2022/02/13
المحتويات  :جدول األعمال ومرفقاته:

 .1تقرير مجلس اإلدارة عن الفترة المنتهية في .2021/9/30
 .2تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في . 2021/9/30
 .3تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في .2021/9/30
 .4البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في .2021/9/30

 .5تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في .2021/9/30
 .6سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية.
 .7تقرير التعامالت التي تمت أو ستتم مع األطراف ذات الصلة.
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Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting of ALAFCO Aviation
Lease and Finance Company K.S.C.P.
For the Fiscal Year Ended on 30/9/2021
1.

2.

3.

4.

5.

Discuss and approve the Board of Directors
report for the fiscal year ended on 30/9/2021.
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Discuss and approve the Auditor's report for
the fiscal year ended on 30/9/2021 .
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Review and approve the Sharia Supervisory
Board report for the fiscal year ended on
30/9/2021.
Discuss and approve the annual consolidated
financial statements for the financial year
ended on 30/9/2021.
Review
and
approve
the
Corporate
Governance Report and the Audit Committee
Report for the fiscal year ended on 30/9/2021 .
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6.

Review the report of any violations and
penalties issued by the regulatory authorities
for the fiscal year ended on 30/9/2021 (if any).
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report
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related
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transactions
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Discuss the recommendation of the Board of
Directors not to distribute dividends to the
shareholders of the company for the fiscal
year ended on 30/9/2021.
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9.

Authorizing the Board of Directors to buy or
sell the company's treasury shares in a
percentage not exceeding 10% of the number
of its shares, in accordance with the articles of
Law No. 7 of 2010 regarding the establishment
of the Capital Markets Authority and the
regulation of securities activities and its
executive bylaws and its amendments.
1o. Discuss
the
non-disbursement
of
remunerations for members of the Board of
Directors for the financial year ended on
30/9/2020.
11. Discharge and release the Members of the
Board of Directors from the liabilities related
to their activities during the fiscal year ended
on 30/9/2021.
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12. Election of members of the Board of Directors
for the new term
13 . Appointment or reappointment of the
company's Auditor from the list approved by
the Capital Markets Authority, taking into
consideration the period of mandatory change
of the Auditor for the fiscal year ending on
9/30/2022, and authorizing the Board of
Directors to determine their fees.
14. Appointment or reappointment the Sharia
Supervisory Board for the fiscal year ending
9/30/2022 and authorizing the Board of
Directors to determine their fees.
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مستقل
تقرير مراقب الحسابات ال
ات السادة المس اهمين
إلىحضر
مويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع.
شركة أالفكولت
لبيانات المالية المجمعة
تقرير حولتدقيق ا

الرأي

لشركة األم") وشركات هاالتابعة
يانات ال مالية المجمع ةلشركةأالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع"( .ا
قنا الب
لقد دق
ياناتالدخل والدخل
بيانالمركز الماليالمجمع كمافي 30سبتمبر  2021وب
التيتتكون من
(يشار إلي ها معا ًبـ "المجموعة") ،و
يانات ال مالية
لسنة المنتهيةبذلكالتاريخ واإليضاحات حول الب
نقدية المجمعة ل
دفقات ال
الشامل والتغيراتفي حقوقالملكية والت
ياساتالمحاسبيةال هامة.
ال مجمعة،بمافيذلك ملخصالس
عبربصورة عادلة ،من جميع النواحي المادية ،عن المركز المالي المجمع
رفقةت
يانات ال مالية المجمعة ال م
ينا ،أن الب
في رأ
فقا ًللمعايير
للسنةال منتهيةبذلك التاريخ و
نقديةالمجمعة
دفقات هاال
للمجموعة كمافي 30سبتمبر  2021وعن أدائ هاالمالي المجمع وت
قاريرال مالية.
الدولية للت

أساس الرأي

تنا طبقا ً
يرنافي
تقر
تفاصيلفي
يير موضحةبمزيد منال
لتلكالمعا
ليا
ييرالتدقيقالدولية .إن مسؤو
فقا ًلمعا
لقدقمنابأعمالالتدقيق و
ً
القيات
يانات ال مالية ال مجمعة" .ونحن مستقلون عن المجموعة وفقا لميثاق األخ
سابات عنتدقيق الب
ليات مراقبالح
قسم " مسؤو
القياتالم هنيةللمحاسبينالم هنيين (بمافيذلك معايير
الم هنية الدوليللمحاسبينالم هنيينالصادر عنالمجلسالدولي لمعايير األخ
صلنا
التي ح
ننانعتقد أن أدلةالتدقيق
فقًاللميثاق .وإ
تنااألخالقية األخرى و
ؤوليا
لوفاءبمس
لدولية) (الميثاق).وقدقمنابا
تقاللية ا
االس
ننا منإبداء رأيالتدقيق.
تقديم أساسيمك
ناسبة ل
عليكافية و م
ها

يسية
أمورالتدقيق الرئ

للسنة
بياناتال مالية المج معة
قنالل
كثر أهميةفيتدقي
تي كانت األ
يرناال مهني ،هيتلك األمورال
يسية،فيتقد
إن أمور التدقيق الرئ
فصل حول هذه
يناحول ها دون إبداء رأي من
ياناتال ماليةالمجمعة ككل وإبداء رأ
قناللب
الحالية.وتم عرض هذه األمورفيسياقتدقي
فية معالجتان لكل أمر م ن هذه األمورفي إطارتدقيقان له.
تفاصيل أمورالتدقيق وكي
األمور.فيمايلي
ياناتال ماليةالمجمعة،بمافيذلك
سابات عنتدقيقالب
ف قسممسؤوليات مراقبالح
يرناي
تقر
تنا المبينةفي
ئوليا
لوفاءبمس
لقد قمنابا
افق معتقييمنا لمخاطر
فيذ اإلجراءات المحددةبمايتو
تلك األمور .وبالتالي،تتضمن أعمال التدقيقالتي قمناب هاتن
مايتعلقب
لتيتم
لتي قمنابها،بمافي ذلك اإلجراءات ا
بيانات المالية المجمع ة .إننتائج إجراءات أعمال التدقيق ا
األخطاء الماديةفي ال
رفقة.
في ذهالمعالجة األمور الواردة أدناه،تطرح أساسا ًيمكننا منإبداء رأي التدقيق حول البيانات الماليةالمجمعةال م
تن
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مستقل
تقرير مراقب الحسابات ال
ات السادة المس اهمين
إلىحضر
(تت مة)
مويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع.
شركة أالفكولت
(تت مة)
لبيانات المالية المجمعة
تقرير حولتدقيق ا

يسية (تت مة)
أمورالتدقيق الرئ
نخفاض قيمةالطائرات والمحركات
ا
فصح عنهفي
يتي كما هو م
كمافي  30سبتمبر ،2021تم إدراج الطائرات والمحركاتبمبلغ 1,150,098,985دينار كو
ً
ً
فاض القيمةللطائرات والمحركات الذيتم إجراؤه من قبل اإلدارةيمثل أمرا ج وهريا ألعمال
تبار انخ
اإليضاح رقم  .4إن اخ
تقديراتالمتضمنةفيتقييمناللمبالغالممكناستردا دهاللطائرات
دفتريةللموجودات اول
التيقمناب هانظرا ًلحجم القيمةال
التدقيق
تخدام أو القيمة العادلة ناقصا ً التكاليف حتى البيع .إن أساس القيمة أثناء االستخدام
التيتستند إلى القيمة أثناء االس
والمحركات و
قبلية ومتغيرات معدالتالخصم
نقديةالمست
دفقاتال
تقديرات الت
تخاذ أحكاما ً جوهرية منقبل اإلدارة مثل
يمثل أمرا ً معقدا ً ويتطلب ا
فة الدين
تكل
تقدير
يتافي قطاع األعمال ذي الصلة و
لتيتتضمن ال معدل الخالي من المخاطر وعالوة مخاطر األس هم ومعاملب
ا
ً
ً
التيتطبق ها
استنادا إلى إجمالي أرصدة الدين /حقوقالملكيةلدى المجموعة.تستند القيمة العادلةناقصاتكاليفالبيع إلىالنماذج
نشورةلقيم ة الطائراتقيمةالطائرات خاللالسنةالحالية
تقاريرال م
قاريرالمنشورةلقيم ةالطائرات.تتضمنال
تخدامالت
اإلدارةباس
فاضقيمةالطائرات والمحركات كأحد أمورالتدقيق
تبار انخ
مع مراعاة طراز كل طائرةوتاريختصنيعها .ولذلك،قمنابتحديد اخ
يسية.
الرئ
فاضالقيمةللطائراتوالمحركاتما يلي:
تبار انخ
تضمنت إجراءاتتدقيقنالتقييم اخ


نخفاضالقيمة؛
رفة إدارةالمجموعة ومدى خبرت هافي إجراءتقييم ا
تقييم مع



تحقق من ها؛
ساسيةالمستخدمة من قبل اإلدارة وال
يياالفتراضات والمنهجيات األ
تقم



يسيةالمطبقة منقبل اإلدارةفيتحديد القيمة العادلةناقصا ً
تخدم وتقييماالفتراضاتالرئ
تقييم مدى مالئمةأسلوبالتقييمالمس
نشورة عنقيمالطائرات؛
قاريرال م
التيتتضمن مطابقةالقيمةالعادلةبالت
يف حتىالبيع و
التكال

تخصصين الداخليين
ثناءاالستخدامباالستعانةبال م
 تقييم مدى مالئمة معدالتالخصمالمستخدمة منقبل اإلدارةلتحديدالقيمة أ
قليمية
تبار عالوة المخاطر اإل
يانات المتاحة من المصادر الخارجية مع األخذفي االع
لدينا وذلك من خاللالرجوع إلى الب
وتلكالمرتبطةبقطاع األعمال؛
تفاقية عقد التأجير الحديث ة لكل طائرة وإيراداتالتأجير
فقات النقدية المستقبلية المقدرة استنادا ً إلى ا
 تقييم مدى معقولية التد
تفشيفيروس
للتأثيرالناتج عن
قبليةنتيجة
توقعةفي معدالتإيجار عقودالتأجيرالمست
تعلقةب ها ،مع مراعاةالتغيراتال م
الم
كوفيد19-؛


فاوت
تحقق من أيت
للسنة الحالية وال
فعلية
نتائج ال
للسنةالسابقةبال
فاض القيمة
مقارنةاالفتراضات المطبقةفيتقييمات انخ
للسنة الحالية.
فاضالقيمة
ثير علىتقييمات انخ
عاة التأ
ج وهريتمتحديده مع مرا

2

'
ii.I J1

ستالم أيمدفوعات
تحقق من أنماطالسدادالسابقةللعمالء وما إذا كانقدتم ا
يناتبال
ضافة إلى ذلك،قمنا علىأساسالع
باإل
ييم مدى مالئمة األحكامالموضوعة من قبل اإلدارة؛
لك لغرضتق
تى تاريخ استكمال إجراءاتتدقيقنا ،وذ
الحقا ًلن هاي ة السنة ح

قريرتقادم
تحقق من مدىاستيفاء ودقةالمعلوماتالمدرجةفيت
ساس هاتم اختيار عينةلل
لقدق منابإجراءات موضوعيةعلى أ
أرصدةالمدينين؛

3

تنا هي االطالع علىالمعلومات األخرىالمبينة أعاله وتحديد ما إذا كانت
سؤولي
ياناتال ماليةالمجمعة،فإن م
قناللب
فيمايتعلقبتدقي
ثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء ماديةبشأن ها.
ياناتالماليةالمجمعة أوحسبما وصلإليهعلمنا أ
افقةبصورة مادية معالب
غير متو
ً
صلنا إلى وجود أي أخطاء ماديةفي هذهالمعلومات األخرى ،استنادا إلى األعمال التيقمناب ها علىالمعلومات األخرى
وإذا ماتو
توجب
ينا مايس
يرنا .ليس لد
لوقائعفيتقر
ينا إدراجتلك ا
سابات،فإنهيتعين عل
لناعلي ها قبلتاريختقرير مراقبالح
التي حص
و
يرنفيمايتعلقب هذاالشأن.
تقر ا
إدراجهفي

عبر عن أيشكل منأشكالالتأكيد حولها.
ياناتال ماليةالمج معة اليغطيالمعلومات األخرى ولم ولنن
إن رأينا حولالب

قريرالسنوي
سؤولة عن المعلومات األخرى.يتكونقسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردةفي الت
إن اإلدارة هي ال م
قرير مجلس إدارة
صلنا علىت
سابات حول ها .لقد ح
يانات ال مالية المجمعة وتقرير مراقب الح
للمجموع ةلسنة 2021بخالف الب
قريرالسنويللمجموعةلسنة 2021بعد
قسام الت
لحصولعلىباقي أ
توقع ا
لحسابات ،ون
لشركة األم،قبلتاريختقرير مراقب ا
ا
سابات.
قرير مراقبالح
تاريخت

قريرالسنويللمجموعةلسنة 2021
معلومات أخرى مدرجةفيالت

ياناتال ماليةالمجمعة
إلفصاحاتالمقدمة منقبلالمجموعة ضمن اإليضاح  21.1حولالب
تحقق من مدىكفاية ا
 لقدقمنابال
في مايتعلقبخسائر االئتمانالمتوقعة وتقييم اإلدارة ل مخاطر االئتمان ومدىتجاوب ها مع هذهالمخاطر.







بيانات
توقعة عن طريق مقارنت هابال
سائر االئتمان ال م
تساب خ
لقد قمنابتقييم مدى معقوليةاالفتراضات المستخدمةفي اح
قبلية؛
السابقةالمعدلةبمايعكس ظروفالسوقالحالية والمعلوماتالمست

تضمنت إجراءاتتدقيقنا عدة إجراءات منبين ها مايلي:

توقعة لها،يعتبر هذا األ مر أحد أمورالتدقيق
سائر االئت مان ال م
تساب خ
نظرا ً ألهمية أرصدة المدينين ودرجةالتعقيدالمرتبطةباح
يسية.
الرئ

فوفة مخصصاتتستند إلى
تسابخسائر االئتمانالمتوقعةللمدينين عن طريق إعداد مص
بسطةفي اح
تطبق المجموعة طريقة م
قبليةالمرتبطةبالمدينين والبيئ ةاالقتصادية التييعملفي ها كل
تعديل هابمايعكسالعواملالمست
سائر االئتمان مع
الخبرةالسابقةبخ
فة ذات أنماط
تل
لسدادالمسجلة لمجموعات قطاعات العمالء المخ
مدين.تستند معدالت المخصصات إلى عدد أيامالتأخرفي ا
ماثلة.
لمت
لخسائر ا
ا

فعات
فوعات مقدما ً والد
باستثناء المد
تي (
ينار كوي
كمافي 30سبتمبر ،2021قدرتقيمة أرصدة المدينينبمبلغ  14,035,834د
فصح عنهفي إيضاح .21.1
تي ك ما هو م
مبلغ 34,187,319دينار كوي
توقعةب
فيبعد خسائر االئتمان ال م
مقدماً)بالصا

توقعةللمدينين
خسائر االئتمانال م

رئيسية (تت مة)
أمور التدقيقال

(تت مة)
لبيانات المالية المج معة
تقرير حولتدقيق ا

مستقل
تقرير مراقب الحسابات ال
ات السادة المس اهمين
إلىحضر
(تت مة)
مويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع.
شركة أالفكولت
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مستقل
تقرير مراقب الحسابات ال
إلىحضراتالسادة المس اهمين
(تت مة)
مويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع.
شركة أالفكولت
(تت مة)
لبيانات المالية المجمع ة
تقرير حولتدقيق ا

ياناتال ماليةالمجمعة
ؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عنالب
مس

فقا ًللمعايير الدوليةللتقارير المالية وعن
ياناتال ماليةالمجمعةبصورة عادلة و
مسؤولة عن إعداد وعرض هذه الب
إن اإلدارة هي ال
تجة عن
يانات مالية مجمعة خالي ة من األخطاءالماديةسواء كانت نا
التيتر اها اإلدارة ضرورية إلعدادب
أدواتالرقابة الداخلية
الغش أوالخطأ.
ييمقدرةالمجموعة علىمتابعة أع مال ها علىأساس مبدأاالستمرارية
تحمل اإلدارة مسؤوليةتق
ياناتال ماليةالمجمعة،ت
عند إعدادالب
سبي مالمتعتزم
تعلقةبأساس مبدأاالستمراريةوتطبيق مبدأاالستمراري ةالمحا
معاإلفصاح،متى كانذلك مناسبا ً ،عن األمورالم
اقعيسوى اتخاذ هذا اإلجراء.
توفرأي بديل و
فيةالمجموعة أو وقف أع مال ها أوفي حالة عدم
اإلدارةتص
ياناتالماليةالمجمعةللمجموعة.
تحملالمسؤولون عنالحوكمة مسؤوليةاإلشراف علىعملية إعدادالب
ي

ياناتال ماليةالمجمعة
لحسابات عنتدقيقالب
ؤوليات مراقب ا
مس

ياناتال ماليةالمجمعة ككل خالية من األخطاءال ماديةسواء كانت ناتجة عنالغش
كيد معقولبأنالب
لحصولعلىتأ
إنهدفنا هو ا
ينا .إنالتوصل إلىتأكيد معقوليمثل درجة عالية منالتأكيد ،إال أنه
ساباتالذييتضمن رأ
قرير مراقبالح
أوالخطأ ،وإصدارت
نشأ األخطاء
فقا ًلمعاييرالتدقيقالدوليةسوفتنتهي دائما ًباكتشاف األخطاءفي حال وجو دها .وقدت
اليضمن أن عمليةالتدقيق و
توقعبصورة معقولة أنتؤثربصورةفردية أو مجمعة علىالقراراتاالقتصادية
تبر مادية إذا كان منالم
عن الغش أوالخطأ وتع
ياناتال ماليةالمجمعة.
تخا ذها على أساس هذهالب
التييتم ا
للمستخدمين و
التدقيق .كماقمنابما
فظنا علىالحيطةالم هنية خالل أعمال
تخذنا أحكاما ً م هني ةً وحا
فقا ًلمعايير التدقيق الدولية ،ا
كجزء من التدقيق و
يلي:






فيذ
يانات ال مالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتن
تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادي ةفي الب
تقديم أساسيمكننا منإبداء رأينا.
ناسبةل
لحصول على أدل ةتدقيقكافية و م
لتلكالمخاطر ،وكذلك ا
إجراءاتالتدقيقالمالئمة
تشاف ذلكالناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد
فوق مخاطر عدم اك
تشاف خطأ مادي ناتج عن الغشت
إن مخاطر عدم اك
ضليل أوتجاوزالرقابة الداخلية.
يتضمن التواطؤ أوالتزوير أو اإل همالالمتعمد أوالت
صلةبعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمةللظروف ولكن ليس لغرض إبداء
فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات ال
ية لدىالمجموع ة.
الرأي حولفعالية أدوات الرقاب ة الداخل
صلة المقدمة من قبل
تقديرات المحاسبيةواإلفصاحات ذات ال
قولية ال
تقييم مالئ مةالسياسات المحاسبية المستخدمة ومدى مع
اإلدارة.
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مستقل
تقرير مراقب الحسابات ال
ات السادة المس اهمين
إلىحضر
(تتم ة)
مويل شراءوتأجير الطائرات ش.م.ك.ع.
شركة أالفكولت
(تت مة)
بليانات المالية المجمع ة
تقرير حولتدقيق ا

ياناتال ماليةالمجمعة (تت مة)
سابات عنتدقيقالب
ؤوليات مراقبالح
مس






صلنا
تي ح
قيام ،استنادا ًإلى أدلة التدقيق ال
سبي وال
التوصل إلى مدى مالئ مة استخدام اإلدارةألساس مبدأ االستمرارية المحا
ً
ً
تحديد ما إذا كان هناك عدمتأكد مادي متعلقباألحداث أو الظروف والذييمكن أنيثير شكا ج وهريا حولقدرة
علي ها،ب
ينا أن
في حالةالتوصل إلى وجود عدمتأكد مادي،يجبعل
المجموعةعلىمتابعة أع مال ها على أساس مبدأ االستمرارية .و
ينافي حالة
ياناتالماليةالمجمعة أوتعديل رأ
صلةفيالب
سابات،اإلفصاحات ذاتال
قرير مراقبالح
تبار،فيت
نأخذبعين االع
سابات .على
صلنا علي هاحتىتاريختقرير مراقبالح
قنا إلى أدلة التدقيقالتي ح
عدم مالئمةاإلفصاحات.تستندنتائجتدقي
قبليةفيتوقف المجموعة عن متابعة أع مال ها على أساس مبدأ
تسبب األحداث أو الظروف المست
الرغم من ذلك ،قدت
االستمرارية.
يانات المتضمنةفي هابمافي ذلكاإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت
يكل ها والب
يانات ال مالية المجمعة وه
لش املللب
تقييم العرض ا
بأسلوبيحققالعرضالعادل.
صلة
ألساسية واألحداث ذاتال
ياناتال ماليةالمجمعةتعبر عنالمعامالت ا
الب
لشركات أو األنشطةالتجارية داخلالمجموعة إلبداء رأي
ناسبة حولالمعلوماتال مالية ل
لحصول على أدل ةتدقيقكافي ة و م
ا
في ذهاللمجموعة
توجي هات واإلشراف على عملية التدقيق وتن
يانات ال مالية المجمعة .ونحن مسؤولون عن إبداء ال
حول الب
تحملالمسؤوليةفقط عن رأيالتدقيق.
ون

نتائجالتدقيقال هامة
توقيت ها و
ننانتواصل معالمسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور منبينهاالنطاقالمخطط ألعمالالتدقيق و
إ
ثناء أعمالالتدقيق.
يتمتحدي دها أ
بمافيذلك أي أوجه قصور جوهريةفي أدوات الرقابة الداخليةالتي
نبلغهم أيضا ً
يختصباالستقاللية ،و
صلةفيما
تطلبات األخالقية ذاتال
فيدبالتزامنابال م
بياني
نزود أيضا ًالمسؤولين عن الحوكمةب
بير ذات
ضافة إلىالتدا
تناباإل
عقولة أن ها منالمحت مل أنتؤثر على استقاللي
العالقات واألمور األخرىالتي نرىبصورة م
بكافة
صلة،متى كانذلك مناسباً.
ال
يانات
التيتشكل األمور األكثر أهميةفيتدقيقالب
مسؤولين عنالحوكمةبها،نحددتلك األمور
بالغال
يتم إ
لتي
ومن خالل األمور ا
سابات
قرير مراقبالح
فصح عن هذه األمورفيت
ننا ن
يسية .إ
تبر هي أمور التدقيق الرئ
للسنة الحالية ،ولذلكتع
ال مالية المجمعة
علني عن هذه األمور أو،في أحوالنادرة جداً ،عندمانتوصل إلى أن أمرا ما
الخاصبنا مالميمنعالقانون أواللوائحاإلفصاحال
كسيةالمترتبةعلى هذااإلفصاحتتجاوزالمكاسب
نتائجالع
توقعبشكل معقول أن ال
يرنا ألنه من الم
تقر
يجب عدماإلفصاح عنهفي
العا مة له.

5

'
يسمبر 2021
 14د
الكويت

لعبدالجادر
بدر عادل ا
اقبيالحسابات رقم 207فئة أ
سجل مر
نست ويونغ
إر
يبان والعصيمي وشرك اهم
الع

6

خالفات مادية ألحكامالقانون رقم 7لسنة 2010بشأن هيئة أسواق المال
فيدبأنه ،خاللتدقيقنا ،لميرد إلى علمناأي ة م
كما ن
ً
ً
لشركة األم أو
التي قديكون ل هاتأثيرا ماديا علىنشاط ا
تعليمات المتعلقةبه خالل السنة المنتهيةفي  30سبتمبر  2021و
وال
مركزهاالمالي.

بية األخرى
ونية والرقا
لبات القان
تقرير حول المتط
تقرير مجلس إدارة
ياناتالواردةفي
ياناتال ماليةالمجمعة والب
دفاترمحاسبية منتظمة وأنالب
فظب
لشركة األمتحت
في رأينا أيضا ً أن ا
صلنا علىكافةالمعلومات
فقة مع ما هو واردفي هذهالدفاتر .وأنناقد ح
بياناتال ماليةالمجمعةمت
الشركة األمفيمايتعلقب هذهال
تطلب ها
يانات ال مالية المجمعةتتضمن جميع المعلوماتالتيي
واإليضاحاتالتي رأيناها ضرورية ألغراضالتدقيق ،كما أن الب
تأسيس والنظام
يالتالالحقة ل ها ،وعقد ال
فيذية والتعد
يالتالالحقة له ،والئحته التن
تعد
لشركات رقم 1لسن ة  2016اول
قانون ا
تقادنالم
فقا ًلألصولالمرعية ،وحسبما وصلإليهعلمنا واع
يالتالالحقةل هما ،وأنهقد أجري الجرد و
تعد
لشركة األم وال
األساسيل
تأسيس
تعديالتالالحقة لها ،أولعقدال
فيذية اول
يالتالالحقة له ،والئحت هالتن
تعد
لشركاترقم 1لسنة  2016اول
ت مخالفاتلقانون ا
قع
يالتالالحقةل هما ،خاللالسنةالمنتهيةفي 30سبتمبر  2021على وجهقديكونلهتأثيرا ً
تعد
لشركة األم وال
للنظاماألساسيل
و
لشركة األم أو مركزهاالمالي.
ماديا ً علىنشاط ا

مستقل
تقرير مراقب الحسابات ال
ات السادة المس اهمين
إلىحضر
(تت مة)
لتمويلشراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع.
شركة أالفكو
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بعة
الفوك لتمويلشراءوتأجير الطائرات ش.م.ك.ع.وشركاتها التا
شركة أ
بيانالدخل المجمع
لسنةالمنتهيةفي 30سبتمبر 2021
ل
يضاحات
إ

تشغيلي
إيرادات عقودتأجير
بح ة
إيرادات مرا
ربح منبيع طائرات ومحركات ومعدات
إيرادات أخرى
فين
تكاليف موظ
استهالك
فاضقيمة طائرات ومحركات و معدات
سائر انخ
خ
إعاد تأجير
مخصص ة
تشغيل أخرى
صروفات
م
مخصصخسائر االئتمانللمدينين
تكاليفتمويل

4

4
4
12
6

2021
دينار كويتي

2020
يتي
دينار كو

99,991,026
50,393
172,937
534,463
)(2,531,768
)(50,527,113
)(17,309,593
)(725,880
)(6,103,117
)(12,894,271
)(34,434,469

115,428,890
481,160
1,430,140
2,020,411
)(2,266,617
)(48,070,147
)(21,830,746
)(3,196,390
)(5,416,607
)(11,120,812
)(37,079,787

─────────

ريبة دعم العمالة
لتقدم العلمي وض
كويت ل
السنةقبلحصةمؤسسة ال
خسارة
طنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
الو

)(23,777,392

ضريبة دعم الع مالةالوطنية
الزكاة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

─────────

السنة
خسارة

)(23,777,392
═════════

ففة
ألساسية والمخ
خسارةالس هم ا

3

)(24.97فلس
═════════

ياناتال ماليةالمجمعة.
شكل جزءا م ن هذهالب
رفقة من  1إلى 23ت
إن اإليضاحات ال م
8

1....................... 1

─────────

)(9,620,505

)(102,848
)(41,139
)(24,000
─────────

)(9,788,492
═════════

فلس
)(10.28
═════════

بعة
الفوك لتمويلشراءوتأجير الطائرات ش.م.ك.ع.وشركاتها التا
شركة أ
لشاملالمجمع
بيانالدخل ا
نتهي ةفي 30سبتمبر 2021
للسنةالم

2021
دينار كويتي

السنة
خسارة

)(23,777,392

─────────

(خسائر) /إيراداتشاملة أخرى:

بيانالدخلالمجمع
ف ها الحقا إلى
بنودلنيتم إعادةتصني

يالتتحويل عمالت أجنبية
تعد

)(4,458,004

للسن ة
(خسائر) /إيراداتشاملة أخرى

9

1....................... 1

2,181,643

─────────
─────────

─────────

═════════

═════════

)(28,235,396

ياناتال ماليةالمجمعة.
شكل جزءا م ن هذهالب
رفقة من  1إلى 23ت
إن اإليضاحات ال م

)(9,788,492

─────────

─────────

)(4,458,004

للسنة
إج مالي (الخسائر)  /اإليرادات الشاملة

2020
يتي
دينار كو

2,181,643

)(7,606,849

تابعة
لطائرات ش.م.ك.ع.وشركاتها ال
الفوك لت مويلشراءوتأجير ا
شركة أ
بيانالتغيراتفي حقوقالملكي ة المجمع
سبتمبر 2021
للسنةالمنتهيةفي 30

كمافي  1أكتوبر 2020
خسارةالسنة
للسنة
خسائرشاملة أخرى

رأس
المال
يتي
دينار كو
95,209,348
-

عالوة
إصدار أسهم
يتي
دينار كو

احتياطي
إجباري
يتي
دينار كو

17,829,167
-

29,571,005
-

أرباح
احتياطي
مرحلة
تحويل عمالت أجنبية
يتي
دينار كو
دينار كويتي
17,110,807
)(4,458,004

144,306,710
)(23,777,392
-

المجموع
يتي
دينار كو
304,027,037
)(23,777,392
)(4,458,004

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

سبتمبر 2021
في 30

──────────

95,209,348

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

كمافي  1أكتوبر 2019
خسارةالسنة
للسنة
إيراداتشاملة أخرى

95,209,348
-

17,829,167
-

29,571,005
-

14,929,164
2,181,643

للسنة
الشاملة
إجماليالخسائر

الشامل ةللسنة
إج مالي اإليرادات
توزيعاتأرباحنقدية
في 30سبتمبر 2020

-

-

17,829,167

-

29,571,005

)(4,458,004

12,652,803

)(23,777,392

120,529,318

161,711,950
)(9,788,492
-

)(28,235,396

275,791,641

319,250,634
)(9,788,492
2,181,643

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

-

95,209,348

-

17,829,167

ياناتال ماليةالمجمعة.
شكل جزءا من هذهالب
رفقة من  1إلى 23ت
إن اإليضاحاتال م
10

-

29,571,005

2,181,643
-

17,110,807

)(9,788,492
)(7,616,748

144,306,710

)(7,606,849
)(7,616,748

304,027,037

تابعة
لطائرات ش.م.ك.ع.وشركاتها ال
أالفك لتمويلشراءوتأجير ا
و
ركة
ش

نقديةالمجمع
فقات ال
بيانالتد
لسنةالمنتهيةفي 30سبتمبر 2021
ل

يضاحات
إ

لتشغيل
أنشطة ا
خسارةالسنة
نقدية:
فقات ال
التد
في
لسنةبصا
يالت ل مطابقةخسارة ا
تعد
استهالك
فاضقيمة طائرات ومحركات ومعدات
خسائر انخ
بحة
إيرادات مرا
تكاليفتمويل
صص خسائر االئتمانلل مدينين
مخ
مخصص إعادةتأجير
ربح منبيع طائرات ومحركات ومعدات

4
4

4

تشغيل:
التغيراتفي موجودات ومطلوبات ال
مدينون
مطلوبات أخرى
ياط صيان ة
احت ي
مليات
الندق الناتج منالع
تكاليفتمويل مدفوعة
تشغيل
تجة من أنشطةال
نقدي ةالنا
فقات ال
التد
في
صا
الستثمار
أنشطة ا
شراء طائرات ومحركات ومعدات
تحصالت منبيع طائرات ومحركات ومعدات
م
فعات رأسمالية مقدمالشراء طائرات ومحركات ومعدات
د
تلمة
بحةمس
إيرادات مرا

4
5

نقديةالمستخدمةفي أنشطةاالستثمار
فقاتال
التد
في
صا

2021
دينار كويتي

2020
يتي
دينار كو

)(23,777,392

)(9,788,492

50,527,113
17,309,593
)(50,393
34,434,469
12,894,271
725,880
)(172,937

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

─────────

─────────

91,890,604

109,598,090

9,250,064
9,161,114
5,576,119

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

─────────

─────────

115,877,901
)(34,317,240

113,685,764
)(36,245,145

─────────

─────────

81,560,661

77,440,619

─────────

─────────

)(91,567,144
45,545,492
)(1,557,001
67,136

)(134,502,635
24,281,796
)(155,872,696
496,054

─────────

─────────

)(47,511,517

أنشطالتمويل
ة
يالتتمويل
تس ه
تحصالت من
م
يالتتمويل
تس ه
سداد
توزيعاتأرباحمدفوعة

10
10

تجة من أنشطةالتمويل
نقدية ا(لمستخد مةفي) /النا
فقاتال
التد
في
صا

─────────

─────────

130,390,540
)(161,259,201
-

310,534,213
)(169,197,433
)(7,616,748

─────────

─────────

)(30,868,661
─────────

صافي الزيادة ( /النقص)فيالنقد والنقد المعادل
تعديلتحويل عمالت أجنبية
نقد والنقدالمعادلفيبدايةالسنة
ال

3,180,483
)(819,090
39,732,227
─────────

سنة
النقد والنقد المعادلفي نهاية ال

7

ياناتالماليةالمجمعة.
تشكل جزءا م ن هذه الب
فقة من  1إلى 23
إن اإليضاحات المر
11

1....................... 1

)(265,597,481

133,720,032
─────────

)(54,436,830
727,786
93,441,271
─────────

42,093,620

39,732,227

═════════

═════════

تابعة
لطائرات ش.م.ك.ع.وشركاتهاال
أالفك لتمويلشراءوتأجير ا
و
ركة
ش
ياناتال مالي ةالمجمعة
إيضاحات حولالب
كمافي 30سبتمبر 2021
رئيسية
لتأسيس واألنشطة ال
ا
1
لشركة األم") هيشركة مسا همة كويتيةتمتسجيل ها
الفكو) ("ا
كو لتمويل شراءوتأجيرالطائرات ش.م.ك.ع( .أ
إن شرةكأالف
قديم خدمةشراء الطائرات واألصول األخرى
يس هافيدولة الكويتبتاريخ  21مارس  .2000وتقومالشركة األمبت
تأس
و
فة،
مختل
تقديم خدمات إدارةاألصوللشركاتالطيرانال
المصانع ،و
نسيق مع
المرتبطةب هانيابة عنشركاتالطيران والت
تقديم
تياجات ورغباتالعمالء منشركاتالطيران ،و
ناسب مع اح
تشغيليأو التأجيرالتمويليبمايت
التأجير ال
تقديم خدمات
و
ييم وتجديد عواملالمخاطر المرتبط ة
خدماتتمويل مشاريعشراءالطائراتبصورةكلية أو جزئيةفي ضوء دراساتالتق
تلكالخدمات،
تياجات متوسطة وطويلةالمدىلشركاتالطيرانالراغبةبمثل
مشاريع ،وتسويقالطائراتلتلبية االح
تلكال
ب
توفير
تقديم الخدمات المرتبط ةبتمويل و
بيع والتأجير ،والمشاركةفي
ومساعدة شركات الطيرانفيتسويق طائرات هابال
تخصص ةفي مجالصناعة الطيران،
مليات االستثمار المشترك والم
فنيلشركات الطيران ،والمس اعدةفي ع
الدعم ال
تياجاتالع مالء من
ناسب مع اح
وفيرالطائرات والمحركات وقطعالغياربمايت
ي في مجالت
واالستثماربصورةكلية أو جزئة
لشركة
مليات المذكورة أعاله .ويجوز ل
صلة منالع
تج ة والمح
المصانع ،وإدارة واستثمار اإليراداتالنا
شركات الطيران و
التيقدتعاون ها
التيتزاول أعماالشبي هةبأع مال ها أو
يئات األخرى
صلحة أو أنتشتركبأي وجه معال ه
األم أنتكونل ها م
يئات أون أتلحق هاب ها.
تشتر ي هذهال ه
نشئ أوتشارك أو
لخارج ول ها أنت
علىتحقيق أغراض هافي دولة الكويت أوفي ا
بنى
لشركة األم هوملحق م
ئيسيالمسجلل
مكتب الر
إلسالمية .إن عنوانال
لشريعة ا
تعاليم ا
وفقال
لشركة األم أع مال ها
تمارس ا
عزيز حمدالصقر،المرقاب،الكويت.
شارع عبدال
صناعةالكويتية،الطابقالثاني،
رفةالتجارة وال
غ
لشركة األم مدرجةفيبورصةالكويت.
إن أس هم ا
يتي ش.م.ك.ع"( .البنك") و مؤسسةالخليجلالستثمار ش.م.خ..
ميلةلبيتالتمويلالكو
لشركة األم هي شركة ز
إن ا
لشركات ذات األغراض الخاصة ال مملوكةبالكامل
لشركة األم وا
يانات ال مالية المجمعة معامالت وأرصدة ا
تتضمن الب
يتم إبرام ها
لشركات ذات األغراض الخاصة
(شركات هاالتابعة)التييشار إلي ها معابـ "المج موعة" .إن جميع معامالت ا
ب أالفكو.
نيابة نع أالفكو وهي مضمونة من قل
فقا لقرار مجلس اإلدارة
للسنة المنتهيةفي  30سبتمبر  2021و
يانات ال مالية المجمعةللمج موعة
تم التصريحبإصدار الب
لشركة األم.ولدى الجمعية
افقةالجمعيةالعموميةالسنويةلمساهمي ا
يسمبر ،2021ويتم إصد ارهابن اء على مو
بتاريخ  14د
ياناتال ماليةالمجمعةبعد إصد ارها.
لسنويةللمساهمينصالحيةتعديل هذهالب
العمومية ا
2

لتقديرات
بي ة الهامة واألحكام وا
ياسات المحاس
الس
أساس اإلعداد و

 2.1أساس اإلعداد
فقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة
يانات ال مالية المجمع ةللمج موعة و
تم إعداد الب
الدولية.
ف ةالتاريخية.
تكل
فقالمبدأ ال
ياناتال ماليةالمجمعة و
يتم إعداد الب
يتي.
ينار الكو
يكي.وقدتم عرضالبياناتال ماليةالمجمعةبالد
لشركة األم هي الدوالر األمر
يسي ةل
إنالعملة الرئ
اسبية واإلفصاحات
ياسات المح
ي الس
لتغيراتف
 2.2ا
لتلكالمستخدمةفيالسنةال ماليةالسابقة
ماثلة
ياناتال ماليةالمجمعة م
ياساتالمحاسبية المستخدمةفي إعداد هذهالب
إنالس
باستثناءالموضحأدناه:
تفسيرات جديدة ومعدلة
ايير و
مع
فتراتالسنويةالتيتبدأفي أوبعد  1أكتوبر
يالت التيتسريلل
تعد
يير اول
قامت المجموعة ألول مرةبتطبيقبعض المعا
.2020
تعديل:
فيمايلي طبيعةوتأثير كل معيار جديد و
فسيرات األخرى ألول مرة خاللالسنةالمنتهيةفي 30سبتمبر  2021إال إنهليسل هاتأثير
يالت والت
تعد
تسريالعديد منال
يالت صادرة
فسيرات أوتعد
يير أوت
بيانات ال مالية المجمعة للمجموعة .لمتقم المجموعةبالتطبيق المبكر ألي معا
على ال
تسربعد.
ولكن هالم
12
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و
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2

(تتم ة)
لتقديرات
اسبية الهامة واألحكام وا
السياسات المح
أساس اإلعداد و

تت مة)
سبية واإلفصاحات (
ياسات المحا
ي الس
تغيراتف
 2.2ال
تتمة)
سيرات جديدة ومعدلة (
ايير وتف
مع
تعريف األعمال
لتقارير المالية :3
ديالت على المعيار الدولي ل
تع
يتمتصنيف أية مجموعة متكاملة من األنشط ة
قاريرال مالية  3دمج األعمال أنهلكي
عيارالدوليللت
تعديل علىال م
يوضحال
لحصول على
تجمعان معالكيتتحقققدرة ا
والموجودات كأعمال ،البد وأنتتضمن كحدأدنى مدخالت وإجراء ج وهريي
تحقق دون أنتشتمل علىكافة المدخالت واإلجراءات
ضافة إلى ذلك ،أوضح التعديل أن األعمال قدت
المخرجات .إ
ياناتال ماليةالمجمعةللمجموعة.
يالت أيتأثير على الب
للوصول إلى المخرجات.لميكن ل هذهالتعد
المطلوبة
حاسبة الدولي  8:تعريف المعلومات الجوهرية
اسبة الدولي  1ومعيار الم
ديالت علىمعيار المح
تع
ذف ها أو
تبر جوهريةفي حال ة إذا كان ح
فا جديداللمعلومات الجوهريةالذييبين أن "المعلو ماتتع
يالتتعري
تعد
تقدم هذهال
ألساسيون
تخ ذهاالمستخدمون ا
لتيي
عقولة أنيؤثر على القرارات ا
توقعبصورة م
بير عن ها أوإخفائ ها منالم
عدمصحةالتع
لقائمةبإعداد
تنادا إلىتلكالبيانات الماليةبمايقدم معلومات مالية عنالج هةالمحددة ا
ياناتال مالية ذات الغرضالعاماس
للب
يالت أن الجوهري ةتعتمد على طبيعة وحجم المعلومات سواءبصورةفردية أوباالندماج مع
تعد
تقارير".توضح ال
ال
توقعبصورة
المعلومات األخرىفيسياقالبيانات ال مالية .ويكون عدم صحةالتعبير عنالمعلوماتماديا إذا كان منالم
يانات ال مالي ة
ثير على الب
تعديالتتأ
تخ ذها المستخدمون األساسيون .لميكن ل هذه ال
عقولة أنيؤثر على القراراتالتيي
م
المجمعةللمجموعة.
2.3

لم تسر بعد
ايير صادرة ولكن
مع
بيانات ال مالية المج مع ة
فسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة ولكن لمتسربعد حتىتاريخ إصدار ال
ايير والت
فيمايلي المع
لجديدة والمعدلة،متى كانذلك مناسبا،عندسريان ها.
فسيرات ا
ايير والت
تلك المع
لل مج موعة.تعتزمالمجمو عةتطبيق
لوبات ك متداولة أو غيرمتداولة
صنيف المط
اسبة الدولي :1ت
تعديالت علىمعيار المح
عيارالمحاسب ة الدولي 1
فقرات رقم  69إلى  76من م
يالتعلىال
أصدر مجلس معاييرالمحاسبةالدوليةفييناير 2020تعد
يالت مايلي:
تعد
تطلباتتصنيفالمطلوبات كمتداولة أو غير متداولة .وتوضحال
لتحديد م
ماالمقصودبحق تأجيلالتسوي ة؛ و

التأجيلفين هايةفترةالبيانات ال ماليةالمجمعة؛ و
تحقق حق
 البد أني
التأجيل؛ و
نشأةلحق
يف باحتمالية ممارسةال م
 لنيتأثرذلكالتصن
تحويلفي أداة حقوقملكي ة وذلكفي حالة أاليؤثر
مثلت األداةالمشتقةالمضمنةفيالتزامقابللل
تحققذلكفقط إذات
 ي
ف ها.
صني
االلتزامعلىت
قصود
الستخدام ال م
اسبة الدولي  - 16ال متلكات والمنشآت والمعدات :المتحصالتقبل ا
يالت علىمعيار المح
تعد
متلكات والمنشآت
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدوليةفي مايو 2020تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  16الم
تحصالت منبيعبنود
نشآت من أنتقومبخصم أي م
التيتمنع ال م
تخدام المقصود ،و
والمعدات :المتحصالت قبل االس
نشآت والمعدات وذلكفي حالةالوصولبذلك
متلكات وال م
فةبيع أيبند منبنودالم
تكل
نشآت والمعدات من
متلكات وال م
الم
األصلإلىالموقع والحالةالضرورية ألنيكون جاهزاللتشغيلبالطريقةالمقصودة منقبل اإلدارة.بدال من ذلك،تسجل
لخسائر.
تلكالبنودضمن األرباح أو ا
تحصالت منبيع هذه البنود وتكاليف إنتاج
نشأة الم
ال م

لتجميع
 2.4أساس ا
يشارإلي ها معابـ "المج موعة") كمافي 30
لشركة األموشركات هاالتابعة (
ياناتال ماليةل
يانات ال ماليةالمجمعةالب
تتضمنالب
نشأالسيطرةعندماتتعرضالمجموعةلمخاطر أويكونل ها حقوقفي عائدات متغيرة من مشاركت هافي
سبتمبر .2021ت
لشركةالمستثمرفي ها.
لشركة المستثمرفي ها ويكون لدي هاالقدرة علىالتأثير علىتلك العائدات من خالل سيطرت ها على ا
ا
لشركةالمستثرم فياهفقط عندمايكونلدىال مجموع ة:
تسيطرالمجموعة على ا
وبصورة محددة،





لتيتمنح هاالقدرةالحالية علىتوجيه األنشطة ذات الصلة
لشركةالمستثمرفي ها (أيالحقوق الحالية ا
سيطرة على ا
لشركةالمستثرم في ها)
الخاص ةبا
لشركةالمستثمرفي ها
تعرض لمخاطر أو حقوقفي عائدات متغيرة من مشاركت هافي ا
ف التأثير علىعائدات ها
لشركةالمستثمرفياهي
قدرة علىاستخدام سيطرت هاعلى ا
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(تتم ة)
لتقديرات
اسبية الهامة واألحكام وا
ياسات المح
الس
أساس اإلعداد و

تتمة)
لتجميع (
 2.4أساس ا
فظ
فتراض وعندماتحت
لسيطرة .ولدعم هذا اال
التصويتتؤدي إلى ا
بصورة عامة ،هناكافتراضبأن أغلبية حقوق
لشركة المستثمرفي ها،تأخذ المجموعةفي اعتب ارهاكافة
ماثلة ل
لتصويت أو حقوق م
المجموعةبأقل من أغلبية حقوق ا
لشركةالمستثرم في هابمافي ذلك:
الحقائق والظروف ذاتالصلة عندتقييم مدى سيطرت هاعلى ا




لشركة المستثمرفي ها
ن في ا
قائم معحاملي األصوات اآلخري
تعاقديال
الترتيبال
يباتالتعاقدية األخرى
تجة منالترت
الحقوقالنا
التصويتالمحتملة
التصويتلدىالمج موعة وحقوق
حقوق

شير إلى وجود
لشركةالمستثمرفي هافي حالة إذا كانتالحقائق والظروفت
ييم مدى سيطرت ها على ا
تقومالمجموعةبإعادةتق
للسيطرة.يبدأتجميعالشركة التابعة عندماتحصل المجموعة على
ثالثة
كثر من العوامل ال
تغيراتفي عامل واحد أو أ
يتم إدراج
فقد المجموعة سيطرت ها علىالشركةالتابعة .و
توقف هذهالسيطرة عندمات
لشركةالتابعة وت
السيطرة على ا
صروفات المتعلقةبالشركة التابعةالتيتمحيازت ها أوبيع ها خاللالسنةفي
الموجودات اولمطلوبات واإليرادات والم
لشركة
يانات ال مالية المجمعة منتاريخ حصول المجموع ة علىالسيطرةحتىتاريختوقف سيطرة المجموعة على ا
الب
التابعة.
لشركة األمللمجموع ة والحصص غير المسيطرة
ياني الدخل والدخلالشامل المجمعينيتعلقبمس اهمي ا
إن كلبندفيب
حتى إن أدىذلكإلىرصيد عجزفيالحصص غيرالمسيطرة.
سياسات
افقالسياسات المحاسبية مع ال
لشركاتالتابعة لتتو
يانات ال مالية ل
يالت على الب
يتم عند الضرورة إجراءتعد
تجميع استبعادكافة الموجودات اولمطلوباتفيمابين شركاتالمجموع ة وحقوقالملكية
يتم عند ال
المحاسبيةللمجموعة .و
ت فيمابين أعضاءالمج موعةبالكامل.
تعلق ةبال معامال
نقدي ةالم
دفقاتال
واإليرادات والمصروفات والت
في حالة إذافقدت
غيرفي حصةالملكيةلشركاتتابعة ،دونفقدالسيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .و
يتم المحاسبة عن الت
لش هرة) اولمطلوبات والحصص
تسجلالموجودات ذاتالصلة (بمافيذلك ا
المجموعةالسيطرة علىشركةتابع ة،فإن ها ال
يتم إدراج
بيان الدخلالمجمع.
تجةفي
سائر نا
يتم إدراج أيأرباح أو خ
لملكي ة األخرىبينما
غيرالمسيطرة وبنود حقوق ا
وفقاللقيمةالعادلة.
فظب ها
أي استثمار محت
فكو.تتضمن
لشركات ذات األغراض الخاصةبالنيابة عن شركة أال
فة أنشط ة ا
وكما ذكرفي إيضاح ،1يتم م مارسة كا
يس هافي جزر كايمانوقبرص وأيرلندا
التيتمتأس
بياناتالماليةلشركةأالفكووشركات هاالتابعة
ياناتال ماليةالمجمعةال
الب
للسنة
والمملكةالمتحدة وديالوير (الوالياتالمتحدة األمريكية) واإلماراتالعربيةالمتحدة كما هو مدرجفي الجدولالتالي
المنت هةي في 30سبتمبر .2021

االسم

اوسبري المحدودةلتأجير
ثالثة عشر)
الطائرات (
اوسبري المحدودةلتأجير
الطائرات (خ مسة عشر)
اوسبري المحدودةلتأجير
الطائرات (ستة عشر)
اوسبري ال محدودةلتأجير
الطائرات (سبعة عشر)
اوسبري المحدودةلتأجير
الطائرات (ثمانية عشر)
اوسبري المحدودةلتأجير
تسعة عشر)
الطائرات (

بلدالتأسيس

رأسالمال
دوالر أمريكي/
سترليني
يورو/جنيه ا

نشطة
األ

جزر كايمان

 2دوالر أمريكي

شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها من
الباطن.

جزر كايمان

 2دوالر أمريكي

جزر كايمان

 2دوالر أمريكي

جزر كايمان

 2دوالر أمريكي

جزر كايمان

 2دوالر أمريكي

جزر كايمان

 2دوالر أمريكي
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شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها من
الباطن.
شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها من
الباطن.
شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها من
الباطن.
شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها من
الباطن.
شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها من
الباطن.
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(تت مة)
لتقديرات
اسبية الهامة واألحكام وا
ياسات المح
الس
أساس اإلعداد و

(تت مة)
لتجميع
 2.4أساس ا

االسم

رأسالمال
دوالر أمريكي/
يورو/جنيه استرليني

بلدالتأسيس

اوسبري المحدودةلتأجير الطائرات
(واحد وعشرون)
اوسبري المحدودةلتأجير الطائرات
(اثنان وعشرون)
اوسبري المحدودةلتأجير الطائرات
(ثالثة وعشرون)
اوسبري المحدودةلتأجير الطائرات
(أربعة وعشرون)

جزر كايمان

 2دوالر أمريكي

جزر كايمان

 2دوالر أمريكي

جزر كايمان

 2دوالر أمريكي

جزر كايمان

 2دوالر أمريكي

ال منصورية المحدودة

جزر كاي مان

 2دوالر أمريكي

قرطبة المحدودة
فكوقبرصلتأجير الطائرات
اال
المحدودة
فكو ايرلندا (اثنان)لتأجير الطائرات
اال
المحدودة
ثالثة)لتأجير الطائرات
فكو ايرلندا (
اال
المحدودة

جزر كاي مان

 2دوالر أمريكي

قبرص

1,000يورو

أيرلندا

 1دوالر أمريكي

فكو (واحد) ش.ش.و .المحدودة
اال

لندا
أير
اإلماراتالعربية
المتحدة
اإلماراتالعربية
تحدة
الم

فكو ونليمتد
اال
اد هانلتأجير الطائراتفورليمتد

جزر كايمان

إم اس ان 308ليمتد

جزر كايمان

إم اس ان 323ليمتد

جزر كايمان

إم اس ان 338ليمتد

جزر كايمان

شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها
من الباطن.
شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها
من الباطن.
شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها
من الباطن.
شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها
من الباطن.
شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها
من الباطن.
شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها
من الباطن.
شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها
من الباطن.
شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها
من الباطن.
شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها
من الباطن.

 1دوالر أمريكي
شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها
 1,000دوالر أمريكي من الباطن.
شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها
 1,000دوالر أمريكي من الباطن.
شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها
من الباطن.
 100دوالر أمريكي
شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها
من الباطن.
 1دوالر أمريكي

فكو (اثنان) ش.ش.و .المحدودة
اال
ش.ش.و.
يران
لط
ل
)
واحد
(
كو
ف
اال
اإلماراتالعربية
المحدودة
المتحدة
فكولتأجير وتمويل الطائرات
أال
شركة محددة النشاط
أيرلندا
فكو ايرلندا (خمسة)لتأجير الطائرات
اال
المحدودة
لندا
أير
د)
(واح
ئرات
لطا
ا
ير
تأج
سلوىل
اليات
ديالوير ،الو
المحدودة
المتحدة األمريكية
فنطاسلتأجير الطائرات المملكة
المتحدة (واحد) المحدودة
ال مملكةالمتحدة
فنطاسلتأجير الطائرات المملكة
المتحدة (اثنان) المحدودة
ال مملكةالمتحدة
فنطاسلتأجير الطائرات المملكة
ثالثة) المحدودة
المتحدة (
ال مملكةالمتحدة
جزر كايمان

نشط ة
األ

شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها
من الباطن.

 1دوالر أمريكي
شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها
 1,000دوالر أمريكي من الباطن.
شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها
من الباطن.
يني
إسترل
 1جنيه
يني
إسترل
 1جنيه
يني
1جني هإسترل
 50,000دوالر
أمريكي
 50,000دوالر
أمريكي
 50,000دوالر
أمريكي
 50,000دوالر
أمريكي
 50,000دوالر
أمريكي
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شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها
من الباطن.
شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها
من الباطن.
شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها
من الباطن.
شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها
من الباطن.
شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها
من الباطن.
شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها
من الباطن.
شراء الطائرات وتمويل ها وتأجير ها واستئجار ها
من الباطن.

تابعة
لطائرات ش.م.ك.ع.وشركاتهاال
أالفك لتمويلشراءوتأجير ا
و
ركة
ش
ياناتال مالي ةالمجمعة
إيضاحات حولالب
كمافي 30سبتمبر 2021
2

(تت مة)
لتقديرات
اسبية ال هامة واألحكام وا
ياسات ال مح
الس
أساس اإلعداد و

بية الهامة
ياسات المحاس
خص الس
 2.5مل
طائرات ومحركات ومعدات
فاضفي القيمة.
ف ةناقصا االست هالك المتراكم وأي انخ
تكل
تُدرجالطائرات والمحركات والمعداتبال
نتاجيةالمقدرة ك مافي:
تخريدي ة على مدى األعمار اإل
فةناقصاالقيمةال
تكل
تساب االستهالكعلى أساسال
يتم اح





ثناء المعدات المج هزةللمشترين  -طائرات
باست
طائرات ومحركات (
بيرة الحجم)
ك
المعداتالمج هزةللمشترين  -طائرات كبيرةالحجم
يبات
أثاث وترك
معدات مكتبية

صلي)
25سنة(من تاريخالتصنيع األ
12سنة(من تاريخالشراء)
5سنوات
5سنوات

إنبندالطائرات والمحركات والمعدات وأي جزء جوهري مسجل مبدئيايتمإلغاء االعترافبه عندالبيع أوعند عدمتوقع
تسبة
سائر ناتجة عن إلغاء االعترافباألصل (المح
تخدامه أوبيع ه.تدرج أيأرباح أو خ
قبلية من اس
مزايا اقتصادية مست
بيانالدخلالمجمع عندإلغاء االعترافباألصل.
دفتريةلألصل)في
في متحصالتالبيع والقيمةال
فرقبينصا
بال
قبلي،متى كان ذلك مناسبا.
تعديل هابأثرمست
تخريدية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالكللموجودات و
يتم مراجعةالقيمةال
النقد والنقد المعادل
ؤسسات مالية
بحةقصيرة األجللدى م
ؤسساتال مالية وأرصدةالمرا
لنقدالمعادل منالنقد واألرصدةلدى الم
يتكونالنقد وا
صلي ة مدت هاثالثة أشهر أوأقلمن تاريخ اإليداع.
تحقاق أ
ذات فترات اس
لتأجير
عقود ا

موجودات حقاالستخدام

تخدام).يتم قياس
س لالس
افر األصلاألساي
تاريخ بدء دعقالتأجير (أيتاريختو
تسجلالمجموعة موجودات حقاالستخدامفي
يل ها مقابل أي إعادة قياس
يتمتعد
فاض القيمة ،و
سائر انخ
تراكم وخ
ف ة ناقصا أي استهالك م
تخدامبالتكل
موجودات حق االس
باشرة
ف ة موجودات حق االستخداممبلغ مطلوباتالتأجير المسجل والتكاليف المبدئية ال م
تأجير.تتضمنتكل
لمطلوبات ال
تأكدة
مستلمة .مالمتكنالمجموعة م
فزتأجير
دفوعات التأجير التيتمتفي أوقبلتاريخ البدء ،ناقصا أي حوا
المتكبدة وم
تخدام
يتم استهالك موجودات حق االس
تأجير،
مستأجرفي ن هاية مدة عقد ال
لحصولعلى ملكية األصل ال
بشكل معقول من ا
فترةالتأجيرللموجودات أي هما أقصر.تتعرض
قسطالثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر و
المسجلة على أساس ال
نخفاضفيالقيمة.
موجودات حقاالستخداملال

مطلوباتالتأجير

التييتعينسدا دها
قاسةبالقيمةالحاليةلمدفوعاتالتأجير
فيتاريخبدء عقدالتأجير،تسجلالمجمو عة مطلوباتالتأجيرال م
فوعات الثابتةبطبيعت ها) ناقصا أي
فوعات التأجيرمدفوعاتثابتة (بمافي ذلك المد
تأجير.تتضمن مد
على مدى مدة عقد ال
توقعسدا دهابموجب ضمانات
التيتستند إلى مؤشر أوسعر ،اولمبالغالم
تحقةومدفوعاتالتأجيرالمتغيرة
افزتأجير مس
حو
لشراء المؤكد ممارسته من قبل المجموعةبصورة
تخريدية.تتضمنمدفوعاتالتأجير أيضا سعر ممارسةخيار ا
القيمة ال
عقولةومدفوعات غرامات إن هاء مدةعقدالتأجير إذا كانت مدة عقدالتأجيرتعكس ممارسة المجموع ةلخيار اإلن هاء.يتم
م
فترةالتييقعفي ها الحدث أوالشرط
صروفاتفيال
تسجيلمدفوعاتالتأجيرالمتغيرةالتي التستند إلى مؤشر أوسعر كم
الذييستدعي حدوثالسداد.
تخدم المجموعة معدلاالقتراضالمتزايدفيتاريخبدء التأجيرفي حالة
تساب القيمة الحاليةلمدفوعاتالتأجير،تس
عند اح
يتم زيادة مبلغ مطلوباتالتأجيرليعكس
فائدة المتضمنفي عقد التأجيربسهولة.بعدتاريخالبدء،
عدم إ مكانيةتحديد معدلال
دفترية
ضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة ال
فيض ها مقابل قيمةمدفوعاتالتأجير المسددة.باإل
فائدة ويتمتخ
تراكم ال
لمطلوباتالتأجيرفي حال ة وجودتعديل أوتغيرفي مدةالتأجير أوفيمدفوعات التأجير أوفيتقييمخيارلشراء األصل
ساسي.
األ
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2

(تت مة)
لتقديرات
اسبية ال هامة واألحكام وا
ياسات المح
الس
أساس اإلعداد و

تتمة)
بية الهامة (
ياسات المحاس
خص الس
 2.5مل
لتأجير(تت مة)
عقود ا

قود تأجيرالموجودات منخفضةالقيمة
عقودالتأجير قصيرة األجل وع

التيتبلغ
عفاء االعترافبعقودالتأجيرقصيرة األجل على عقودالتأجيرقصيرة األجل (أي عقودالتأجير
تطبقالمجموعة إ
فاء االعترافبعقودتأجير الموجودات
مدت ها  12ش هرا أو أقل منتاريخالبدء والتتض منخيارالشراء) .كماتطبق إع
لتأجير قصيرة األجل
دفوعاتالتأجير لعقود ا
فضة القي م ة.يتم إدراج م
تبر منخ
لتأجيرالتيتع
فضة القيمة على عقود ا
منخ
فترة التأجير.
لى م
قسط الثابت عدى
صروفاتعلى أساسال
فضةالقي مة كم
قود تأجيرالموجودات منخ
وع

المجموعة كمؤجر

ف ها كعقود
يتمتصني
تعلقةبملكية أصل
تحويلكافة المخاطر اولمزايا الم
إن عقودالتأجيرالتي التقوم المجموعةبموجب هاب
غيلي والترتيب له إلى
تش
فاوضبشأن عقدالتأجير ال
لت
باشرة المتكبدة أثناء ا
ضافة التكاليف المبدئية ال م
يتم إ
تأجيرتشغيلي .و
تملة
إليجاراتالمح
تسجل ا
فسأساس إيراداتالتأجير.
مستأجر وتدرج على مدىفترةالتأجيرعلىن
دفتريةلألصلال
القيمةال
تساب ها.
ي فترة اك
كإيراداتف
صصات
لصيانة والمخ
حتياطي ا
ا
عا التأجير.
قيلة ومخصص إدة
صيانةالث
يانة ومخصصال
تياطيالص
تياطيالصيانة والمخصصات اح
يتضمن اح

لصيانة
احتياطي ا

صروفاتالصيانة
مستأجرلقاءاستخدام الطائرة ويتم مقاصته مقابل م
دفوعاتالمسددة منقبلال
تياطيالصيانةالم
يمثل اح
بيان
لصيانة كإيراداتفي
تياطي ا
بقي من اح
يتمتسجيل الرصيدالمت
فيوقتبيعالطائرة،
فعلية عندتكب دها على الطائرة .و
ال
الدخلالمجمع.

قيلة
لصيانة الث
مخصص ا

يش مل ذلك أي
تجهيز ونقل الطائرة إلىمستأجرجديد .و
قيلة المتعلقةب
لصيان ة الث
قيلةتكاليف ا
لصيانة الث
يمثل مخصص ا
يتمتغطيت هافي احتياطي الصيانة الذيتمتحصيله مسبقا .تدرج
التيلم
قيلة
تتعلقبإجراء إصالحاتفيالصيانة الث
تكاليف
قولة.
تقدير ال مبلغبصورة مع
تكبدتكاليف ويمكن
يتم
قيلةعندماترىالمجموعة أنه منالمحتمل أن
لصيانة الث
مخصصات ا

لتأجير
مخصص إعادة ا

ستأجر ما إلى آخر .وتدرج
تج هيز ونقل طائرة من م
تقديرالمجموعةللتكاليفالمتعلقةب
يمثل مخصص إعادةالتأجيرأفضل
دفقاتاالقتصادية
تتراوح مابين سنتين إلى  3سنوات قبل انت هاءعقدالتأجير الحالي عند ماتكون الت
هذه على مدىفترة
قبلية محتملة ويمكن قياس مبلغالمخصصبصورة موثوق من ها.
ال مست
تكاليف االقتراض
تعلق ةبشكلمباشربأصل
يتمرسملةتكاليفاالقتراض إذا كانت م
كبد ها.
صروفات عندت
تسجلتكاليفاالقتراض عموما كم
وتسليم ها علىأساس
صلة
نشاءحتىيتم إتمام الطائرة ذاتال
لرأس مالية مقدما على مدىفترة اإل
دفعات ا
مؤ هل كجزء منال
توقفرسمل ةتكاليفاالقتراض عند إتمامكافة األنشطة
فعليةالمتكبدة عندشراءالطائرة.ت
صروفات ال
فعلية والم
القروضال
قصود من ها.
تخدام الم
ئرة لالس
الجوهريةالضرورية إلعدادالطا
تحويل العمالت األجنبي ة
يانات ال مالية لكل شركةباستخدامتلك العملة
يسية وتقاس البنود المدرجةفي الب
تحدد كل شركةفي المجموعة عملت ها الرئ
السائدفيتاريخالمعاملة.يتم إعادة
يسية
فقالسعر صرف العملة الرئ
يسية.تدرجالمعامالتبالعمالت األجنبية مبدئيا و
الرئ
يانات
بتاريخ الب
يسيةالسائد
فقالسعر صرف العملة الرئ
لنقدية المدرجةبالعمالت األجنبي ة و
تحويلالموجودات اولمطلوبات ا
فةالتاريخية
تكل
فقالل
نقديةالمقاسة و
بيانالدخلالمجمع.يتمتحويلالبنود غيرال
فروقفي
ال ماليةالمجمعة.يتم إدراجكافةال
فقاللقيمة
نقدية المقاسة و
نسبةللبنودغيرال
بل
بعملة أجنبيةباستخدامأسعارالصرفالسائدةفيتواريخ ال معامالتالمبدئية .ا
في تاريختحديد قيمت هاالعادلة.
ويل هاباستخدام أسعارالصرف
يتمتح
العادلةف
يكي)
يتمتحويل موجودات ومطلوباتالمجموعة منالعمل ة الرئيسية (الدوالر األمر
ياناتال ماليةالمجمعة،
كمافيتاريخالب
يتمتحويلبنودبيان
بيانات ال مالية المجمع ة و
تي)وفقالسعر الصرفالسائدفيتاريخ ال
ينار الكوي
إلى عملة العرض (الد
مليات
تجة منتحويل الع
لسنة.يتم إدراجفروقتحويل العمالت األجنبيةالنا
الدخل المجمعوفقا لمتوسطسعر الصرف ل
باشرةضمن اإليرادات الشاملة األخرى.
م
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تت مة)
لتقديرات (
اسبية ال هامة واألحكام وا
ياسات المح
الس
أساس اإلعداد و

تتمة)
بية الهامة (
لمحس
 2.5ملخصالسياسات ا ا
االعتراف باإليرادات
يتم االعترافباإليرادات من العقود مع العمالءعندنقلالسيطرة علىالبضائع أو الخدماتإلى العميلبقيمةتعكسالمقابل
تقديمالخدمات .انت هت المجمو عة إلى إن هاتعمل ك منشأة
لحصول عليهمقابلنقلالبضائع أو
توقعالمجموعة أحقيتاهفي ا
الذيت
يبات إيرادات ها حيث إن هاتسيطربصورة نمطية علىالبضائع أو الخدماتقبلتقديم هاإلى
فس هافي جميعترت
أساسيةت مثل ن
العميل.
يير االعترافالمحددةالتاليةقبل االعترافباإليرادات.
لوفاءبمعا
يجب أيضا ا

بيعالطائرات

فترة الزمنيةالتيتنتقلخالل هاالسيطرةعلى األصل إلىالعميل ويتمذلك
يتم االعترافباإليرادات منبيع الطائراتفيال
تسليمالطائرات.
فة عامة عند
بص
تعلقةببيع الطائرات،تأخذالمجموعةفي اعتب ارهاالتأثيرات ال مترتبة علىالمقابلالمتغير
ألغراضتحديدسعرالمعاملةالم
تحق إلىالعميل (إن وجد).
ووجودبنودتمويل جو هرية اولمقابل غيرالنقدي اولمقابلالمس

()1المقابلالمتغير
لنقدي الواردبالعقد مبلغا متغيرا،تقوم المجموع ةبتقديرقيمة المقابل الذييكون ل هاالحقفي
في حالة إذاتضمن المقابل ا
تقدير المقابلالمتغيرفيبداية العقد وتقييدهحتىيكون منالمحت مل
يتم
لحصولعليه مقابلتحويلالطائرات إلىالعميل.
ا
مبلغ اإليرادات المتراكمة وحتىيتم البت الحقافي عدم التأكد المرتبط
بدر جةكبيرة أاليطرأ أي رد جو هريلإليراداتب
تنصعلى حق اإلرجاع.
ليس لدىالمجموعة أي عقود
بلمقابلالمتغير.
ا
()2بندالتمويل الجوهري
عيار
تنادا إلىالمبررالعمليالوارد ضمن ال م
فعات مقدماقصيرة األجل من عمالئها .واس
تستلمالمجمو عة د
بصورة عا م ة،
بتعديل مبلغ المقابل المتع هدبه مقابل التأثيرات المترتبة علىبند التمويل
قارير المالية  ،15التقوم المجموعة
الدولي للت
الجوهريفي حال ة إذا كانتتتوقعفيبداي ةالعقد أنتبلغالمدة مابينتحويلالطائراتالمتع هدب ها إلى العميلوتاريخقيام
تستلم المجموعة أيدفعاتمقد ما طويلة األجل منالعميل.
عن تلكالطائراتسنة واحدة أوأقل .ال
بالسداد
العميل

قود تأجيرتشغيلي
إيرادات ع

التأجير.
فاقيةعقود
الثابت طبقا الت
تشغيلي على أساسالقسط
يتم االعترافبإيرادات عقودالتأجيرال

تشارات وخدمات
إيراداتاس

تقديمالخدمات.
تشارات والخدمات عند
يتم االعترافبإيرادات االس

إيرادات مرابح ة

فعلي.
بحة علىأساس العائدال
يتم االعترافبإيراداتالمرا
لتقدم العلمي
كويتل
سس ةال
حصة مؤ
فقا للحساب المعدل استنادا إلىقرار أعضاء مجلس
نسبة  % 1و
ؤسس ة الكويتللتقدم العلميب
تحتسب المجموعة حص ة م
إلجباري من ربح
تياطي ا
كافأة أعضاء مجلس اإلدارة واالستقطاع إلى االح
ؤسسة الذيينصعلى أن هيجباستبعاد م
إدارة الم
عند تحديدالحص ة.
السنة
ريبة دعم العمالة الوطنية
ض
فقاللقانون رقم 19لسنة  2000وقراروزير ال مالية رقم 24لسنة 2006
تسب المجموعة ضريبة دعم الع مال ةالوطنية و
تح
بواقع  %2.5من ربحالسنة الخاضعللضريبة.
الزكاة
تطلبات
تساب مصروف الزكاة طبقا لهذه الم
يتم اح
تطلباتالقانون رقم 46لسنة .2006
بقا لم
تسب المجموعة الزكاة ط
تح
بيانالدخل المجمع.
ميله على
تح
و
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(تت مة)
لتقديرات
اسبية ال هامة واألحكام وا
ياسات المح
الس
أساس اإلعداد و

تتمة)
بية الهامة (
ياسات المحاس
خص الس
 2.5مل
لية
انخفاضقيمة الموجوداتغير الما
دفتريةلموجوداتهالتحدد ما إذا كان هناك أي مؤشر على
يانات مالية مجمعةب مراجعةالقيمةال
بتاريخ كلب
تقومالمجموعة
تقديرالمبلغالممكناستردادهل هذا األصل
نخفاضفيالقيمة.فإذا ما ظهر ذلكالمؤشر،يتم
تلكالموجوداتقدتعرضتلال
تقديرالمبلغالممكناسترداده
التي اليمكنفي ها
فاضفيالقيمة (إن وجدت).في الحال ة
سائر االنخ
حتىيمكنتحديدمقدار خ
نتاج النقدالتيينتمي إلي ها هذا األصل .عندمايمكن
ألصلفردي،تقوم المجموعةبتقدير المبلغ الممكن استرداده لوحدة إ
يتمبخالف ذلكتوزيع ها
فردية أو
نتاج النقد ال
تحديد أساس معقولوثابتللتوزيع،توزع الموجودات أيضا على وحدات إ
له أساس معقول وثابتللتوزيع.
التييمكن أنيح د ا
نتاجالنقد و
على أصغر مجمو عة من وحدات إ
ثناء االستخدام ،أي هما أعلى .عندتحديد
إن المبلغ الممكن استرداده هو القيمة العادل ة ناقصا التكاليف حتى البيع أو القيمة أ
نقديةالمستقبليةالمقدرة إلىقيمت هاالحالي ةباستخدام معدل خصميعكستقيي مات
دفقاتال
يتم خصمالت
تخدام،
ثناء االس
القيمة أ
يتم
بيع،
تىال
تعلقةباألصل .عندتحديدالقيمةالعادلة ناقصا التكاليف ح
السوقالحاليةللقيم ة الزمنيةلأل موال والمخاطرالم
ناسب.
ييم م
استخدامنموذجتق
دفتريةلألصل
فضالقيمةال
دفترية،تخ
نتاجنقد)بأقل منقيمتهال
تقديرالمبلغالممكن استرداده ألصل (أو وحدة إ
في حالة
فاضفي القيمةفيبيان الدخل المجمع
يتمتسجيل خسائر االنخ
نتاج النقد) إلى مقدار المبلغ الممكن استرداده له.
(وحدة إ
باشرة.
م
نتاجالنقد) إلىمقدار التقدير
دفتريةلألصل (وحدة إ
نخفاضفيالقيمة الحقا،يتم زيادة القيمةال
سائر اال
في حالة إذاتم رد خ
يتمتحدي دهافي
دفتريةالتي كانل
دفتريةبعدالزيادةتلكالقيمةال
مبلغهالم مكن استردادهبحيث أالتتجاوزالقيمةال
المعدلل
سائر
نتاج النقد)فيالسنوات السابقة .يدرج رد خ
فاضفي قيمة األصل (وحدة إ
حال إلغاء االعترافبخسائر االنخ
باشرةفيبيان الدخلالمجمع.
فاضفيالقيمة م
االنخ
قياس الالحق وإلغاء االعتراف
لية – االعتراف المبدئي وال
األدوات الما
مبدئي
قياس ال
أ) االعتراف وال
بكافة الموجودات ال مالية اولمطلوبات المالية األخرى مبدئيا
يتممبدئيا االعترافبالمدينين عند استحداثها .ويتم االعتراف
ي لألداة.
عندماتصبحالمجموعة طرفافي األحكامالتعاقدة
ئيابالقيمةالعادلة
بخالفالرصيدالمدينالذي اليتضمنبندت مويل جوهري) أوااللتزام ال مالي مبد
يتمقياس األصل المالي (
زائداتكاليفالمعاملةالمتعلقة مباشرةبالحيازة أو اإلصدار –بالنسبةللبند غيرالمقاسبالقي مةالعادلة من خالل األرباح أو
وف لسعرالمعاملة.
ئ قا
يا
لخسائر.يتم قياسالرصيدالمدينالذي اليتضمنبندتمويل جو هريمبد
ا
قياس الالحق
صنيف وال
لت
ب) ا
لية
الموجودات الما
يتم
فأة أوبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .ال
ف ة المط
تكل
يتمقياس األصل ال مالي:بال
عند االعتراف المبدئي،
إعادةتصنيف الموجودات ال ماليةالحقالالعتراف المبدئي ،ما لمتقم المج موعةبتغيير نموذج أعمال ها المختصبإدارة
لبيانات
فترة ا
في هذه الحالة،يعادتصنيفكافة الموجودات ال مالية المتأثرةبالتغييرفي اليوم األول ل
الموجودات ال مالية؛ و
غيرفينموذج األعمال.
ال ماليةالمجمعةالتاليللت
فهبالقيمةالعادلة من خالل األرباح أو
ليين واليتمتصني
لتا
لشرطين ا
في ا
فأةعندمايستو
فةالمط
يتمقياس األصلالماليبالتكل
لخسائر:
ا



نقديةالتعاقدية؛ و
دفقاتال
فاظبالموجوداتلتحصيلالت
تفاظ باألصلضمننموذج أعمالي هدف إلى االحت
أنيتم االح
دفقاتنقديةتمثلمدفوعات أصل المبلغ والربح
أنتؤدي الشروط التعاقديةلألصل الماليفيتواريخ معينة إلىت
قائمفقط.
على أصل المبلغال
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(تت مة)
لتقديرات
اسبية ال هامة واألحكام وا
ياسات المح
الس
أساس اإلعداد و

تتمة)
بية الهامة (
لمحس
ص السياسات ا ا
 2.5ملخ
قياس الالحق (تتمة)
صنيف وال
لت
ب) ا
تتمة)
لية (
الموجودات الما
فقاللقيم ةالعادل ة من خالل
ياس ها و
يتمق
فقاللموضح أعاله،
طفأة و
فةال م
ف هابالتكل
يتمتصني
إنكافةالموجوداتال مالية التي ال
الخسائر.
األرباح أو
طفأة.
فةال م
تكل
ياس هابال
التييتم ق
دينين
نقدالمعادل والم
نقد اول
تتضمنالموجوداتال ماليةللمج موع ةال

لخسائر
قياس الالحق واألرباح أو ا
لية  -ال
ال موجودات الما




صافي األرباح
يتم االعترافب
موجودات مالية مدرجةبالقيم ة يتم قياس هذه الموجوداتالحقابالقيمة العادلة .و
سائربمافي ذلك أي إيراداتتمويل أو إيراداتتوزيعاتأرباحفيبيان
والخ
العادلة من خالل األرباح أو
الدخلالمجمع.
لخسائر
ا
فة المطفأةباستخدام طريقة معدل الربح
تكل
فة يتم قياس هذه الموجوداتالحقابال
تكل
موجودات مالي ة مدرجةبال
يتم االعتراف
سائر انخفاضالقي مة .و
فةالمطفأة مقابل خ
تكل
فيضال
يتمتخ
فعلي .و
ال
فأة
المط
فاض القيمة
سائرتحويل العمالت األجنبية وانخ
بإيرادات التمويل ،وأرباح وخ
تجة من إلغاء
سائر نا
ضمنبيان الدخل المجمع .كماتدرج أي أرباح أو خ
بيانالدخلالمجمع.
االعتراففي

لوبات المالية
المط
فعلي.
فأةباستخدام طريقة معدل الربحال
فةال مط
تكل
يتمالحقاقياسكافةالمطلوباتالماليةبال
يناتالضمان اولمطلوبات األخرى.
ؤسسات ماليةوتأم
تحق إلى م
تتضمنالمطلوباتال ماليةللمج موعةالمس

القياس الالحق

ف ها كمايلي:
ستندالقياس الالحقللمطلوبات ال مالية إلىتصني
ي

مطلوبات أخرى

تير من
تسلم هاسواءصدرتب هافوا
دفعفيالمستقبللقاءبضاعة أو خدماتتم
تسجيلالمطلوبات األخرى عنمبالغست
يتم
قبلالمورد أولمتصدر.
ج) إلغاءاالعتراف

لية
الموجودات الما

ماثلةحسبماينطبقعليه
يتم االعترافباألصلالمالي (أو جزء من األصلال مالي أو جزء من مج موعة موجودات مالية م
ال
ذلك) عندما:



نقدي ة من األصل؛ أو
دفقاتال
ستالمالت
تنت هيالحقوقفي ا
دفقات النقدية
فعالت
تحمل التزامابد
نقدية من األصل أوت
دفقات ال
ستالمالت
تحويلحقوق هافي ا
عندماتقومالمجموعةب
تحويل
دفع" ،وإما (أ)تقومالمج موعةب
قبض وال
مستلمةبالكامل دونتأخير مادي إلى طرف آخربموجبترتيب "ال
ال
بكافةالمخاطر والمزاياال هامة
فاظ
تحويل أو االحت
فةالمخاطر والمزاياال هامةلألصل أو (ب)لمتقمالمجموعةب
كا
فقدتالسيطرة على هذا األصل.
لألصل ولكن ها

دفع"،
نقدية من األصل أوتقومبالدخولفيترتيب "القبض وال
دفقاتال
قوق هافياستالمالت
تحويل ح
عندماتقومالمجموعةب
تقمالمجموعةبتحويل
فاظ .وإذالم
فظب مخاطر ومزاياالملكية وإلى أي مدىذلك االحت
ييملما إذا ما زالتتحت
تقومبإجراءتق
لسيطرة على األصل،تستمر المجموعةفيتسجيل األصل المحول
فقد ا
كافة المخاطروال مزايالألصل ولمت
فاظب
أو االحت
يتمقياس األصل
صل ة .و
تسجلالمجموعة أيضاااللتزام ذيال
بمقدار استمرا رهافيالسيطرة على األصل.في هذهالحالة،
فظب هاالمجموعة.
تيتحت
المحول وااللتزامالمرتبطبهعلى أساسيعكسالحقوق وااللتزا مات ال
صليةلألصل أوالحداألقصى
فترية األ
يتمقياساست مرارالمشاركة الذييأخذشكل ض مان على األصل المحولبالقيم ةالد
للمقابلالذييتعين علىالمجموعةسداده ،أي هماأقل.
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(تت مة)
اسبية ال هامة واألحكام والتقديرات
ياسات المح
الس
أساس اإلعداد و

تتمة)
بية الهامة (
ياسات المحاس
 2.5ملخصالس
تتمة)
ج) إلغاءاالعتراف (

لية
لوبات الما
المط

يتم اإلعفاء من االلتزامالمرتبطبالمطلوبات أوإلغاؤه أو انت هاءسريان ه.
يتم االعترافبالتزام مالي عند ما
ال
فةبشكل كبير ،أوبتعديلشروطااللتزامالماليالحالي
ختل
فسالمقرضبشروط م
عنداستبدالالتزام مالي حاليبآخر منن
فرق في
تعديل كإلغاء اعترافب االلتزام األصلي واعترافبالتزامجديد ،ويدرجال
تبديل أوال
يتم معامل ة هذاال
بشك ل جوهري،
بيانالدخلالمجمع.
صلةفي
دفترية ذاتال
القيمةال
د) المقاصة
في المبلغفيبيان المركز المالي المجمعفقط عندما
تتم المقاصةبين الموجودات ال مالية والمطلوبات ال مالية ويدرج صا
صافي أوتحقيق
يكونلدىالمجموعة حققانوني ملزم حاليابمقاص ة المبالغوتنويال مجموعة سداد المبالغعلى أساسال
األصلوتسوي ة االلتزامفي آن واحد.
لية
انخفاضقيم ة الموجودات ال ما

نقد والنقدالمعادل والمدينين
توقعةلل
تحديدخسائر االئتمانال م

بع
توقعة .وبالتالي ،التقومالمجموعةبتت
تسابخسائر االئتمانال م
نسبةللمدينين،تطبقالمجموع ةالطريقةالمبسط ةفي اح
بل
ا
توقعة على مدى
التغيراتفي مخاطر االئت مان،ولكنبدال من ذلكتسجل مخصصخسائراستنادا إلىخسائر االئتمانال م
فوفة مخصصاتتستند إلى خبرت ها السابق ة
نشاء مص
يانات مالية مجمعة .قامت المجموعةبإ
عمر األداةفيتاريخ كلب
ئ االقتصادية.
لق ةبالمدينين والبية
لمتع
بلي ة ا
بخسائر االئتمانالمعدلةمقابلالعواملالمستق
تبر
تعتبر المجموعة األصلال مالي متعثرافي حالةالتأخرفيسدادالمدفوعاتالتعاقديةلمدة 365يوما .ومع ذلك،قدتع
المجموعة أيضافيبعض الحاالت األصل المالي متعثرا عندماتشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى عدم احت مالية
يتمشطب
فظب ها منقبلالمجموعة.
استالم المج موعةللمبالغالتعاقديةالقائمةبالكاملقبل مراعاة أيتعزيزات ائت مانية محت
نقديةالتعاقدية.
دفقاتال
قول باستردادالت
توقع مع
األصلالماليعندما اليكون هناك
توقع
فضة والت
توقعةللنقد والنقد المعادلحيثتعتبر هذه مرتبطةبمخاطر منخ
سائر االئتمان ال م
التحدد المجموعة خ
المجمو عةتكبدأي خسائر ائتمانية عن هذه األدوات.
قيمة العادلة
ال
لقيمةالعادلة هيالسعر المستلم منبيع أصل ما أوالمدفوعلنقلالتزام مافي معامل ة منظمةبينالمشاركينفيالسوق
إن ا
فتراض حدوث معاملةبيع األصل أوتحويل االلتزامفي أي منالحاالت
قياس.يستندقياسالقيمةالعادلةعلى ا
فيتاريخال
التالية:
يسي لألصل أوااللتزام ،أو
 فيالسوق الرئ
كثر م الء ةم لألصل أوااللتزام.
ي فيالسوق األ
ئيسي ،أ
 في غيرالسوق الر
ئيسي أوالسوق األكثر مالء مة.
كون بإمكانالمجموعةالوصول إلىالسوقالر
يجب أني
تخدام ها عند
يتم قياس القيمة العادلةلألصل أوااللتزامباستخداماالفتراضاتالتي من الممكنللمشاركينفيالسوق اس
عير األصل أوااللتزام ،معافتراض أنالمشاركينفيالسوقسوفيعملونلمصالح هماالقتصادية.يراعيقياسالقيمة
تس
أفضل
نتاجمزايااقتصادية من خالل استخدام األصلبأعلى و
العادلةلألصلغير ال ماليقدرةالمشاركفيالسوق على إ
أفضل مستوىله.
تخدم األصلبأعلى و
مستوى له ،أو من خاللبيعه إلى مشارك آخرفيالسوق منالمحتمل أنيس
فر ل هابياناتكافية لقياس القيم ة العادلة ،معتحقيق أقصى
التييتو
تخدم المجموعة أساليبتقييم مالئمةللظروف و
تس
لملحوظة.
صلة والحد مناستخدامالمدخالت غير ا
استخدامللمدخالتالملحوظة ذاتال
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(تت مة)
لتقديرات
اسبية ال هامة واألحكام وا
ياسات المح
الس
أساس اإلعداد و

تتمة)
بية الهامة (
ياسات المحاس
خص الس
 2.5مل
فين
مكافأة نهاية الخدمةللموظ
مكافأةيستند إلىالراتبالنهائي وطول مدةالخدمة
تحقاق هذهال
في ها .إناس
فة موظ
تقدمالمجموعة مكافأةن هايةالخدمةلكا
صروفات
تسجيل ها كم
توقعة ل هذه المكافآتيتم
فين ،ويخضع إلىإتمامفترة خدمة معينة كحدأدنى .إن التكاليف ال م
للموظ
تحقة على مدىفترةالخدمة.
مس
للتأمينات
ؤسسة العامة
دفع مساهمات إلى الم
في ها الكويتيين،تقوم المجوع ة أيضاب
نسبة لموظ
بل
ضافة إلى ذلك وا
باإل
صروفات
تسجل كم
التي
تلكالمساهمات
فين .إنالتزاماتالمجموعة محددةب
نسبة من رواتبالموظ
تسبة ك
االجتماعيةالمح
تحقاق ها.
عند اس
لتقديرات واالفتراضات الهامة
 2.6األحكام وا
افتراضاتتؤثر علىالمبلغالمدرج
تقديرات و
تطلب من اإلدارة وضع أحكام و
ياناتالماليةالمجمعةللمجموعةي
إن إعداد الب
تملة .إن عدمالتأكد
رفقةواإلفصاح عنالمطلوباتالمح
إلفصاحاتال م
لإليراداتوال مصروفات وال موجودات اولمطلوبات وا
دفتريةللموجودات أوالمطلوبات
تقديراتقديؤدي إلىنتائجقدتتطلب إجراءتعديل مادي علىالقيم ةال
مناالفتراضات اول
سياساتالمحاسبي ةللمجموعة،قامت اإلدارةباتخاذ األحكامواالفتراضات
قبلية.في إطارتطبيقال
فتراتالمست
المتأثرةفيال
التي
بتاريخ البيانات ال مالية المجمعة و
تقديرات
يسية األخرى لعدمالتأكد من ال
قبلية والرئ
لتيتتعلقبالمصادر المست
التالية ا
دفتريةللموجودات والمطلوبات خاللالسنة ال مالية
تسببفي إجراءتعديل مادي على القيم ة ال
ترتبطبمخاطر جوهري ةت
الالحقة.
قبلي ةنتيج ةالظروف الناتجة خارجنطاقسيطرةالمجموع ة
غيرالظروفواالفتراضاتالحالية حولالتطوراتالمست
قدتت
ياناتال مالية
المسجلةفيالب
كثر جوهرية علىالمبالغ
وتنعكس هذهالتغيراتفياالفتراضات عند حدوث ها.فيمايليالبنود األ
صلة.
تقديرات ذاتال
رة فيمايتعلقباألحكام  /ال
التيترتبطبها أحكام و/أوتقديرا ت جوهريةمتخذة من قبل اإلدا
المجمعة و
األحكام

لية
نيف الموجودات الما
تص

فاظبالموجودات من خالله وتقييم
يتم االحت
ييمنموذج األعمالالذي
تق
تنادا إلى
تحددالمجموع ةتصنيفالموجوداتال مالية اس
لشروطالتعاقدية لألصلال ماليتمثل مدفوعات أصلالمبلغ والربحفقط.
ما إذا كانت ا

استهالك الطائرات والمحركات والمعدات

مقصود من
تخريديةللطائرات والمحركات والمعدات على أساس االستخدام ال
قيم ال
نتاجية وال
تحدد اإلدارة األعمار اإل
لتلك الموجودات .ويمكن أنتؤدي التغيرات الالحقةفي الظروف مثل التطورات
الموجودات واألعماراالقتصادي ة
فعلية عن
تخريدية ال
نتاجية أو القيم ال
غير األع مار اإل
صلة إلىت
نولوجية أو االستخدام المستقبليللموجودات ذات ال
التك
تقديراتالمبدئية.
ال

لتخريديةللطائرات والمحركات والمعدات
قيمة ا
ال

لي ة مجمعة.تحصل اإلدارة علىتقيي مات
يانات ما
تخريديةالمستخدمةفيتاريخ كلب
تقرر اإلدارةبشأن مدى مالءمةالقيمةال
قيمالتخريدية سنويا.على أساس
ييمالمتعارفعلي هاألسطول طائرات اه لتحديدال
شور استنادا إلىبعضأساليبالتق
تقلة من ة
مس
قابلةللتحققفي معامالتالسوق
ياسة خصم هذه التقييمات حيث إن ها الترى أن هذهالمبالغستكون
بع اإلدارةس
فظي،تت
تح
تقديراتالمبدئية .استنادا إلىالممارسة المذكورة أعاله،
فعلية عنال
تخريديةال
قيمال
توحة.نتيج ةلذلك،يمكن أنتختلفال
ف
الم
ثناء المعدات المج هزة للمشترين  -الطائرات
لشراء (اإلجمالي)باست
تخريديةتقريبابنسبة  %15منسعر ا
تقدر القيمة ال
تخريدية.
التليس ل هاقيمة
بيرة الحجم وي
ك
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لتقديرات(تت مة)
اسبية ال هامة واألحكام وا
ياسات المح
الس
أساس اإلعداد و

تتمة)
لتقديرات واالفتراضات الهام ة (
 2.6األحكام وا
(تت مة)
األحكام

ستأجر
لتي تتضمنخيارات التجديد واإلنهاء  -المجموعة كم
لتأجير ا
تحديد مدة عقود ا

شمل هاخيارت مديدعقد
ضافةإلى أيفتراتي
قابلةلإللغاءباإل
تعتبرالمجموعة مدة عقدالتأجير هي مدة عقدالتأجيرغيرال
شمل هاخيار إن هاء عقدالتأجير إذا كان من غير
يتم ممارسته أو أيفتراتي
عقول ة أنهس
التأجير إذا كان منالمؤكدبصورة م
قولة ممارسته .
المؤكدبصورة مع
عقولة ممارس ةخيارتجديد أم إن هاء عقدالتأجير .أي أن ها
ييم ما إذا كان منالمؤكدبصورة م
تطبق المجموعة أحكامفيتق
تأجير،تعيد
عد تاريخبدايةال
فزا اقتصاديالممارسة خيارالتجديد أو اإلن هاء .وب
صلةالتيتحقق حا
عي كافةالعوامل ذاتال
ترا
غير ج وهريفي الظروفيقع ضمن نطاق سيطرة المجموعة
ييم مدة عقدالتأجير إذا كان هناك حدث أوت
المجموعةتق
ينات جوهرية على العقارات
التجديد أواإلن هاء (مثل إجراءتحس
ويؤثر على قدرت ها على ممارسة أو عدم ممارسةخيار
ستأجر).
تأجرة أتخصيص جوهريلألصل الم
المس و
لتقديرات
لتأكد من ا
عدم ا
ياناتال مالية
بتاريخالب
تقديرات
لعدالتأكد منال
يسي ة األخرى م
قبلية والرئ
التيتتعلقبالمصادرالمست
يسية
نإ االفتراضات الرئ
دفتريةللموجودات اولمطلوبات خالل
تسببفي إجراءتعديل مادي علىالقيمةال
التيترتبطبمخاطر جوهريةت
المجمعة و
تستندالمجموعة
ياناتال مالي ة ذاتالصلة أدناه.
فردية حولبنود الب
السنة المالية الالحقةيتمتوضيح ها أيضافي اإليضاحات ال
بيانات ال مالية المجمعة .ومع ذلك قدتتغير الظروف
تقديرات ها إلى المؤشرات المتاحة عند إعداد ال
فيافتراضات ها و
تجة خارج نطاق سيطرة
لنا
لسوق أو الظروف ا
قبلية نظراللتغيراتفي ا
واالفتراضات الحالية حول التطورات المست
ف االفتراضات عند حدوث ها.
المجموعة.تنعكس هذهالتغيراتي

انخفاضقيمة الطائرات وال محركات والمعدات

ياناتال ماليةالمجمعة.تقوم اإلدارة
ثير جوهريعلىالمبالغالمسجل ةفيالب
فاضفيقيمةالطائراتقديكونلهتأ
إن االنخ
دفترية قد اليمكن
شير األحداث أو التغيراتفي الظروف إلى أن القيمة ال
فاضفي قيمة الطائرات عندمات
ييم االنخ
بتق
استردا دها.
فاضفيالقيمة مايلي:
تبرضرورية والتييمكن أنتؤدي إلى مراجعة االنخ
تتضمنالعواملالتيتع




توقع مع مرورالوقت أواالستخدامالعادي.
تخطى ما هو م
سوقيةبماي
فاض الجوهريفيالقيمةال
االنخ
نولوجيا والبيئات الرقابية.
التغيرات الجوهريةفي عالمالتك
شيرإلى أن األداء االقتصادي لألصل أصبح أو سوفيصبح أسوأ م ما هومتوقع.
تقارير الداخليةي
دليل منال

قيلةللطائرات
لصيانةلاث
صصات ا
مخ

يسيةفيالطائرات مثلالمحركات واألجزاء
بإصالح/استبدال األجزاء الرئ
تعلقة
لصيانة والتكاليفالم
تقدر اإلدارةتكاليف ا
تساب هذه التكاليف عدة
لجديدة .وتتضمن عملية اح
تشغيلي ا
فاقيات عقودالتأجيرال
التيل ها أعمارافتراضية محددةوفقا الت
افتراضات مثل:
عوامل و




توقعللطائرة ،و
االستخدامالم
فةالصيانة و
تكل
تسليمتلك
يتمفي ه
بقيللمحركات /األجزاءالتي ل ها أعمارافتراضية محددةفي الوقت الذي
العمراالفتراضي المت
مستأجرينالجدد.
الطائرات إلى ال

لتكلفة المطفأة
لي ة المدرجة با
انخفاضقيمة الموجودات ال ما

توقعة.
سائر ال م
عثر ومعدالت الخ
فاض قيمة الموجودات ال مالية إلىاالفتراضات حول مخاطر الت
تستند مخصصات انخ
تنادا
فاض القيمة اس
تساب انخ
تيار المدخالت المستخدمةفي اح
فتراضات واخ
تستخدم المجموع ة األحكام عند اتخاذ هذه اال
يانات مالية مج معة.
توقعةفين هايةفترة كلب
تقديراتال م
لسابقللمجموعة وظروفالسوقالحالية وال
إلىالتاريخ ا
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 3خسارة السهماألساسية والمخففة
لسنة على المتوسط المرجحلعدد األس هم العادية
فة عن طريققسمة خسارة ا
ف
تساب خسارة السهم األساسي ة والمخ
يتم اح
القائمة خاللالسنة كمايلي:
2021

تي)
ينار كوي
خسارةالسنة (د

)(23,777,392

المتوسطالمرجحلعدداألس همالعاديةs

952,093,482

سية والمخففة
خسارةالسهماألسا

)(24.97فلس

2020

)(9,788,492

───────────

───────────

───────────

───────────

═══════════

═══════════

952,093,482

فلس
)(10.28

ثلة.
فة متما
ف
ألساسية والمخ
بحيةالس هم ا
ئمة ف إن ر
فةقا ،
ف
نظرالعدم وجود أدوات مخ
4

طائرات ومحركات و معدات

تكلفة
ال
في  1أكتوبر 2020
إضافات
فعات رأسمالية مقدما
التحويل من د
(إيضاح )5
استبعادات
تعديلتحويل عمالت أجنبية
سبتمبر 2021
في 30
فاضالقي مة
االستهالك وانخ
في  1أكتوبر 2020
للسنة
االستهالكالمحمل
فاضقيمة طائرات
خسائر انخ
ومحركات ومعدات
استبعاد
تعديلتحويل عمالت أجنبية
سبتمبر 2021
في 30
قيمة الدفترية
صافي ال
سبتمبر 2021
في 30

طائرات
ومحركات
دينار كويتي

أثاث
وتركيبات
دينار كويتي

معدات
مكتبي ة
دينار كويتي

المج موع
دينار كويتي

1,444,253,747
91,567,144

336,291
-

178,207
-

1,444,768,245
91,567,144

45,180,737
)(85,191,697
)(21,457,484

)(4,996

)(2,648

45,180,737
)(85,191,697
)(21,465,128

───────────

───────────

331,295

1,474,352,447

───────────

175,559

───────────

1,474,859,301

───────────

───────────

───────────

───────────

283,166,533
50,519,481

335,253
441

155,103
7,191

283,656,889
50,527,113

17,309,593
)(22,350,730
)(4,375,244

)(4,983

)(2,322

17,309,593
)(22,350,730
)(4,382,549

───────────

324,269,633

───────────

───────────

───────────

330,711

159,972

324,760,316

───────────

───────────

───────────

───────────

1,150,082,814

584

15,587

1,150,098,985

═══════════

═══════════
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طائرات و محركات ومعدات(تت مة)

فة
تكل
ال
في  1أكتوبر 2019
إضافات
التحويل مندفعاترأس ماليةمقدما
(إيضاح )5
استبعادات
تعديلتحويل عمالت أجنبية
سبتمبر 2020
في 30
فاضالقيمة
االستهالك وانخ
في  1أكتوبر 2019
سن ة
االستهالكالمحمل لل
فاضقيمة طائرات
خسائر انخ
ومحركات ومعدات
استبعاد
تعديلتحويل عمالت أجنبية

أثاث
وتركيبات
يتي
دينار كو

معدات
مكتبية
دينار كويتي

طائرات
ومحركات
يتي
دينار كو
1,098,653,125
134,489,071

332,986
951

164,431
12,613

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

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

2,354

1,163

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

───────────

───────────

────────────

1,444,253,747

336,291

178,207

المجموع
يتي
دينار كو

────────────

1,444,768,245

────────────

───────────

───────────

────────────

222,310,954
48,025,069

313,443
19,571

128,655
25,507

222,753,052
48,070,147

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

2,239

941

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

───────────

───────────

────────────

335,253

155,103

283,656,889

────────────

في 30سبتمبر 2020

283,166,533

دفترية
فيالقيمةال
صا
في 30سبتمبر 2020

────────────

───────────

───────────

────────────

1,161,087,214

1,038

23,104

1,161,111,356

════════════

═══════════

═══════════

════════════

يتي) مقابل
ينار كو
يتي ( 968,595,576 :2020د
تم رهن الطائراتبقي مةدفترية ق درها 1,119,880,500دينار كو
تسجيلالملكيةالقانونية هال باسمالمقرضين (إيضاح .)10
يالتتمويلوتم
تس ه
تي (:2020
ينار كوي
تسجيل ربحبمبلغ  172,937د
خاللالسنة المنت هيةفي 30سبتمبر  ،2021قامت المج موعةب
تي)ناتج منبيع عدة طائرات.
ينار كوي
 1,430,140د
فاض قيمةبمبلغ  17,309,593دينار
تسجيل خسائر انخ
خاللالسن ة المنتهيةفي  30سبتمبر  ،2021قامت المجموعةب
دفترية لبعض الطائرات إلى المبلغ الممكن استرداده.تم
فيض القيم ة ال
تخ
تي) ل
ينار كوي
يتي ( 21,830,746 :2020د
كو
ثناءاالستخدام أي ه ما أعلى.
تحديد ال مبلغالممكن استرداده استنادا إلىالقيمةالعادلةناقصا التكاليف حتى البيع والقيمة أ
قارير
تقاريرتقييم خارجية.تتضمنت
التيتطبق ها اإلدارةبواسطة
تستندالقي مة العادلةناقصاالتكاليفحتىالبيع إلىالنماذج
تبارالطرازوتاريختصنيع كل طائرة.
ييم الخارجية قيمةالطائرات خاللالسنةالحالية ،آخذافي االع
التق
تخريديةلكل طائرة.
نقدية ال مستقبليةإليجارات عقودالتأجير والقيمةال
فقاتال
للتد
ثناء االستخدامالقي مة الحالية
تمثل القيمة أ
نسبة .%5
فقاتالنقديةب
التد
يتم خصم
و
لتغيراتفي االفتراضات
حساسي ةل
قيمأثناءاالستخدام وال
مستخدمةفي حسابات ال ة
رئيسية ال
تراضات ال
االف



التخريدية
قبلي ة إليجارات عقودالتأجير والقيمة
نقديةالمست
دفقاتال
الت
معدلالخصم

التخريدية
قوالتأجير والقيم ة
قبليةإليجارات عد
نقديةالمست
دفقاتال
الت

تالم ها من مستأجري الطائراتبواسطة
توقع اس
بلية إليجارات عقود التأجيرالتي من الم
نقدية المستق
دفقات ال
يتمتحديد الت
قبلية
نقدية المست
دفقات ال
تقدير الت
يتم
يالت الحقة على عقودالتأجير).
تبار أيتعد
فاقياتالتأجير الموقعة (آخذافي االع
ات
فصح عنهفي
سبيللمجموعة والم
لتخريدي ة استنادا إلىنسبة  %15منسعر شراء الطائرات طبقا للتقدير المحا
للقيمة ا
إيضاح .2.6
25
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4

(تت مة)
طائرات ومحركات ومعدات
تتمة)
لتغيراتفي االفتراضات (
حساسيةل
قيمأثناءاالستخدام وال
ف احتساب ال ة
مستخدمةي
رئيسية ال
تراضات ال
االف

معدالتالخصم

تسابالمتوسط
فة رأسالمال .إن اح
تكل
تحدد منالمتوسطالمرجحل
تساب معدالتالخصمإلى ظروفالمج موعة وت
ستند اح
ي
توقععلى
عائد الم
فة حقوقالملكي ة من ال
تكل
تساب
يتم اح
فة رأس الماليراعي كل من الدين وحقوق ال ملكية.
تكل
المرجح ل
التيتلتزمالمج موع ةبسدا دها.
بحا و
التيتحمل ر
فة الدين علىالقروض
تكل
االستثمار منقبل مستثمري المجموع ة .وتعت مد
ياناتالسوقالمتاحة
التييتمتقييم ها دوريااستنادا إلىب
فردية و
يتاال
يتم إدراج مخاطرالقطاعات من خاللتطبيق عواملب
و
علنا.
تراضات
لتغيراتفي االف
حساسيةل
ال
دفترية
لتي قدتؤدي إلى أنتتجاوز القيمة ال
يسية ا
ييم التغيراتفياالفتراضات الرئ
أجرت اإلدارةتحليلالحساسية لتق
تلخيصذلك أدناه:
يتم
في .و
نخفاض إضا
بالتاليتؤديإلى ا
للطائرات والمحركات والمعداتمبلغ هاالممكن استرداده ،و
نخفاض إيجار عقدالتأجيرالش هريبنسبة .%5
 ا
نسبة .%5
تخريديةللطائراتب
فاضالقيمة ال
 انخ
قط أساسية.
تفاع معدلالخصمبمقدار 25ن ة
 ار
ألخرى ثابتة.
فاظ علىكافةاالفتراضات ا
ي في دأحاالفتراضات ،معالح
الحساسيةالمذكورة أعالهإلى التغر
يالت
تند تحل
تس
 5دفعات رأسمالية مقدما
في  1أكتوبر
ضافية
مدفوعات إ
التحويل إلى طائرات ومحركات ومعدات (إيضاح )4
التحويل إلى مدينين
تعديلتحويل عمالت أجنبية

2021
دينار كويتي

2020
يتي
دينار كو

162,874,986
1,557,001
)(45,180,737
)(2,419,857

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

───────────

───────────

═══════════

═══════════

116,831,393

162,874,986

دفوعات المرحلية المسددة مقابل شراء الطائرات والمحركات .إنااللتزام المتعلقبهذا
لرأس مالية مقد ما الم
دفعات ا
تمثل ال
فصح عنهفي اإليضاح .15
الشأن م
6

مدينون

ير وصيانة
قود تأج
مدينو ع
توقع ة
ناقصا :مخصص خسائر االئتمانال م

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

43,352,851
)(34,187,319

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

───────────

9,165,532
1,633,602
1,281,756
3,236,700

أرصدة مستحقة من جهةتصنيع
فعات مقد ما
فوعات مقدما ود
مد
مدينون آخرون

26

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

───────────

───────────

═══════════

═══════════

15,317,590
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تتمة)
مدينون (

لصيانة:
تأجير وا
يني عقودال
توقعة لمد
فيميلي الحركةفي مخصص خسائر االئتمانال م
ا
2021
دينار كويتي

في  1أكتوبر
مخصص خسائر االئتمانللمدينين خالل السن ة
تعديلتحويل عمالت أجنبية

21,646,630
12,894,271
)(353,582

في 30سبتمبر

2020
يتي
دينار كو
10,438,926
11,120,812
86,892

───────────

───────────

═══════════

═══════════

34,187,319

21,646,630

متاإلفصاح عنالمعلومات حولالتعرضل مخاطر االئت مانض من إيضاح .21.1
 7النقد والنقد المعادل
نقدية المجمع مايلي:
دفقاتال
بيان الت
نقدالمعادلالمتضمنفي
نقد وال
يتضمن ال

ؤسسات مالية
نقد وأرصدةلدى م
قل من تاريخ اإليداع)
صيرة األجل (3أش هر أو أ
مرابحاتق
نقدالمعادل
النقد اول

2021
دينار كويتي

2020
يتي
دينار كو

32,150,621
9,942,999

27,853,416
11,878,811

───────────

───────────

═══════════

═══════════

42,093,620

39,732,227

تتراوح مابين
نسبة
فقات قصيرة األجلفي معامالت سلع دوليةتحقق معدل ربحب
تمثل المرابحات قصيرة األجل ص
 %0.08إلى %0.45سنويا ( %0.08 :2020إلى %2.45سنويا).
 8رأس المال وعالوة إصدار األسهم
رأس المال
لمدفوعبالكامل كمافي 30سبتمبر  2021من عدد  952,093,482سهم عادي
يتكون رأسالمال المصرحبه والمصدر وا
فلسللسهم مدفوعنقدا وكأس هم منحة.
بقيمة 100
( 952,093,482 :2020سهم عادي)
عالوة إصدار أسهم
يستمتاحةللتوزيع.
إن عالوة إصداراألس هم ل
حتياطي اإلجباري
 9اال
لشركة األم،يتم استقطاعنسبة  %10كحدأدنى من ربحالسنةقبل
تأسيس والنظاماألساسيل
لشركات وعقدال
فقالقانون ا
و
تياطي
ؤسس ة الكويتللتقدم العلمي وضريبة دعم الع مالة الوطنية والزكاة إلى االح
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وحصة م
تياطي
لشركة األم أنتقرر وقف هذا االستقطاع عندمايتجاوز رصيد االح
اإلجباري.يجوزللجمعية الع موميةالسنوي ة ل
يتم إجراء أياستقطاع خالل السنةنظ ار لتكبد خسائر.
اإلجبارينسبة  %50من رأسالمالالمصدر.لم
نسبةتصل إلى  %5من رأس ال مالالمدفوعفي
سائر أوتوزيعأرباحب
اليجوز استخدام االحتياطي إالفيمبادلة الخ
يتم رد أي
ابلةللتوزيع .و
السنواتالتي اليسمحفي ها الربحبسدادتوزيعات هذه األرباحبسبب عدم وجود االحتياطيات الق
تياطي عندماتسمح األرباحفيالسنوات التاليةبذلك ،مالميتجاوز االحتياطينسبة  %50من رأس
مبالغ مخصوم ة من االح
المالالمصدر.
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لية
سسات ما
مستحقإلى مؤ
 10ال

ؤسسات مالي ة –تمويلمقابل طائرات
تحق إلى م
رصيدمس
يالتتمويلغير مض مونة
تسه

2021
دينار كويتي

2020
يتي
دينار كو

715,898,892
182,422,126

635,625,244
307,577,735

──────────

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

898,321,018
)(8,788,424

ناقصا:أتعابترتيباتتمويل مؤجلة

889,532,594

943,202,979
)(9,151,205
934,051,774

رتيبات تمويل مضمونة
لتزامبموجبت
ا
فاقيات إلى جانبالقيمة الحاليةللمدفوعات:
قبليةبموجبات
ألدنى منالمدفوعاتالمست
فيمايليالحد ا
2021
القي مة الحالية
الحد األدنى من
للمدفوعات
المدفوعات
دينار كويتي
دينار كويتي

خاللسنة واحدة
بعدسنة واحدة ولكنليس أكثر من خمسسنوات
بعد 5سنوات

146,891,554
520,958,436
178,089,119

فوعات
إجمالي الحد األدنى من ال مد
ناقصا :مبالغتمثل رسومتمويل

)(130,040,217

فوعات
القيمة الحاليةللحد األدنى من ال مد

──────────
─
845,939,109
──────────
─715,898,892
══════════
═

118,253,344
448,013,417
149,632,131

──────────
─
715,898,892

-

──────────
─715,898,892

══════════
═

الحد األدنى من
المدفوعات
يتي
دينار كو

2020

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

──────────
─
743,725,011

)(108,099,767

──────────
─635,625,244

══════════
═

كفولةبضمانلقاءالطائرات (إيضاح  )4ويتم إدراج هابالدوالر األمريكي.
يالتالتمويل م
تس ه
فة
إن كا

القيمةالحالية
للمدفوعات
يتي
دينار كو
73,481,101
387,183,613
174,960,530

──────────
─
635,625,244

-

──────────
─
635,625,244
══════════
═

تجة من أنشطة التمويل:
فيمايليالتغيراتفيالمطلوباتالنا
 1أكتوبر
2020
دينار كويتي

ؤسسات
تحق إلى م
المس
مالية –باإلجمالي
لوبات من
إجمالي المط
أنشطة التمويل

دفقاتنقدية
ت
صادرة
دينار كويتي

دفقاتنقدية
ت
واردة
دينار كويتي

943,202,979

130,390,540

──────────

──────────

943,202,979

130,390,540

══════════

 1أكتوبر
2019
يتي
دينار كو

ؤسسات
تحقإلى م
المس
مالية –باإلجمالي

796,236,783

إجماليالمطلوبات من
أنشطةالتمويل

796,236,783

──────────

══════════
═

══════════

دفقات نقدية
ت
واردة
يتي
دينار كو

)(161,259,201

══════════

تدفقات نقدية
صادرة
يتي
دينار كو

310,534,213

──────────

310,534,213

══════════
═
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)(169,197,433

──────────

)(169,197,433

═══════════

تعديلتحويل
عمالت أجنبية
دينار كويتي
)(14,013,300
──────────

)(14,013,300

══════════

تعديل تحويل
عمالت أجنبية
دينار كويتي
5,629,416

──────────

5,629,416

══════════

30سبتمبر
2021
دينار كويتي
898,321,018
──────────

898,321,018

══════════

30سبتمبر
2020
يتي
دينار كو

943,202,979

──────────

943,202,979

══════════
═
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ينات ضمان
 11تأم
تحقالسداد إلى
يناتتس
بقا لعقودالتأجير .وهذهالتأ م
مستأجرينكتأمين ط
دفوعة منقبل ال
ينات الضمان المبالغ الم
تمثلتأ م
التأجير.
مستأجرين عند انت هاءسريان عقودالتأجيرب مايخضعلاللتزام المرضي من قبلالمستأجرينبعقود
ال
اطي صيانة ومخصصات
حتي
 12ا

تياطي صيانة
اح
يلة
صصات صيانةثق
مخ
إعاد تأجير
مخصصات ة
اإلجمالي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

تعديلتحويل
عمالت أجنبية
دينار كويتي

الرصدي في
30سبتمبر
2021

الرصيدفي
 1أكتوبر
2020

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

11,773,970
725,880

)(37,815,116
)(2,487,439
)(1,160,296

)(1,909,369
)(355,807
)(67,990

100,564,719
21,105,300
3,952,445

إضافات

إفراجات /
استخدامات

دينار كويتي

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

156,918,631

الرصيد في
1أكتوبر
2019

يتي
دينار كو

طي صيانة
تيا
اح
قيلة
صصات صيانةث
مخ
مخصصات إعادةتأجير

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

اإلجمالي

149,668,892

12,499,850

إضافات

يتي
دينار كو
16,529,709
3,196,390

)(41,462,851

إفراجات /
استخدامات

يتي
دينار كو
)(13,087,886
)(450,402

)(2,333,166

تعديل تحويل
عمالت أجنبية
يتي
دينار كو
878,067
168,131
15,730

125,622,464

صيدفي
الر
30سبتمبر
2020

يتي
دينار كو
128,515,234
23,948,546
4,454,851

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

1,926,406
3,954,004
898,652
1,328,509

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

29,928
9,637,305

269,720
7,369,046

19,726,099

)(13,538,288

 13مطلوبات أخرى
تشغيليمستلمةمقدما
إيراداتعقودتأجير
تحقة
مصروفاتمس
تأميناتالتزام
مكافأةن هايةالخدمة
ؤسسةالكويتللتقدمالعلمي وضريبة دعم الع مالةالوطنية والزكاة وضرائب
حصة م
تحق ة
أخرىمس
دائنون آخرون

1,061,928

156,918,631

──────────

──────────

══════════

══════════

17,774,804

14,479,670

تشغيلي
تأجي
 14إيرادات عق دو ر
يتي (788,237,716 :2020
ينار كو
مبلغ  826,742,832د
تحقب
قبليالمس
ألدنى منإيجار عقودالتأجيرالمست
يُقدرالحد ا
تحقالقبض كمايلي:
تي) و هويس
ينار كوي
د
2021
دينار كويتي

إيراداتمستحقة خاللسنة
إيرادات مستحقة خاللسنة واحدة إلى خمسسنوات
إيرادات مستحقةبعد خمسسنوات

96,935,891
363,028,958
366,777,983

104,709,668
379,539,274
303,988,774

──────────

──────────

══════════

══════════

826,742,832
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788,237,716
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كمافي 30سبتمبر 2021
لية
لتزامات رأسما
 15ا
تي (967,995,400 :2020
هناك التزامات محتملةتتعلقبشراء طائرات ومحركاتبمبلغ 1,003,948,967دينار كوي
تي) (إيضاحي  5و.)21.2
دينار كوي
 16مطلوبات محت ملة
مبلغ  5,466,238دينار كويتي (11,859,538 :2020
تمل ةب
كمافي 30سبتمبر  ،2021كانلدىالمجموعة مطلوبات مح
تج عن ها أي مطلوبات
توقع انين
التي منغيرالم
تجة ضمنسياق األعمال العادي ،و
يتي)تتعلقبخطابات ائتماننا
ينار كو
د
مادية.
 17معامالت مع أطراف ذات عالق ة
لتي
لشركات ا
علياللشركة األم وا
ظفي اإلدارة ال
يمثل األطراف ذاتعالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاءمجلس اإلدارة ومو
عير هذه
فق ة علىسياسات وشروطتس
يسيطرون علي ها أوي مارسون علي ها سيطرة مشتركة أوتأثيرا ملموسا.يتم الموا
لشركة األم.
المعامالت منقبل إدارة ا
ك يلي:
بياناتال مالية المجمع ة هيما
إنالمعامالتال هامة مع أطراف ذاتعالقةالمتضمةن في ال
بيان المركز المالي المجمع:
بنك
ال
يتي
دينار كو

مدينون **
نقد ونقد معادل
ؤسسات
تحق إلى م
المس
مالية
مطلوبات أخرى ***

2021
دينار كويتي

بنك
ال
دينار كويتي

193
35,281,223

-

193
35,281,223

16,811
36,598,153

142,671,216
440,085

-

142,671,216
440,085

149,204,914
1,032,661

بيان الدخل المجمع:
بنك
ال
يتي
دينار كو

بحة
إيرادات مرا
تكاليفتمويل

أطراف أخرى
ذات عالقة *
يتي
دينار كو

49,537
6,458,781

أطراف أخرى
2020
ذات عالقة *
يتي دينار كويتي
دينار كو
43
1,842,549
-

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

أطراف أخرى
ذات عالقة *
دينار كويتي

2021
دينار كويتي

بنك
ال
يتي
دينار كو

أطراف أخرى
2020
ذات عالقة*
يتي
دينار كو
يتي
دينار كو

856
-

50,393
6,458,781

448,246
6,576,243

32,914
-

481,160
6,576,243

2021
دينار كويتي

2020
يتي
دينار كو

مكافآت اإلدارةالعليا وأعضاء مجلس اإلدارة:
رواتب ومزايا أخرىقصيرة األجل
مكافأةن هاي ةالخدمة
مكافأة أعضاءمجلس اإلدارة

500,189
557,573
129,459
118,881
24,000
──────── ────────
653,648
676,454
════════ ════════

*يمثل األطراف األخرى ذاتعالقة شركات تابعةللبنك.
تحقة.
بح ةمس
**يمثلالمدينون إيرادات مرا
لسدادللبنك.
التيت ُستحق ا
***تمثلالمطلوب ات األخرىتكاليفالتمويل المستحقة
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تابعة
لطائرات ش.م.ك.ع.وشركاتهاال
أالفك لتمويلشراءوتأجير ا
و
ركة
ش
ياناتال مالي ةالمجمعة
إيضاحات حولالب
كمافي 30سبتمبر 2021
 18تحليلاستحقاق الموجودات والمطلوبات
تحقاقالنقد والنقدالمعادل والمدينين على
يلخص الجدولالتاليقائمةاستحقاق موجودات ومطلوباتالمجموعة.تمتحديداس
تحقاق الطائرات
تحديدقائمةاس
تعاقدي .ويتم
تحقاقال
ياناتالماليةالمجمعة إلىتاريخ االس
فترةالمتبقية منتاريخالب
أساسال
تحقاقات
تسييلتلكالموجودات.قدتختلف االس
لرأسمالية مقدما على أساستقدير اإلدارةل
دفعات ا
والمحركات والمعدات وال
ضافية
دفعمبالغ إ
تحقاقاتالمبينة أدناهنظرا ألنالمقترضينقديكون لهمالحقفيسداد االلتزاماتسواءب
فعلية عن االس
ال
كغرامات أم ال.
تحقاقالموجودات والمطلوباتفي 30سبتمبر:
فيمايليقائ مة اس
أقل من
سنة واحدة
دينار كويتي

30سبتمبر 2021
الموجودات
طائرات ومحركات ومعدات
فعات رأسمالية مقدما
د
مدينون
النقد والنقد ال معادل

4,616,010
15,317,590
42,093,620

إجمالي الموجودات

62,027,220

المطلوبات
المستحق إلى مؤسسات مالي ة
تأميناتضمان
احتياطيصيانة ومخصصات
مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات

──────────

1,150,098,985
112,215,383
-

──────────

1,150,098,985
116,831,393
15,317,590
42,093,620

1,262,314,368

1,324,341,588

══════════

══════════

══════════

194,446,517
1,099,061
8,862,551
15,888,876

695,086,077
14,521,024
116,759,913
1,885,928

889,532,594
15,620,085
125,622,464
17,774,804

الموجودات
طائرات ومحركات ومعدات
فعات رأسمالية مقدما
د
مدينون
النقد والنقد ال معادل

──────────

──────────

══════════

══════════

══════════

828,252,942

1,048,549,947

أقل من
سنة واحدة
يتي
دينار كو

أكثر من
سنة واحدة
يتي
دينار كو

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

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

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

1,300,558,217

1,421,003,682

إجماليالموجودات

──────────

──────────

══════════

══════════

120,445,465

المطلوبات
المستحق إلى مؤسسات مالية
تأميناتض مان
احتياطيصيانة ومخصصات
مطلوبات أخرى

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

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

المجموع
يتي
دينار كو

──────────
══════════

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

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

══════════

242,242,424
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──────────

──────────

220,297,005

30سبتمبر 2020

أكثر من
سنة واحدة
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

874,734,221

1,116,976,645

تابعة
لطائرات ش.م.ك.ع.وشركاتها ال
الفك لتمويلشراءوتأجير ا
شركة أ و
ياناتالماليةالمجمعة
إيضاحات حولالب
كمافي 30سبتمبر 2021
19

معلومات القطاعات
افية.
يسةي في قطاع أعمال واحد؛ و هوقطاع تأجيرالطائرات .ومع ذلك،فإنالمجموعةتنتظم ألغراض اإلدارةفي خمسقطاعات جغر
تعملالمجموعةبصورة رئ
سبتمبر 2021
30

الشرق
األوسط
دينار كويتي

إيراداتالقطاعات

22,501,792

نتائجالقطاعاتقبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
والضرائب
مجموعالموجودات
مجموعالمطلوبات

─────────

)(11,006,050

سيا
أ
دينار كويتي
58,915,690

─────────

)(13,577,277

أوروبا
دينار كويتي
6,977,591

─────────

1,397,821

أمريكا
دينار كويتي
11,408,149

─────────

)(626,737

يقيا
أفر
دينار كويتي
945,597

─────────

34,851

المج موع
دينار كويتي
100,748,819

─────────

)(23,777,392

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

410,821,736
════════
476,350,543
════════

515,538,702
════════
393,109,731
════════

163,373,589
════════
69,509,593
════════

234,607,561
════════
108,082,113
════════

════════
1,497,967
════════

1,324,341,588
════════
1,048,549,947
════════

معلومات القطاعات األخرى:
االست هالك

16,774,252

تكاليفتمويل

14,782,402

─────────
─────────

صص خسائر االئتمانللمدينين
مخ

)(180,786

فاق رأس مالي
إن

15,436,481

─────────
─────────

24,250,090

─────────

13,884,891

─────────

11,476,433

─────────

─────────
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2,864,796

─────────

2,116,946

─────────

-

─────────

5,905,511

─────────

3,552,992

─────────

1,598,624

─────────

29,478,445

76,446,255

─────────

─────────

732,464

─────────

97,238

─────────

-

─────────

─────────

50,527,113

─────────

34,434,469

─────────

12,894,271

─────────

121,361,181
─────────

تابعة
لطائرات ش.م.ك.ع.وشركاتها ال
الفك لتمويلشراءوتأجير ا
شركة أ و
ياناتالماليةالمجمعة
إيضاحات حولالب
كمافي 30سبتمبر 2021
19

(تت مة)
معلومات القطاعات
30سبتمبر 2020
إيراداتالقطاعات
نتائجالقطاعاتقبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
والضرائب
مجموع الموجودات
مجموعالمطلوبات

لشرق
ا
األوسط
يتي
دينار كو
27,992,847

─────────

)(21,548,500

أسيا
دينار كويتي
69,664,606

─────────

9,829,278

أوروبا
يتي
دينار كو
5,902,041

─────────

2,127,946

أمريكا
يتي
دينار كو
13,048,097

─────────

)(10,619

ريقيا
أف
يتي
دينار كو
2,753,010

─────────

)(18,610

ال مجموع
يتي
دينار كو
119,360,601

─────────

)(9,620,505

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

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

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

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

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

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

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

معلوماتالقطاعات األخرى:
االستهالك

15,129,007

تكاليفت مويل

16,627,127

─────────
─────────

سائر االئتمانللمدينين
مخصص خ

398,475

فاقرأسمالي
إن

227,303,127

─────────
─────────

24,787,022

─────────

16,266,990

─────────

6,944,685

─────────

-

─────────

33

1,944,078

─────────

1,449,852

─────────

251

─────────

42,992,700

─────────

4,931,121

─────────

2,506,077

─────────

3,777,401

─────────

106,398,584

─────────

1,278,919

─────────

229,741

─────────

-

─────────

-

─────────

48,070,147

─────────

37,079,787

─────────

11,120,812

─────────

376,694,411

─────────

تابعة
لطائرات ش.م.ك.ع.وشركاتهاال
أالفك لتمويلشراءوتأجير ا
و
ركة
ش
بياناتال ماليةالمجمعة
إيضاحات حولال
كمافي 30سبتمبر 2021
لية
قيمة العادلةلألدوات الما
 20ال
تتكون األدواتال مالية منال موجودات ال مالي ة والمطلوباتالمالية.
ؤسسات
تحق ة إلى م
تتكونالموجوداتالمالية منالنقد والنقدالمعادل والمدينين .وتتكونالمطلوباتال مالية منالمبالغالمس
ماليةوتأميناتالضمان اولمطلوبات األخرى.
دفتري ة.
إن القيمةالعادةل لألدواتالمالية التختلفبصورة مادية عن قيمت هاال
21

أ هداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالي ة
فقالحدود المخاطر
نشطة المجموعةلكن هذه المخاطرتُداربطريقة التحديد والقياس والمراقبة المستمرة و
تكمن المخاطرفي أ
والضوابط األخرى .إن هذه الطريقةفي إدارة المخاطر ذات أ همية كبيرة الستمرار المجموعةفيتحقيق األرباحويتحمل كل
فردبالمجموعة مسئولية التعرضللمخاطرفيمايتعلقبالمسئوليات المنوطةبه أوب ها.تتعرض المجموعةلمخاطر االئتمان
ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ،التيتنقسم إلى مخاطر معدالت الربح ومخاطر أسعار األس هم ،حيث إن المعا مالت
والموجودات والمطلوبات الجو هريةلدى المجموع ةيتم إدراجهابالعملة الرئيسية والتملك أي أدوات حقوق ملكية .التتضمن
ع ملي ة مراقبة المخاطر المستقلة مخاطر األعمال مثل التغيراتفي البيئة والتكنولوجيا والقطاع.يتم مراقب ة هذه المخاطر من
خالل عملية التخطيطاالستراتيجي ةلدى المجموعة.
سسات مالية وتأمينات الضمان والمطلوبات األخرى .إن
تتضمن ال مطلوبات المالية الرئيسية لل مجموعة المستحق إلى مؤ
فير التمويللعمليات المجموعة.لدى المجموعة عدة موجودات مالية مثل
الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات المالية هوتو
النقد والنقد المعادل وال مدينين.تعمل اإلدارة على مراقبة وإعادةتقييم أ هداف وسياسات إدارة المخاطر استنادا إلى المستجدات
فيد .19-لميتم إجراء أيتغيرات جوهريةفي أ هداف وسياسات إدارة المخاطر خالل السنتين
فيروس كو
الحالية المتعلقةب
ال منتهيتينفي 30سبتمبر  2021و30سبتمبر .2020
تتولى إدارة المج موعة المسؤولية الكاملة عن وضع ال منهج الشامل إلدارة المخاطر واعتماد استراتيجيات ومبادئ إدارة
المخاطر.تقوم إدارة ال مجموعةب مراجعة واعتمادسياسات إدارةكلنوع من هذه المخاطر الموضحةبإيجاز أدناه.
 21.1مخاطر االئتمان
فاءبالتزامات هبموجب أداة مالي ة أو عقد مبرم مع عميل ممايؤدي
إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عجز طرفمقابل عن الو
إلىتكبد خسارة مالية.تتعرض المجموع ةلمخاطر االئتمان على النقد والنقد المعادل والمدينين.
فتري ةلكلفئة من الموجودات
يعادل الحد األقصى من التعرضلمخاطر االئتمانفيتاريخ البيانات المالية المجمعة القيم ة الد
الماليةكمايلي:
2021
دينار كويتي

نقد والنقدال معادل
ال
مدينون*

42,093,620
14,035,834

────────

56,129,454
═══════

2020
يتي
دينار كو

39,732,227
54,915,847

────────

94,648,074
═══════

فعات مقدمابمبلغ  1,281,756دينار كويتيللسنة المنتهيةفي 30سبتمبر 2021
فوعات مقد ما والد
* اليتضمن المدينون المد
تي).
( 2,369,266 :2020ديناركوي
المدينون
فراد ومراقبة
تسعى المجموعةللحد من مخاطر االئتمانفيمايتعلقبالع مالء عن طريق وضع حدود ائتمانيةللع مالء من األ
أرصدة المدينين القائم ة.
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تابعة
لطائرات ش.م.ك.ع.وشركاتهاال
أالفك لتمويلشراءوتأجير ا
و
ركة
ش
بياناتال ماليةالمجمعة
إيضاحات حولال
كمافي 30سبتمبر 2021
21

أ هداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
 21.1مخاطر االئتمان (تتمة)
المدينون (تتمة)
التي
سائر االئتمانالمتوقعة و
قاريرالمالية 9لقياس خ
تطبق المجموعةالطريقةالمبسط ةالواردة ض منالمعيار الدوليللت
كافة أرصدة المدينين .ومع ذلك ،أخذت المجموعةفي
تستعينفي هاب مخصص خسائرمتوقع ة على مدى عمر األداة ل
تي قدتؤثر على مخاطر االئتمانلقاعدة العمالءبمافي ذلك مخاطر
وفيد 19-على العوامل ال
ثيرفيروس ك
تبا رهاتأ
اع
تييعملفي هاالعمالء .خاللالسنة الحالية،قامتالمجموعةبمراعاة وضع كل
عثرالمرتبطةبقطاع األعمال اولدولةال
الت
بشكلفرديوأتاحتلبعضالعمالءتمديدفيفتراتالسداد.
عميل
لقانون.تقوم
فاذ ا
نشاط إن
ألكثر منسنة والتخضعل
لتأخرفيالسداد
يتمشطب أرصدة المدينينفي حالة ا
بصورة عامة،
العديد مننطاقات
تواجدالعمالءفي
فضا ،حيثي
ييمتركزالمخاطرفيمايتعلقبالمدينين على إنهتركزا منخ
المجموعةبتق
تقلة إلى حد كبير.
في أسواقمس
االختصاصوقطاعات األعمال كمايعملون
خاللالسنة ،رأت المجموعة أنبعض أرصدة المدينين متعثرة مما أشار إلى عدم احتمالية استالم المجموعةللمبالغ
يتي
ينار كو
بلغ  12,894,271د
التعاقديةالقائمة .وبالتالي ،سجلت اإلدارة مخصص خسائر االئتمان مقابل المدينينب م
يتي).
ينار كو
( 11,120,812 :2020د
النقد والنقد المعادل
التتعرضالمجموعة لمخاطر االئتمان عنالنقد والنقدالمعادلبصورة ج وهرية .على الرغم من أنالنقد والنقديخضعان
فاضالقيمةالمحددة
قاريرال مالية ،9انت هت اإلدارة إلى أنخسائرانخ
عيار الدوليللت
فاضالقي مةالواردةبالم
تطلبات انخ
لم
ناسبة محددة منقبل
يفات ائتماني ة م
قابلة ذاتتصن
فاظب هذه األرصدةفي الغالبلدى أطراف م
حت
يتم اال
غير جوهرية حيث
وكاالتالتصنيف االئتماني العالمية.
 21.2مخاطر السيولة
فاءبالتزاماتتتعلقبأدوات مالية.تدير
فير األموالللو
إن مخاطر السيولة هي مخاطربأنتواجه ال مجموع ة صعوبةفيتو
يالت التمويلقصيرة األجللدى عدة مؤسسات مالية
فقات النقدية وتس ه
المج موعة هذه المخاطر عن طريق اإلدارة النشطةللتد
واالستثمارفي المرابحاتقصيرة األجل والحصول على األموال من عملياتها .يتم مراقبةقائمة االستحقاق منقبل إدارة
فية.
بسيولة كا
فاظ
الشئون الماليةلضمان االحت
سوفيتمتمويل االلتزاماتفي مايتعلقبشراء الطائرات (إيضاح  )15من خالل إصدار األسهم والنقد الناتج من العمليات ومن
فقاتنقدية.
خالل القروض البنكية والتيسيتم الترتيبل ها مع ظ هور الحاجة إلىتد
فقات النقدي ة المتوقعة التيتتضمن
يلخص الجدول التاليقائمة السيولة الخاصةبالمطلوبات ال ماليةلدى المجموعة ويعكس التد
فة التمويل المستقبلية على مدى ع مر هذه المطلوبات المالية.
فوعاتتكل
مد
30سبتمبر 2021

خالل  3أشهر
دينار كويتي

ال مستحق إلى مؤسسات
مالية
58,332,494
تأميناتضمان
747,742
مطلوبات أخرى (باستثناء
إيرادات عقود التأجير
التشغيلي المستلمة مقد ما)
1,509,699
إجمالي المطلوبات
التزامات رأسمالي ة

 3إلى 12شهرا

 1إلى 5سنوات

أكثر من 5سنوات

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

166,123,393
351,319

12,452,770

616,391,692
5,515,246

557,420

175,542,267
9,005,778

1,328,509

المجموع
دينار كويتي
1,016,389,846
15,620,085

15,848,398

─────────

─────────

──────────

─────────

──────────

60,589,935
════════
════════

178,927,482
════════
11,072,390
════════

622,464,358
═════════
565,782,514
═════════

185,876,554
════════
427,094,063
════════

1,047,858,329
═════════
1,003,948,967
═════════
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أ هداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
سيولة (تتم ة)
 21.2مخاطر ال
30سبتمبر 2020
ال مستحق إلى مؤسسات مالية
تأميناتضمان
مطلوبات أخرى (باستثناء
إيرادات عقود التأجير
التشغيلي المستلمة مقدما)
إج مالي المطلوبات
التزا مات رأسمالي ة

خالل 3أش هر

3إلى 12ش هرا

1إلى 5سنوات

دينار كويتي

دينار كويتي

يتي
دينار كو

يتي
دينار كو

27,357,645
759,019

225,824,372
356,617

620,462,579
6,967,178

190,311,976
3,443,756

2,645,547

8,575,858

أكثر من 5سنوات المجموع

659,407

يتي
دينار كو
1,063,956,572
11,526,570

1,412,339

13,293,151

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

30,762,211
════════
1,458,171
════════

234,756,847
════════
30,778,125
════════

628,089,164
════════
383,882,899
════════

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

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

 21.3مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطرتقلب قيمة أصل نتيجة للتغيراتفي متغيرات السوق مثل معدالت الربح وأسعار صرف
فردي أو الجهة المصدرةله أو عوا ملتؤثر على
الع مالت األجنبيةسواءنتجت هذه التغيرات عن عواملتتعلقباالستثمار ال
جميع االستثمارات المتداولةفي السوق.
 21.3.1مخاطر معدالت الربح
تنتج مخاطر معدالت الربح من احت مالية أنتؤثر التغيراتفي معدالت الربح على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة
لألدوات المالية.تدار مخاطر معد الت الربح منقبل إدارة الشئون الماليةبالشركة األم.
تتعرض المج موعةلمخاطر معدالت الربح على الموجودات والمطلوبات التيتحمل ربحا متغيرا.
فاصيلتعرض ال مجموعةلمخاطر معدالت الربح.
يوضح الجدول التاليت
إن حساسية ربح أو خسارة السنة لدى المجموعة هيتأثير التغيرات المقدرةفي معدالت الربح لل موجودات المالية
فظبهاكمافيتاريخ البيانات المالية المجمعة.
وال مطلوبات المالية المحت
التغيرفي
نقاطاألساسية
ال

التأثيرعلى
لسنة
(خسارة) ربح ا
يتي
دينار كو

30سبتمبر 2021

±25

±50,011

30سبتمبر 2020

±25

±50,431

بح ستكونعلى أساسمت ماثل.
لحساسيةللحركاتفي معدالت الر
إن ا
 21.3.2مخاطر الموجودات
فاض
في حالة انخ
تتعرض المجموعةلمخاطر إعادةتأجير أوبيع الطائراتفي أسطولهافي ن هايةفتراتعقود التأجير .و
في حالة استمرارتلك الظروفلمدة طويلة،فإن هاقدتؤثر على
فقالذلك .و
الطلب على الطائرات،قدتتراجع معدالت التأجير و
فاضفي القيمة .إن إدارة المجموعةلديها خبرة
القيمة السوقيةللطائراتفي األسطول وقدتؤدي إلى احتساب مصروف انخ
فقالمتطلبات الحد من هذه المخاطر.
مناسبةفيصناع ة الطيران إلدارة األسطول وإعادةتسويق أوبيع الطائرات و
ي في هذا القطاعيمكن أن
تستند المجموعةبشكل كبير إلى القوة المالية المستمرةلصناع ة الطيران التجاري .إن أيتد هور كبر
فاض أسعار السوق
فاض الطلب على الطائراتفي األسطول و /أو انخ
يكونلهتأثيراسلبيا على ال مجموعة من خالل انخ
فاع حاالت عجز المستأجرين عن السداد وزيادة معدالت عدماستخدام الطائرات.تقوم المج موعةبشكل دوريبمراجعة
وارت
ف ة البنود التي
فاية ال مستحقات والمخصصات وكا
دفترية للطائرات والموجودات المرتبطةب ها وأرصدة المدينين وك
القيم ة ال
تتعرضللمخاطر وحاالت عدم التأكد المذكورة أعاله.
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إدارة رأس ال مال
فظة على معدالت رأس المال الجيدةلدعم األعمال التيتقوم
إن ال هدف الرئيسي من إدارة رأس مال ال مجموعة هوضمان المحا
بها وتحقيق أعلىقيمةيحصل علي ها المس اهمون.
في الدين مقسوما على رأس المال.تُدرج المج موعة المستحق
تخدام معدل االقتراض و هوصا
تراقب المجموعة رأس المالباس
في الدينناقصا النقد والنقد المعادل.يتض من رأس المال إجمالي حقوق الملكية زائدا /ناقصا
إلى المؤسسات الماليةضمنصا
احتياطيتحويل الع مالت األجنبية.
2021
دينار كويتي

2020
يتي
دينار كو

ال مستحق إلى مؤسسات مالية
ناقصا :النقد والنقد المعادل

889,532,594
)(42,093,620

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

في الدين
صا

847,438,974

إجمالي حقوق الملكية
تعديل :احتياطيتحويل ع مالت أجنبية

275,791,641
)(12,652,803

──────────

──────────

──────────

──────────

894,319,547
304,027,037
)(17,110,807

──────────

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

رأس ال مال

263,138,838

معدل االقتراض

3.22

286,916,230
3.12

فيروس كوفيد19-
أثير
 23ت
تسارعةفيسنة  2020مع وقوع عدد كبير من حاالت العدوى .وقدأثرت التدابير
فيد19-تطورات م
فشيفيروس كو
شهدت
نشاط االقتصادي وأع مال المج موعةبعدة طرق جو هرية.
فيروس على ال
التياتخذت ها مختلف الحكومات الحتواء ال
كوفيد 19-علىالمجموع ة هو كمايلي:
فيروس
إنالتأثيرالمعروف حاليال



يتي.
قُدر مخصصخسائر االئتمانللمدينينبقيمة 12,894,271دينار كو
ينار كويتي.
فاضقيمةالطائرات والمحركات والمعداتبمبلغ  17,309,593د
قُدرتخسائر انخ

تباقي عن طريقالتواصل مع عمالئ ها منشركاتالطيرانللترتيب
كوفيد19-بشكلاس
تعاملتالمجموعة معتأثير جائح ة
فس الوقت مع
ضافة إلى التواصلفي ن
نقديةباإل
فقات ال
لتد
تقديمإعفاء ل
إليجاراتحتىيتم
لتأجيلبعضمدفوعات ا
إليجارية
نقدية ا
دفقات ال
فاض مستويات الت
فيف منتأثيرات انخ
تخ
لقروضلل
المقرضينللترتيبلتأجيلبعضمدفوعات ا
إليجارات مع  8من عمالئ ها منشركاتالطيران .كما
فاقياتلتأجيلسداد ا
منشركاتالطيران .وقدأبرمتالمجموع ةات
تحقمدفوعات أصل المبالغالمؤجلةإلى
تس
لتأجيلسداد أصلمبالغالقروضمقابل 6قروض و
فاقيات
أبرمتالمجموع ةات
تتراوح مابين 24 - 3ش هرا معتحميلفائدة علىالمبالغالمؤجلة.
المقرضين على مدىفترة
ييم
تحديات علىالمجموعة من خاللتق
تلكال
ارة في اعتبارها تأثير
تحديات ،أخذت اإلد
نظراللبيئة الحالية المنطوية على ال
وء االفتراضاتالتالية:
بل ةفيض
نقدي ةالواردة والصادرةللمج موع ة على مدارالسنةالمق
دفقاتال
كافةالت






النقد والنقدالمعادلالمتاح
يالتالقروض
يول ةالمتاحة من تأج
الس
توقعة
مبيعاتالطائراتال م
نقديةالواردة لعقدوالتأجيرالملزمةتعاقديا
التدفقات ال
تأجيلبعض
صروفات البيع والمصروفات
توقع ةلكافة التزامات الدين وعقودالتأجير التعاقدية و م
نقدية الصادرة ال م
دفقات ال
الت
فترة االثني عشرش هرا التالية.
العمومية واإلداري ةل

تيتعتزماتخا ذها
التياتخذت ها وتلك ال
التحليلوكافة المعلوماتالمتاحة حاليا،ترى اإلدارة أن اإلجراءات
استنادا إلى هذا
ناسبة
يولة م
تحقاق ها وستظل هذهالمستويات منلاس
لوفاءبالتزا مات ها عنداس
يولةكافيةل
ستضمنللمجمو عةالحصولعلىس
بيانات ال ماليةالمجمعة على أساسمبدأاالست مرارية.
إلعدادال
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جير الطائرات ش.م .ك.ع
ويل شراءوتأ
شركة أالفكو لتم
لجمعية العامة للمسا همين
لشركات فياجتماع ا
لسنوي عن حوك مة ا
قرير ا
الت
بتمبر 2021
30س

فكوالكرام
لسادة مساهميشركة أال
حضرات ا
ركاته،،
حمة هللا وب
لاسالمعليكم ور
المقدمة:
فححي
تيححةمسحح اهمةعامححة)
شححركة كوي
لطححائرات (
وتححأجير ا
ويححلشححراء
الفكححولتم
ضحح يةشححركة أ
قريححر و
ضحح هحح االت
يو
حةأس ح وا
يئح
حةل ه
فين يح
حةالت
الالئحح
حن
حرمح
حا معشح
لخح
حا ا
كتح
حيال
حيمح ح فح
حا هح
بحس ح مح
حركات
لشح
حة ا
كمح
حا حو
حلمبح
ظح
توجيهيةالصا ر عن هيئة أسوا المالالكويتية.
تقرير على اإلرشا اتال
المال .وي تم هيكل ه اال

نبذة عنالشركة:
حائرات
الطح
حأجير ح
تح
حيتحقحيم حخح ماتح
فح
حةح
صح
تخص ح
حركة م
شح
حي ح
حائراتحهح
الطح
حأجير ح
تح
حراء وح
شح
حل ح
حولتموحيح
حركةأالفحكح
شح
ح
حم
حةث ح
تيح
حةالكوي
ويح
حوطالج
لخطح
حة ا
مؤسسح
حل
لبح
حن
حام 1992مح
حيعح
فح
حركة
لشح
حت ا
تأسسح
االس حالمية.
حري ة
لشح
حةم ح ا
افقح
المتو
اليححة
ويححتل ح رورا الم
فححيس ح و الك
الفكححو
تححم ا راششححركة أ
فححيعححام .2000
الكححويتي
ويححل
بيححتالت م
يهححا
تحو عل
اس ح
الفكححو.
فححيشححركة أ
كمسحح اهماسححتراتيجي
لالسححت مار
لححيث
مؤسسححةالخ
لححت
فححيعححام 2015ث خ
فححيعححام  .2006و
ئيسححية
لخحح مات الر
ت ححل ا
طيححرانث وتم
ئهحاح مححنشححركاتال
تقححيم مجموعححةمححنالخحح ماتل مال
الفكححوب
تقححومشححركة أ
حران.
حركاتالطحيح
لشح
حول ح
صح
حى حخح مات ار ال ح
افةحلح
ضح
ير باإل ح
حأج
تح
حا الح
واعح
حراء ح
شح
وخح ماتالح
حويلي ح
تشح
ححأجيرال ح
بالت
فححورات
طيححرانالو
لشححركاتال
تقحح م
التححي
ئهححاث و
لطححائراتتقنيححال مال
وفيرأححح ئ ا
لحح تحح
الفكححو ائمححا ى
لحح شححركة أ
تتط
فرين.
يز تجربةالمسا
ضافة لىت ز
ي باإل
ويليةال الة
تش
فيالولو والمووليةال

القيم والمبادئ:
رؤيةالشركة و
لطححائرات
كات تححأجير ا
كب ح رشححر
تكححون مححن
ي مجالهححاث وأن
رائ حف ح
لشححركةال
صححب ا
الفكححولححى أنت
ته ح ششححركة أ
تكامححة
الحححولالم ل
تق حيم ل
لطححائرات و
تححأجير ا
ف حي مجححال
لخ ح مات
ضححل ا
تق حيمأف
الفكححول
تس ح ىشححركة أ
فححيال حالم.كمححا
ل مالئ ها من شركاتالطيرانث والتيتمكن شركةأالفكو من رضاء عمالئ ها وتحقيق طموحات مساهمي ها.
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يكل متوازن لمجلس اإلدارة
القاعدة األولى:بناء ه
شكيل مجلس اإلدارة
.1.1نبذه عنت
يتكون مجل اإل ار متضمنا رئي مجل اإل ار من العضاءالسب ةالموضحين أناه:

االسم

هللا
أحمددددعبدددد
ال دددزبن (رئحححي

لعضو
تصنيف ا
نفيذي
نفيذي /غيرت
(ت
تقل)
تقل /غير مس
مس
رئي

مجل

اإل ار

مجل اإل ار )

ب د د د د د د د دددراك
عبدالمحس دددددن
دبي (نائحح
لصدد
ا

تاريخ
االنتخاب
تعيين
/ال
2يناير
2019

المؤهالت األكاديمية

•

خبر تزي عن  40عامفي مجال الطيرانث من ها  27عامفي الخطوط الجوي ة
الكويتي ة.
بح " أح ليا ات كبار رجال العمال "فيال المالربيل ام 2012
مصنش
من لبل .Forbes
تلن ا.
ن س ة طيران من جا م ة ASTفي سك
خريث ه
خبرتزي عن  30عامفي مجالالطيران و االتصاالت والصناعة.
لقطاعين ال ام والخاص.
خبر ليايةفي ا
ارفي ع منالمؤسساتالرائ .
عضو /رئي مجل
الشمالية A&T State
لصناعية من جا م ة كارولينا
بكالور يوفيال هن سة ا
فيالوالياتالمتح المريكية.
إلسالمي ة.
ليية وا
لتق
خبرتزي عن  27عامفيالمصارش ا
ارفي ع منالمؤسساتالرائ .
عضو /رئي مجل
ياضيات والحا سو من جا م ة Western
بكالور يوفيعلوم الر
Oregon Stateفيالوالياتالمتح المريكي ة.
خبر  11عامفي لطاع االست مار.
سساتالرائ .
عضو مج ل ارفي ع منالمؤ
رجةالماجستيرفي ار العمال من جا م ة Denverفيالوالياتالمتح
المريكية.
لخليث
لسن اتفيمؤسس ة ا
لخليث ل
ليفةالراش من ص ميرصن و ا
يشول خ
فظ
لالست مار ( )GICمن عام  2016ث يتولى مهام اإلشراش على محا
لشركة.
لخليجيةل
لصكوك ا
لسن ات وا
ا
تلك أك ر من  18عاما من الخبر في مجال االست مار والمصارشبشكل
يم
ئيسي
ر
لصنايق
فلفي ار ا
الراش هو خبير است ماري مت مر وليه سجل حا
مؤسسية.
المشتركة والصنايقال
حاصل على رجة ماجستيرفي ار العمالث تخصص اإل ار ال ام ة
اف ة لى
تيجي ة منكلي ة ماستريخت إل ار العمالفي الكويتثباإلض
االسترا
و
رجةالبكالور يو فيالمحاسبة م مرتبةالشرش من جا م ةالكويت.
أك ر من  15عاما من الخبر في مجال الخ مات الماليةثمتخصصفي مجال
االست مار والسهمالخاصة.
شول ع منا ص في شركات است مارية رائ في جمي أنحاء الكويت و هو
باشر والس هم
ي ملحاليافي شركة كويت كابيتال اإلست ماريةفي االست مارال م
لخاص ة.
ا
تقييمالفرص االست ماري ة ول
يتمت بخبر ليمةفيتحي المصا ر والهيكلة و
لشركات االست مارية الرائ في جمي أنحاء ول مجل
م لفي ال ي من ا
فته عضوافي مجل اإل ار .
الت اون الخليجيبص
حاصل على رجة البكالوريو في ار العمال ال ولية من جا م ة الخليث
تكنولوجيا (.)GUST
لل لوم وال

•

الضرائ و ار
خبرتزي عن  40عامفي مجال التمويل والرلابة الاخلية و
المخاطر.
رجةال كتوراه من جا م ة Birminghamفيال مملكةالمتح .
رجة ماجستيرفيالتمويل و ار الخزانة واالست مارات من جا م ة Dublin
يرلن ا.
Cityفي أ

•
•
•
•
•
•

مستقل

2يناير
2019

عب د د ددددال وهاب
عيس د د د د ددددددى
لرشود
ا

نفي ي
غيرت
(مم ال عنبيت التمويل
يتي)
الكو

2يناير
2019

•
•
•

فه د د د د د د ددددددد
عب د ددددددالرزا
النصف

نفي ي
غيرت
(مم ال عن جي اي
يشن)
كوربور

2يناير
2019

•
•
•

هللا
ليفددةعبدددد
خ
لراشد
ا

نفي ي(مم ال عن
غيرت
مؤسسةالخليث
لالست مار)

أحمددددددعبدددددد
لعزي د د د د ددددددز
ا
نفيسي
ال

نفي ي (مم ال عن
غيرت
تي)
بيتالتمويلالكوي

رئحححححي
اإل ار )

مجلححححح

•
•
 5اكتوبر
2020

•
•
•
•

26أبريل
2021

•
•

2يناير
2019

بو كيجلي
ل

3

مستقل

(استقال
في 14
فبراير
)2021

•

•

فكو عنالسنةالمالية المنتهيةفي 30سبتمبر 2021
لشركة أال
تقريرالحوكمة

محم د د د د د دددددد
اللمداني

2يناير
2019
(استقال
في 23
في ي
غيرتن
ابريل
(مم ال عنبيت التمويل
 2021و
تي*)
الكوي
حل مكانه
لسي /
ا
نفيسي)
ال

ليمان أحمددد
سدد
المضف

2يناير
2019

لسر
أمين ا

• خبر  40عامفي مجالالطيران.
بشركة جنرال
كتريك و  30عامفيلطاعالطيران
•  10أعوامفيشركة جنرالال
الكترك.
ار
بقيمة  200مليار والر حظيتباعتراش رئ ي مجل
تحقيق مبي ات
• تم
شركةجنرال لكتريك.
•
•
•

•

خبرتزي عن  5أعوامفي لطاعاالست مار.
خبرتزي عن  4أعوامفي لطاعالطيران.
رجة البكالور يو في المحاسبة من جا م ة Portlandفي الواليات المتح
المريكية.
تيل م تزي
عمل أمين سرلجنةاالست مارات المباشر في بيتالتمويلالكوي
عنال امين.

 .1.2اجتماعات مجلس اإلدارة
حة
صح
صحيل الخا ح
تفا ح
ححاليال
الجح ولالت
ححر ح
ححنةال مالحيح ة .2021/2020يط
ححر حخحاللالس
مجلح اإل ار  19م
حح ح
ا جتم
باجتماعات مجل اإل ار :
تاريخ ورقم االجتماعات خالل السنة المالية 2021/2020

اجتماع رقم )(1
5أكتوبر*2020

اجتماع رقم )(2
27اكتوبر *2020

4

اجتماع رقم )(3
30اكتوبر *2020

( )حضور االجتماع

اجتماع رقم )(4
9نوفمبر *2020

محمد اللمداني***

اجتماع رقم )(5
 20ديسمبر 2020

كيقلي**
بول

اجتماع رقم )(6
 30ديسمبر *2020

بددددراكعبدالمحسددددن
لصبي
ا
احم ددددددعب ددددددالعزيز
نفيسي***
ال
عيس دددى
عبدددددال وهاب
لرشود
ا
فه دددددددعب دددددددالراز
النصف
لراشد
هللا ا
ليفةعبد
خ

اجتماع رقم )(7
31يناير *2021

هللا الزبن
أحمدعبد

اجتماع رقم )(8
14فبراير 2021

اسم عضو مجلس اإلدارة

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

][

()ت ر حضور االجتماع

* اجتماعمجل

اإل ار بالتمرير

فكو عنالسنةالمالية المنتهيةفي 30سبتمبر 2021
لشركة أال
تقريرالحوكمة

اجتماع رقم )(9
 19ابريل *2021

اجتماع رقم )(10
 20ابريل *2021

اجتماع رقم ()11
 23ابريل *2021

اجتماع رقم ()12
 26ابريل *2021

اجتماع رقم ()13
 11مايو *2021

اجتماع رقم ()14
14يونيو *2021

اجتماع رقم ()15
20يونيو *2021

اجتماع رقم ()16
14يوليو 2021

اسم عضو مجلس اإلدارة
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استقال
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استقال

][

][

][

][

هللا الزبن
أحمدعبد
ب ددددددراكعبدالمحس ددددددن
لصبي
ا
احم د د ددددعب د د ددددالعزيز
نفيسي***
ال
عيس د دددى
عب د ددددال وهاب
لرشود
ا
فه د ددددددعب ددددددددالراز
النصف
لراشد
هللا ا
ليفةعبد
خ
كيقلي**
بول
محمد اللمداني***
( )حضور االجتماع

()ت ر حضور االجتماع

اجتماع رقم ()17
 12اغسطس2021

بددددراكعبدالمحسددددن
لصبي
ا
احم ددددددعب ددددددالعزيز
نفيسي
ال
عيس دددى
عبدددددال وهاب
لرشود
ا
فه دددددددعب دددددددالرزا
النصف
لراشد
هللا ا
ليفةعبد
خ

اجتماع رقم ()18
 26اغسطس 2021

هللا الزبن
أحمدعبد

اجتماع رقم ()19
30سبتمبر 2021

اسم عضو مجلس اإلدارة

* اجتماعمجل

اإل ار بالتمرير
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الجتماعبالتمرير
*ا
فبراير .2021
كيقلي من لبل مج ل اإل ارفي اجتماع ه رلم 8بتاريخ 14
تقا ةل بول
**تملبولاس
يتيب موج لرار
نفيسي من لبلبيتالتمويلالكو
***تماستب ال مح م الل مانيبأح م عب ال زيزال
مج ل اإل اربالتمرير رلم 12بتاريخ 26ابريل.

تنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة
سجيل و
.1.3ت
للمجلح
حر ح
سح
حوحكحأمين ح
حركةأالفحكح
شح
حشحمحن ح
موظح
مجلح اإل ار بتحيحين ح
حلحام ح
التنظيمية وبحس أفضلالممارسات.
5

حروط
حاللشحح
فقحح
حؤولياته و
مسح
وحح ح
ح

فكو عنالسنةالمالية المنتهيةفي 30سبتمبر 2021
لشركة أال
تقريرالحوكمة

لححى
لبححلال ححةأيححامعمححل ع
ضححاء
ميحح الع
لححى ج
يمححه ع
لحح اإل ار وت م
تمححاع مج
يححتم عحح ا جحح ولالعمححال الج
و
لححىجحح ولالعمححالعنحح
لححوار ع
بنححو ا
لشححةال
لحح اإل ار بمنا
يلتححزم مج
لحح اإل ار .
تمححاع مج
لححلمححن انقححا اج
ال
لححى
اعتححرا ع ع
فححيحححال وجححو أي
لحح ث و
يهححاالمج
صححوتعل
ترحهححا وي
بنححو يق
افة
تححتمضحح
تمححاعثكمححا
انقححا االج
ج ول العمالفإنهيتمتويق االعترا عفي محاضر االجتماع.
اللتححراع.
وعمليححات ا
المحح اوالت
لشححات و
ميحح المنا
ضححمنلححك ج
تحابشححكلليححق ويت
ضححر االجتماعح
يححق محا
يححتمتو
مجح اإل ارث
حل ل
لبح
التيح ي حتمتمريره اح مححن
القححرارات
حن
حاء لعححى أي مح
ضح
حناح ح الع
حواعتححرا ع مح
حيحححال وجح
فوح
بإمكانال ضو طلتسجيل اعتراضهفي محضر االجتماع.
مجح
ضححاء ل
لبححل أع
يهححامححن
ولح عل
مجح اإل ارثكماحي حتمالتي
ضححاء ل
تمححاع لعححىكامححل أع
ضححر االج
ي حتمت م حيم محا
يححتمكحح لك
التححالي .و
لحح اإل ار
تمححاع مج
فححي اج
لحح اإل ار ولححك
افةلححىأمححينسححر مج
ضحح
ضححرين باإل
اإل ار الحا
ححح اإل ار
حححاء مجل
حححل أعض
حححن لب
ححح اإل ار م
حححاع مجل
حححر اجتم
فحات محاض
ححح
حححنص
فحة م
ححح
حححلص
حححى ك
ححح عل
تولي
ال
ضافة لى أمين سر مجل اإل ار .
الحاضرين باإل
لحح اإل ار
تمححاع مج
فححي اج
صححيق ها
التحح ويرثويححتمت
عحح طريححق
تمححاع ن
ضححر االج
لححى محا
افقححة ع
مكححننأ يححتمالمو
وم
فظها و حمايت هابشكل جي .
التالي .وجمي محاضر اجتماعات مجل اإل ار يتم ح

ليات
لسليم لل مهام والمسؤو
التحديد ا
نية:
القاعدةالثا
يذية
تنف
ليات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة ال
.2.1واجبات ومسؤو
حل
محح
حارال ح
طحح
حي ح
فحح
جيحح ح
بشححكل ح
حة ح
يحح
فين ح
لحح اإل ار واإل ار الت
ليات مجح
حؤو
ومسحح
حات ح
واجبحح
حق ح
يحح
يحح وتوح
تح ح
حم
تحح
ح
ضح هاحلح ر ار
فوي ح
حيحيحتمت
تح
صحالحياتالح
السحلطات وال ح
حق ح
حمتححيح وتوحيح
تح
حاح
كمح
حركةأالفحكحوث ح
شح
حي ح
فح
حراءاتح
إلجح
وا ح
توجححلحح
فين يححة .و
لححى اإل ار الت
واإلشححراش ع
رلابححة
اخليححةلل
لححوائ ال
يححقال
تح يحح و وتو
افةلححى
ضحح
فين يححةثباإل
الت
ؤوليات
لتح يححالمسحح
لحح اإلار ث ولححوائ متمحح
لبححل مج
لسححلطة ومتمحح مححن
فوفة مححح ل
صحح
الفكححو م
شححركة أ
بينالمستوياتالتنظيمية.يق م ال ضو المستقل أيضا لرارابأن ضوابط االستقالليةفيالشركة موجو .

لية
يذية خاللالسنة الما
تنف
.2.2انجازات مجلس االدارة واإلدارة ال
يسية خاللال ام:
يما يلي ب عاإلنجازاتالتجارية الرئ
ف
ار م تححه  13عامححا
ي طححائرتين مححن طححراز A320 Neoلححى Sky Airlinesبموجحح عقحح يجحح
تسححلم
تحح
أ.م
إليجارالمول ةفي  2018و .2019
تفالية ا
كجزء من ج مالي  11طائر A320 Neoبموج ا
كنح نافية
الس
الخطححوطالجوحيححة ا ح
نظمححة ح
مجموعححة أ ح
ح
ليم حطححائرتينحمححن حطححراز A320 Neoحلححى
تسح
تححم ح
.ح
نوات كجححزء مححن جمححالي 5طححائرات A320 Neoبموجحح
ار م تححه 10سحح
()SAS Groupبقحح يجحح
إليجارالمول ةفي عام .2019
تفالية ا
ا
ش .تسليم طائر واح من طراز  A320 Neoلى طيران الجزير ب ق يج ار مته 12سنة.
تم
ح م تححه
ار
ائرات مححن طححراز A320 Neoلححى Volaris Airlineبموجحح عقحح يجح
ربحح طحح
ليم ا
تسحح
تحح
.م
لشححراء وعححاالتححأجير ()PLB
تفاليححة ا
 12عامححا كجححزء مححن جمححالي 4طححائرات A320 Neoبموجحح ا
حركة )Air Lease Corporation (ALCعن ح
لشح
حائرتين
بي ح طح
حن ه حثا ي حتم
حام .2020مح
حيعح
فح
حة
المول ح
التسليم.
هح.تم ج م تمويل جمالي ل ره  440مليون والر أمريكيبنجا .
6

فكو عنالسنةالمالية المنتهيةفي 30سبتمبر 2021
لشركة أال
تقريرالحوكمة

تابعةللمجلس
.2.3اللجان ال
لحح
بتشححكيللجححان منبقححةمححن مج
الفكححو
لامححتشححركة أ
تفاصيل الخاصةباللجان:
الج ولالتاليال

اسم اللجنة

تاريخ
التشكيل

أعضاء اللجنة

•

دقيق
لت
لجنة ا

2يناير
2019

لجن ددددددة ال مخ دددددداطر
لتزام
والحوك مة واإل

2يناير
2019

•
•
•

•
•
•
•

7

يطححر
لجححانث و
صححالحيةومحح ال
تحيححمسححؤولي ة و
اإل ار و

م هام وصاللحيات اللجنة

عدد
االجتماعات

براك عب المحسن الصبي –

رئي .
تقوم اللجنة باإلشراش على مسؤوليات مجل
عب ال وها عيسى الرشو –
لتقاريرالماليةث وسالمة
الم لقةبنزا هة ا
اإل ار ت
نائ رئي اللجنة
ياسات واإلجراءات المتخ ث وأ اء ال ملقين
لاس
نفيسي –
اح م عب ال زيز ال
الخارجيين و ال اخليينث وأمور أخ ر اخلية.
عضو.

5

خليفة عبهللا الراش – عضو.

براك عب المحسن الصبي –
رئي .
–
رشو
ل
ا
عيسى
وها
عب ال
نشط ة المرتبط ة
للجنة باإلشراش على ال
تقوم ا
نائ رئي اللجنة
ب ا ار المخاطر وااللتزام و طار عمل حوكمة
نفيسي –
اح م عب ال زيز ال
الفكو.
لشركات الخاصبشركة أ
ا
عضو.
خليفة عبهللا الراش – عضو.

4

فكو عنالسنةالمالية المنتهيةفي 30سبتمبر 2021
لشركة أال
تقريرالحوكمة

•

أحم عب هلال الزبن – رئي

ديحات
لترشدددد
لجنددددة ا
والمكافآت

2يناير
2019

للجنةبمسان مجل اإل ار ب ور هافي ع ا
• براكعب المحسن الصبي – تقوم ا
شيحات
توصيات لمج ل اإل ار بشأن كافة التر
نائ رئي
ياسية
• عب ال وها عيسى الرشو – المقترحة ل ضوية مجل اإل ارث ووض س
عضو
ف،ت أعضاء مج ل اإل ار واال ار
واضحة لمكا
تنفي ية.
• ف ه عب الرزا النصش – ال

•

نفيذية
لت
للجنة ا
ا

2يناير
2019

براكعب المحسن الصبي –
رئي
ئ
نا
–
بن
لز
ا
ل
ا
ل
ه
عب
أحم
للجنةبمسان مجل اإل ار في الم راج ة
تقوم ا
رئي
افقةعلى عملياتتأجيرالطائراتث وعمليات
والمو
عب ال وها عيسى الرشو –
شراء الطائراتث وم امالت شراء و عا تأجير
عضو
خليفة عبهللا الراش – عضو الطائراتث وال مهام اإل اري ةالمتصلةبتلك المور.
ف ه عب الرزا النصش –
عضو

•
•

مسؤوليته
عم مج ل اإل ار في االضطالع ب
احم عبهللا الزبن  -رئي
ت لق بشراء الطائرات
تيجي ة فيما ي
عا ل البنوان  -نائ رئي االسترا
محم الل م اني  -عضو
والمحركات وال م ات الخ ر .

1

عضو

•
•
•
•

دنعي
لجن ددددددةمص ددددد
لية
المعداتاألص

وفمبر
3ن
2019

-

-

تقديمها ألعضاء مجلس اإلدارة
2.4المعلوماتالتييتم
ححح
حححى جمي
حححول ل
حححةالوص
ححح اإل ار مكاني
حححانمجل
حححاءلج
ححح اإل ار وأعض
حححاءمجل
حححو لعض
حححركةأالفك
حححي ش
تت
صححلة
ؤيحح اتال
ميححالمسححتن اتالم
وفير ج
يححتتحح
مناسحح .كمححا م
لححتال
فححيالو
بشححكلليححق و
يانححات
الم لومححات والب
حان
لجح
حات ح
تماعح
مجلح اإل ار واج ح
حات ح
تماعح
حا اج ح
حل انحقح
بح
حك لح
ناسح ث وحلح
حتال م ح
الولح
حي ح
فح
مجلح اإل ار ح
حاء ح
ضح
لع ح
مجح اإل ار ومححير وح ح ارالمخححاطر
ى كححل مححنأمححينسححر ل
توجحح لعحح
افةلححىلححكثي
ضحح
لحح اإلار  .باإل
مج
تطلبة.
بتزوي أعضا ء مجل اإل ار بأي م لومات م

يذية
التف
لكفاءةلعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة ن
تيارأشخاص من ذوي ا
الثة :اخ
القاعدةالث
المكافآت
الترشيحات و
 .3.1لجنة
مجح
لبححل ل
سياسححة متم ح مححن
توج ح
لضماناإلفصا ب ه االشأن.

توج حضححوابط وجححراءاتمح ح
فاح،تثكمححا
الترش حيحات والمك
بشححأن
اإل ار

ضححاء
لجنححةمححنال ححة أع
تكححون ا
يئححةأس ح واالمححالث وت
تطلبححات ه
فاحح،تتماشحيام ح م
الترش حيحات والمك
لجنححة
تم حانشححاء
في ي.
للجنةعضو مستقل غيرتن
كما أن رئي ا
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فكو عنالسنةالمالية المنتهيةفي 30سبتمبر 2021
لشركة أال
تقريرالحوكمة

لتالية أسماؤ هم:
اف،ت من العضاء ا
لترشيحات والمك
تتألشلجنة ا
اسم عضو مجلس اإلدارة

أحم عبهللاالزبن
براك عب المحسنالصبي
عب الو ها عيسىالرشو
فه عبالرزا النصش

لمنصب
ا

مالحظات

للجن ة
رئ ي ا

-

للجنة
نائ رئ ي ا

-

للجن ة
عضوفي ا

-

للجن ة
عضوفي ا

-

يذية
تنف
تقريرالمكافآتالسنويالممنوح ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة ال
.3.2
ححح اإل ار واإل ار
ححح،تلمجل
مكاف
حححا ال
حححتن مب
ححح،ت.تس
مكاف
افز وال
حححو
حححةللح
فافة و منظم
ححح
حححراءاتش
حححو ج
ححح أالفك
تتب
ف،تالم تم من لبل مجل اإل ار ونظام ار ال اء.
ياسةالمكا
تطلباتالتنظيميةوس
فيية لىال م
التن
ضححمن
يئححةأسححو االمححالثيت
فين يححةل ه
الالئحححةالت
لخححا معشححرمححن
كتححا ا
تطلبححاتالقاع ح الال ححةمححنال
تماشحيام ح م
فيية:
التيتم منح ها لعضاء مجل اإل ار واإل ار التن
اف،ت
تفاصيلالمك
الج ولالتالي

المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة:
لمنصب
ا

اسم عضو مجلس اإلدارة

أحم عبهللاالزبن
براك عب المحسنالصبي
عب الو ها عيسىالرشو
فه عب الرزا النصش
فة عبهللاالراش
خلي
فيسي
احم عب ال زيزالن
بول كيجلي
محمالل م اني

المكافآت والرواتب والحوافز
والمزايا المالية األخرى
لشركات (
لشركة األم وا
من خالل ا
لتابعة)
ا

•

رئي مجل

اإل ار

• نائح رئحي مجلح
وعضو مستقل
• عضحححومجلححح
في ي
تن

ار غيحححر

• عضحححومجلححح
في ي
تن

ار غيحححر

• عضحححومجلححح
في ي
تن

ار غيحححر

• عضحححومجلححح
في ي
تن

ار غيحححر

•

عضو مستقل

• عضحححومجلححح
في ي
تن

فزوالمزاياالمالية الخر
مكاف،تالروات والحوا
*تشملال
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اإل ار

ار غيحححر

لسنوي ةث
ف،ت ا
ف،تالمتوير (المكا
المكا
ف،تاللجان)
مكا
ثالمزاياالابت ة (التأمينالصحي)
لسنوي ةث
ف،ت ا
ف،تالمتوير (المكا
المكا
ف،تاللجان)
مكا
ثالمزاياالابت ة (التأمينالصحي)
لسنوي ةث
ف،ت ا
ف،تالمتوير (المكا
المكا
ف،تاللجان)
مكا
ثالمزاياالابت ة (التأمينالصحي)
لسنوي ةث
ف،ت ا
ف،تالمتوير (المكا
المكا
ف،تاللجان)
مكا
ثالمزاياالابت ة (التأمينالصحي)
لسنوي ةث
ف،ت ا
ف،تالمتوير (المكا
المكا
ف،تاللجان)
مكا
ثالمزاياالابت ة (التأمينالصحي)
لسنوي ةث
ف،ت ا
ف،تالمتوير (المكا
المكا
ف،تاللجان)
مكا
ثالمزاياالابت ة (التأمينالصحي)
لسنوي ةث
ف،ت ا
ف،تالمتوير (المكا
المكا
ف،تاللجان)
مكا
ثالمزاياالابت ة (التأمينالصحي)
لسنوي ةث
ف،ت ا
ف،تالمتوير (المكا
المكا
ف،تاللجان)
مكا
ثالمزاياالابت ة (التأمينالصحي)

إجمالي المكافآت
لسنة
ل
أ-ب
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

فكو عنالسنةالمالية المنتهيةفي 30سبتمبر 2021
لشركة أال
تقريرالحوكمة

يذية:
تنف
المكافآت الممنوحة لإلدارة ال

نفي ية
اال ار الت

شركة الم
لمكاف،ت والمزايا من خاللال
ا
لمكاف،ت والمزاياالابتة
ا
بالينارالكويتي

الرواتب الشهرية
(االجماليبالسنة)

لصحي
التامين ا

التذاكر السنوية

بدل السكن

380,400.000

21,720.480

10,983.833

0

نقل و الطفال
بدل الت
0

الية
التقارير الم
القاعدةالرابعة:ضمان نزاهة
حمن
ضح
حالثتت ح
المح
حو ا ح
أسح
حة ح
حا ر حعح ن هيحئح
صح
حةال ح
فيحيح
حةالتن
ئحح
حركاتلال ح
الشح
حة ح
كمح
تح ا  - 15حو ح
حاتالكح
بح
تطلح
حال م
وفحقح
فيية
فقراتالتاليةت ه ا ت مجل اإل ار واإل ار التن
ال

لية:
تقارير الما
تنفيذي والمراقب الماليبنزا هة ال
دات الرئيس ال
 4.1تعه
فتنا
صح
ننححاثب
لشححركاتثفإ
كمححة ا
فين يححةلحو
لالئحححةالت
كت ح ا 15ل
صححل 5مححنال
ف
فححيال
عليححه
صححوص
فقححالمححا هححو من
و
فييةثنشه بأنه:
اإل ار التن
ضححل
لححىأف
هيححة 30سححبتمبر  2021ولححك ع
لسححنةالمنت
نقحح يل
التححفقال
بيححان
اليحح ة و
يانححاتالم
منحح بإعحح ا الب
)1لحح ل ا
مرفتنا واعتقانا :
حون
حاتل حتكح
يانح
حىب
حوي لعح
تحتح
حة أو
يق ةح جوهريح
حل أي حق
ححي مايحا أوتهمح
حرصح
حانغيح
بيح
حى أي
حوي لعح
تحتح
حا ال
نهح
(أ) ا
للة ؛
مض
حاسححبة
فححق محح م ححاييرال م
لشححركة وتتوا
ضحح ا
( )تمححل هحح ه البيانححات م ححا وج هححةنظححر حقيقيححة وعا لححةبشححأن و
القوانين واللوائ الم مولب ها.
فقالما ألرته هيئة أسو ا المال و
ال ولية و
حر
حة أو غحيح
حات احتيالحيح
حاعملحيح
تسمح بأنحهح
حركةحلح ت ح
الشح
حا ح
حامالتأبرمتحهح
توجح محح
تناث ال ح
حا ومتحقح ا
حى ححح علمحنح
علح
 )2ح
لشركة خاللالسنةالمنتهية 30سبتمبر . 2021
لانونية أوتنت هك لواعسلوك ا
اليححة
قيححيمف
منححابت
ننححا ل
اليححة وأ
تقححاريرالم
اخليححةلل
ضححوابط ال
لححىال
الحفححاظ ع
عحح نشححاء و
المسححؤولية ن
تحمححل
)3نحححنن
حور
صح
حهالق
حنأوجح
الت ح ليقعح
حة
حراجنيولجنح
للمح
فنا
وكش ح
حة
اليح
حاريرالم
تقح
حقبال
حايتلح
يمح
حركةف
لشح
حةل
اخليح
حة ال
رلابح
حةال
أنظمح
اتخحح ناها أو
التححي
لخطححوات
اخليححةث ن وجحح تثونحححن لعححى لعححمبهححا وا
ضححوابط ال
فححي جححراءاتال
ص حميم أو
فححيالت
القصور.
نقتر اتخا هالتصحي أوجه
التي:
بات ولجنةالت ليقبا
لحسا
شرنا لى مراج ي ا
)4لق أ
تقاريرال مالية خاللالسنة ؛
(أ)التوييراتال هامةث ن وج تثللرلابة الاخليةعلىال
التحح تححم
فححيالمالحظححات ي
نهححا
الكشححش ع
التحح تححم
لسححنة و ي
حاسححبيةخححالل ا
السياسححاتال م
فححي
ييححراتالهامححة
( )التو
بياناتال مالية ؛ و
عرض هافيال
منححابهححاث ن وجحح تثوشححتراك أيمححن اإل ار أوموظححشلححه ور مهححم
التححيلحح عل
بيححر
تيححالالك
(ش)حححاالت االح
تقاريرال مالية.
لشركةعلىال
فينظامالرلابة الاخليةل
في
الرئي التن
المر ال المالي
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لشركة أال
تقريرالحوكمة

لية:
تقارير الما
 4.2تعهدات مجلس اإلدارةبنزا هة ال
ننححا
لشححركاتثفإ
كمححة ا
ي حبشححأن حو
فين ة
الالئحححةالت
كت ح ا 15مححن
فصححل 5مححنال
فقحالمححا هححو منصححوص عليححهفححي ال
و
نقر كمج ل اإل ار مجتمينعلىالتالي:
سحبتمبر 2021ث
حة  30ح
للسحنةالمنت هحيح
تحفقالنحقح ي ح
حانالح
حة وبحيح
حاتال مالحيح
حأنالبي احنح
فح
حا ومتقحح اتنا ح
فتنحح
فقححالم ر
 )1و
تقيم هالكم :
التي تم ع ا ها و
و
يانححاتلححتكححون
لححىب
تحتححوي ع
يقحح جوهريححة أو
لححى أيبيححان غيححر صحححي مايححا أوتهمححل أي حق ة
تحتححوي ع
(أ) ال
للة ؛
مض
حة
حه هيئح
حا ألرتح
فقحالمح
حة و
حايير المحاسحبة ال وليح
حق مح م ح
فاح
حركة وتتو
لشح
ضح ا
حةلو
حة وعالح
قيح
حة حقي
( )يمل حون م حا رؤيح
القوانين واللوائ الم مولب ها.
أسو ا المال و
ساباتباالتي:
)2لق أشرنا لى مراج يالح
تقاريرال مالية خاللالسنة؛
(أ)التوييراتال هامةث ن وج تثللرلابة الاخليةعلىال
التحح تححم
فححيالمالحظححات ي
نهححا
الكشححش ع
التحح تححم
لسححنة و ي
حاسححبيةخححالل ا
السياسححاتال م
فححي
ييححراتالهامححة
( ) )التو
بياناتال مالية .و
عرض هافيال
منححابهححاث ن وجحح تثوشححتراك أي مححن اإل ار أوموظححشلححه ور مهححم
التححيلحح عل
بيححر
تيححالالك
(ش)حححاالت االح
تقاريرال مالية.
لشركةعلىال
فينظامالرلابة الاخليةل
مجل اإل ار

لتدقيق:
شكيل لجنة ا
 4.3ت
لحح
لشححركاتثلححام مج
كمححة ا
حة لحو
فين يح
الالئحححةالت
كتحح ا 15مححن
فححيال
سححوا المححال
يئححة ا
تطلبحح ات ه
يا محح م
شحح
تما
عليححه
صححوص
النحححوالمن
لححى
باتححه ع
لحح فححي أ اء واج
التحح ليقالمج
يق.ل تسححاعلجنححة
تحح
لجنححةال
بتشححكيل
الفكححو
ار أ
فيية.
فيالكتا  15منالالئحةالتن
بر شاملةفي مجاالتالمحاسبة وال مالية والضوابط الاخلية وت ملعلى:
يتمت أعضاءلجنةالت ليقبخ
بياناتال مالية ؛
لشركة من خاللضمان سالمة ونز اهةال
اأ.ت زيزقافةااللتزام اخل ا
لشركة ؛ و
في هافي ا
.ضمانكفاةي وف الية أنظمةالرلابة الاخليةالتييتمتن
حححة أ اء
حححارجي ومرالب
ححح لقالخ
حححة أ اءال م
حححومب مرالب
حححبةث وتق
ناس
حححركة م
حححراءاتالش
حححات و ج
ياس
حححن أن س
ححح م
ش.التأك
الم لق الاخلي.
ويحح
حك يححتمتز
لححىلحث
صححةبهححا.عححالو ع
الالئحححة الخا
التحح ليق رسححميافححي
لجنححة
يححقصححالحياتومسححؤوليات
تححمتو
لجنةالت ليقبجمي الم لومات واإليضاحاتالتيتساع هم على أ اء م هام هم.
تتألشلجنةالت ليق من العضاءالتاليةأس ماؤهم:
االسم
براك عب المحسنالصبي
عب الو ها عيسىالرشو
فيسي
احم عب ال زيزالن

فةعبهللا الراش
خلي

الوصف

للجنة
رئ ي ا
نائ

للجنة
رئ ي ا

للجنة
عضوفي ا
للجنة
عضوفي ا

مالحظات

-

ححح
حححا أنالمراج
ححح ليق .كم
حححةالت
حححياتلجن
ححح توص
ححح اإل ار م
حححرارات مجل
حححا ل
حححتفي ه
حححاالتت ارض
ححح أي ح
اليوج
الخارجيلشركةأالفكومحاي ومستقل.
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لشركة أال
تقريرالحوكمة

لية
تشكيل لجنة الطيران وصناعة المعداتاألص
د.
مجح
فكححوثلححام ل
تماشحيا مح المتطلبححات ال اخليححة لال
صلية (".)"OEMC
ال

طيححران وص حناعةالم ح ات
لجنححةال
لجنححة
بتش حكيل
الفكححو
ار أ

للجنةما يلي:
صلة.تشملمسؤولية ا
بر شاملةفيالمجاالت اتال
للجنةبخ
يتمت أعضاء ا
تسليم ؛
أ) مراج ة فتر طلباتأالفكو وج ولال
صلية ؛
فاوضاتصناعةالم ات ال
) مراجة شروط وأحكامعقو وم
صلة ؛
تقيمالتوصيةفي المور اتال
صلية و
ش)اإلشراش على أينزاعا ت م مصن يالم ات ال
فوضهالمج ل .
) أي أمر آخري
ميحح
للجنححةبج
للجنححة رسححميافححي اختصاصححات ها .عححالو علححى لححكثيححتمتزويحح ا
يححقصححالحياتومسححؤوليات ا
تححمتو
الم لومات والتوضيحاتالتيتساع همفي أ اء م هام هم.
صلية من العضاءالتاليين:
ن و صناعةالم ات ال
تتكونلجنةالطيرا
االسم
احم عبهللاالزبن

المالحظات
-

الوصف
رئي اللجنة

عا لالبنوان

نائ رئي اللجنة

-

محمالل م اني

عضولجنة

-

اخلية
رقابة الد
نظم سليمة إلدارة المخاطر وال
القاعدةالخامسة:وضع
حي حححين أن ور اإل ار
فح
حاطرثح
المخح
حة و ار ح
حة الاخلحيح
بح
حةالرلاح
نظمح
حن أ ح
حة حعح
مسحؤوليتهال حامح
مجلح اإل ار ب ح
يحقحر ح
ياساتالم تم من لبل مجل اإل ار .
في الس
فيي ة هوتن
التن
الححة
فح
تسححهيلعملحيححاتأالفحكححوال
صححممةل ح
المخححاطرالم ح
بححة الاخلحيححة و ار ح
نظمححةالرلاح
تححاليث طبحقححتأالفحكححو أ ح
وبالح
التححيلحح
بيححر
مناسحح للمخححاطرالك
تجاببشححكل
مححاالسحح ة
الفكححو ن
مكححينشححركة أ
كفححؤ .تهحح ش هحح ه النظمححةلححىت
وال
نشأ أناء أنشطت هاالتجارية.
ت
مجلح
حل ح
بح
حن لح
حزامحمح
تح
حة واإللح
كمح
حاطروالحو ح
المخح
حة إل ار ح
تشحكيللجحنح
حم ح
تح
ح
ت لقةبإ ار المخاطر والحوكةم وااللتزام.
في م هامهال م
مجل اإل ارفيتن

حاع
تسح
حي ح
تح
حركةأالفحكحوث والح
لشح
اإل ار ح

وتتكون أعضاءلجنةالمخاطر والحوكمةواإللتزام من:
االسم
براك عب المحسنالصبي
عب الو ها عيسىالرشو
فيسي
احم عب ال زيزالن

فةعبهللا الراش
خلي

لية:
الرقابة الداخ
ضبط و
أنظمة ال
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الوصف

للجنة
رئ ي ا
نائ

للجنة
رئ ي ا

للجنة
عضوفي ا
للجنة
عضوفي ا

مالحظات

-
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حححاطرو
باشححر حلححىلجحنححة ار المخ
يرهححا م ح
تححيتحقح متقار ح
المخححاطر واالمتحححال والح
تقلة إل ار ح
ححح
نشححاء ار مس
تححم ح
ح
حى جمحيح
افةحلح
ضح
حو باإل ح
حححة ون لحيح
للجن
ار ا
مجلح
حي ح
حى رحئح
حولحلح
صح
صحالحية و ح
ولحي ها ح
حزام ح
تح
حة واإللح
كمح
الحو ح
فححي
فيحح طححار ارالمخححاطر
فححيتن
للجنححة
لحح اإل ار و ا
تبححر اإل ارمسححؤولةعحنح مسححاع مج
للجنححة.ت
ضححاء ا
أع
أالفكو.
يححق طححارعمححل ار
ح يححتمتو
ئ
حاع حيح
حة خطححوط فح ث
الفكححولححىال ح
فححيشححركة أ
ضحح طححار ارالمخححاطر
يخ
تححم
التححي
الفكححو أيضحابتطححويرنزعححةالمخححاطر و
فححسياسححة مخححاطررسححمية.عححالو لعححىلححكثلامححت أ
ي
المخححاطر
افقةعلي ها من لب ل مجل اإل ار .
المو
كتحح تحح ليقخححارجيمسححتقل وهححيشححركة KPMGث
لحح اخليلححى م
التحح ليق ا
بإسححناعمليححة
الفكححو
لامححتشححركة أ
كتحح
صححا ر عححن م
تقححاريرال
تقححيمال
بشححكلمسححتمر.ويححتم
اخليححة
رلابححة ال
ضححبط وال
تقححومبمراج ححة أنظمححةال
التححي
و
بشححكل
كتححالتحح ليقيت امححل
لحح اإلار ثكمححا أن م
با ححةلمج
واإللتححزام "الت
كمححة
لجنححةالمخححاطر والحو
الت ح ليقلححى "
للجنة.
مباشر م ه ه ا

قية
يم األخال
الق
لسلوك المهني و
القاعدةلاسادسة:تعزيز ا
القية:
لقيم األخ
سلوكالمهني و ا
 6.1قواعد ال
لشركة .واله ش من لك هوت زيز قة
قيمالخاللية اخل ا
لسلوكالم هني والنز اهة وتطويرال
نشاء طارل
تلتزماالفكو بإ
لسلوكال مهني
لشركة ونز اهت هاال مالية .و كجزء من ه اااللتزامث وض مج ل اإل ار ليللقواع ا
المست مرفيسالمة ا
صلحة أصحا المصال على الم
لسليمةللشركات ولحماية م
فيي ة لت زيز الممارسات ا
لمج ل اإل ار واإل ار التن
الطويل.
فيية للشركةفي
يه ش ليل لواع السلوك الم هني لى أنيكون ليال عمليا لمساع أعضاء مجل اإل ار واإل ار التن
للحفاظ على
تحقيقهث
تجزأ من االلتزام ال يتس ىالشركةل
في أعمالهم.ت المبا والقيمالموجو فيال ليل جزءا الي
تن
صورت ها وقت هاال امة.

6.2تعارض المصال :
فححي
تكححون
التححي
مؤسسححة
للفححر أوال
لرسححمية
ؤوليات ا
المس ح
صححة و
ص حال الخا
ل ححارع ب حينالم
ص حال هححوات
ت ححار عالم
ضحح ارفححي
يوجحح ت
فسححيةغيححر عالححة.
الحييححةأو يححؤ يلححىميححزتنا
ضححربالنزاهححة أو ا
ضحح قححةثممححالحح ي
و
صححية
فوائحح شخ
لشححركة ومححرتبطب
فححي عطححاء والءبال مححلغيححر مجححزأل
يكححون واجحح الموظححش
صححال عنحح ما
الم
تملة من مص ر آخر.
ف لية أو مح
مجلح اإل ار أيضححابصححياغةسياسحححةتضحححار
السحلوكالم هحنححيثحلحام ح
السحلوك و ح
لواعح ح
افةحلححى لحيححل ح
ضح
باإل ح
حححاالت
الممارسححات إل ار ح
ح
ضححل
أف ح
إلجححراءات و
حححة وا ح
ياس
حححاتالس
صححالبيان
ححح ار الم ح
ياسححةتض
تححح س ح
حححال  .ح
المص
ت ضار المصال .

 6.3إطار معامالت األطراف ذات الصلة

لخيححر
ويححرات ا
لشححركةالت
تمحح ت ا
لححىلححك ع
افة ا
ضحح
صححلةث ا
لححت المالت محح الطححراش اتال
لشححركةنظححامل
لحح ا
فححيلححوائ
ص حلةمححنخ حاللت حيالت
ل ححامالت م ح الطححراش اتال
بت
يمححايتلححق ا
يئححةأسححو االمححالف
التححيح ح ت ه ا ه
هيئة أسوا المال.
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قيقوفي الوقت المناسب
بشكل د
فية
لشفا
اإلفصاح وا
لسابعة:
القاعدة ا
الشفافية:
إلفصاحالدقيق و
 7.1ا
لححت
فححيالو
صححلة
ميحح الم لومححات اتال
صححا لج
عمليححةاإلف
ضححمانتمححام
الفكححول
فححيشححركة أ
بقححة
سياسححة مط
توجحح
صحح حا
لشححركةتالملقحةح بأ
كمححةل
ئهححا وحو
لشححركة وأ ا
ضحح المححاليل
فححيلححكالو
مناسحح ثبمححا
لححتال
فححيالو
بلححة و
تسهيلتقييم أ ائ ها.
سياسات ها وأنشطت ها و
التي ستمكن هم منف هم ارت ها واستراتيجيت ها و
المصال و
حن جمحيح
حش حعح
كشح
حو أنحيحتمال ح
حلأالفحكح
اخح
حة ح
فح
مختلح
حاتال
حى جاحنح ال ملحيح
فافيةحلح
الشح
حا و ح
صح
حةاإلف ح
ياسح
حمن س ح
ضح
تت ح
يوجح آلحيححةحيحتمحمححنخاللحهححاتححيح جمحيح
صحال  .ح
صح حا الم ح
فافةلجمحيح أ ح
شح
صحلةبطريحقحة ح
حات اتال ح
لومح
الم ح
كشش عن ها.
فيية اول
صلة لعضا ء مجل اإل ار واإل ار التن
الم لومات اتال
لحح
تخ امال مو
فححيلححكاسحح
مختلفححةثبمححا
آليححات
لشححركة
بنححى ا
مناسحح ثتت
لححتال
فححيالو
ف ححال و
صحح ا ال
لوحح رعاإلف
باشرللج هاتالرلابيةووح شؤونالمست مرين.
اإللكترونيلالفكوثواإلفصا ال م

تثمرين:
 7.2وحدةشؤون المس
ميحح الم لومححات
وفير ج
وتحح
المسححت مرينثمسححؤوليت هاتاحححة
نظححيمشححئون
صححةلت
الفكححو وححح خا
وفرلحح شححركة أ
يتحح
حة
بح
تقالليةالمطلوح
السح
الوحح با ح
تح حهح ه ح
حاتتمح
كمح
حركةث ح
للشح
تملحين ح
الححاليين والمح ح
مسحت مرين ح
ححححةلل ح
حارير الالزمح
والتحقح
بشكل ليقللمست مرين.
ناس و
تقاريرفيالولتال م
يانات والم لومات اول
توفيرالب
وعلىنحويتي ل ها

لتكنولوجياالمعلومات:
ألساسية
نية ا
7.3لاب
لشححركة
توج حل ح ا
حيححئ
صححا ث
عمليححةاإلف
فححي
وجيححاالم لومححات
نول
تيححةلتك
تح
نيححةال
باس حتخ امالب
الفكححو
ته حتمشححركة أ
لحح ي
ونححي ا
لشححركةااللكتر
يهححا ملوح ا
اليححةثبمححاف
اليححةوغيححرالم
يانححاتالم
تقححيمالب
لتسححجيل و
بقححة
آليححة مط
ع ح أنظمححة
ناس .
لشركةبشكل ليق وفيالولتال م
تملينل
صلةللمست مرينالحاليين والمح
فر جمي الم لومات اتال
يو

القاعدةالثامنة :احترامحقو المساهمين
مي ح الم لومححات ات
تأك ح م نح مشححاركة ج
مي ح مس ح اهمي ها وال
فةلج
صح
ضححمان م لامححة عالححة ومن
الفكححول
تس ح ىشححركة ا
صلةفيالولتالمناس .
ال
صححة
مليححات الخا
يانححات وال
التححتححح الب
سياسححةحقحح والمسحح اهمين ي
صححةياغ
لحح اإل ار ب
لهحح االوححر عثلححام مج
ئهححاالمححالي وا لهحح اش
فححيلححك أ ا
مناسحح ثبمححا
لححتال
فححيالو
لشححركة
صححوللححىالم لومححاتحححول ا
ضححمانالو
ل
المسحح اهمين
مكححين
لمخححاطرث ولححكمححنأجححلت
لشححركات و ا
كمححة ا
الميححة وحو
لخطحح االسححتراتيجية والتطححورات ا
وا ط
حركة .وي حتم
لشح
حالم ح ا
بش حلكف ح
حاركة
اهميبش حكلامع حبالمشح
للمس ح ن
لس ح ما
حةس حليمةث وا
يقح
ارسةححق حول همبطر
حن مم
مح
لححىسححبيل
وتشححملب حح عحقحح والمسحح اهمين ع
فححي اجتماعححاتالمساهمين.
المشححاركة
لححى
تشححجيالمسحح اهمين ع
ضححا
اي
الم ال الالحصر مايلي:
•
•
•
•
•
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لحصول علىتوزي ات الربا .
حق ا
لشركات.
وفقا لحكام لانون ا
فية
لشركةفي حالالتص
لحصول على جزء من أصول ا
الحقفي ا
لشركةواستراتيجيت ها على أسا منتظم.
ياناتتت لقبأنشطة ا
لحصول على م لومات وب
الحقفي ا
للقوانين واللوائ .
وفقا
التصويت
الحقفيالمشاركةفي اجتماعاتالجميةال مومية و
التصويت أناءااللتراع علىعضوية أعضاء مجل اإل ار .
الحقفي
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•
•
•
•
•

فة خاصة.
فة عامة ومجل اإل ار بص
لشركةبص
الحقفي مرالبة أ اء ا
لشركات.
وفقا لحكام لانون ا
لشركة
فييةل
الحقفي محاسبة أعضاء مجل اإل ار واإل ار التن
تسجيل ليمة السهمال مملوكة.
الحقفي
تحويل ملكية السهم.
تسجيل ونقل و
الحقفي
فقا لعلى رجات الحماية.
فاظ على البيانات و
تحقق من الح
الحقفي مراج ةسجلالمساهمين وال

المسحح اهمين
بشححأن
ميحح الم لومححات
يشححمل ج
للمسحح اهمين
بسححجل
الفكححو
فححيشححركة أ
المسححت مرين
فظوححح شححؤون
تحححت
لشركة.
لحافظةلسجل مساهمي ا
لشركةالكويتيةللمقاصة) ا
لشركة ( من خالل ا
في ا

القاعدةالتاسعة :إدراك دورأصحابالمصال
لححى
التححأير ع
صححلحة
صحح حا الم
مكححن ل
لشححركة.ي
صححالفححي ا
فححرا أو مجموعححاتلهححم م
صححلحة هححم أ
صحححا الم
أ
حححم
حححرك ة ه
حححي أي ش
حححيونف
يس
حححلحة الرئ
ححح حا المص
حححا .أص
حححأ رواب ه
حححات ها أو أنيت
ياس
حححاف هاوس
حححركة و أه
حححالالش
أعم
فححيب حح ع
ينححة
تبا
صححلحة م
صحح حا الم
تول ححات أ
تكححون
المححور ون.
لححون و
وظفححون وال مححالء والممو
المسححت مرون والم
قيححتححوازن
لشححرةك مسححؤوليةتحق
لححىعححاتق ا
تقحح ع
لححب ع ث و
لحيححان محح بضححهم ا
فححيب حح ع ا
لحيححان وت ححار ع
ا
صلحة ومصالح هاال اتية.
بين مصال أ صحا الم
التححزام
ص حال يمححانلححوي و
ص ح حا الم
يكححونل ح أ
لخالليححة وترغ ح فححي أن
بححأعلىالم ححايير ا
الفكححو
تلتححزمشححركة ا
صلح ة و طار عمل إل ار أ صحا المصال .
ياس شاملة ل صحا الم
تجاه ها .له االور عثتوج س ة
تفاعححل
ل ححالثي
لححىسححبيلا م
صححاتالم مححولبهححا .ع
ميحح المن
فححي ج
المشححاركة
لححى
صححال ع
صحح حا الم
يححتشححجي أ
تم
قنححوات
عحح طريححقال
لحح ع بشححكلمنححتظم ن
وظفححون محح بضححهم اب
لححون والمنظمححون والم
الفكححو والممو
عمححالءشححركة ا
للتأك من مواءمة اهتمامات همث وتحي أي ش كاو وم الجت هاعلىالنحو ا لواج .
والمؤتمراتاإللكترونية

وتحسين األداء
القاعدة العاشرة:تعزيز
يذية:
تنف
المستمر ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة ال
لتطوير
لتدريب وا
 10.1ا
كافة الموضوعات ات
توفير المرفة ل
فيية ل
تهتم شركةأالفكوبالتأهيل والت ري لعضاء مجل اإل ار واإل ار التن
فق تمتزوي أعضاء مجل
لشركة.
تخطيطاالستراتيجيوفق احتياجات ا
صلةبأنشطةالشركة والتيتمنح همالق ر على ال
ال
لشركة وأنشطت ها
فيةالتيتتضمن م لوماتشاملة عن ا
فية و التقي
اإل ار المينين حي ابحزمة من االرشا ات الت ري
ف هم مناسلسير عمل
ويلية وغيرها منالم لوماتث ولك من أجل ضمانتمت همب
تش
واستراتيجيت ها والجوان ال مالية اول
لتيتضمنالت ري والتنميةالم هنيةالمستمر
تفا منالموارالكافية ا
لشركة على االس
مليات ها .كماتحرص ا
لشركة وع
ا
فيية.
لر ار التن

يذية:
تنف
ييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة ال
10.2تق
فييةث ولك من خالل مؤشراتلق يا ال اءالمروفة
وض ت شركةأالفكوآلياتلتقييم أ اء مج ل اإل ار واال ار التن
فرا
لساسية لر اء ()KPIsث وتمتح ي ه ه المؤشرات لمجل اإل ار ككل ولعضاء مجل اإل ار كأ
بالمؤشرات ا
لشركة لهاف هااالستراتيجية.
يتمتقييم ال اءسنوياحس م ايير مح وواضحةتضمنتحقيق ا
فيية .و
ولر ار التن

سسية:
لقيم المؤ
 10.3خلق ا
تول ات
لشركة و ال
فييةبإع اتقارير وريةت رع على مجل اال ارتشمل المخاطرالتيتواجه ا
تقوم اال ار التن
ؤسسية.
لشركة وخلقليم م
قبلية و غيرها منالبنوالتي منالممكن أنتساع فيتحقيق ال ه اشاالستراتيجيةل
المست
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لي االجتماعية
ركيز على اهميةالمسؤوة
القاعدة الحاديةعشر:الت
تحقحيححقالتنمحيححة
الخاللححيثل
ح
السحلوك
للشححركةحمححن حخحالل ح
مسحتمر ح
تححزامال ح
حححةحهححوااللح
مسحؤولية االجتماعي
فحهححومال ح
م
في هابشكل خاص.
المست امةللمجتمبشكل عام وموظ
تمححث مححنخححالل
أسحح رهم والمج
حة ث و
لح
للقححو ال ام
يشححية
لظححروشالم
لتحسححين ا
تحقححقلححك مححنخححاللمبححا رات
وي
تقليل لى أنى ح مناستواللالموار البيئي ةالمتاحة.
ف عالبطالةفيالمجتم ث وكلكال
تقيم مساهماتلخ
حوي
حارلح
حو طح
بوجح
حة
حائلتالملقح
المسح
حمن
ضح
حركات ) (CSRتت
لشح
حةل
اعيح
للمسحؤولية االجتم
حةشحاملة
سياسح
حو
الفكح
أ
لح
لشركات.
مسؤولية االجتماعيةل
لل
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:الفكو
تنظيمي المحدث لشركة أ
 الهيكل ال1 ملحق
ALAFCO Aviation Leas e & Finance Company K.S.C.P.
Organizational Structure

IE&H::11:iid♦
Board Of Directors
••

•

•

I

j

•

t

Chief Executive Officer

(CEO)

Legal and Insurance
Department
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لتمويلشراء وتأجيرالطائرات
فكو
ق لشركة أال
تقرير لجنة التدقي
سبتمبر.2021
تهية 30
لية المن
للسنة الما

السادة /المس اهمين

المحترمين

لتمويلشراء وتأجير الطائرات
لفكو
شركة أا
لال وبركاته،
ليكم ورحمة ه
السالم ع

المنبثقة من مجلس اإلدارة:
لجنة التدقيق
فعاليةفيمايتعلقبالتقاريرال مالية والضوابط الداخلية
ؤوليات هب
قيامبمس
إنلجنةالتدقيقمسؤولة عن مساعدةالمجلسفيال
للية
تقا
لتاكد منإس
لشركة من خالل ا
ثقافةإلتزام مالئمة مع ا
نشاء
والمراجعةالداخلية والخارجية .كما أن ها مسوؤولة عن إ
لشركةكافية
لتاكد من أنالرقابةالداخليةالمطبقة داخل ا
لشركة وا
بياناتال ماليةل
ال مدقق الخارجي ونز اهة وصح ةال
وفعالة.
أعضاءلجنةالتدقيق:
•
•
•
•

براك عبدالمحسنالصبيح – رئيس.
للجنة
ئيس ا
لرشود –نائب ر
عبد الوهابعيسى ا
فيسي – عضو.
احمد عبدالعزيز الن
فة عبدهللا الراشد –عضو
خلي
هللا الراشد – عضو.
ف ة عبد
خلي

ولدق تم إجتماعلجنةالتدقيق خمسة مرات خاللالسنةال مالية المنتهية 30سبتمبر.2021
التدقيقالداخلي:
لحساباتالكبرى (بيغ(4العاملةفيدولةالكويت
تمالتعاقد مع طرف أخرلم هامالتدقيقالداخليألحدشركات مراجعة ا
افقتعلي هالجنة التدقيق.
التي و
و
بع ةلمجلس االدارة.
بشكل مستقل إلىلجنةالتدقيقالتا
وتبعية وعمليةالتدقيق الداخليترجع و
افقت
التي و
لقائمةعلىاسس المخاطر
قامال مدققينالداخليين بإجراء عملياتتدقيق داخلةي وفاق لخطةالتدقيقالداخلي ا
علي هالجنةالتدقيق.

فيذ
يق وفاق لخطةالتدقيقالداخلي.تمتن
تقديمتقاريرالتدقيق الداخلي منقبل ال مدققين الداخليينإلىلجنةالتدق
تم
خطةالتدقيقالداخلي من خاللتقييمالضوابطعلىالمخاطرال هامةالسائدة معالشرةك وفعالية الحوكمة وإدارة
المخاطر وعملياتالرقابة.
أبلغوانتائجعملياتالمراجعة
بع سنوي خاللالسنة و
تمعال مدققون الداخليون معلجنةالتدقيق علىأساس ر
وقد اج
ف ذها اإلدارة.
التي أجريتبم افيذلك حالةالمتابعة والتدابيرالتصحيحية االلزمة وخططالعملالتيتن

ALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO. KscP
e.~.,.; ul_,jlWI ~OJ >I~ JJ~ ~~j l.S~
.l!l.-l95,209,348.200 :JUll.)"iJ - 80745 ''=?J~l~I

~~LAFCO

o~I

4:i~.J

olyl►. ~i ~_jj 'i

4,j~

o);l.hll

~b_,

y~

J:_,..ul _#'ii .1.S'y:,

~bl ~

..Al

.2021/9/30 ~ ~ \ 4WI ~ \ J)G.. .1.S'yhll ~ ~l!)I

//,,

/
r

/ 't-

LJ:IjlI JI\

.

~\J~\

PO Box: 2255 Safat, 13023 Kuwait - Tel.: (965) 22902888 - 22402207/8 - Fax : (965) 22405225
(965) 22405225 :~l'~ - (965) 22402207/8 - 22902888: u.9-ii.w-..:,.f~S'.ll 13023 ,iiUi.....idl 2255 ''-:-l·U.:.')
www.alafco-kw.com

ALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO. KscP
t-~-1.; ul_,.jlWI ~Li.9 51~
J,i~
j,,U~i A.S~
.d.l 95,209,348.200: JUI V"iJ - 80745 : 1:?Jt;,.:ill J?=ll

*LAFCO

~ I ~\j

ul,11i ~~Liu

~ I ~WI .fa~I

193

w~
.

• j.o

U..J-1:!

35,281,223

J-lhA ~_, ~

142,671,216

~Lawl..i....ij.a~I~

440,085

c.sy.i w~__,lha

50,393
6,458,781

PO Box: 2255 Safat, 13023 Kuwait- Tel.: (965) 22902888 - 22402207/8- Fax: (965) 22405225
(965) 22405225 : ~~ - (965) 22402207/8 - 22902888: u.9-W- u.,!jS'.)113023 ,oLL,~ll 2255 'Y· W"'
www.alafco-kw.com

)j ~

