیة عن وضع منھج إدارة موعة المسؤولیة الن ى إدارة المج تتول
سات إدارة كل نوع من ھذه المخاطر الموضحة بإیجاز أدناه. واعتماد سیا جعة جموعة مراتتولى إدارة الم

ئتمان مخاطر اال 21.1
مما  برم مع عمیل عقد مة أوبموجب أداة مالی ھ ات تزاممالیة في الوفاء بالداة ابل أل طرف مقاطر إخفاق مخاطر االئتمان ھي مخ 

. ین والمدینالمعادل د والنقد النقتمان على تتعرض المجموعة لمخاطر االئر مالیة. ئخسا یؤدي إلى تكبد 

فتریة لكل فئة من الموجودات  لدن في تاریخ البیانات المالیة المجمعة القیمة ایعادل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتما 
المالیة: 

2020
ویتيدینار ك

2019
دینار كویتي 

39,732,22793,441,271النقد والنقد المعادل

54,915,8476,388,481مدینون*
────────────────

94,648,07499,829,752
══════════════════

 ً 2020سبتمبر 30ھیة في لمنت دینار كویتي للسنة ا2,369,266والدفعات مقدماً بمبلغ * ال یتضمن المدینون المدفوعات مقدما
كویتي).  ردینا 2,404,664: 2019(

المدینون  
األفراد ومراقبة  من وعة للحد من مخاطر االئتمان فیما یتعلق بالعمالء عن طریق وضع حدود ائتمانیة للعمالء تسعى المجم 
لمدینة القائمة. األرصدة ا

وقعة والتي لقیاس خسائر االئتمان المت9ي للتقاریر المالیة لدولة الواردة ضمن المعیار ابق المجموعة الطریقة المبسطتط
بتمبر  س30ومع ذلك، وكما في االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة لكافة األرصدة المدینة.ئر خصص خسا متستخدم 

ان لقاعدة ئتمتي قد تؤثر على مخاطر االعلى العوامل ال19- كوفیدفیروس، وضعت المجموعة في اعتبارھا تأثیر 2020
الحالیة، قامت  السنةتي یعمل فیھا العمالء. خالل العمالء بما في ذلك مخاطر التعثر المرتبطة بقطاع األعمال والدولة ال

. ستواصل المجموعة تقییم سدادالتمدید لفترات لبعض العمالء وأتاحت فردي المجموعة بمراعاة وضع كل عمیل بشكل 
خالل  وبالتالي قد تغیر شروط السداد لبعض العمالء ق بھا بشكل أكبر ت موثولوما بشكل فردي متى تتوفر معالوضع
البیانات المالیة المجمعة الالحقة.فترات 

ترىفاذ للقانون. في سدادھا ألكثر من سنة وال تخضع ألي إنلتأخر احالة ألرصدة المدینة في بصورة عامة، یتم شطب ا
ً منخفضاً تركزیعتبر رصدة المدینة باألتركز المخاطر فیما یتعلقأنالمجموعة  حیث یتواجد العمالء في نطاقات  ا
.ون في أسواق مستقلة إلى حد كبیركما یعملمتعددة عمال عات أوقطا اختصاص 
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(تتمة) مخاطر االئتمان 21.1
تمة) (ت المدینون  

للمبالغ الم المجموعةعدم احتمالیة استالمدینة متعثرة مما أشار إلىوعة أن بعض األرصدة لمجمخالل السنة، رأت ا
دینار كویتي 11,120,812مدینة بمبلغ مخصص لخسائر االئتمان لألرصدة الاإلدارةالتعاقدیة القائمة. وبالتالي، سجلت 

ار كویتي). دین8,826,226: 2019(

دل والنقد المعاد  النق
انن النقد والنقد یخضععلى الرغم من أبصورة جوھریة. خاطر االئتمان عن النقد والنقد المعادلمجموعة لمض الال تتعر

خفاض القیمة المحددة غیر خسائر انددت اإلدارة أن ، ح 9عیار الدولي للتقاریر المالیة لمتطلبات انخفاض القیمة بالم
من قبل ناسبة محددة طراف مقابلة ذات تصنیفات ائتمانیة مدى أذه األرصدة في الغالب لجوھریة حیث یتم االحتفاظ بھ

لمیة.ني العا وكاالت التصنیف االئتما 

لة مخاطر السیو21.2
تدیر  .صعوبة في توفیر األموال للوفاء بالتزامات تتعلق بأدوات مالیة إن مخاطر السیولة ھي المخاطر بأن تواجھ المجموعة 

یرة األجل لدى مؤسسات مالیة  رة النشطة للتدفقات النقدیة وتسھیالت التمویل قصإلداخاطر عن طریق اھذه الملمجموعة ا
من قبل  قبة قائمة االستحقاق یتم مرایرة األجل والحصول على األموال من عملیاتھا. االستثمار في المرابحات قصتلفة ومخ 

یة. ولة كافحتفاظ بسی إدارة الشئون المالیة لضمان اال

عملیات ومن  ج من ال الل إصدار األسھم والنقد النات) من خ 15(إیضاح  ات امات فیما یتعلق بشراء الطائرلتزف یتم تمویل االسو
التدفقات النقدیة. بنكیة والتي سیتم الترتیب لھا مع ظھور االحتیاج إلى خالل القروض ال

المتوقعة والتي  لتدفقات النقدیة اكس المجموعة ویع مالیة على بات الخص المطلویلخص الجدول التالي قائمة السیولة فیما ی
. ھذه المطلوبات المالیة دى عمر م كلفة التمویل المستقبلیة على تتضمن مدفوعات ت 

المجموعسنوات5أكثر من اتسنو5إلى 1شھرا12إلى 3أشھر3خالل 2020سبتمبر 30
ر كویتيدینایتيینار كودر كویتيدینادینار كویتيدینار كویتي

27,357,645225,824,372462,579620,190,311,976,5721,063,956ستحق لمؤسسات مالیة م 

11,526,570 6,967,1783,443,756 356,617          759,019 ینات ضمان تأم

(باستثناء إیرادات  مطلوبات أخرى 
عقود التأجیر التشغیلي المستلمة  

13,293,151     659,4071,412,339  2,645,5478,575,858  مقدماً) 
───────────────────────────────────────────────────

30,762,211234,756,847489,16628,01195,168,071,088,776,293إجمالي المطلوبات 
══════════════════════════════════════════════

967,995,400   383,882,899551,876,205   30,778,125  1,458,171   التزامات رأسمالیة 
══════════════════════════════════════════════

عالمجموسنوات5كثر من أسنوات5إلى 1شھرا12إلى 3أشھر3ل خال2019سبتمبر 30

ویتيار كدیندینار كویتيدینار كویتيدینار كویتييدینار كویت

38,908,284182,692,060454,287,623232,955,711908,843,678مستحق لمؤسسات مالیة 

2,872,6395,875,90910,798,519-2,049,971تأمینات ضمان 

اء إیرادات  (باستثنى مطلوبات أخر
تلمة  التشغیلي المسالتأجیر عقود 

4,492,6086,032,4343,056,8461,195,68014,777,568مقدماً) 
──────────────────────────────────────────────────

45,450,863188,724,494460,217,108240,027,300934,419,765إجمالي المطلوبات 
═════════════════════════════════════════════

304,617,868144,649,0331,031,511,16280,512,4361,561,290,499مات رأسمالیة التزا 
═════════════════════════════════════════════
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مخاطر السوق21.3
بح وأسعار صرف  لرامعدالت غیرات السوق مثل رات في متتیجة للتغیإن مخاطر السوق ھي مخاطر تقلب قیمة الموجودات ن

مل تؤثر على  و الجھة المصدرة لھ أو عوا ثمار الفردي أالعمالت األجنبیة سواء نتجت ھذه التغیرات عن عوامل تتعلق باالست
رات المتاجر بھا في السوق. جمیع االستثما 

مخاطر معدالت الربح 21.3.1
ح على الربحیة المستقبلیة أو القیمة العادلة لألدوات  ربالمعدالت ثر التغیرات في مال أن تؤربح من احتتنتج مخاطر معدالت ال

الشركة األم. بل إدارة الشئون المالیة بت الربح من قتدار مخاطر معدال المالیة. 

موعة لمخاطر معدالت الربح على الموجودات والمطلوبات التي تحمل ربحا متغیرا. تتعرض المج 

. طر معدالت الربحخا لممجموعة تفاصیل تعرض ال ول التالي یوضح الجد 

بات  والمطلولموجودات المالیة للمقدرة في معدالت الربح ھي تأثیر التغیرات اللسنة لمجموعة اأو خسارة حساسیة ربح إن 
: المجمعةالمالیة البیانات حتفظ بھا كما في تاریخ المالمالیة 

في التغیر
سیةالنقاط األسا

التأثیر على 
السنةربح(خسارة) 

نار كویتيدی

50,431±25±2020سبتمبر 30

88,424±25±2019سبتمبر 30

كون على أساس متماثل.سیة للحركات في معدالت الربح ستإن الحسا 

دات الموجومخاطر 21.3.2
حالة انخفاض  وفي جیر.  تأ الد و عقفترات نھایة في اسطولھا في إعادة تأجیر أو بیع الطائرات عند مخاطرلتتعرض المجموعة ل

ھا قد تؤثر  ن، فإ طویلةالظروف لمدة مثل تلك ار . وفي حالة استمروفقا لذلك تأجیر ال، قد تتراجع معدالت ب على الطائرات للطا
ا خبرة  ارة المجموعة لدیھإد إن . القیمة في وقد تؤدي إلى مصروفات انخفاض األسطول في ات سوقیة للطائرعلى القیمة ال 

الحد من ھذه المخاطر. وفقاً لمتطلبات وإعادة تسویق أو بیع الطائرات  ول ط إلدارة األسالطیران ة صناع في مناسبة 

یمكن  تدھور كبیر في ھذا القطاعي أ إن اري. ة الطیران التج وة المالیة المستمرة لصناع المجموعة بشكل كبیر على الق تعتمد 
أسعار السوق انخفاض سطول و/ أو األ ي لى الطائرات ف ض الطلب عمن خالل انخفا مجموعة العلى یكون لھ تأثیراً سلبیاً أن 
ي بمراجعة شكل دورالمجموعة ب تقوم . معدالت عدم استخدام الطائرات وزیادة داد س ال عن ین المستأجرعجز ارتفاع حاالت و

ة البنود التي  وكاف والمخصصات المستحقات كفایة وة المدینة ألرصد وا المرتبطة بھا والموجودات للطائرات دفتریةالة القیم 
المذكورة أعاله. وحاالت عدم التأكد لمخاطر لض ر تتع
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ل إدارة رأس الما 22

الت رأس المال الجیدة لدعم األعمال التي  أس المال ھو ضمان المحافظة على معدمجموعة الرئیسي من إدارة رإن ھدف ال
ساھمون. علیھا الم ل  تقوم بھا والوصول إلى أعلى قیمة یحص 

ستحق  ج المجموعة الم ھو صافي الدین مقسوًما على رأس المال. تُدرو االقتراض باستخدام معدل ال لمب المجموعة رأس اتراق
ً إلى المؤسسات المالیة  ناقصا  نقد المعادل. یمثل رأس المال إجمالي حقوق الملكیة زائدا / النقد والضمن صافي الدین ناقصا

مالت األجنبیة. یل العتیاطي تحواح 
2020

دینار كویتي
2019

ینار كویتيد

934,051,774786,512,749مؤسسات مالیة ل المستحق 

(93,441,271)(39,732,227)لمعادل صا: النقد والنقد اناق
──────────────────────

894,319,547693,071,478صافي الدین 
──────────────────────

304,027,037319,250,634حقوق الملكیة إجمالي 

(14,929,164)(17,110,807)عدیل: احتیاطي تحویل عمالت أجنبیة ت
──────────────────────

286,916,230304,321,470رأس المال 
──────────────────────

3.122.28االقتراض معدل 
══════════════════════

19-كوفیدروسفیتأثیر 23

ابیرتدأثرت الوقد . العدوىبیر من حاالت وقوع عدد كمع 2020سنةتسارعة في متاتطور19- كوفیدفیروستفشي شھد 
. وھریةج بعدة طرق جموعةمال المأعولنشاط االقتصاديء الفیروس على احتواالكومات الح مختلف التي اتخذتھا 

ً المعروف حالییر التأثإن  :كما یلية ھو وعمجمعلى ال19- كوفیدفیروس لا

دینار كویتي.11,120,812قیمة المدینةةألرصدلئتمان الاخسائرمخصص سجل
 ي. دینار كویت21,830,746لمعدات اض قیمة الطائرات والمحركات واانخفةربلغت خسا

فإن حالة عدم التیقن نتیجة ذلك، خذة المتوالتدابیر الحكومیة 19- یدفیروس كوفلتفشيوفة بالفعلالمعرالتأثیراتلىباإلضافة إ
یكون مدى التأثیر طویل األجل على تعطل في النشاط االقتصادي، ومن غیر المعروف ما قد في تد الكلي تسببا قتصبشأن اال

لفیروس واألعمال مع حالة تعرض المجتمختلفة. فيجاھات في ات19- دس كوفیم وضع فیرویمكن أن یتفاق.موعةالمج مالأع
. المجموعةطولة وحدوث ضغط على السیولة لدى بیة مسلج، فقد یؤدي ذلك إلى نتائنیة أطوللفترة زم19- كوفید

ركات الطیران من شتواصل مع عمالئھا البشكل استباقي عن طریق19- كوفیدتأثیر جائحة فیروستعاملت المجموعة مع 
مع  تلوقانفس في ضافة إلى التواصل باإلدفقات النقدیةلتلإعفاء یتم تقدیمإلیجارات حتى للترتیب لتأجیل بعض مدفوعات ا

من التدفقات النقدیة اإلیجاریة اتانخفاض مستویتأثیراتمنللتخفیفالمقرضین للترتیب لتأجیل بعض مدفوعات القروض 
نص ھذه  وت، ئھا من شركات الطیرانمن عمال7ل سداد اإلیجارات مع وعة اتفاقیات لتأجیجموأبرمت المركات الطیران. ش

حمیل باإلضافة إلى تشھراً 12إلى 6لى المجموعة على مدار فترات تتراوح من ة إلى سداد اإلیجارات المؤج االتفاقیات عل
19عدد یل سداد أصل مبالغ القروض لة اتفاقیات لتأج اقیات. كما أبرمت المجموعتفتكلفة تمویل على المبالغ المؤجلة لبعض اال

ً وتستحق مدفوعات أص میل فائدة على المبالغ شھراً مع تح 12ىإل6لمبالغ المؤجلة إلى المقرضین على مدار ال قرضا
المؤجلة.



تابعة وشركاتھا ال.ع.رات ش.م.كشركة أالفكو لتمویل شراء وتأجیر الطائ
إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة 

2020سبتمبر 30في كما 

39

(تتمة)19-كوفیدفیروستأثیر23

تقییم من خاللعلى المجموعة دیاتتلك التح عتبارھا تأثیراإلدارة في اوضعت ، لتحدیاتلمنطویة على اانظراً للبیئة الحالیة 
ضوء االفتراضات التالیة:في والواردة للمجموعة على مدار السنة التالیةدرة كافة التدفقات النقدیة الصا 

 والنقد المعادل المتاحالنقد
سیولة المتاحة من تأجیل القروضال
مبیعات الطائرات المتوقعة
واردة لعقدیة التأجیل بعض التدفقات النق ً ود التأجیر الملزمة تعاقدیا
روفات مصروفات البیع والمصیة وجیر التعاقدافة التزامات الدین وعقود التأ لكالمتوقعة الصادرةالتدفقات النقدیة

رة االثني عشر شھراً التالیة.یة واإلداریة على مدار فتالعموم

 ً جراءات التي اتخذتھا وتلك التي تعتزم اتخاذھا أن اإل، ترى اإلدارة استناداً إلى ھذا التحلیل وكافة المعلومات المتاحة حالیا
مناسبةستویات من السیولة تھا عند استحقاقھا وستظل ھذه المزاما مجموعة االحتفاظ بسیولة كافیة للوفاء بالتضمن للست

یة.مرارلمالیة المجمعة على أساس مبدأ االستات اإلعداد البیان
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 شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات  ش.م. ك.ع 
 التقرير السنوي عن حوكمة الشركات في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين

 
 2020سبتمبر  30
 
 

   الكرام   أالفكو حضرات السادة مساهمي شركة 
 ،، وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا 

 
 

 المقدمة:
 

فححي ( عامححة مسححاهمة كويتيححة شححركة) الطححائرات وتححأجير شححراء لتمويححل أالفكححو شححركة يةوضحح  التقريححر هحح ا يوضحح 
 أسححوا  لهيئححة التنفي يححة الالئحححة مححن عشححر الخححام  الكتححا  فححي مححح    هححي مححا بحسحح  الشححركات حوكمححة مبححا   ظححل
  .الكويتية المال أسوا  هيئة عن الصا ر  التوجيهية اإلرشا ات على التقرير ه ا  هيكل وي تم . المال

 

 

 نبذة عن الشركة:

 الطحححائرات تحححأجير خححح مات تقححح يم فحححي متخصصحححة شحححركة هحححي الطحححائرات وتحححأجير شحححراء لتمويحححل أالفكحححو شحححركة
الكويتيححةث  ححم  الجويححة الخطححوط مؤسسححة مححن لبححل 1992فححي عححام  الشححركة تأسسححت .االسححالمية الشححري ة محح  المتوافقححة

 الماليححة لححرورا  الكويححت سححو  فححي تححم ا راش شححركة أالفكححو .2000مويححل الكححويتي فححي عححام اسححتحو  عليهححا بيححت الت
ث  خلححت مؤسسححة الخلححيث لالسححت مار كمسححاهم اسححتراتيجي فححي شححركة أالفكححو. 2015وفححي عححام . 2006 عححام فححي
ت الطيححرانث وتتم ححل الخحح مات الرئيسححية شححركا مالئهححا مححن لخحح مات مححن المجموعححة كة أالفكححو بتقحح يم شححر تقححوم

 خححح مات   ار  الصحححول لشحححركات الطيحححران. شحححراء واعحححا   التحححأجير باإلضحححافة  لحححىالالتححأجير التشحححويلي وخححح مات ب
والتححي تقحح م لشححركات الطيححران الوفححورات  ث مالئهححالتقنيححا   لححى تححوفير أححح ئ الطححائرات   ائمححا   شححركة أالفكححو تتطلحح 

  في الولو  والمو ولية التشويلية ال الية باإلضافة  لى ت زيز تجربة المسافرين.
 

 
 رؤية الشركة والقيم والمبادئ:

تهحح ش شححركة أالفكححو  لححى أن تصححب  الشححركة الرائحح   فححي مجالهححاث وأن تكححون مححن كبححر  شححركات تححأجير الطححائرات 
تسحح ى شححركة أالفكححو لتقحح يم أفضححل الخحح مات فححي مجححال تححأجير الطححائرات وتقحح يم الحلححول المتكاملححة كمححا  فححي ال ححالم.

 مساهميها.  طموحات عمالئها و تحقيق ل مالئها من شركات الطيرانث والتي تمكن شركة أالفكو من  رضاء
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 القاعدة األولى: بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة

 
 اإلدارة  مجلس تشكيل  عن  نبذه .1.1

 :أ ناه الموضحين السب ة العضاء متضمنا رئي  مجل  اإل ار  من يتكون مجل  اإل ار 

 

 
 
 
 

 االسم 
تصنيف العضو  

 تنفيذي/ غير تنفيذي )
 ( مستقل/ غير مستقل

اريخ  ت
االنتخاب  

 التعيين/
 المؤهالت األكاديمية 

أحمددد عبدددهللا 
ئححي  ر) الددزبن

 (مجل  اإل ار 
يناير  2 رئي  مجل  اإل ار  

2019 

 الجوية  الخطوط  في   عام   27  منها  ث الطيران  مجال  في  عام  40  عن  تزي      خبر  •
 . الكويتية

  2012  ام ل ال ربي  ال الم  في"  العمال رجال كبار ليا ات  أح "   بح مصنش  •
 .Forbes لبل من

 .  سكتلن افي   AST جام ة من طيران هن سة خريث •
بدددددددددددددددراك 
عبدالمحسددددن 
 الصددددددددددبي 

ئححححي  نائحححح  ر)
 (اإل ار مجل  

يناير  2 مستقل
2019 

 .والصناعة االتصاالت و الطيران  مجال فيعام  30 عن تزي   خبر  •

 .الخاصوال ام  القطاعين في ليا ية  خبر  •

 .الرائ   المؤسسات من  ع   في   ار  مجل   رئي  /عضو •
 State A&T  كارولينا الشمالية جام ة  من الهن سة الصناعية في  بكالوريو  •

 . المريكية المتح    الواليات في

بددددددددددددول د. 
 كويجلي

 مستقل  
 

يناير  2
2019 

 و  ار   والضرائ    ال اخلية  والرلابة   التمويل  مجال  في  عام   40  عن   تزي   خبر  •
 . المخاطر

 . المتح    المملكة في  Birmingham  جام ة من  كتوراهال  رجة •

 Dublin  جام ة  من  واالست مارات  الخزانة  و  ار   التمويل  في  ماجستير   رجة •
City أيرلن ا  في . 

محمددددددددددددددد 
 اللمداني

 غير تنفي ي 
بيت التمويل   عن )مم ال  

 (*الكويتي
يناير  2

2019 

 . الطيران مجال في  عام 40 خبر  •

عام في لطاع الطيران بشركة جنرال   30أعوام في شركة جنرال الكتريك و    10 •
 الكترك. 

مجل    ار    رئي حظيت باعتراش  مليار  والر    200تحقيق مبي ات بقيمة  تم   •
 .جنرال  لكتريك شركة

عبددددددالوهاب 
عيسددددددددددددى 

 الرشود

 غير تنفي ي 
بيت التمويل  عن )مم ال  

 الكويتي(
يناير  2

2019 

 .واإلسالمية التقلي ية  المصارش  في عام  27 عن تزي   خبر  •
 .الرائ   المؤسسات من  ع   في   ار  مجل   رئي  /عضو •
 Western Oregon  جام ة  من  والحاسو   الرياضيات  علوم  في  بكالوريو  •

State المريكية المتح   الواليات في . 

فهدددددددددددددددددد 
عبددددددالرزا  

 النصف

 غير تنفي ي 
)مم ال  عن جي اي  
 كوربوريشن( 

يناير  2
2019 

 .االست مار لطاع في  عام 11 خبر  •
 . الرائ   المؤسسات من ع   في    ار   مجل  عضو •
  المتح     الواليات في    Denver  جام ة  من   العمال    ار   في  الماجستير   رجة •

 . المريكية

مشدددددددددداري 
مصدددددددددطفى 

 الجديمي

 غير تنفي ي 
مؤسسة عن )مم ال  

 الخليث لإلست مار( 
يناير  2

2019 

 .االست مار  لطاع في عام  16 عن تزي   خبر  •
 . الرائ   المؤسسات من ع   في    ار   مجل  عضو •
  المتح    الوالياتفي    Emory  جام ة  من  العمال    ار   في  الماجستير   رجة •

 .المريكية
 .(CFA) م تم  مالي محلل •

سدددددددددددليمان 
أحمدددددددددددددددد 

 المضف
يناير  2 السر  أمين

2019 

 .االست مار  لطاع في أعوام  5 عن تزي   خبر  •

 .الطيران  لطاع في أعوام  4 عن تزي   خبر  •

  المتح     الواليات   في   Portland  جام ة  من  المحاسبة   في  البكالوريو    رجة •
 . المريكية

  تزي   لم    الكويتي  التمويل  بيت   في  المباشر   االست مارات  لجنة  سر  أمين  عمل •
 .ال امين عن
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 مجلس اإلدارة  اجتماعات .1.2

 الخاصحححة التفاصحححيل التحححالي الجححح ول يطحححر . 2019/2020ة خحححالل السحححنة الماليححح  محححر  23 اإل ار  مجلححح  اجتمححح 
  اإل ار : مجل   باجتماعات

 

 اسم عضو مجلس اإلدارة 

 2019/2020االجتماعات خالل السنة المالية ورقم تاريخ  

قم 
ع ر

تما
اج

(1
)

 
21 

وبر
أكت

20
19

*   

قم 
ع ر

تما
اج

(2
)

 
3 

مبر
وف
ن

 
20
19

 
 

قم 
ع ر

تما
اج

(3
)

 
11 

بر 
سم
دي

20
19

 

قم 
ع ر

تما
اج

(4
)

 
29 

مبر
يس
د

 
20
19

 * 

قم 
ع ر

تما
اج

(5
)

 
14 

اير
ين

 
20
20

 * 

قم 
ع ر

تما
اج

(6
)

 
28 

ير 
ينا

20
20

 * 

قم 
ع ر

تما
اج

(7
)

 
12 

ير 
برا
ف

20
20

 

قم 
ع ر

تما
اج

(8
)

 
26 

ير 
برا
ف

20
20

* 

 [] [] [] [] [] [] [] [] أحمد عبدهللا الزبن

بدددددراك عبدالمحسدددددن 
 [] [] [] [] [] [] [] [] الصبي 

 [] [] [] [] [] [] [] [] كويجليبول د. 

 [] [] [] [] [] [] [] [] محمد اللمداني

عبدددددالوهاب عيسددددى 
 [] [] [] [] [] [] [] [] الرشود

فهدددددددد عبددددددددالرزا  
 [] [] [] [] [] [] [] [] النصف

مشددددداري مصدددددطفى 
 [] [] [] [] [] [] [] [] الجديمي

 ( )  االجتماع  حضور ( ) بالتمرير مجل  اإل ار  جتماعا * االجتماع  ت  ر حضور  

 اسم عضو مجلس اإلدارة 

قم 
ع ر

تما
اج

(9
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4 
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20
20

 * 

قم 
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تما
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اج

 (
12) 
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20

 

قم 
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تما
اج

(
13) 

3 
ماي

و 
20
20

 * 

قم 
ع ر

تما
اج

(
14) 

17 
و 
ماي

20
20

 * 

رقم
ع 
تما
اج

 (
15) 

11 
ون
ي

ي
و 

20
20

 * 

 [] [] [] [] [] [] [] أحمد عبدهللا الزبن

بدددددددراك عبدالمحسدددددددن 
 [] [] [] [] [] [] [] الصبي 

 [] [] [] [] [] [] [] كويجلي بول د. 

 [] [] [] [] [] [] [] محمد اللمداني

عبدددددددالوهاب عيسددددددى 
 [] [] [] [] [] [] [] الرشود

فهددددددددد عبددددددددددالرزا  
 [] [] [] [] [] [] [] النصف

مشددددددداري مصدددددددطفى 
 [] [] [] [] [] [] [] الجديمي

( )  االجتماع  حضور ( ) بالتمرير  مجل  اإل ار  جتماعا * االجتماع  ت  ر حضور 
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 اسم عضو مجلس اإلدارة 

 2019/2020االجتماعات خالل السنة المالية ورقم تاريخ  

م )
رق
ع 
تما
اج

16) 
28 

و 
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ي
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20

   

م )
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ع 
تما
اج

17) 
26 

و 
ولي
ي
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20
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م )
رق
ع 
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اج
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28 

و 
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20
20
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س
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20

* 

م )
رق
ع 
تما
اج

20) 
13 
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سط
أغ

20
20

 

م )
رق
ع 
تما
اج

21) 
27 

بر 
بتم
س

20
20

 * 

م )
رق
ع 
تما
اج

22) 
30 

مبر
سبت

 
20
20

 * 

م )
رق
ع 
تما
اج

23) 
24 

وبر
أكت

 
20
20

 

 [] [] [] [] [] [] [] [] أحمد عبدهللا الزبن

بدددددراك عبدالمحسدددددن 
 [] [] [] [] [] [] [] [] الصبي 

 [] [] [] [] [] [] [] [] كويجليبول د. 

 [] [] [] [] [] [] [] [] محمد اللمداني

عبدددددالوهاب عيسددددى 
 [] [] [] [] [] [] [] [] الرشود

فهدددددددد عبددددددددالرزا  
 [] [] [] [] [] [] [] [] النصف

مشددددداري مصدددددطفى 
 [] [] [] [] [] [] [] [] الجديمي

 
 

 تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة .1.3

لياته وفقحححا  للشحححروط مسحححؤوللمجلححح  وحححح    أمين سحححرأالفكحححو كححح  موظحححش محححن شحححركة لحححام مجلححح  اإل ار  بت يحححين 
 .التنظيمية وبحس  أفضل الممارسات

عمححل علححى م  عحح ا  جحح ول العمححال الجتمححاع مجلحح  اإل ار  وت ميمححه علححى جميحح  العضححاء لبححل  ال ححة أيححام يححتو
عنحح  جحح ول العمححال بمنالشححة البنححو  الححوار   علححى مجلحح  اإل ار   يلتححزم. مجلحح  اإل ار  جتمححاعاان قححا  مححن اللححل 
أي اعتححراع علححى  حححال وجححو وفححي  ثيقترحهححا و يصححوت عليهححا المجلحح بنححو  تححتم  ضححافة ث كمححا االجتمححاع ان قححا 

 .ج ول العمال فإنه يتم تو يق االعتراع في محاضر االجتماع

االلتححراع.  وعمليححاتتضححمن  لححك جميحح  المنالشححات والمحح اوالت يو  ليححقل تم تو يححق محاضححر االجتماعححات بشححكيحح 
 ث ار اإلمجلحح  وفححي حححال وجححو  اعتححراع مححن اححح  العضححاء علححى أي مححن القححرارات التححي يححتم تمريرهححا مححن لبححل 

 .ضر االجتماعمحطل  تسجيل اعتراضه في  بإمكان ال ضو

أعضححاء مجلحح   مححن لبححل   عليهححايحح ولتالث كمححا يححتم اإل ار يححتم ت مححيم محاضححر االجتمححاع علححى كامححل أعضححاء مجلحح  
 كحح لكيححتم فححي اجتمححاع مجلحح  اإل ار  التححالي. وو لححك  مجلحح  اإل ار  أمححين سححراإل ار  الحاضححرين باإلضححافة  لححى 

كحححل صحححفحة محححن صحححفحات محاضحححر اجتمحححاع مجلححح  اإل ار  محححن لبحححل أعضحححاء مجلححح  اإل ار   التوليححح  علحححى
 .مجل  اإل ار  أمين سرالحاضرين باإلضافة  لى 

وممكححن أن يححتم الموافقححة علححى محاضححر االجتمححاع عححن طريححق التحح ويرث ويححتم تصحح يقها فححي اجتمححاع مجلحح  اإل ار  
 التالي. وجمي  محاضر اجتماعات مجل  اإل ار  يتم حفظها و حمايتها بشكل جي .

 

 
 



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

6 

 

 ليات التحديد السليم للمهام والمسؤو: الثانيةالقاعدة 
 

 واإلدارة التنفيذية  اإلدارة  مجلس  أعضاء  لياتومسؤو  واجبات .2.1

 ال مححححل  طححححار فححححي جيحححح  بشححححكل التنفي يححححة واإل ار  اإل ار  مجلحححح  لياتومسححححؤو واجبححححات تو يححححق و تح يحححح  تححححم
 لحححإل ار  تفويضحححها يحححتم التحححي والصحححالحيات السحححلطات تو يحححق و تح يححح  تحححم كمحححا أالفكحححوث شحححركة فحححي واإلجحححراءات
 لحح   وتوجحح . التنفي يححة اإل ار  علححى واإلشححراش للرلابححة ال اخليححة اللححوائ  وتو يححق و تح يحح   لححى باإلضححافة التنفي يححةث
 بححين المسححؤوليات لتح يحح  م تمحح   لححوائ  و اإل ار ث مجلحح  لبححل مححن وم تمحح   للسححلطة مححح    منظومححة أالفكححو شححركة

 .التنظيمية  المستويات

 
 

 السنة المالية  خالل  واإلدارة التنفيذية   انجازات مجلس االدارة .2.2

 فيما يلي ب ع اإلنجازات الرئيسية خالل ال ام: 
 

 سنة. 12 لى سكاي  يرالينز ب ق   يجار م ته  A320 Neo من طراز أ. تسليم سب  طائرات
 

 سنة. 12 لى طيران الجزير  ب ق   يجار م ته  A320 Neo من طراز   . تسليم طائر 
 

 سنة. 12لشركة طيران السالم ب ق   يجار م ته  A320 Neoش. تسليم طائرتين من طراز 
 

( ب قححح   يجحححار SAS Group لحححى الخطحححوط الجويحححة االسحححكن نافية ) A320Neo . تسحححليم  حححالئ طحححائرات 
 سنوات. 10م ته 

 
 خطحححوط السححح و ية  لحححى الخطحححوط الجويحححة الباكسحححتانية ال وليحححة محححن ال A320-200ه.  عحححا   تسحححويق طحححائر  

(PIA لم    يجار )سنوات. 6 
 
 .مليون  والر أمريكي 1,014جم  تمويل  جمالي ل ره بنجا  . تم ز

 
 
 

 اللجان التابعة للمجلس  .2.3

ث اللجحححان  ومححح  همسحححلطاتو  يححح  مسحححؤولياتهماإل ار  وتح مجلححح  محححن منب قحححة لجحححان بتشحححكيل أالفكحححو شحححركة لامحححت
 الخاصة باللجان: التفاصيل التالي الج ول  ويطر 
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  تاريخ اللجنة  اسم
عدد   مهام و صاللحيات اللجنة  أعضاء اللجنة  تشكيل  ال

 االجتماعات 

يناير  2  التدقيق لجنة
2019 

   رئي –  كويجلي بول . •
 .اللجنة

  – الرشو  عيسى الوها  عب  •
  رئي  اللجنةنائ  

  – الج يمي مصطفى مشاري •
 اللجنة. عضو

ب  اللجنة    مجل مسؤوليات    على   اإلشراشتقوم 
  وسالمة  الماليةث   التقارير   بنزاهة  المت لقة  اإل ار  

  الم لقين  وأ اء  المتخ  ث   واإلجراءات   السياسات
 وأمور أخر   اخلية.  ث ال اخليين  و  الخارجيين

6 

مخددددددداطر ال لجندددددددة
 والحوكمة واإللتزام

يناير  2
2019 

   رئي – كويجلي  .بول •
 .اللجنة

   –   الرشو   عيسى  الوها   عب  •
 نائ  رئي  اللجنة

  –   الج يمي  مصطفى  مشاري  •
 اللجنة. عضو
 

اللجنة     المرتبطة  النشطة  على  اإلشراشب  تقوم 
 حوكمة   عمل  و طار  وااللتزام  المخاطرا ار   ب

 . أالفكو بشركة الخاص  الشركات

5 
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 اإلدارة  مجلس  ألعضاء  تقديمها  تمي  التي  المعلومات 2.4 

 جميححح   لحححى الوصحححول  مكانيحححة اإل ار  مجلححح  لجحححان وأعضحححاء اإل ار  مجلححح  تتحححي  شحححركة أالفكحححو لعضحححاء
الصححلة   ات المؤيحح   المسححتن ات يححتم تححوفير جميحح  كمححا. بشححكل  ليححق وفححي الولححت المناسحح  الم لومححات والبيانححات

 لجحححان واجتماعحححات اإل ار  مجلححح  اإل ار  فحححي الولحححت المناسححح ث و لحححك لبحححل ان قحححا  اجتماعحححات مجلححح  لعضحححاء
يتوجحح  علححى كححل مححن أمححين سححر مجلحح  اإل ار  ومحح ير وححح     ار  المخححاطر   لححكث  لححى اإل ار . باإلضححافة مجلحح 

 بتزوي  أعضاء مجل  اإل ار  بأي م لومات متطلبة. 

 

 اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية : الثالثةالقاعدة 

 
 لجنة الترشيحات والمكافآت  .3.1

 مححح    و جححراءات ضححوابط توجحح  كمححا والمكافحح،تث الترشححيحات بشححأن اإل ار  مجلحح  لبححل مححن م تمحح   سياسححة توجحح 
 .الشأن به ا اإلفصا  لضمان

 أعضححاء  ال ححة مححن لجنححةا وتتكححونالمححالث  أسححوا  هيئححة متطلبححات محح  تماشححيا   والمكافحح،ت الترشححيحات لجنححةتححم انشححاء 
 تنفي ي. غير مستقل عضواللجنة كما أن رئي  

الترشددددديحات  لجندددددة
 والمكافآت

يناير  2
2019 

  رئي      –  الزبن  للا   عب   أحم  •
 اللجنة.

  –   الصبي   المحسن  عب   براك •
 اللجنة. رئي نائ  

  –   الرشو   عيسى  الوها   عب  •
 اللجنة. عضو

  –   النصش  عب الرزا   فه  •
 اللجنة. عضو

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

5 

يناير  2 التنفيذية اللجنة
2019 

  –   الصبي   المحسن  عب   براك •
 اللجنة. عضو

 عضو  –   الزبن  للا   عب   أحم  •
 اللجنة.

  –   الرشو   عيسى  الوها   عب  •
 اللجنة. عضو

  –   الج يمي  مصطفى  مشاري •
 اللجنة. عضو

  –   النصش  عب الرزا   فه  •
 اللجنة. عضو

مجل  بمسان    اللجنة    المراج ة  في  اإل ار   تقوم 
وعمليات    الطائراتث   عمليات تأجير  على  والموافقة 
  تأجير  و عا    شراء   وم امالت   الطائراتث   شراء

    المور.بتلك  المتصلة  اإل ارية  والمهام الطائراتث
- 

قطدداع الطيددران لجنددة 
 التجاري والمصانع

نوفمبر  3
2019 

  رئي    –  الزبن  عب للا   احم  •
 اللجنة.

رئي    نائ   -  البنوان  عا ل •
 اللجنة

 اللجنة.   عضو  –   انيمالل   محم  •

بمسؤوليته   االضطالع  في  اإل ار   مجل    عم 
الطائرات    االستراتيجية بشراء  يت لق  فيما 

 والمحركات والم  ات الخر . 
6 
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 :م الترشيحات والمكاف،ت من العضاء التالية أسماؤهتألش لجنة  ت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية    السنوي الممنوح  تقرير المكافآت  .3.2

للححححوافز والمكافححح،ت. تسحححتن  مبحححا   المكافححح،ت لمجلححح  اإل ار  واإل ار  منظمحححة وشحححفافة  تتبححح  أالفكحححو  جحححراءات
 .ونظام   ار  ال اءاإل ار   مجل لبل من    ف،ت الم تم  لى المتطلبات التنظيمية وسياسة المكاالتنفي ية 

 يتضححمن ثالتنفي يححة لهيئححة أسححوا  المححال مححن الالئحححة عشححر الخححام  الكتححا  مححن ال ال ححة القاعحح   متطلبححات محح  تماشححيا  
 :التنفي ية واإل ار  اإل ار  مجل  لعضاء منحها تم التي المكاف،ت تفاصيل التالي الج ول

 المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة:

مجلس اإلدارة اسم عضو    المنصب  
المكافآت والرواتب والحوافز  
 والمزايا المالية األخرى 

من خالل الشركة األم والشركات  )
 التابعة( 

  المكافآت  إجمالي 
 للسنة 

ب - أ   

  اإل ار  مجل  رئي  • الزبن للا عب  أحم 

  ث  ة السنويالمكاف،ت ) المكاف،ت المتوير  
(اللجان مكاف،ت  

( )التأمين الصحيث المزايا ال ابتة   

)*( 

 اإل ار  مجل  رئي  نائ  • الصبي  المحسن عب  براك

  ث  ة السنويالمكاف،ت ) المكاف،ت المتوير  
(اللجان مكاف،ت  

( ث المزايا ال ابتة )التأمين الصحي  

)*( 

    ار  مجل  عضو •   كويجلي.بول   

  ث  ة السنويالمكاف،ت ) المكاف،ت المتوير  
(اللجان مكاف،ت  

( المزايا ال ابتة )التأمين الصحيث   

  .ك  12,000

 اللم اني محم 
   ار  مجل  عضو • 

  ث  ة السنويالمكاف،ت ) المكاف،ت المتوير  
(اللجان مكاف،ت  

( ث المزايا ال ابتة )التأمين الصحي  

  .ك  12,000

 الرشو  عيسى الوها  عب 
    ار  مجل  عضو • 

  ث  ة السنويالمكاف،ت ) المكاف،ت المتوير  
(اللجان مكاف،ت  

( ث المزايا ال ابتة )التأمين الصحي  

)*( 

 النصش الرزا  عب  فه 
    ار  مجل  عضو • 

  ث  ة السنويالمكاف،ت ) المكاف،ت المتوير  
(اللجان مكاف،ت  

( ث المزايا ال ابتة )التأمين الصحي  

)*( 

    ار  مجل  عضو • الج يمي مصطفى 
  ث  ة السنويالمكاف،ت ) المكاف،ت المتوير  
(اللجان مكاف،ت  

( ث المزايا ال ابتة )التأمين الصحي  

)*( 

 شمل المكاف،ت الروات  والحوافز والمزايا المالية الخر ت * 
 
 

 مالحظات  المنصب  اسم عضو مجلس اإلدارة 

 -   اللجنة رئي  الزبن للا عب  أحم 

 - نائ  رئي  اللجنة  الصبي  المحسن عب  براك

 - اللجنة  في عضو الرشو  عيسى الوها  عب 

 - اللجنة  في عضو النصش عب الرزا  فه 
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 :لإلدارة التنفيذيةالمكافآت الممنوحة  

 
 
 

 
 

 

 

 ضمان نزاهة التقارير المالية : الرابعةة القاعد

ث تتضحححمن أسحححوا  المحححالحوكمحححة الشحححركات لالئححححة التنفي يحححة الصحححا ر  عحححن هيئحححة  - 15متطلبحححات الكتحححا  وفقحححا ل
 التنفي يةالفقرات التالية ت ه ات مجل  اإل ار  واإل ار  

   بنزاهة التقارير المالية:  المالي  تعهدات الرئيس التنفيذي والمراقب  4.1
 

حوكمححة الشححركات ث فإننححا ث بصححفتنا للالئحححة التنفي يححة ل 15مححن الكتححا   5صححل فعليححه فححي ال لمححا هححو منصححوص فقححاو
 :بأنه اإل ار  التنفي ية ث نشه 

أفضححل  و لححك علححى 2020سححبتمبر  30تهيححة نالتحح فق النقحح ي للسححنة المة وبيححان لمنححا بإعحح ا  البيانححات الماليحح لحح  ( 1
 :م رفتنا واعتقا نا 

ا أو ت ال تحتححوي علححىانهححا )أ(  أي حقيقححة جوهريححة أو تحتححوي علححى بيانححات لحح  تكححون  همححلأي بيححان غيححر صحححي  ما يحح 
 مضللة ؛

ا وجهححة نظححر حقيقيححة وعا لححة بشححأن  الشححركة وتتوافححق محح  م ححايير المحاسححبة وضحح  ) ( تم ححل هحح ه البيانححات م حح 
 والقوانين واللوائ  الم مول بها. أسوا  المالال ولية وفق ا لما ألرته هيئة 

 

يحححر غأو  عمليحححات احتياليحححةلححح  تتسحححم بأنهحححا  علحححى حححح  علمنحححا وم تقححح اتنا ث ال توجححح  م حححامالت أبرمتهحححا الشحححركة (2
 . 2020سبتمبر  30نة المنتهية خالل الس ونية أو تنتهك لواع  سلوك الشركةلان
 
( نحححن نتحمححل المسححؤولية عححن  نشححاء والحفححاظ علححى الضححوابط ال اخليححة للتقححارير الماليححة وأننححا لمنححا بتقيححيم ف اليححة 3

 ين ولجنححة التحح ليق عححن أوجححه القصححور أنظمححة الرلابححة ال اخليححة للشححركة فيمححا يت لححق بالتقححارير الماليححة وكشححفنا للمححراج
والخطححوات التححي اتخحح ناها أو ونحححن علححى علححم بهححا  ثالضححوابط ال اخليححة ث  ن وجحح ت فححي  جححراءاتفححي التصححميم أو 

 نقتر  اتخا ها لتصحي  أوجه القصور.

 

 :باالتي ( لق  أشرنا  لى مراج ي الحسابات ولجنة الت ليق4

 التقارير المالية خالل السنة ؛على  لرلابة ال اخليةلث  ن وج ت ث  الهامةتوييرات  ال)أ( 

التححي تححم ) ( التوييححرات الهامححة فححي السياسححات المحاسححبية خححالل السححنة والتححي تححم الكشححش عنهححا فححي المالحظححات 
 البيانات المالية ؛ وعرضها في 

لححه  ور مهححم موظححش  إل ار  أوامححن  و  شححتراك أيث  ن وجحح ت ثعلمنححا بهححا لحح  )ش( حححاالت االحتيححال الكبيححر  التححي 
 على التقارير المالية.في نظام الرلابة ال اخلية للشركة

 الرئي  التنفي  

 المرال  المالي

( د.ك. )  المكافآت  اإلسم   مزايا  
 أخرى

 إجمالي 
   المكافآت 

( د.ك.) خ مة  نهاية متوير    ابتة     

 1,342,897  1,010,977  331,920 اإل ار  التنفي ية 
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    تعهدات مجلس اإلدارة بنزاهة التقارير المالية:  4.2

ا لمححا هححو منصححوص عليححه فححي الفصححل  مححن الالئحححة التنفي يححة بشححأن حوكمححة الشححركات ث فإننححا  15مححن الكتححا   5وفقحح 
 على التالي:مجل  اإل ار  مجتم ين  كنقر 

ا لم رفتنحححا وم تقححح اتنا 1 ث  2020سحححبتمبر  30للسحححنة المنتهيحححة  يانحححات الماليحححة وبيحححان التححح فق النقححح البيفحححأن  ( وفقححح 
 :م ق يمها لكالتي تم  ع ا ها وتو

ا أو  )أ( ال تحتححوي علححى أي حقيقححة جوهريححة أو تحتححوي علححى بيانححات لحح  تكححون  تهمححلأي بيححان غيححر صحححي  ما يحح 
 مضللة ؛

ا رؤيححة حقيقيححة وعا لححة ل) ( يم لحح  ا لمححا ألرتححه هيئححة  تتوافححقالشححركة و وضحح ون م حح  محح  م ححايير المحاسححبة ال وليححة وفقحح 
 والقوانين واللوائ  الم مول بها. أسوا  المال

 

 باالتي: ( لق  أشرنا  لى مراج ي الحسابات2

 ؛التقارير المالية خالل السنةعلى  لرلابة ال اخليةلث  ن وج ت ث  الهامةتوييرات  ال)أ( 

التححي تححم ) ( ( التوييححرات الهامححة فححي السياسححات المحاسححبية خححالل السححنة والتححي تححم الكشححش عنهححا فححي المالحظححات 
 البيانات المالية. وعرضها في 

لححه  ور مهححم موظححش إل ار  أو و  شححتراك أي مححن اث  ن وجحح ت ثعلمنححا بهححا لحح  )ش( حححاالت االحتيححال الكبيححر  التححي 
 لى التقارير المالية.عفي نظام الرلابة ال اخلية للشركة

 

 مجل  اإل ار 

 
 :التدقيق لجنة  تشكيل  4.3

مجلحح  لححام مححن الالئحححة التنفي يححة لحوكمححة الشححركات ث  15  المححال فححي الكتححا  اسححواشححيا محح  متطلبححات هيئححة اتم
المجلحح  فححي أ اء واجباتححه علححى النحححو المنصححوص عليححه  لجنححة التحح ليقتحح ليق. تسححاع  اللجنححة بتشححكيل أالفكححو   ار  

 من الالئحة التنفي ية. 15في الكتا  

  مل على:تبة والمالية والضوابط ال اخلية وبخبر  شاملة في مجاالت المحاس لجنة الت ليقيتمت  أعضاء 

 ؛البيانات المالية  نزاهة. ت زيز  قافة االلتزام  اخل الشركة من خالل ضمان سالمة وأا

  . ضمان كفاية وف الية أنظمة الرلابة ال اخلية التي يتم تنفي ها في الشركة ؛ و

الخحححارجي ومرالبحححة أ اء  مححح لقمرالبحححة أ اء التقحححوم بو ثش. التأكححح  محححن أن سياسحححات و جحححراءات الشحححركة مناسحححبة
 ال اخلي.  لقالم

. عححالو  علححى  لححك ث يححتم تزويحح  الخاصححة بهححاالالئحححة رسححمي ا فححي  لجنححة التحح ليقومسححؤوليات  صححالحياتتححم تو يححق 
 أ اء مهامهم. علىالتي تساع هم  إليضاحاتبجمي  الم لومات وا لجنة الت ليق

 
 التالية أسماؤهم: تتألش لجنة الت ليق من العضاء

   اللجنة  رئي  -  كويجلي.بول   •

 نائ  رئي  اللجنة –الرشو   عيسى الوها  عب  •

  اللجنة في عضو -الج يمي  مصطفى مشاري •

فيهحححا لحححرارات مجلححح  اإل ار  مححح  توصحححيات لجنحححة التححح ليق. كمحححا أن المراجححح   تت ارضححح أي ححححاالت ال يوجححح  
 .محاي  ومستقلأالفكو الخارجي لشركة 

 المصانع و  التجاري  الطيران  قطاع د. تشكيل لجنة
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المصححان  و  التجححاري لجنححة الطيححران ار   بتشححكيل اإلث لححام مجلحح   لشححركة االفكححوتماشححي ا محح  المتطلبححات ال اخليححة 
 "(OEMC.)" 

 ما يلي: اللجنةبخبر  شاملة في المجاالت  ات الصلة. تشمل مسؤولية  اللجنةيتمت  أعضاء 

 وج ول التسليم ؛أالفكو أ( مراج ة  فتر طلبات 

 ؛الم  ات الصلية  مصان شروط وأحكام عقو   ومفاوضة  ( مراج ة

 المور  ات الصلة ؛ التوصية فيش( اإلشراش على أي نزاعات م  مصن ي الم  ات الصلية وتق يم 

 .مجل  اال ار  من لبل يفوع به ( أي أمر آخر 

بجميحح   اللجنححةرسححمي ا فححي اختصاصححاتها. عححالو  علححى  لححك ث يححتم تزويحح   اللجنححةتححم تو يححق صححالحيات ومسححؤوليات 
 هم في أ اء مهامهم.الم لومات والتوضيحات التي تساع 

 :من العضاء التاليين تكون لجنة الطيران و صناعة الم  ات الصليةت

 االسم  الوصف  المالحظات 
 احم  عب للا الزبن  رئي  اللجنة  - 
 عا ل البنوان نائ  رئي  اللجنة  - 

  انيممحم  الل عضو لجنة  - 

 

 والرقابة الداخليةوضع نظم سليمة إلدارة المخاطر : الخامسةالقاعدة 

 
ال اخليحححة و  ار  المخحححاطر ث فحححي ححححين أن  ور اإل ار   أنظمحححة الرلابحححةيقحححر مجلححح  اإل ار  بمسحححؤوليته ال امحححة عحححن 

 مجل  اإل ار . لبل التنفي ية هو تنفي  السياسات الم تم   من

الف الحححة  أالفكحححوأنظمحححة الرلابحححة ال اخليحححة و  ار  المخحححاطر المصحححممة لتسحححهيل عمليحححات  أالفكحححو وبالتحححالي ث طبقحححت
مححن االسححتجابة بشححكل مناسحح  للمخححاطر الكبيححر  التححي لحح   أالفكححووالكفححؤ . تهحح ش هحح ه النظمححة  لححى تمكححين شححركة 

 تنشأ أ ناء أنشطتها التجارية.

 

 

  

 تسحححاع  والتحححي أالفكحححوث لشحححركة اإل ار  مجلححح  لبحححل محححن اإللتحححزامو الحوكمحححة و المخحححاطر إل ار  لجنحححة تشحححكيل تحححم
 . والحوكمة وااللتزام المخاطر بإ ار  المت لقة مهامه تنفي  في اإل ار  مجل 

  من: واإللتزام والحوكمة المخاطرلجنة وتتكون أعضاء 

   اللجنة  رئي  -  كويجلي.بول   •

 اإل ار نائ  رئي  مجل   –الرشو   عيسى الوها  عب  •

  اللجنة في عضو -الج يمي  مصطفى مشاري •

•  
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 :أنظمة الضبط والرقابة الداخلية 

و المخحححاطر   ار  لجنحححةتقححح م تقاريرهحححا مباشحححر   لحححى  والتحححيتحححم  نشحححاء   ار  مسحححتقلة إل ار  المخحححاطر واالمت حححال 
اإلضحححافة  لحححى جميححح  ب اللجنحححة  ون ليحححو وصحححول  لحححى رئحححي  مجلححح    ار   صحححالحيةولححح يها  الحوكمحححة و اإللتحححزام
فححي تنفيحح   طححار   ار  المخححاطر فححي  اللجنححةعححن مسححاع   مجلحح  اإل ار  و  ولةمسححؤاإل ار    تبححرتأعضححاء اللجنححة. 

 .أالفكو

   ار  طححار عمححل  فححاع ث حيححئ يححتم تو يححق  لححى  ال ححة خطححوط   أالفكححويخضحح   طححار   ار  المخححاطر فححي شححركة 
ا بتطححوير أالفكححو المخححاطر فححي سياسححة مخححاطر رسححمية. عححالو  علححى  لححك ث لامححت   تححم والتححي المخححاطرنزعححة أيضحح 

 .من لبل مجل  اإل ار  االموافقة عليه

 ثKPMG  شححركة وهححي مسححتقل خححارجي تحح ليق مكتحح   لححى الحح اخلي التحح ليق عمليححة بإسححنا  أالفكححو شححركة لامححت
 مكتحح  عححن الصححا ر  التقححارير تقحح يم ويححتم. مسححتمر بشححكل ال اخليححة والرلابححة الضححبط أنظمححة بمراج ححة تقححوم والتححي
 بشححكل يت امححل التحح ليق مكتحح  أن كمححا اإل ار ث لمجلحح  التاب ححة"  واإللتححزام والحوكمححة المخححاطرلجنححة  "   لححى التحح ليق
 .اللجنة ه ه م   مباشر

 
 والقيم األخالقية  تعزيز السلوك المهني: السادسةالقاعدة 

 

 :قواعد السلوك المهني و القيم األخالقية  6.1

تلتزم االفكو  بإنشاء  طار للسلوك المهني والنزاهة وتطوير القيم الخاللية  اخل الشركة. واله ش من  لك هو ت زيز  قة 
 ليل لقواع  السلوك المهني  المست مر في سالمة الشركة ونزاهتها المالية. و كجزء من ه ا االلتزام ث وض  مجل  اإل ار   

للشركات   السليمة  الممارسات  لت زيز  التنفي ية  واإل ار   اإل ار   الم    ولمجل   على  المصال   أصحا   لحماية مصلحة 
 .الطويل

كون  ليال  عملي ا لمساع   أعضاء مجل  اإل ار  واإل ار  التنفي ية للشركة في  يالمهني  لى أن  السلوك  يه ش  ليل لواع   
ا ال يتجزأ من االلتزام     ليلمبا   والقيم الموجو   في التنفي  أعمالهم. ت   ال ث للحفاظ على  ال ي تس ى الشركة لتحقيقهجزء 
  .صورتها و قتها ال امة

 

 :تعارض المصال   6.2

ت ححارع المصححال  هححو الت ححارع بححين المصححال  الخاصححة والمسححؤوليات الرسححمية للفححر  أو المؤسسححة التححي تكححون فححي 
قححة ث ممححا لحح  يضححر بالنزاهححة أو الحيا يححة أو يححؤ ي  لححى ميححز  تنافسححية غيححر عا لححة. يوجحح  تضححار  فححي وضحح   

بفوائحح  شخصححية  مححرتبطوالمصححال  عنحح ما يكححون واجحح  الموظححش فححي  عطححاء والء بال مححل غيححر مجححزأ للشححركة 
 .ف لية أو محتملة من مص ر آخر

ا بصحححياغة سياسحححة تضحححار  باإلضحححافة  لحححى  ليحححل لواعححح  السحححلوك والسحححلوك المهنحححي ث  لحححام مجلححح  اإل ار  أيضححح 
المصحححال . تحححح   سياسحححة تضحححار  المصحححال  بيانحححات السياسحححة واإلجحححراءات وأفضحححل الممارسحححات إل ار  ححححاالت 

 تضار  المصال .

 الصلة  ذات األطراف  معامالت إطار 6.3

التويححرات الخيححر   الشححركة  عتمحح تالححى  لححك  اضححافةللححت المالت محح  الطححراش  ات الصححلةث  نظححامالشححركة  لحح  
 لححوائ  فححي ت حح يالت خححالل مححن الصححلة  ات الطححراش محح   بالت ححامالتالتححي ححح  تها هيئححة أسححوا  المححال فيمححا يت لححق 

 .المال أسوا  هيئة



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

14 

 

 
 اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب : السابعةالقاعدة 

 
 اإلفصاح الدقيق والشفافية:  7.1

 الولححت فححي الصححلة  ات الم لومححات لجميحح  اإلفصححا  عمليححة  تمححام لضححمان أالفكححو شححركة فححي مطبقححة سياسححة توجحح 
المت لقححة بأصحححا  حوكمححة للشححركة أ ائهححا وو للشححركة مححا فححي  لححك الوضحح  المححاليب لححة وفححي الولححت المناسحح ث ب

  .وتسهيل تقييم أ ائها  تهاأنشطواستراتيجيتها وسياساتها  والتي ستمكنهم من فهم   ارتها و المصال 

أن يحححتم الكشحححش عحححن جميححح   أالفكحححوضحححمن سياسحححة اإلفصحححا  والشحححفافية  لحححى جانححح  ال مليحححات المختلفحححة  اخحححل تت
آليحححة يحححتم محححن خاللهحححا تح يححح  جميححح  يوجححح  . ال المصححح بطريقحححة شحححفافة لجميححح  أصححححا  الم لومحححات  ات الصحححلة 

 الم لومات  ات الصلة لعضاء مجل  اإل ار  واإل ار  التنفي ية والكشش عنها.

مولحح  اللوححرع اإلفصححا  الف ححال وفححي الولححت المناسحح  ث تتبنححى الشححركة آليححات مختلفححة ث بمححا فححي  لححك اسححتخ ام 
 ووح   شؤون المست مرين. رلابيةللجهات الث واإلفصا  المباشر اإللكتروني لالفكو

 وحدة شؤون المستثمرين:  7.2

 الم لومححاتجميحح   وتححوفير  تاحححة ليتهامسححؤو المسححت مرينث شححئون لتنظححيم شححركة أالفكححو وححح   خاصححةيتححوفر لحح   
 المطلوبحححةللشحححركةث كمحححا تتمتححح  هححح ه الوحححح   باالسحححتقاللية  المحتملحححينالححححاليين و للمسحححت مرين الالزمححححححة والتقحححارير

  ليق للمست مرين. وبشكل المناس  الولت في والتقارير  والم لومات  البيانات توفير لها يتي  نحو وعلى

 البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات:  7.3

 الشححركة لحح   توجحح  حيححئ اإلفصححا ث عمليححة فححي الم لومححات لتكنولوجيححا التحتيححة البنيححة باسححتخ ام شححركة أالفكححو تهححتم
 الحح ي االلكترونححي الشححركة مولحح  فيهححا مححاب الماليححةث وغيححر الماليححة البيانححات وتقحح يم لتسححجيل مطبقححة آليححة أنظمححة عحح  
 .في الولت المناس  و  ليق بشكل للشركة والمحتملين الحاليين للمست مرين الصلة  ات الم لومات  جمي  يوفر

 
 احترام حقو  المساهمين : الثامنةالقاعدة 

 

لضححمان م املححة عا لححة ومنصححفة لجميحح  مسححاهميها والتأكحح  مححن مشححاركة جميحح  الم لومححات  ات شححركة االفكححو تسحح ى 
 الصلة في الولت المناس .

بيانححات وال مليححات الخاصححة الالمسححاهمين التححي تححح   حقححو  لهحح ا الوححرع ث لححام مجلحح  اإل ار  بصححياغة سياسححة 
لمناسحح  ث بمححا فححي  لححك أ ائهححا المححالي والهحح اش فححي الولححت ا لضححمان الوصححول  لححى الم لومححات حححول الشححركة

مححن أجححل تمكححين المسححاهمين و لححك لمخححاطر ث ا طححورات الما يححة وحوكمححة الشححركات ووالخطححط االسححتراتيجية والت
 يححتم و  محح  الشححركة.  بشححكل ف ححالث والسححما  للمسححاهمين بشححكل عححام بالمشححاركة سححليمةمححن ممارسححة حقححولهم بطريقححة 

علححى سححبيل  المسححاهمين حقححو  ب ححع وتشححملتشححجي  المسححاهمين علححى المشححاركة فححي اجتماعححات المساهمين. ايضححا
 :يلي ماالم ال ال الحصر 

 .الربا  توزي ات على الحصول حق •
 .الشركات لانون لحكام وفقا التصفية حال في الشركة أصول من جزء على الحصول في الحق •
 .منتظم أسا  على  واستراتيجيتها الشركة بأنشطة تت لق بيانات و م لومات على الحصول في الحق •
 .واللوائ  للقوانين وفقا والتصويت ال مومية الجم ية اجتماعات في المشاركة في الحق •
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 .اإل ار  مجل  أعضاء عضوية على االلتراع أ ناء التصويت في الحق •
 .خاصة بصفة اإل ار  ومجل  عامة بصفة الشركة أ اء مرالبة في الحق •
 .الشركات لانون لحكام وفقا للشركة التنفي ية واإل ار  اإل ار  مجل  أعضاء محاسبة في الحق •
 .المملوكة السهم ليمة تسجيل في الحق •
 .السهم ملكية وتحويل ونقل تسجيل في الحق •
 .الحمايةتحقق من الحفاظ على البيانات وفق ا لعلى  رجات و ال المساهمين سجل مراج ة في الحق •

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

 إدراك دور أصحاب المصال : التاسعةالقاعدة  

. يمكححن لصحححا  المصححلحة التححأ ير علححى الشححركةمصححال  فححي  مالمصححلحة هححم أفححرا  أو مجموعححات لهحح  أصحححا 
وأهححح افها وسياسحححاتها أو أن يتحححأ روا بهحححا. أصححححا  المصحححلحة الرئيسحححيون فحححي أي شحححركة هحححم  الشحححركةأعمحححال 

المسححت مرون والموظفححون وال مححالء والممولححون والمححور ون. تكححون تول ححات أصحححا  المصححلحة متباينححة فححي ب ححع 
ن الحيححان وتت ححارع فححي ب ححع الحيححان محح  ب ضححهم الححب ع ث وتقحح  علححى عححاتق الشححركة مسححؤولية تحقيححق تححواز

 بين مصال  أصحا  المصلحة ومصالحها ال اتية.
 يمححان لححوي والتححزام  ال رغحح  فححي أن يكححون لحح   أصحححا  المصحح بححأعلى الم ححايير الخالليححة وت شححركة االفكححوتلتححزم 

 .ال ة و طار عمل إل ار  أصحا  المصتجاهها. له ا الورع ث توج  سياسة شاملة لصحا  المصلح
شححاركة فححي جميحح  المنصححات الم مححول بهححا. علححى سححبيل الم ححال ث يتفاعححل علححى الم ال يححتم تشححجي  أصحححا  المصحح 

القنححوات عححن طريححق  والممولححون والمنظمححون والموظفححون محح  ب ضححهم الححب ع بشححكل منححتظم شححركة االفكححوعمححالء 
 والمؤتمرات اإللكترونية للتأك  من مواءمة اهتماماتهم ث وتح ي  أي شكاو  وم الجتها على النحو الواج .

 
 تعزيز وتحسين األداء: العاشرةالقاعدة 

 
 :التنفيذية  واإلدارة اإلدارة  مجلس  ألعضاء التدريب والتطوير المستمر 10.1

الموضوعات  ات   التنفي ية  واإل ار   اإل ار   مجل   لعضاءبالتأهيل والت ري     أالفكو  شركة  تهتم لكافة  الم رفة  لتوفير 
  مجل    أعضاء  تزوي   فق  تم.  الصلة بأنشطة الشركة والتي تمنحهم الق ر  على التخطيط االستراتيجي وفق احتياجات الشركة

ح ي ا    اإل ار   وأنشطتها  الشركة   عن   شاملة   م لومات  تتضمن  التي  الت قيفية  و  الت ريفية  االرشا ات   من  بحزمة  الم ينين 
من أجل ضمان تمت هم بفهم مناس  لسير عمل  و لك    ثوغيرها من الم لومات  التشويليةتها والجوان  المالية وستراتيجي وا

  المستمر    المهنية  والتنمية  الت ري   تضمن  التي  الكافية   الموار   من  االستفا    على  الشركة  تحرص  كماالشركة وعملياتها.  
 . التنفي ية لإل ار 

 تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية: 10.2

  الم روفة  ال اء  لقيا   مؤشرات  ث و لك من خاللجل  اإل ار  واال ار  التنفي يةشركة أالفكو آليات لتقييم أ اء م  وض ت
المؤشرات  ث(KPIs)  لر اء   الساسية  بالمؤشرات ه ه  تح ي     كأفرا    اإل ار    مجل   ولعضاء  ككل  اإل ار   لمجل   وتم 
 تضمن تحقيق الشركة له افها االستراتيجية. وواضحة مح    م ايير  حس  سنويا   تقييم ال اء يتم. والتنفي ية ولإل ار 

 خلق القيم المؤسسية: 10.3

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

 
 لية االجتماعيةالتركيز على اهمية المسؤو: الحادية عشرالقاعدة 
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الخاللحححي ث لتحقيحححق التنميحححة مفهحححوم المسحححؤولية االجتماعيحححة هحححو االلتحححزام المسحححتمر للشحححركة محححن خحححالل السحححلوك 

 .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 
 .ة المتاحةتق يم مساهمات لخفع البطالة في المجتم  ث وك لك التقليل  لى أ نى ح  من استوالل الموار  البيئي

 
تتضححمن المسححائل المت لقححة بوجححو   طححار لححوي  (CSR) سياسححة شححاملة للمسححؤولية االجتماعيححة للشححركاتأالفكححو  لحح  

 .للمسؤولية االجتماعية للشركات
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 : أالفكو لشركة المحدث  التنظيمي الهيكل 1 ملحق

 



1 

 

 

 وتأجيرالطائرات    شراء  لتمويل أالفكوشركة لالتدقيق  لجنة تقرير 
 . 2020سبتمبر  30للسنة المالية المنتهية  

 
 السادة/ المساهمين          المحترمين  

  الطائرات وتأجير شراء لتمويل أالفكوشركة  
 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 : اإلدارة مجلس  من  منبثقة ال لجنة التدقيق 

مسؤولة عن مساعدة المجلس في القيام بمسؤولياته بفعالية فيما يتعلق بالتقارير المالية    التدقيق  لجنةإن  
والخ الداخلية  والمراجعة  الداخلية  مع  والضوابط  إلتزام مالئمة  ثقافة  إنشاء  عن  مسوؤولة  أنها  كما  ارجية. 

كد من  المالية للشركة والتاالبيانات    زاهة وصحةالخارجي ون  التاكد من إستقاللية المدققل  الشركة من خال
 ركة كافية وفعالة.داخل الش  المطبقةأن الرقابة الداخلية 

 : أعضاء لجنة التدقيق

 .رئيس –  كويجلي بول .1
 عضو  –الرشود  عيسى الوهاب  عبد  .2
 عضو  – الجديمي مصطفى مشاري  .3

 . 2020سبتمبر   30سنة المالية المنتهية  التدقيق خمسة مرات خالل الجنة ولقد تم إجتماع ل

 :التدقيق الداخلي

( العاملة  4التدقيق الداخلي ألحد شركات مراجعة الحسابات الكبرى )بيغ  تم التعاقد مع طرف أخر لمهام  
 التدقيق. جنة لفي دولة الكويت والتي وافقت عليها 

 دارة. إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس اال بشكل مستقلترجع و الداخلي  وعملية التدقيقوتبعية 

الداخليين  قام   على  المدققين  القائمة  الداخلي  التدقيق  لخطة  وفقا  داخلية  تدقيق  عمليات  اسس  بإجراء 
 المخاطر التي وافقت عليها لجنة التدقيق.  



2 

 

تم تقديم تقارير التدقيق الداخلي من قبل المدققين الداخليين إلى لجنة التدقيق وفقا لخطة التدقيق الداخلي. 
ضوابط على المخاطر الهامة السائدة مع الشركة وفعالية  ل تقييم التنفيذ خطة التدقيق الداخلي من خال  تم

 الحوكمة وإدارة المخاطر وعمليات الرقابة.

وقد اجتمع المدققون الداخليون مع لجنة التدقيق على أساس ربع سنوي خالل السنة وأبلغوا نتائج عمليات   
زمة وخطط العمل التي تنفذها  المراجعة التي أجريت بما في ذلك حالة المتابعة والتدابير التصحيحية الال

 اإلدارة.

 

 

 






