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

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

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

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

االسم

أحمددد عبدددهللا
الددزبن (رئححي
مجل

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

تاريخ
االنتخاب
/التعيين

المؤهالت األكاديمية

•
رئي

مجل

اإل ار

اإل ار )

بدددددددددددددددراك
عبدالمحسددددن
الصددددددددددبي

مجل

اإل ار من العضاء السب ة الموضحين أ ناه:

 2يناير
2019

مستقل

 2يناير
2019

د .بددددددددددددول
كويجلي

مستقل

 2يناير
2019

محمددددددددددددددد
اللمداني

غير تنفي ي

(نائحح ح رئححححي
مجل اإل ار )

•
•
•
•
•
•
•

عبددددددالوهاب
عيسددددددددددددى
الرشود
فهدددددددددددددددددد
عبددددددالرزا
النصف
مشدددددددددداري
مصدددددددددطفى
الجديمي

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

غير تنفي ي
(مم ال عن بيت التمويل
الكويتي)

غير تنفي ي
(مم ال عن جي اي
كوربوريشن)

غير تنفي ي
(مم ال عن مؤسسة
الخليث لإلست مار)

أمين السر

 2يناير
2019

•

•
•
•
•

 2يناير
2019

•
•
•

 2يناير
2019

•
•
•

 2يناير
2019

•
•
•

 2يناير
2019

•
•
•
•

•

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

د .بول كويجلي

][

][

][
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][
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محمد اللمداني
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][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

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

( )ت ر حضور االجتماع

* اجتماع مجل

اإل ار بالتمرير

اجتماع رقم )(9
 4مارس *2020

اجتماع رقم )(10
 4مارس *2020

اجتماع رقم ()11
 12مارس 2020

اجتماع رقم ()12
13ابريل 2020

اجتماع رقم ()13
 3مايو *2020

اجتماع رقم ()14
 17مايو *2020

اجتماع رقم ()15
 11يونيو *2020

أحمد عبدهللا الزبن

][

][

][

][

][

][
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بدددددددراك عبدالمحسدددددددن
الصبي

][

][
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][
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اسم عضو مجلس اإلدارة

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

بدددددراك عبدالمحسدددددن
الصبي

][

][

][

][

][

][

][

][

اجتماع رقم )(2
 3نوفمبر 2019

اجتماع رقم )(3
 11ديسمبر 2019

اجتماع رقم )(4
 29ديسمبر *2019

اجتماع رقم )(5
 14يناير *2020

اجتماع رقم )(6
 28يناير *2020

اجتماع رقم )(7
 12فبراير 2020

اجتماع رقم )(8
 26فبراير *2020

أحمد عبدهللا الزبن

][

][

][

][

][

][

][

][

اسم عضو مجلس اإلدارة

( )ت ر حضور االجتماع

* اجتماع مجل

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

اجتماع رقم ()17
 26يوليو *2020

اجتماع رقم ()18
 28يوليو *2020

اجتماع رقم ()19
 5أغسطس *2020

اجتماع رقم ()20
 13أغسطس 2020

اجتماع رقم ()21
 27سبتمبر *2020

اجتماع رقم ()22
 30سبتمبر *2020

اجتماع رقم ()23
 24أكتوبر 2020

اسم عضو مجلس اإلدارة
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محمد اللمداني
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عبدددددالوهاب عيسددددى
الرشود
فهدددددددد عبددددددددالرزا
النصف
مشددددداري مصدددددطفى
الجديمي

][

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

وحح ح مسحححؤولياته وفقحححا للشحححروط

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

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

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

6

اإل ار وتح يح ح مسحححؤولياتهم وسحححلطاتهم ومح ح اللجحححانث
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اسم اللجنة

تاريخ
التشكيل

لجنة التدقيق

 2يناير
2019

لجندددددددة المخددددددداطر
والحوكمة واإللتزام

 2يناير
2019

أعضاء اللجنة

•

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

•

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

•
•

7

•
•

مهام و صاللحيات اللجنة

عدد
االجتماعات

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

6

5
تقوم اللجنة باإلشراش على النشطة المرتبطة
با ار المخاطر وااللتزام و طار عمل حوكمة
الشركات الخاص بشركة أالفكو.
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•

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

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

•

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

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

•

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

•

لجندددددة الترشددددديحات
والمكافآت

 2يناير
2019

اللجنة التنفيذية

 2يناير
2019

•
•

•
•
•
•

لجنددة قطدداع الطيددران
التجاري والمصانع

 3نوفمبر
2019

•
•

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

5

-

6

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

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

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

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

اسم عضو مجلس اإلدارة

أحم عب للا الزبن

رئي

مالحظات

اللجنة

-

براك عب المحسن الصبي

نائ رئي

اللجنة

-

عب الوها عيسى الرشو

عضو في اللجنة

-

فه عب الرزا النصش

عضو في اللجنة

-

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

اإل ار واإل ار

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

المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة:
المكافآت والرواتب والحوافز
والمزايا المالية األخرى
من خالل الشركة األم والشركات (
التابعة)

المنصب

اسم عضو مجلس اإلدارة

أحم عب للا الزبن

•

رئي

براك عب المحسن الصبي

•

نائ رئي

•

عضو مجل

ار

•

عضو مجل

ار

•

عضو مجل

ار

•

عضو مجل

ار

•

عضو مجل

ار

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

مصطفى الج يمي

مجل

اإل ار
مجل

* تشمل المكاف،ت الروات والحوافز والمزايا المالية الخر
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اإل ار

المكاف،ت المتوير (المكاف،ت السنوية ث
مكاف،ت اللجان)
ث المزايا ال ابتة (التأمين الصحي)
المكاف،ت المتوير (المكاف،ت السنوية ث
مكاف،ت اللجان)
ث المزايا ال ابتة (التأمين الصحي)
المكاف،ت المتوير (المكاف،ت السنوية ث
مكاف،ت اللجان)
ث المزايا ال ابتة (التأمين الصحي)
المكاف،ت المتوير (المكاف،ت السنوية ث
مكاف،ت اللجان)
ث المزايا ال ابتة (التأمين الصحي)
المكاف،ت المتوير (المكاف،ت السنوية ث
مكاف،ت اللجان)
ث المزايا ال ابتة (التأمين الصحي)
المكاف،ت المتوير (المكاف،ت السنوية ث
مكاف،ت اللجان)
ث المزايا ال ابتة (التأمين الصحي)
المكاف،ت المتوير (المكاف،ت السنوية ث
مكاف،ت اللجان)
ث المزايا ال ابتة (التأمين الصحي)

إجمالي المكافآت
للسنة
أ-ب
(*)

(*)
. 12,000ك

. 12,000ك
(*)

(*)

(*)
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المكافآت الممنوحة لإلدارة التنفيذية:
المكافآت (د.ك).

اإلسم
ابتة
اإل ار التنفي ية

متوير

331,920

نهاية خ مة

مزايا
أخرى

1,010,977

إجمالي
المكافآت
(د.ك).
1,342,897

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

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

اإل ار

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

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

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

اإل ار بتشححكيل لجنححة الطيححران التجححاري و المصححان

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

اال ار .

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

الوصف
رئي اللجنة
نائ رئي اللجنة

محم اللم اني

عضو لجنة

المالحظات
-

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

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

اإل ار

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

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

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

 6.3إطار معامالت األطراف ذات الصلة
لحح الشححركة نظححام للححت المالت محح الطححراش ات الصححلةث اضححافة الححى لححك عتمحح ت الشححركة التويححرات الخيححر
التححي ح ح تها هيئححة أسححوا المححال فيمححا يت لححق بالت ححامالت م ح الطححراش ات الصححلة مححن خححالل ت ح يالت فححي لححوائ
هيئة أسوا المال.
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القاعدة السابعة :اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
 7.1اإلفصاح الدقيق والشفافية:
توجحح سياسححة مطبقححة فححي شححركة أالفكححو لضححمان تمححام عمليححة اإلفصححا لجميحح الم لومححات ات الصححلة فححي الولححت
ب لححة وفححي الولححت المناسحح ث بمححا فححي لححك الوضحح المححالي للشححركة وأ ائهححا وحوكمححة للشححركة المت لقححة بأصحححا
المصال والتي ستمكنهم من فهم ارتها واستراتيجيتها وسياساتها وأنشطتها وتسهيل تقييم أ ائها.
تتضحححمن سياسحححة اإلفصحححا والشحححفافية لحححى جانح ح ال مليحححات المختلفحححة اخحححل أالفكحححو أن يحححتم الكشحححش عحححن جميح ح
الم لومحححات ات الصحححلة بطريقحححة شحححفافة لجميح ح أصححححا المصح حال  .يوجح ح آليحححة يحححتم محححن خاللهحححا تح يح ح جميح ح
الم لومات ات الصلة لعضاء مجل اإل ار واإل ار التنفي ية والكشش عنها.
لوححرع اإلفصححا الف ححال وفححي الولححت المناسحح ث تتبنححى الشححركة آليححات مختلفححة ث بمححا فححي لححك اسححتخ ام المولحح
اإللكتروني لالفكوث واإلفصا المباشر للجهات الرلابية ووح شؤون المست مرين.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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