






 

 

 

 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين 

 شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع. 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 الرأي  
المجمعة   المالية  البيانات  دققنا  الطائرات  لقد  وتأجير  شراء  لتمويل  أالفكو  األم)ش.م.ك.ع.  لشركة  التابعة   ا وشركاته  (""الشركة 

وبيانات الدخل والدخل   2022  سبتمبر  30المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  "بـ  )يشار إليها معاً  

المجمعة النقدية  والتدفقات  الملكية  حقوق  في  والتغيرات  المالية  الشامل  البيانات  حول  واإليضاحات  التاريخ  بذلك  المنتهية  للسنة 

 مجمعة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.لا
 

رأينا  المجمع   ،في  المالي  المركز  عن  المادية،  النواحي  جميع  من  عادلة،  بصورة  تعبر  المرفقة  المجمعة  المالية  البيانات  أن 

تهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير نمللسنة ال المجمعة وتدفقاتها النقدية المجمع وعن أدائها المالي  2022سبتمبر  30للمجموعة كما في 

 الدولية للتقارير المالية. 
 

 أساس الرأي  
  في في تقريرنا  بمزيد من التفاصيل  موضحة  لتلك المعايير    اً طبق  لياتناسؤوم  إنلمعايير التدقيق الدولية.  وفقاً    بأعمال التدقيقلقد قمنا  

الحساباتليات  سؤوم"  قسم المالية    مراقب  البيانات  تدقيق  وفقًا  .  "مجمعةلاعن  المجموعة  مستقلون عن  األخالقيات ونحن  لميثاق 
)بما في ذلك معايير  الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيينالمهنية الدولي للمحاسبين المهنيين 

وفقً خ بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األ  وقد قمنا   .(الميثاق)  (االستقاللية الدولية التدقيق  متطلبات اا لرى  وإننا نعتقد أن أدلة  لميثاق. 

 التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق. 
 

 عدم التأكد المادي المتعلق بمبدأ االستمرارية 
إيضاح   إلى  االنتباه  أ  2نلفت  يبين  والذي  المجمعة  المالية  البيانات  لتارنه  حول  مبين  ا   يخالحقاً  هو  كما  المجمعة  المالية  لبيانات 

  2022ديسمبر    27بتاريخ    المنعقدة  الجمعية العمومية للمساهمين  وافقتو  -  عن  أفصح  مجلس اإلدارة أن  ، 25و  2  ين رقمباإليضاح 

  .بإحدى جهات التصنيع  وتحويل سجل الطلبات الخاصات الخاصة بالمجموعة  مسألة بيع جزء جوهري من محفظة الطائر  -  على

 حيث   لألسطول المتبقي  رممرتبطة باالستخدام المستهناك حالة عدم تأكد مادي    م بأنإضافة إلى ذلك، يقر مجلس إدارة الشركة األ

تشير هذه  .  األسطول المتبقي  ل فرصة بيعات أفضل للمساهمين من خالسوق المستقبلية على عائدتنطوي ظروف ال  الممكن انمن  

حول قدرة    2ضاح  لمبينة باإلي خرى ا الظروف باإلضافة إلى األمور األ  كبيراً  وجود عدم تأكد مادي قد يثير شكاً  المجموعة إلى 

 ألمر. يتعلق بهذا ا مرارية. إن رأينا غير معدل فيما مبدأ االستعلى أساس  أعمالها على مواصلة 
 

 أمور التدقيق الرئيسية 
  للسنةعة  مات المالية المج ي تدقيقنا للبيانف  أهمية ت األكثر  تي كانهي تلك األمور ال،  المهني  تقديرنا في  ،  أمور التدقيق الرئيسيةإن  

هذه   حول  منفصل أير بداءإدون  رأينا حولها  وإبداءات المالية المجمعة ككل هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيان عرض وتم الحالية. 

 طار تدقيقنا له.ر في إكيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمووأمور التدقيق فيما يلي تفاصيل  األمور.
 

، بما في ذلك لية المجمعةبيانات الما عن تدقيق الالحسابات مسؤوليات مراقب في قسم  مبينة في تقريرنا لء بمسئولياتنا القد قمنا بالوفا 

األم بتلك  يتعلق  التدقما  أعمال  تتضمن  وبالتالي،  تقييور.  مع  يتوافق  بما  المحددة  اإلجراءات  تنفيذ  بها  قمنا  التي  لميق  خاطر منا 

البيان  في  المادية  المجماألخطاء  المالية  نتائج  .  ةعات  ذلك  جرإإن  في  بما  بها،  قمنا  التي  التدقيق  أعمال  تم اءات  التي  اإلجراءات 

 .المرفقة المجمعةأساساً يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية ه، تطرح ردة أدناتنفيذها لمعالجة األمور الوا
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 الحسابات المستقل مراقب تقرير 

 ة المساهمين إلى حضرات الساد

 )تتمة(  فكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع. الأ شركة
 

 )تتمة(   قيق البيانات المالية المجمعةحول تدتقرير 
 

 )تتمة(  ةيق الرئيسيأمور التدق

، حددنا األمور المبينة أدناه كأمور تدقيق رئيسية "راريةمت"عدم التأكد المادي المتعلق بمبدأ االسباإلضافة إلى األمر المبين في قسم 

 يتم اإلبالغ عنها في تقريرنا.
 

 كات   الطائرات والمحرانخفاض قيمة  
 

في   تم  2022سبتمبر    30كما  والمح   إدراج،  بمبلغ  الطائرات  هور  ا دين  1,067,282,690ركات  كما  في فم  كويتي  عنه  صح 

رقم  ا انخفاض  5إليضاح  اختبار  إن  يمثل    طائراتلل  مةقيال.  اإلدارة  قبل  من  إجراؤه  تم  الذي  جوهرياً والمحركات  عمال أل  أمراً 

طائرات لل  للمبالغ الممكن استردادها   مييتقال في    المتضمنة  والتقديراتللموجودات    الدفتريةالقيمة  نظراً لحجم    التدقيق التي قمنا بها 

القيمة أثناء االستخدام أو  ت والتي تستا كروالمح  البيع.    القيمةند إلى  التكاليف حتى  القيمة أثناء االستخدام العادلة ناقصاً  إن أساس 

 م الخص  تومتغيرات معداللمستقبلية  لتدفقات النقدية ااتقديرات  قبل اإلدارة مثل  من    هريةوج   اً أحكام  اتخاذيمثل أمراً معقداً ويتطلب  

بيت  ةحقوق الملكيمخاطر    وعالوةالخالي من المخاطر  ل  دعمال  لتي تتضمنا قطاع األعمال ذي الصلة وتقدير تكلفة في    ا ومعامل 

إلى إجمالي القيمة العا لدى المجموعة. ت  حقوق الملكية  الدين/  أرصدة  الدين استناداً  إلالبيتكاليف  دلة ناقصاً  ستند  التي   النماذجى  ع 

قيمة الطائرات خالل السنة ئرات  الطا   ةلقيم  ةالمنشورالطائرات. تتضمن التقارير    ةلقيم  رةالمنشوتقارير  ال  مباستخدااإلدارة    قها تطب

كات كأحد أمور فاض قيمة الطائرات والمحر، قمنا بتحديد اختبار انخ لككل طائرة وتاريخ تصنيعها. ولذ  طرازمع مراعاة    الحالية

 ية.التدقيق الرئيس
 

 ما يلي:  محركاتوال القيمة للطائراتض فا قييم اختبار انختلتدقيقنا اءات جرإ نتتضم
 

 في إجراء تقييم انخفاض القيمة؛ ومدى خبرتها  ارة المجموعةم معرفة إدييتق 
 

 ؛والتحقق منها  بل اإلدارةتقييم االفتراضات والمنهجيات األساسية المستخدمة من ق 
 

   لة ناقصاً اإلدارة في تحديد القيمة العاد  قبل  قة منطبالمرئيسية  ات الضااالفتر   وتقييمدم  التقييم المستخ   أسلوب  مةئمالتقييم مدى

 قيم الطائرات؛ عن  المنشورةالتقارير بالعادلة  تكاليف حتى البيع والتي تتضمن مطابقة القيمةال

 

 الف الطائرات  حالة  فيها  ي  تزيد  عنال تي  االستخدام  أثناء  ناقصاً    قيمة  العادلة  البيع،القيمة  حتى  إ  التكاليف  جراءات تضمنت 

 دقيق التي قمنا بها ما يلي: الت
 

   مدى لتحديد  الخصم    معدالت   ئمة المتقييم  اإلدارة  قبل  من  االستخدالمستخدمة  أثناء  بالقيمة  با االستعام   ين تخصصملانة 

اخ   منوذلك    نا لدي  نيالداخلي من  المتاحة  البيانات  إلى  الرجوع  الخارجية  الل  االعتبار  األخذمع  لمصادر  عالوة   في 

   قطاع األعمال؛وتلك المرتبطة بالمخاطر اإلقليمية 
 

 جير  التأ  اترادئرة وإي لكل طا  ةحديثير ال ج أقية عقد التاتفا  ستقبلية المقدرة استناداً إلىلتدفقات النقدية الملية ادى معقوتقييم م

 ؛لمستقبليةفي معدالت إيجار عقود التأجير ا، مع مراعاة التغيرات المتوقعة علقة بها المت
 

   االفتراضات القيمة    المطبقةمقارنة  انخفاض  تقييمات  الفعائنت البالسابقة    للسنةفي  منلا  للسنة  ليةج  والتحقق  أي    حالية 

   للسنة الحالية. م تحديده مع مراعاة التأثير على تقييمات انخفاض القيمةري توهج  تفاوت
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 المستقل  بات حساال تقرير مراقب 

 إلى حضرات السادة المساهمين 

 )تتمة(  شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع. 
 

 )تتمة(   عةمجلمالية المانات ا البي حول تدقيق  ر يتقر
 

 )تتمة(  سيةرئيال  لتدقيقأمور ا
 

 للمدينين خسائر االئتمان المتوقعة  
 

في   المداألقيمة    درت ق  ،  2022  سبتمبر  30كما  والصيانة  المتعلقة  ةينرصدة  التأجير  كويتي    18,644,850  بمبلغ  بعقود  دينار 

 .7اح إيضفي عنه  ويتي كما هو مفصحك اردين 25,376,798غ بمبل ةلمتوقعابالصافي بعد خسائر االئتمان 
 

المجم مبسوتطبق  طريقة  االئطة  عة  خسائر  احتساب  المتوقعةفي  المدينة   تمان  طريق    لألرصدة  مصفوفة  عن  مخصصات إعداد 

عمل  يي تلتصادية اة االقئيبنين واليدمتمان مع تعديلها بما يعكس العوامل المستقبلية المرتبطة بالإلى الخبرة السابقة بخسائر االئتستند 

م كل  تستنيدفيها  من.  المخ د  إلىعدالت  لمجموعات    صصات  المسجلة  السداد  في  التأخر  أيام  المختلفة  عدد  العمالء  ذات قطاعات 

 ماثلة.لمتائر اأنماط الخس
 

التدقيق   رر أحد أموماأل  ذاه  ر، يعتبا هل  لمتوقعةامان  حتساب خسائر االئتدرجة التعقيد المرتبطة باو  ينأرصدة المديننظراً ألهمية  

 .لرئيسيةا
 

 :ما يلي بينها  عدة إجراءات منات تدقيقنا راءإج  تضمنت
 

 ب قمنا  مدلقد  معقوليتقييم  احتسى  في  المستخدمة  االفتراضات  بالبيانات اب  ة  مقارنتها  طريق  عن  المتوقعة  االئتمان  خسائر 

 ؛ يةتقبلمسال معلوماتلابما يعكس ظروف السوق الحالية والسابقة المعدلة 
 

 في تقرير تقادم   فاء ودقة المعلومات المدرجةاستي  مدى   اختيار عينة للتحقق منها تم  ساس ى أية علموضوعراءات  نا بإج ملقد ق

 ؛ أرصدة المدينين
 

 مدفوعات  أي    ذا كان قد تم استالمة إلى ذلك، قمنا على أساس العينات بالتحقق من أنماط السداد السابقة للعمالء وما إافض باإل

  ؛إلدارةألحكام الموضوعة من قبل اا مالئمة تدقيقنا، وذلك لغرض تقييم مدى  ءاتكمال إجراحتى تاريخ استسنة لة انهاياً لحقال
 

 بيانات المالية المجمعةحول ال  23.1ضمن اإليضاح  ة من قبل المجموعة  ة اإلفصاحات المقدمالتحقق من مدى كفايلقد قمنا ب  

 .  هذه المخاطربها مع  اوتج  تمان ومدى مخاطر االئرة لداإلا تقييمقعة ووتئتمان المخسائر االبما يتعلق في
 

 2022 لسنة مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة  معلومات أخرى
اإلدارة   الإن  المعلومات األخرى.  سؤولة  مهي  السنوي عن  التقرير  في  الواردة  المعلومات  من  "المعلومات األخرى"  قسم  يتكون 

الببخال  2022  نة لس  ةمجموعلل وتلمالية  ايانات  ف  مراقالمجمعة  حولها. لح ا  بقرير  م  على  حصلنا لقد    سابات  إدارة  تقرير  جلس 

التقرير السنو  عالحسابات، ونتوق  ر مراقب، قبل تاريخ تقريالشركة األم بعد    2022للمجموعة لسنة    يالحصول على باقي أقسام 

  الحسابات. تاريخ تقرير مراقب
 

 ولها.   ح التأكيد  من أشكالشكل  أينعبر عن م ولن ي المعلومات األخرى ولغطمعة ال يمج المالية البيانات نا حول الإن رأي
 

إذا كانت    المبينة أعاله وتحديد ما   المعلومات األخرى  االطالع علىؤوليتنا هي  سفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن م 

بشأنها.    أخطاء ماديةلتدقيق أو وجود أي  أثناء اصل إليه علمنا  حسبما وأو  لية المجمعة  ات الما مع البيان   ماديةغير متوافقة بصورة  

على المعلومات األخرى   ، استناداً إلى األعمال التي قمنا بها ىفي هذه المعلومات األخر  أي أخطاء ماديةتوصلنا إلى وجود  ما  إذا  و

تقريروالتي حص تاريخ  قبل  فإنه  الحسابات  مراقب  لنا عليها  تقريرنا   الوقائعتلك  إدراج  يتعين علينا  ،  لفي  لدينا  .  يستوجب  يس  ما 

 الشأن.  ما يتعلق بهذاإدراجه في تقريرنا في
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 السادة المساهمين  إلى حضرات 

 )تتمة(  شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع. 
 

 )تتمة(   ةة المجمع ات الماليلبيانتقرير حول تدقيق ا
 

 عن البيانات المالية المجمعة  كمةوح للين عن اسؤووالم دارةاإل ؤولياتمس
بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن   إلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة إن ا

سواء كانت ناتجة عن    ة من األخطاء الماديةمجمعة خالييانات مالية  إلعداد بة ضرورية  إلدار أدوات الرقابة الداخلية التي تراها ا

 الغش أو الخطأ. 
 

االستمرارية    مبدأ على أساسأعمالها    متابعةقدرة المجموعة على لية تقييم  سؤواإلدارة متتحمل  إعداد البيانات المالية المجمعة،    عند

ما لم تعتزم    المحاسبي  ةطبيق مبدأ االستمراريوتتمرارية  االسمبدأ  اس  علقة بأسمور المتعن األ  ،مناسباً كان ذلك  متى  ،  مع اإلفصاح

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

 .  مجموعةلل لمجمعةا ليةالما  البياناتعملية إعداد  اإلشراف علىلية سؤوم  كمةون عن الح لوسؤوالميتحمل 
 

 المالية المجمعة تعن تدقيق البيانا  باتالحسا  راقبم مسؤوليات
الغش   ناتجة عنسواء كانت  مادية  الاء  خط األبأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من    تأكيد معقولى  الحصول عل  هوهدفنا    إن

  إال أنه  ،ديالتأكعالية من    مثل درجةيول  معق  يدأكوصل إلى تن التإ.  الذي يتضمن رأينا وإصدار تقرير مراقب الحسابات    ،أو الخطأ 

قد تنشأ  و.  وجودها حال  في    المادية  األخطاء  باكتشاف  اً دائمسوف تنتهي    دقيق الدوليةالت  لمعايير  وفقاً   التدقيق  عمليةأن    ضمنيال  

قرارات على الأو مجمعة    ورة فرديةبص  ثرأن تؤ  من المتوقع بصورة معقولة  كانإذا    ماديةاألخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر  

 لية المجمعة. على أساس هذه البيانات الما  ذها ا والتي يتم اتخ  تخدمينللمسصادية االقت
 

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

 يلي: 
 

 وتتحد مخاطيد  الماديقييم  األخطاء  البيانا ر  في  المالية  ة  كانت  ت  سواء  عنتنا المجمعة  الخطأ    جة  أو  ذ  وتنفي  ووضعالغش 

لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا.   ومناسبةة تدقيق كافية  الحصول على أدل  وكذلك  المالئمة لتلك المخاطر،إجراءات التدقيق  

عدم   مخاطر  ناتج  اكتشافإن  مادي  تفوق غالن  ع  خطأ  عن  لك ذ  اكتشافعدم  اطر  مخ   ش  حي  الناتج  قد  الخطأ؛  الغش  إن  ث 

 . تضليل أو تجاوز الرقابة الداخليةمتعمد أو التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال الليتضمن ا
 

 الرقا   فهم الداخلية  بأدوات  التدقيقة  بعملية  الصلة  للظروف  التدقيق  الإجراءات    لوضع  ذات  إبداءمالئمة  لغرض  ليس    ولكن 

 . ةدى المجموعة الداخلية لالرقاب أدوات ليةفعا ي حولرأال
 

 السئتقييم مال المستخدمة ومدى  يمة  المحاسبية  ذااسات  واإلفصاحات  المحاسبية  التقديرات  من  معقولية  المقدمة  الصلة  بل  قت 

 . اإلدارة
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين 

 ة( )تتم  رات ش.م.ك.ع. جير الطائوتأ  شركة أالفكو لتمويل شراء
 

 ة )تتمة( مع بيانات المالية المجل تدقيق ال تقرير حو 
 

 )تتمة(  ابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعةالحس مسؤوليات مراقب
 

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

با عليه إذا    تحديد،  هناك عدم ما  مادي   كان  أو    تأكد  باألحداث  والذي  المتعلق  أن ظروف  شك  يمكن  قدرة    جوهرياً   اً يثير  حول 

إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن   التوصلستمرارية. وفي حالة  اال  مبدأ  على أساس  متابعة أعمالها المجموعة على  

في حالة رأينا  ل  تعديلية المجمعة أو  يانات الماالبفي  الصلة  اإلفصاحات ذات    ،تب الحسابا مراقفي تقرير    ،االعتبارنأخذ بعين  

نتائجاإلف  مالئمةعدم   تستند  التي حصلنا عليها   تدقيقنا   صاحات.  التدقيق  أدلة  الحسابات. على    إلى  مراقب  تقرير  تاريخ  حتى 

تو في  المستقبلية  الظروف  أو  األحداث  تتسبب  قد  ذلك،  من  االرغم  عقف  أعمالها  ن  لمجموعة  مبدعلى  متابعة  أ  أساس 

 . ريةاالستمرا
 

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

 .رض العادلالع حققبأسلوب يواألحداث ذات الصلة   األساسية المعامالتعن  تعبرالبيانات المالية المجمعة 
 

 داخل المجموعة إلبداء رأي للشركات أو األنشطة التجارية    يةحول المعلومات المالة ومناسبة  ة تدقيق كافيالحصول على أدل

المجمعة.   المالية  البيانات  محول  عنونحن  التدقيق    سؤولون  عملية  على  واإلشراف  التوجيهات  للمجموعة وتنفيذها  إبداء 

 . ي التدقيقن رأع فقط ليةسؤوونتحمل الم
 

ونتائج التدقيق الهامة   ا ق وتوقيتهعمال التدقي المخطط أل نطاق  الا  نهحول عدة أمور من بي  الحوكمةعن  لين  سؤوالمع  نتواصل مإننا  

 التدقيق. أعمال يتم تحديدها أثناء التي  في أدوات الرقابة الداخلية يةجوهر بما في ذلك أي أوجه قصور
 

  اً ، ونبلغهم أيض ستقالليةاالب  فيما يختصت الصلة  خالقية ذاالمتطلبات األيفيد بالتزامنا ب  ببيان  كمةالحولين عن  سؤوالم  اً أيض  نزود

التدابير ذات  مل أن  من المحت  ها ة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنبكاف تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى 

 .مناسباً  ذلك كان متى ،الصلة
 

البيانات   أهمية في تدقيق  األكثراألمور    كلتلك األمور التي تش  بها، نحدد  ن عن الحوكمة المسؤوليتم إبالغ  التي ي  ور األمومن خالل  

أمور   هي  تعتبر  ولذلك  الحالية،  للسنة  المجمعة  نفالمالية  إننا  الرئيسية.  مراقبالتدقيق  تقرير  في  األمور  هذه  الحسابات   صح عن 

نتوصل إلى أن أمرا ما ا  ال نادرة جداً، عندمأو، في أحوهذه األمور    اإلفصاح العلني عنللوائح  ا  ن أوالخاص بنا ما لم يمنع القانو

العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب  اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج  يجب عدم  

 العامة له. 
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 بعة تاوشركاتها ال  .ع.ات ش.م.كرطائويل شراء وتأجير التمكو لكة أالفشر
 

 

 المجمعة.انات المالية من هذه البي ا  تشكل جزء 25لى إ 1لمرفقة من يضاحات ااإلإن 
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  بيان الدخل المجمع 

   2022 سبتمبر 30المنتهية في  لسنةل

 
 

 إيضاحات 

2022 
 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي  

     

 99,991,026 95,642,934 15 تأجير تشغيلي عقود  إيرادات

 50,393 42,536  ة مرابح  تاد رايإ

 172,937 3,285,945 5 بيع طائرات ومحركات ومعدات من ربح 

 534,463 13,030,490 16 أخرى  إيرادات

 (2,531,768) (2,425,386)  تكاليف موظفين 

 (50,527,113) (50,577,935) 5 استهالك

 (17,309,593) (44,729,386) 5 ات معدطائرات ومحركات وقيمة  انخفاضخسائر 

     - (31,744,431) 6 خسارة انخفاض قيمة دفعات رأسمالية مقدما  

 (725,880)     - 13 إعادة تأجير  مخصص

 (6,103,117) (8,833,692)  مصروفات تشغيل أخرى 

 (12,894,271) 4,614,065 7 خسائر االئتمان للمدينين  (مخصصرد )

 (34,434,469) (37,250,745)  تكاليف تمويل 

 

 ──────────── ──────────── 

 (23,777,392) (58,945,605)  السنة   خسارة

 

 ════════════ ════════════ 

 فلس   (24.97) فلس     (61.91) 4 فةالسهم األساسية والمخف خسارة

 

 ════════════ ════════════ 

 

 

 



 بعة تاوشركاتها ال  .ع.ات ش.م.كرطائويل شراء وتأجير التمكو لكة أالفشر
 

 

 المجمعة.انات المالية من هذه البي ا  تشكل جزء 25لى إ 1لمرفقة من يضاحات ااإلإن 
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 مجمع  الالشامل بيان الدخل 

   2022 تمبربس 30ة في نتهيالم سنةلل

 
2022 

 نار كويتييد
2021 

 دينار كويتي  

   

 (23,777,392) (58,945,605) السنة   خسارة
 ──────────── ──────────── 

 : خرىشاملة أ)خسائر(   إيرادات 

   جمعإلى بيان الدخل المبنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا  

 (4,458,004) 7,176,476 تعديالت تحويل عمالت أجنبية
 ──────────── ──────────── 

 (4,458,004) 7,176,476 إيرادات )خسائر( شاملة أخرى للسنة 

 ──────────── ──────────── 

 (28,235,396) (51,769,129) شاملة للسنة  ال خسائرالإجمالي 
 ════════════ ════════════ 

 

 

 



 تابعة لا كاتهاوشر  .ع.رات ش.م.كوتأجير الطائ ل شراءكو لتمويفشركة أال
 

 

 ع لمجمملكية اال ات في حقوقبيان التغير
   2022 تمبرسب 30 نة المنتهية فيللس

 .البيانات المالية المجمعةهذه من   ا  شكل جزءت 25إلى  1 فقة منت المرإن اإليضاحا 
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 رأس 
 المال 

 عالوة  
 إصدار أسهم

 احتياطي  
 اري إجب

 طي  يااحت
   يةبنت أجعمالتحويل 

   أرباح
 المجموع  مرحلة 

 دينار كويتي  كويتي ار  دين ي ر كويتنايد ر كويتي دينا دينار كويتي  دينار كويتي  

       

 275,791,641 120,529,318 12,652,803 29,571,005 17,829,167 95,209,348   2021أكتوبر  1في  كما 

 (58,945,605) (58,945,605)     -     -     -     - السنة  خسارة

 7,176,476     - 7,176,476     -     -     - للسنة ى خرأ لةشام خسائر
 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 

 (51,769,129) (58,945,605) 7,176,476     -     -     - الشاملة للسنة  خسائرإجمالي ال
 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 

 224,022,512 61,583,713 19,829,279 29,571,005 17,829,167 95,209,348   2022سبتمبر  30في 
 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 

       

 304,027,037 144,306,710 17,110,807 29,571,005 17,829,167 95,209,348   2020أكتوبر  1في  ا كم

 (23,777,392) (23,777,392)         -     -     -     - السنة  خسارة

 (4,458,004)     - (4,458,004)     -     -     - شاملة أخرى للسنة إيرادات
 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 

 (28,235,396) (23,777,392)      (4,458,004)     -     -     - سنةللة الشامل يراداتإلإجمالي ا
 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 

 275,791,641 120,529,318 12,652,803 29,571,005 17,829,167 95,209,348   2021سبتمبر  30ي ف

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



 تابعة وشركاتها ال  .ع.م.كرات ش.ير الطائجشركة أالفكو لتمويل شراء وتأ
 

 لنقدية المجمع  فقات اتدان ال بي
 2022 برسبتم 30في  هيةلسنة المنتل

 الية المجمعة.يانات الملبهذه ا  من ا  ءتشكل جز 25إلى  1ن مفقة مرلت اإن اإليضاحا 
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 إيضاحات  

2022 
 دينار كويتي

2021 
 دينار كويتي  

      التشغيل أنشطة 

 (23,777,392) (58,945,605)   السنة خسارة

    :لنقديةا اتفي التدفقصا ب نةلسا خسارة ةقابمطتعديالت ل

 50,527,113 50,577,935 5 ك  استهال 

 17,309,593 44,729,386 5 طائرات ومحركات ومعدات قيمة خسائر انخفاض  

     - 31,744,431 6 خسائر انخفاض قيمة دفعات رأسمالية مقدما   

 (50,393) (42,536)  مرابحة   إيرادات 

 34,434,469 37,250,745  تكاليف تمويل 

 12,894,271 (4,614,065)  مدينين لل ئتمان المخصص خسائر ا)رد(   

 725,880     -  أجير ادة تعإمخصص  

 (172,937) (3,285,945) 5 طائرات ومحركات ومعدات  بيع نمربح  
  ──────────── ──────────── 

  97,414,346 91,890,604 

    لتشغيل: ات ات ومطلوبفي موجوداالتغيرات 

 9,250,064 (4,837,733)   أخرى موجودات  

 9,161,114 (679,134)   ىت أخرمطلوبا  

 5,576,119 (1,288,314)  ة  ي صياناحتياط  
   ──────────── ──────────── 

 115,877,901 90,609,165  النقد الناتج من العمليات 

 (34,317,240) (36,180,513)  تكاليف تمويل مدفوعة
  ──────────── ──────────── 

 81,560,661 54,428,652   ليغالتشمن أنشطة  اتجةة الن لنقديالتدفقات اصافي 
  ──────────── ──────────── 

    ار  م أنشطة االستث

 (91,567,144)  (1,353,857) 5 شراء طائرات ومحركات ومعدات  

 45,545,492 11,853,931  محركات ومعدات  متحصالت من بيع طائرات و

 (1,557,001) (1,201,033) 6 ومعدات  ت ومحركاتراائء طدفعات رأسمالية مقدما  لشرا

 67,136 43,580  تلمة مرابحة مس إيرادات
  ──────────── ──────────── 

 (47,511,517) 9,342,621  أنشطة االستثمار (في المستخدمةالناتجة من )التدفقات النقدية صافي 
  ──────────── ──────────── 

    أنشطة التمويل  

 130,390,540 42,897,292 11 تسهيالت تمويل من ت صالمتح 

 (161,259,201) (126,954,934) 11 تمويل تسهيالت سداد
  ──────────── ──────────── 

 (30,868,661) (84,057,642)  أنشطة التمويل مة فيالمستخدالتدفقات النقدية صافي 
  ──────────── ──────────── 

 3,180,483 (20,286,369)  ل  د المعادقد والنقالنفي الزيادة  ( قصنلا)صافي  

 (819,090) 3,305,904   عمالت أجنبية تعديل تحويل

 39,732,227 42,093,620  النقد والنقد المعادل في بداية السنة 
  ──────────── ──────────── 

 42,093,620 25,113,155 8 سنة  نهاية الي ادل فالمع  النقد النقد و
  ════════════ ════════════ 

 

 



 تابعة ال اوشركاته  .ع.رات ش.م.كوتأجير الطائ و لتمويل شراءشركة أالفك
 

  مجمعةة الضاحات حول البيانات الماليإي

   2022سبتمبر  30 فيكما 
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 رئيسية شطة ال واألن التأسيس  1
 

 ها ليسج تم تية همة كويتشركة مسا هي "( األم)أالفكو( )"الشركة   ع.الطائرات ش.م.ك. ل شراء وتأجيريإن شركة أالفكو لتمو

رى خ صول األائرات واألاء الطشربتقديم خدمة    األم كة  قوم الشر. وت2000مارس    21  بتاريخ  الكويت   دولة  في  تأسيسها و

، المختلفة  لشركات الطيرانم خدمات إدارة األصول  ينسيق مع المصانع، وتقدالطيران والت  عن شركاتالمرتبطة بها نيابة  

تقديم طيران، وشركات الء من  الجات ورغبات العميالتشغيلي أو التأجير التمويلي بما يتناسب مع احتوتقديم خدمات التأجير ا

ة  لمرتبطاخاطر  وتجديد عوامل المت التقييم  اسا در  ضوء ي  بصورة كلية أو جزئية ف  اتالطائر   اريع شراء ويل مشتمخدمات  

مات، ان الراغبة بمثل تلك الخدلة المدى لشركات الطيراالحتياجات متوسطة وطوي  لبيةتلك المشاريع، وتسويق الطائرات لتب

تسات  كا ساعدة شروم في  بالولطيران  طائراتها  والتبييق  والع  المرتبط  فيمشاركة  أجير،  الخدمات  بتمويلتقديم  وتوفير   ة 

الطيران  الدعم لشركات  والمتخصصمسلاو  ،الفني  المشترك  االستثمار  عمليات  في  الطيران،   ةاعدة  صناعة  مجال  في 

مالء من  الع اتاحتياجمع ما يتناسب طع الغيار بوق تا الطائرات والمحركاالستثمار بصورة كلية أو جزئية في مجال توفير و

  يجوز للشركة و  .المذكورة أعاله  تة والمحصلة من العمليا الناتج   يراداتثمار اإلإدارة واستووالمصانع،  ران  ات الطيشرك

ونها تعا ي قد  ة بأعمالها أو التالتي تزاول أعماال شبيهاألخرى  وجه مع الهيئات    أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي  األم

  بها.أو أن تلحقها الهيئات تشارك أو تشتري هذه  ئ أوأن تنش الخارج ولها في  أوالكويت ولة دتحقيق أغراضها في ى عل
 

مبنى ملحق هو   األم لشركة  ل  المسجل  الرئيسي  ب مكتالإن عنوان  أعمالها وفقا لتعاليم الشريعة اإلسالمية.    األم الشركة    سرتما 

 ت.الكوي ،ر، المرقابالصقد العزيز حم شارع عبد، انيالثبق ا طال ،يةكويتة الصناعالتجارة والة غرف
 

 . الكويت بورصة مدرجة في  األمإن أسهم الشركة 
 

 . ش.م.خ.لالستثمار ليج خ ال مؤسسةو كويتي ش.م.ك.ع. )"البنك"(هي شركة زميلة لبيت التمويل ال األم إن الشركة
 

الماليتتضمن   ال  األمكة  الشر  أرصدةو  معامالت المجمعة    ةالبيانات  األغراض  ذات  بالخا والشركات  المملوكة  كامل  صة 

إليهشيالتي  (  عةالتاب  ها شركات) معا   ار  جمي"موعةمج ل"ا  بـا  إن  إبرامها معامالت    ع .  يتم  الخاصة  الشركات ذات األغراض 

 ضمونة من قبل أالفكو. م نيابة عن أالفكو وهي
 

بإصدار   التصريح  في  ا  ةسنلل  موعةمج للمعة  المج   المالية  اناتالبي تم  لقرا  2022  رسبتمب  30لمنتهية  مجلس  وفقا   ارة  اإلد ر 

هذه    صالحية تعديل   يها لدللمساهمين حيث أن  وهي خاضعة لموافقة الجمعية العمومية السنوية    ، 2022  ديسمبر  29بتاريخ  

 . ا صدارهبعد إلمالية المجمعة البيانات ا
 

   م المحاسبي األساسيهوالمف 2
 

ال إدارة  ومجلس  إدارة  اإلجراءاتخذت  من  عدد ا  األم  لضمان  شركة  وتلبية  ل  ممكنة  عائدات  أقصىتحقيق  ات  لمساهمين 
 :23.2كما هو مفصح عنها باإليضاح  متطلبات السيولة

 
   إدا   فصحأ،  25اح  عنه باإليض كما هو مفصح    المالية المجمعة  اناتالبيالحق ا لتاريخ الجمعية   ووافقت  ركةلشا  رةمجلس 

% من محفظة  72طائرة )نسبة    53بيع  مسألة    على  2022ديسمبر    27ماعها المنعقد بتاريخ  العمومية للمساهمين في اجت

 .التصنيع المجموعة( وتحويل سجل الطلبات الخاص بإحدى جهات طائرات
 

   ر مليون دينا  220ي  مليون دوالر أمريكي )حوال   710ية بقيمة  أن تحقق معاملة البيع صافي متحصالت نقدمن المتوقع

بعد   التمويلبعض  وية  س تكويتي(  مبلغ  والت  ،تسهيالت  يتعلق  كوي  80,022,720ي  من  دينار  تسوية    ةقيمإجمالي  تي 

 ."البنك" ـب التمويلتسهيالت 

 
 ا من    12  خاللالشركة األم أن يكتمل تنفيذ البيع    ومجلس إدارة  ةدارتتوقع إ ، ولكنهم يقرون  لبيعتوقيع اتفاقية اتاريخ  شهر 

ا بوجود   التي   بالمعاملةروف السوق وظروف المشتري والتعقيد القانوني المرتبط  تأصلة مرتبطة بظمحالة عدم يقين  أيض 
 وقعة للتسهيالت التمويلية ذات الصلة.تالتسوية الممناسب وبالتالي ال التنفيذ في الوقت قد تؤثر على

 

   لتاريخ المج الحق ا  المالية  ا  األمالشركة  تمكنت  ،  معةالبيانات  األقساط  بعض  تأجيل  التمويل  لمن  بتسهيالت  غير  متعلقة 

ا لتصبح قابلة للسداد  12المضمونة التي كانت مستحقة خالل  ا 15 من تراوحت فترة خالل شهر  ا.ش  24إلى  شهر   هر 
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 )تتمة(  اسبي األساسيلمحام المفهو 2
 

  دنى لمعدل إيجار عقود ألجع الحد ا)را في عملياتها  مستخدمة  رة  طائ  21عة  لدى المجمو  تبقىيس،  البيعمعاملة  تنفيذ  الحقا  ل
بيانات المالية تاريخ إصدار ال  تىح   -شركة األم  مجلس إدارة ال  رىيوالتي  (  15باإليضاح  المفصح عنه    بليالمستق  التأجير
مجلس إدارة قر ك، يومع ذلي. عمل العادلسيكون من خالل استمرار االستخدام في سياق ا أفضل عائد ممكنأن  - المجمعة

 مستقبل مرتبطة باالستخدام المستمر لألسطول المتبقي ألن ظروف السوق في ال  مادي   تأكدعدم    حالة  الشركة األم بوجود
 . وافقة المساهمين، وهو ما سيخضع لمهمين من خالل فرصة البيعوائد أفضل للمسا يمكن أن توفر ع

 
لوجود التشغيلي ية لالستمرار في ا فعة لديها موارد كا وتوقع معقول بأن المجم ة األممجلس إدارة الشرك، لدى على هذا النحو

ت المسجلة أي تعديل يتعلق بإمكانية استرداد وتصنيف الموجودا  معةمج الن البيانات المالية  في المستقبل المنظور. ال تتضم
الت وتصني المطلوبات  إف  ضرورية  تكون  قد  عي  قادرة  غير  المجموعة  كانت  على  ذا  أساس  ملياتها مواصلة  مبدأ   على 
 مرارية. االست

 

   ات قديرام والتواألحك  ة الهامةبي السياسات المحاساس اإلعداد وسأ 3
 

 داإلعداأساس  3.1
 

البعدإ  تم ااد  المجمعة  يانات  لل  موعة مج لللمالية  الوفقا   الصادرة  للتقاردولية  معايير  المالية  معير  مجلس  المحاسبة ايعن  ير 

 .الدولية
 

 . ة التاريخيةلتكلفامبدأ ل وفقا  جمعة مإعداد البيانات المالية ال متي
 

 ويتي. كلبالدينار ا جمعةالم يةت المالا يان الب تم عرضوقد ريكي. األمهي الدوالر  األمللشركة ة ييسإن العملة الرئ
 

   واإلفصاحات   ات المحاسبيةات في السياسغيرالت   3.2
 

البيانات المالية  إعدفي  المستخدمة  المحاسبية    اتإن السياس لتلااد هذه   قةفي السنة المالية الساب  تخدمةالمس  كلمجمعة مماثلة 

 : هأدنا  الموضحباستثناء 
 

 فسيرات تو  عدلةة ومجديدمعايير 

تلاالمعايير و  بعض  قول مرة بتطبيأل  جموعةالمقامت   للفترات التعديالت التي    أكتوبر  1عد  ب  سنوية التي تبدأ في أوسري 

2021  . 
 

 :  ديد وتعديلج كل معيار عة وتأثير طبي يلي فيما 
 

ا تأثير ليس له  إنهإال    2022  تمبرسب  30في    نة المنتهيةرة خالل الست األخرى ألول مراديد من التعديالت والتفسيالع  يتسر

اا نالبياعلى   المجمت  للمالية  لملمجموعةعة  م  المجموعة  تقم  .  المبكر ألي  تعديالييعا بالتطبيق  أو  تفسيرات  أو  ت صادرة ر 

 . بعد ولكنها لم تسر 
 

المعياري   الفائدة  لاإلصالح  ا:  2لمرحلة  ا   -معدالت  على  الدولي تعديالت  المالية    لمعيار  ومعيار 9للتقارير  محاسبة  ال  ، 

 16الدولي للتقارير المالية  والمعيار  4ة ماليولي للتقارير الوالمعيار الد 7 ، والمعيار الدولي للتقارير المالية39الدولي 

مؤقتة    دمتق إعفاءات  عتالتعديالت  بالتأثيرات  )اإل  البياناتى  لتعلق  معدل  استبدال  نتيجة  بين  المالية  فيما  المعروض  يبور( 

 تالية: ررات العملية البديل خالي تقريبا  من المخاطر. تتضمن التعديالت المبدة بمعدل فائالبنوك 

   

   إجراء يستلزم  عملي  علىمبرر  تغيرات  أو  تعاقدية  تكون  تغيرات  والتي  النقدية  مباش  التدفقات  بصورة  ة  رمطلوبة 

 ة في سعر الفائدة السوقية.لحركات في سعر الفائدة المتغيرة، بما يعادل اصالح، والتي يتم معاملتها كتغيرلعملية اإل

 إ   السماح يفات التحوط وتوثيقات التحوط بات إصالح معدل اإليبور على تصنطلجراؤها بموجب متبتغييرات يتعين 

 ن إيقاف عالقة التحوط.ود

 ورة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة التي لبات التي يتم تحديدها بصت من استيفاء المتطا إعفاء مؤقت للشرك  متقدي

 مخاطر. معدل فائدة خالي تقريبا  من المخاطر كتحوط لبند ال تحمل
 

يكن البلهذه    لم  تأثير على  أي  الماليةالتعديالت  للمجموع  يانات  في  ررات  بالم  تطبيق  وعةالمجمتعتزم  .  ةالمجمعة  العملية 

 .عندما تصبح قابلة للتطبيق ةيالمستقبلفترات لا
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 ة( )تتم والتقديرات م  واألحكا  هامةلمحاسبية السات االسياأساس اإلعداد و 3
 

 تمة( )ت  وتفسيرات   عدلةة ومجديدمعايير 
 

 16ة اليملدولي للتقارير الاتعديالت على المعيار   - 2021يونيو  30بعد لما   19-تيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد ما

تعديل على المعيار  -  19-قة بفيروس كوفيدامتيازات التأجير المتعل  2020مايو    28أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في  
للتقاري المالية  الدولي  التأ عق  16ر  تطبيق  جيرود  من  للمستأجرين  إعفاء   التعديالت  تمنح  للتقارير  المعيا   إرشادات.  الدولي  ر 

. 19-اء كوفيدعديل عقد التأجير بما يعكس امتيازات التأجير الناشئة كنتيجة مباشرة لتفشي وبسبة عن تا شأن المح ب  16الية  مال

ا عملي ا، قد يختار المس ا لكونه مبرر  إذا  تأجر عدم تقييم  نظر  التأجير المتعلق بفيروس كوفيدما    من   منوح والم 19-كان امتياز 

الال لعقد  تعديال  يمثل  يقوم  ت مؤجر  ال.  أم  التأجير    يقومالذي  لمستأجر  اأجير  مدفوعات  في  تغيير  أي  باحتساب  االختيار  بهذا 

ق ا للمعيار الدولي للتقارير  غيير وفب بها حدوث أي تبنفس الطريقة التي يحتس 19-تياز التأجير المتعلق بكوفيدالناتجة عن ام

 عديال لعقد التأجير. تغيير تيمثل اللم ، إذا 16المالية 
 

ر المحاسبة ، قام مجلس معايي19-، ولكن مع استمرار تأثير جائحة كوفيد2021يونيو    30ل حتى  ق التعدييكان من المقرر تطب

البيانات .  2022ونيو  ي  30تى  المبرر العملي ح بتمديد فترة تطبيق    2021مارس    31الدولية في   يسري التعديل على فترات 

أي امتيازات إيجار متعلقة بجائحة   المجموعةلم تتلق  ،  ومع ذلك  .2021ريل  أب  1بعد    والسنوية التي تبدأ في أ  ةجمعالم  ليةالما 

 بيق.من التطرة المسموح بها لتطبيق المبرر العملي إذا أصبح قابال للتطبيق خالل الفت ، ولكنها تخطط 19-كوفيد

 

 لم تسر بعد  كن ولرة معايير صاد   3.3
 

يلي والمعدلة  الجدير  اييلمعا  فيما  وصا ال  يراتسلتفوادة  ت  لكندرة  بعد  لم  تتح سر  إرا ى  البياصديخ    ةعممج الالمالية  نات  ار 

 .سريانها  عند ك مناسب ا،ل، متى كان ذلتفسيراتوا الجديدة والمعدلةر اييلمعاتلك  قتطبي عةجموالم. تعتزم وعةمج ملل
 

 داولة اولة أو غير متمتدكات لوبالمط  يفصن ت : 1دولي اسبة الالمح  ت على معيار اليدعت

  1الدولي ر المحاسبة من معيا  76 إلى 69ى الفقرات رقم تعديالت عل  2020يناير ية في الدول اسبةمحلاير س معايدر مجلصأ

 يلي: ا مضح التعديالت ير متداولة. وتو اولة أو غحديد متطلبات تصنيف المطلوبات كمتدلت

 و ؛ ةسويل التحق تأجيصود بما المق 

 و ؛ جمعةالم يةللما يانات اترة البف نهايةل في قق حق التأجييتح  ال بد أن 

 ؛ ولحق التأجيلالية ممارسة المنشأة يف باحتمنأثر ذلك التصلن يت 

   ؤثر  أال يوذلك في حالة    ةوق ملكيداة حقل في أبل للتحويالتزام قا ط إذا تمثلت األداة المشتقة المضمنة في  ذلك فقيتحقق

 يفها.صنت ىعل لتزاماال
 

ويجب تطبيقها بأثر رجعي. تقوم المجموعة حالي ا بتقييم  2023 يناير 1بعد  أو ة التي تبدأ فييللفترات السنوالتعديالت ري ست

 .طلب إعادة تفاوضض الحالية قد تتالت على الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروتأثير التعدي
 

 م المقصود   اداالستخ الت قبلتحصم ال لمعدات: ت والمنشآت واتلكاالمم   - 16اسبة الدولي ت على معيار المح يالتعد

الدولية   المحاسبة  معايير  مجلس  الدحاسبالم  يارمع  على  تعديالت   2020و  ايمفي  أصدر  والمنشآت   الممتلكات  16ي  ولة 
المتحصالدعوالم تمنعمقصودال  داماالستخ قبل    تات:  والتي  تقوم    ،  أن  من  متحصالالمنشآت  أي  بيبخصم  من  بنود  ت  ع 

لك  لة الوصول بذحا ي  فلك  أي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات وذ  عيدات من تكلفة بلمعات ووالمنشآ الممتلكات  

ذلك، تسجل    اإلدارة. بدال  من  بلصودة من قالمق  ةشغيل بالطريقتلالضرورية ألن يكون جاهزا للة  ا ح لوقع والما  إلىاألصل  

 . سائرالخ  أو رباحد ضمن األونالبتلك  إنتاج وتكاليف  لبنودهذه اع  لمتحصالت من بيالمنشأة ا
 

 من تطبيقه بأثر رجعي   والبد  2022يناير    1بعد    التي تبدأ في أو  لسنويةيسري التعديل على فترات البيانات المالية المجمعة ا

بنود واالممتلك  على  واشآ لمنات  المعدت  لالستخدالات  أقرب    ممتاحة  بداية  بعد  أو  معفي  ح ضورفترة  في  المنشأة  ة  قيام  الة 

  ة.ريق التعديل ألول مببتط
 

 . المجموعة من غير المتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي على
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 ة( )تتم والتقديرات م  واألحكا  لمحاسبية الهامةسات اسيالا أساس اإلعداد و 3
 

 )تتمة(   لم تسر بعد كن ولرة معايير صاد   3.3
 

 ي  ماإلطار المفاهي ىلإ إشارة مرجعية  - 3الية ر الم دولي للتقارير الالمعيا  تعديالت على 

المحا ا عم  سمجل  أصدر الدوليير  مايسبة  في  المعيا  2020و  ية  للتقتعديالت على  الدولي  المالية  ر  األعمال    3ارير   –دمج 

د وعرض إطار إعدا  إلىهذه التعديالت هو استبدال اإلشارة المرجعية  رض من  . والغالمفاهيميطار  اإل  إلىإشارة مرجعية  

لل  ىلإعية  مرج ارة  شبإ   1989ر في سنة  د ا لصا  يةت المال بيانا ال  2018الصادر في مارس    تقارير الماليةاإلطار المفاهيمي 

 ظ في المتطلبات المتعلقة به. أي تغيير ملحودون أن يطرأ 
 

 جنب ت ل  3لية  لما لي للتقارير ا بالمعيار الدوالواردة    لية استثناء  من مبادئ االعترافاسبة الدوايير المحس معجلم  ما أضافك 

األ إص اللا  أو  رباحدار  الثالخ   ةلمحتمخسائر  "اليوم  لل  الملتطبي اني  والمطلوبات  االلتزامات  عن  والناتجة  التي ق"  حتملة 

، في  الضرائب  21الدولية للتقارير المالية    يرات المعاييرفسير لجنة تفست  أو  37ولي  الد  تندرج ضمن نطاق معيار المحاسبة

 ة.  نفصلبدها بصورة محالة تك
 

للتقاري   الحالية الواردة  توضيح اإلرشادات  يةلودلاسبة  عايير المحا مت، قرر مجلس  الوق  سنف  وفي ر  ضمن المعيار الدولي 

 .إطار إعداد وعرض البيانات المالية إلىشارة المرجعية ثر باستبدال اإل لن تتأ  ودات المحتملة والتيالمتعلقة بالموج  3المالية 
 

  أثر مستقبلي.تنطبق بو 2022 يناير 1بعد  وأ يدأ فلتي تبوية انالس المجمعة ةاليملا تلبيانا لى فترات اعديالت عتسري الت

 

الماليي رللتقا   الدولييار  المع ااألد  9ة  ر  اختبا  –  لماليةوات  "نسبالرسوم ضمن  حالة    %"10ة  ر  االاإلغفي    فارعت ء 

 بالمطلوبات المالية 

التحسي من  السنويةكجزء  إ  2020-2018نوات  لسل  نات  عملية  أصلل  ةيلوالدير  المعاي  دادعمن  المالية،  مجلس تقارير  در 

تعديال  ال  سبةا ح لماير  معاي علدولي  المعيار    يتضمن9المالية    قاريرللتالدولي  ى  ا  .  حول  توضيحات  التي لرسوم  التعديل 

هرية عن ومعدل بصورة ج الجديد أو ال  ليماااللتزام الول مدى اختالف شروط  يم الذي تجريه ح يقتال  ضمن  ةنشأ درجها المت

اازتلاالوط  شر تشملم  األصلي.  الر  لمالي  المسددة  بالالم  كتل  فقطسوم  هذه  الأغ  فيمو  امستلمة  بين  ولمقا  لمقرض اترض 

التملة  علمش التعديل   ر. تطبق المنشأة هذانيابة  عن األخ   ضرقالمأو    ضقترن قبل المإما م  مستلمةى الرسوم المسددة أو 

لتعديل يق ابلمنشأة بتطا افيه  مقوتتي  ة الة السنويرة البيانات الماليفت  دعب   أو  في  المتبادلة  وية المعدلة أمطلوبات المالالى  عل

 ل مرة.  ألو
 

ال عيسري  المالية    ىلتعديل  البيانات  تبدأ  نوالسالمجمعة  فترات  التي  بعد  ية  أو  السماح  2022ر  يناي  1في  بالتطبيق   مع 

 ة عمج الم  اليةنات المالبيا في أو بعد فترة    ةتبادلملا  ولة أالمالية المعد  ت على المطلوباتديالالتع  وعةالمجمالمبكر. ستطبق  

 لتعديل ألول مرة.  بتطبيق ا ةالمجموعا م فيهسنوية التي تقوال
 

 .لمجموعةا على اديمتعديالت تأثير للن يكون أتوقع س من الملي
 

 8عيار المحاسبة الدولي تعديالت على م  -ديرات المحاسبية التق تعريف 

ا لـ  تعريف    ث قدم، حي8  متعديالت على معيار المحاسبة الدولي رق  2021فبراير    بة الدولية فيسمعايير المحا مجلس    أصدر

ب"ا االختالف  التعديالت  توضح  المحاسبية".  فلتقديرات  التغيرات  جهالي  ين  من  المحاسبية  في تقديرات  والتغيرات  ة 

وت المحاسبية  أخرالسياسات  جهة  من  األخطاء  كصحيح  أنهمى.  كيفيةا  توضح  المنش  ا  القياس استخدام  ألساليب  آت 

 بية. سا والمدخالت لتطوير التقديرات المح 
 

التغيرات في وتنطبق على   2023يناير    1  بعد تبدأ في أو    السنوية التيالمجمعة  فترات البيانات المالية  ت سارية لإن التعديال

والتغ المحاسبية  المحاسالسياسات  التقديرات  في  بتحد  التي  بيةيرات  أو  في  المبكر د  عث  بالتطبيق  يُسمح  الفترة.  تلك  بداية 

 ة. قيطالما تم اإلفصاح عن هذه الحق
 

 .  المجموعةمن المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي تأثير جوهري على س لي
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 ة( تم)ت  والتقديرات م  واألحكا  لمحاسبية الهامةسات االسيااس اإلعداد وسأ 3
 

 ( )تتمة   لم تسر بعد ن كولرة معايير صاد   3.3
 

اإلفصاح عن    -المالية  لتقاريردولية لفي إطار المعايير ال 2وبيان الممارسة  1ي تعديالت على معيار المحاسبة الدول 

 السياسات المحاسبية 

اليار العلى مع  تعديالت  2021في فبراير  لية  حاسبة الدومعايير الممجلس  أصدر   في    2وبيان الممارسة    1ية  دولمحاسبة 

اعدة المنشآت  والتي يقدم فيها إرشادات وأمثلة لمس  ومات الجوهريةوضع أحكام المعلالية  للتقارير الم   ةر المعايير الدوليا إط

ى آت علالمنش  ةدف التعديالت إلى مساعدالمحاسبية. ته  فصاحات السياسات حكام المعلومات الجوهرية على إعلى تطبيق أ

إلفصاح عن سياساتها متطلبات المنشآت في اطريق استبدال    كون أكثر نفعا  عنتالسياسات المحاسبية التي  ات  صاح تقديم إف

حول كيفية  ضافة اإلرشادات  ساتها المحاسبية "الجوهرية" وإبمتطلبات اإلفصاح عن سيا   المحاسبية المرتبطة "الملحوظة"

 لمحاسبية.  ات بشأن إفصاحات السياسات ارالقرة في صنع اجوهريات الموق المنشآت لمفهوم المعلتطبي
 

لسماح بالتطبيق مع ا 2023يناير  1 للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1ي ت على معيار المحاسبة الدوللتعديالاتسري 

  ريةجوهمعلومات اليف الق تعريبات غير إلزامية بشأن تطشادتقدم إر 2ة يان الممارسلى بالمبكر. نظرا  ألن التعديالت ع

 ريا . ذه التعديالت ليس ضروسريان مفعول ه حاسبية، فإن تاريخمعلى معلومات السياسات ال
 

 . للمجموعةإفصاحات السياسات المحاسبية عديالت لتحديد تأثيرها على تعمل اآلن على تقييم تأثير الت المجموعةإن 
 

 أساس التجميع        3.4
 

  30كما في    ("موعةالمج "ـ  ب  ا  عم  يشار إليها )تابعة  لوشركاتها ا  األمللشركة  الية  مالية المجمعة البيانات الملاتتضمن البيانات  

قوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في ح   ر أو يكون لها طلمخا   المجموعةعرض  عندما تت  السيطرة. تنشأ  2022سبتمبر  

التأ ا القدرفيها ويكون لديهلشركة المستثمر  ا فيها.    سيطرتها على الشركة المستثمرر على تلك العائدات من خالل  ي ثة على 

 :ةجموعملدى ال دما يكونا فقط عنى الشركة المستثمر فيهلع وعةالمجميطر تس ،ةوبصورة محدد
 

 طة ذات الصلة على توجيه األنشالقدرة الحالية  ستثمر فيها )أي الحقوق الحالية التي تمنحها  الشركة الم  سيطرة على 

 بالشركة المستثمر فيها( ةصالخا 

 فيها  ستثمرلشركة الما يف تغيرة من مشاركتها ممخاطر أو حقوق في عائدات ض لتعر 

  ير على عائداتهاث فيها في التأ  رمستثملشركة الها على اام سيطرتقدرة على استخد 

 

أغلبية   بأن  افتراض  هناك  عامة،  تؤبصورة  التصويت  تحتفاال  هذا  مولدعيطرة.  سلا  إلىدي  حقوق  وعندما  فظ تراض 

أغلب  بأقل  وعةلمجما حقمن  أو  ا  وقية  للشركةقح لتصويت  مماثلة  في  وق  تأ المستثمر  كافة   المجموعةخذ  ها،  اعتبارها  في 

 تثمر فيها بما في ذلك:مدى سيطرتها على الشركة المس والظروف ذات الصلة عند تقييم حقائقال
 

 فيها لمستثمر رين في الشركة اخ اآل صواتحاملي األ عم القائمتيب التعاقدي تر ال 

  دية األخرى قا تيبات التعترالن م تجةالنا  ققوالح 

 ق التصويت المحتملةوحقو موعةالمج لدى  تصويتلا حقوق 
 

د وجو إلىظروف تشير  الو حقائقستثمر فيها في حالة إذا كانت ال ا على الشركة المتقييم مدى سيطرتهبإعادة  المجموعة تقوم

في  ريتغ العو  دواح عامل  ات  من  أكثر  الثالأو  للسيامل  تجميبد  طرة.ثة  الشأ  اليع  تحصل  نعتابعة  ركة  ى عل  ةالمجموعدما 

تفقد  سيطرة  ال عندما  السيطرة  هذه  وتتوقف  التابعة  الشركة  عل  المجموعةعلى  السيطرتها  الشركة  إدرى  ويتم  اج  تابعة. 

واإل والمطلوبات  باللعمتالفات  والمصرو  يراداتالموجودات  حياز با التشركة  قة  تم  التي  بعة  أو  خالتها  اليعها  في  سنة  ل 

المالمال  بياناتال حصولمج ية  تاريخ  من  تاريخ    السيطرةعلى    ةالمجموع  عة  سيطرة  حتى  الشركة   المجموعةتوقف  على 

 التابعة. 
 

بند كل  بياني  إن  يتعلق    في  المجمعين  الشامل  والدخل   ة يطرالمس  صص غيرح لوا  ة موعج ملل  األمالشركة  بمساهمي  الدخل 

  سيطرة.ر المص غي الحصعجز في  رصيد إلىحتى إن أدى ذلك 
 

ايتم   تعديالرورة  ضلعند  البيانا ت  إجراء  لعلى  التابعة  للشركات  المالية  السيت  السياسات  تتوافق  مع  المحاسبية  اسات 

وحقوق الملكية    ةعجموالمت  شركا   ا بينيمفدات والمطلوبات  . ويتم عند التجميع استبعاد كافة الموجولمجموعةحاسبية ل الم

 بالكامل.  موعةالمج ء أعضا  معامالت فيما بينلاة بة المتعلقات النقديلتدفقاروفات ووالمص يراداتواإل
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ة) (تتمدیرات والتقم  واألحكاالسیاسات المحاسبیة الھامةأساس اإلعداد و3

) تتمة (أساس التجمیع 3.4

المحاسب التغیریتم  عن  ملكیة حصة  في  ة  حقوق  كمعاملة  السیطرة،  فقد  دون  تابعة،  لشركات  فقدت الملكیة  إذا  حالة  . وفي 

حصص وبات وال) والمطللشھرةفي ذلك الة (بما  ذات الصالموجوداتال تسجلنھا ة، فإ تابعشركةلىالسیطرة عةالمجموع
یتم إدراج ة في بیان الدخل المجمع.  ئر ناتج أو خسا أرباحأي  ة األخرى بینما یتم إدراج  لملكیار المسیطرة وبنود حقوق  غی

لقیمة العادلة.وفقا لتفظ بھا أي استثمار مح 

فوكما  إیضذكر  أنكا ممارسة متی،  1احي  األغة شطفة  ذات  الخا الشركات  بالنیراض  شصة  عن  أابة  تتضمن فكالركة  و. 
ي تم تأسیسھا في جزر كایمان وقبرص وأیرلندا التشركاتھا التابعةالیة لشركة أالفكو وت الممجمعة البیانا یانات المالیة الالب

نة  تالي للسلجدول الكما ھو مدرج في احدةمتالبیةالعراترا اإلمو)  ریكیةاألمةة ودیالویر (الوالیات المتحدوالمملكة المتحد
.  2022سبتمبر 30ي ھیة فالمنت

بلد التأسیس االسم 

رأس المال 
دوالر أمریكي/  

األنشطة جنیھ استرلیني /یورو

لتأجیر الطائرات  ة داوسبري المحدو
دوالر أمریكي 2كایمان ر جز(ثالثة عشر) 

واستئجارھا وتأجیرھا ا ائرات وتمویلھ الط ء شرا
من الباطن. 

ائرات أجیر الطحدودة لتري المسباو 
دوالر أمریكي 2یمان اجزر ك عشر) مسة (خ 

واستئجارھا شراء الطائرات وتمویلھا وتأجیرھا 
. لباطن من ا 

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

واستئجارھا ا جیرھ وتمویلھا وتأ ت شراء الطائرا 
من الباطن. 

ئرات  ا طاوسبري المحدودة لتأجیر ال
دوالر أمریكي 2جزر كایمان (ثمانیة عشر) 

ھا ر ا ج ئواست شراء الطائرات وتمویلھا وتأجیرھا 
من الباطن. 

لطائرات  لتأجیر اة المحدوداوسبري 
ي أمریك ر  ال و د2جزر كایمان ) شرون ع واثنان (

واستئجارھا الطائرات وتمویلھا وتأجیرھا اء شر 
من الباطن. 

ت  ا رالطائة لتأجیر لمحدودسبري ا و ا
دوالر أمریكي 2مان یجزر كا) وعشرون ثة  ثال (

واستئجارھا شراء الطائرات وتمویلھا وتأجیرھا 
من الباطن. 

ت  الطائرا ة لتأجیر المحدوداوسبري 
یكي ر أمرال و د2جزر كایمان ) ون وعشر أربعة (

واستئجارھا الطائرات وتمویلھا وتأجیرھا اء شر 
من الباطن. 

كي ر أمری دوال 2ن ام یجزر كادودة ة المح منصوری لا
واستئجارھا یلھا وتأجیرھا ئرات وتمواشراء الط 

من الباطن. 

مریكي دوالر أ 2مان جزر كایقرطبة المحدودة 
واستئجارھا شراء الطائرات وتمویلھا وتأجیرھا 

طن. اب لمن ا 
) لتأجیر الطائرات  اثنان (ایرلندا االفكو 

یكي دوالر أمر1أیرلندا المحدودة  
ا واستئجارھتأجیرھا وشراء الطائرات وتمویلھا 

من الباطن. 

ر الطائرات  ثالثة) لتأجی(ا ندكو ایرلفاال
یكي ر أمردوال 1ا أیرلندالمحدودة 

واستئجارھا یلھا وتأجیرھا ئرات وتموشراء الطا
اطن. من الب 

ش.ش.و. المحدودة ) حد اواالفكو (
العربیة  اإلمارات 

یكي ردوالر أم 1,000المتحدة 
ا ھواستئجار وتأجیرھا شراء الطائرات وتمویلھا 

من الباطن. 

ش.ش.و. المحدودة ) ن اثنا االفكو (
ربیة  الع اإلمارات 
أمریكي ر ال دو 1,000تحدة الم

واستئجارھا ائرات وتمویلھا وتأجیرھا الط شراء 
الباطن. ن م 

ش.ش.و.  للطیران ) واحد كو (االف
المحدودة 

العربیة  اإلمارات 
دوالر أمریكي 100المتحدة 

واستئجارھا ا ھ تأجیر ت وتمویلھا وا شراء الطائر 
من الباطن. 

طائرات فكو لتأجیر وتمویل الالأ
كي دوالر أمری1رلندا یأط لنشا حددة اشركة م

جارھا واستئھا شراء الطائرات وتمویلھا وتأجیر 
. من الباطن 

) لتأجیر  خمسة االفكو ایرلندا (
ر أمریكي والد1ا أیرلندالطائرات المحدودة 

ئجارھا ست او مویلھا وتأجیرھا ت شراء الطائرات و
من الباطن. 
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ة) (تتمرات والتقدیم  واألحكاالسیاسات المحاسبیة الھامةأساس اإلعداد و3

) تتمة (میع جأساس الت3.4

سیس التأدبلم ساال

س المال أر
ي/  دوالر أمریك

ة نشطألارلیني جنیھ استیورو/

د)  أجیر الطائرات (واح تلوى سل 
حدودة الم

ات  الیویر، الو الدی
دوالر أمریكي 1,000ریكیة األم دة المتح

ھا ئجار واست ا یرھ ا وتأجتمویلھ شراء الطائرات و
من الباطن. 

لتأجیر الطائرات المملكة  فنطاس 
جنیھ إسترلیني 1المملكة المتحدة دودة د) المح دة (واح المتح 

واستئجارھا ا ھ ر الطائرات وتمویلھا وتأجی اء ر ش
من الباطن. 

ة  رات المملك طائلتأجیر ال فنطاس 
یني رلإستجنیھ1ة دحالمملكة المت) المحدودة ن نا اثلمتحدة (ا

واستئجارھا یلھا وتأجیرھا ئرات وتموشراء الطا
من الباطن. 

مملكة  طائرات اللتأجیر ال فنطاس 
رلیني ھ إستجنی1متحدة الة كالممل ة) المحدودة ث المتحدة (ثال

واستئجارھا اء الطائرات وتمویلھا وتأجیرھا ر ش
من الباطن. 

جزر كایمان تد االفكو ون لیم
دوالر  50,000

أمریكي 
واستئجارھا ھا وتأجیرھا لطائرات وتمویل ا ء  شرا

من الباطن. 

جزر كایمان لیمتد ئرات فور ادھان لتأجیر الطا 
ر  ال دو50,000

مریكي أ
ئجارھا ت سوارھا وتأجی مویلھا ائرات وت ط شراء ال

من الباطن. 

جزر كایمان لیمتد 308إم اس ان 
دوالر  50,000
یكي أمر

ھا ئجار واست شراء الطائرات وتمویلھا وتأجیرھا 
ن. من الباط 

جزر كایمان لیمتد 323إم اس ان 
دوالر  50,000

أمریكي 
ئجارھا ست او ت وتمویلھا وتأجیرھا لطائرا شراء ا 

. ن من الباط 

یمان كاجزر متد لی 338إم اس ان 
دوالر  50,000

أمریكي 
ھا واستئجار یرھا شراء الطائرات وتمویلھا وتأج

من الباطن. 

یمان اك جزر متد لی 285إم اس ان 
الر دو50,000

أمریكي 
ھا واستئجار شراء الطائرات وتمویلھا وتأجیرھا 

طن. من البا
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 )تتمة(  واألحكام والتقديرات   ةمها لا محاسبية ات ال سالسياأساس اإلعداد و 3
 

 امة  ملخص السياسات المحاسبية اله   3.5
 

 ومعدات   ات ومحركطائرات  

  قيمة.أي انخفاض في الك المتراكم وصا  االستهالاقن ةفالتكلالطائرات والمحركات والمعدات ب تُدرج
 

 :ما فير اإلنتاجية المقدرة كعما األ ىة على مدخريديتناقصا القيمة الكلفة ساس التك على أهالالستتساب ايتم اح 
 

 ومحركات للمشترينت  المعدا)باستثناء   طائرات   طائرات  -  المجهزة 

  (كبيرة الحجم

 

 صلي(ألا نيعالتص سنة )من تاريخ 25

 يخ الشراء()من تارسنة  12               حجم      كبيرة ال  ائراتط - مجهزة للمشترينلاعدات الم 

 سنوات  5 بات يكأثاث وتر 

 سنوات  5 تبية ت مكامعد 
 

قع  توعدم    عند البيع أو عند  إلغاء االعتراف بهيتم  ي مسجل مبدئيا   وأي جزء جوهر  بند الطائرات والمحركات والمعدات   إن

 )المحتسبة   األصلعتراف بء االإلغا جة عن  سائر ناتو خ أ  أرباحأي  ه. تدرج  أو بيعية من استخدامه  لاقتصادية مستقب  ا يمزا

 . لاألصتراف باالع إلغاءجمع عند لألصل( في بيان الدخل الم  دفتريةالصالت البيع والقيمة ح تن صافي مبالفرق بي
 

 مناسبا .  لكمتى كان ذ ،أثر مستقبليب ديلها موجودات وتعالستهالك للرق اطوتاجية نار اإلتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمي
 

 عادل لنقد المالنقد وا

  ماليةؤسسات  لدى م  ة األجلالمرابحة قصير  أرصدةلدى المؤسسات المالية و  رصدةقد واألنقد المعادل من النلواالنقد  يتكون  

 يداع.اإل خيمن تارل أو أقات استحقاق أصلية مدتها ثالثة أشهر فتر ذات
 

   أجير الت  عقود

  وجودات حق االستخدامم

سي لالستخدام(. يتم قياس األصل األسا  رتاريخ تواف ر )أي يجعقد التأم في تاريخ بدء تخدااالسات حق موجود المجموعةتسجل 

ناقص   بالتكلفة  االستخدام  حق  استهال  ا موجودات  متراكم أي  ا  ك  القيمةوخسائر  ويتم نخفاض  قياس دة  إعا   يأمقابل    ا يلهعدت  ، 

اللمط مبل لوبات  االستخدام  حق  موجودات  تكلفة  تتضمن  مطلوبات  تأجير.  الغ  المباشرة دبمال  كاليفوالت  مسجلالتأجير  ئية 

ا أي حواومدف  بدةتكملا ة  متأكد  المجموعةما لم تكن    مة.تأجير مستل  فزوعات التأجير التي تمت في أو قبل تاريخ البدء، ناقص 

التأجير،  في نهاية مدة ع  ستأجرلما   صلملكية األ  ىل عل  لحصومن ابشكل معقول    تخداماالس  ات حقموجوداستهالك  يتم  قد 

القس  المسجلة أساس  مدى    طعلى  على  التأجيرفترو  المقدر  اجياإلنت  ر عملاالثابت  أقصر  ة  أيهما  تتعرض   .للموجودات 

 القيمة. فيالنخفاض لم موجودات حق االستخدا
 

 مطلوبات التأجير 
ي يتعين سدادها لتأجير التلمدفوعات امطلوبات التأجير المقاسة بالقيمة الحالية    عةالمجمول  ج س، ترتأجي د القع  في تاريخ بدء

التتتضمن مد  ير.ج تأ مدى مدة عقد ال  ىعل الثابتة بطبيعتها( نأجير مدفوعات  فوعات  )بما في ذلك المدفوعات  ا ثابتة  أي    اقص 

ر، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات  سع  مؤشر أو   إلىند  تست  التي  ةر مستحقة ومدفوعات التأجير المتغيز تأجير  افحو

الت  التأجخريدية.  القيمة  مدفوعات  مما يتتضمن  سعر  ا  أيض  الشراءخي  ةرسر  م  ار  قبلالمؤكد  من  بصورة    المجموعة  مارسته 

مد إنهاء  ومدفوعات غرامات  كان  يرالتأج   ة عقد معقولة  تعكس ممارسة  إذا  التأجير  مدة عقد  م  تي  نهاء.إلايار  لخ   ةجموعملات 

التأجير المتغيرة التي ال تتسجي الفتر أو سعر كمصروفات  ؤشم  إلىستند  ل مدفوعات  أو الشرط   حدثلا  يقع فيها   التي  ةرفي 

   اد. دعي حدوث السدتالذي يس
 

التأجي  القيمة الحالية لمدفوعات  ة  لا ح في    أجيرالت  ءدبمعدل االقتراض المتزايد في تاريخ    جموعةلما، تستخدم  رعند احتساب 

عكس يير لتأج لا  لوباتة مبلغ مطدا بدء، يتم زي تاريخ اللة. بعد  تأجير بسهوالمتضمن في عقد ال  فائدةدل النية تحديد معمكا عدم إ

الفتر مقابلوائدة  اكم  تخفيضها  التأجير    يتم  مدفوعات  باإلضا المسددةقيمة  القيمة  ي  ذلك،  إلىفة  .  قياس  إعادة  الدفترية  تم 

التأجير أو في مدفوع  أو يل  وجود تعد  ةحال  ر فيتأجيلا  لمطلوبات التتغير في مدة  ء األصل  م خيار لشراتقيي  أو فيأجير  ات 

 .  سيا ساأل
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 )تتمة(  واألحكام والتقديرات   هامةلا السياسات المحاسبية و دادعإلأساس ا 3
 

 ( تتمة) امة محاسبية الهملخص السياسات ال   3.5
 

 )تتمة(  عقود التأجير 

 وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة  األجلرة ير قصي ج أ عقود الت

 لغ)أي عقود التأجير التي تب  األجليرة  قص  رجي على عقود التأ   لج األتأجير قصيرة  د الراف بعقواء االعتعفإ  المجموعةتطبق  

ت  12مدتها   من  أقل  أو  ا  وشهر  البدء  خيار  تتضال  اريخ  تطبق  الشراء(من  كما  االعترعإ.  تفاء  بعقود  الموجودات ير  ج أ اف 

القيمةمن تععلى    خفضة  التي  التأجير  القعقود  منخفضة  إدةميتبر  يتم  م.  التأجير  راج  الدفوعات   جل األقصيرة    أجيرتلعقود 

 .لتأجيرعلى مدى فترة ابت مة كمصروفات على أساس القسط الثاوعقود تأجير الموجودات منخفضة القي
 

  المجموعة كمؤجر
التأجير التي ال تق المتعلقة بملكية  طر  كافة المخا بتحويل    ها موجبب  المجموعة  موإن عقود  كعقود    ها يفم تصنيت  أصلوالمزايا 

الت  غيلي. ويتمتأجير تش التأجير التشغيل بشأن  فاوض  لتا  أثناءباشرة المتكبدة  بدئية الممكاليف الإضافة   إلى   والترتيب له  يعقد 

رات المحتملة جل اإليجاتس تأجير.ال إيراداتس ا فس أسعلى نير ج أتمستأجر وتدرج على مدى فترة ال اليمة الدفترية لألصل لقا

 ابها.سكتا في فترة إيراداتك
 

 صصات مخلا و احتياطي الصيانة 

اهمات  مسو  عادة التأجيرصص إومخ   الثقيلةالصيانة  احتياطي الصيانة ومخصص    والمخصصات  يانةالص  اطيي حتا  تضمني

 . المؤجرين
 

 احتياطي الصيانة
نة يا الص  مصروفاتمقابل    تم مقاصتهيء استخدام الطائرة وا قبل المستأجر لمن قة  ددسمالوعات  ة المدفنا يصيمثل احتياطي ال 

  ان بيفي    إيراداتالرصيد المتبقي من احتياطي الصيانة كيل  ة، يتم تسج ع الطائروقت بيوفي    .ةا على الطائربدهتك  ندالفعلية ع

 المجمع.  الدخل
 

 مخصص الصيانة الثقيلة
الصي مخصص  ايمثل  تكا ث لانة  الثقيلة  الصيان  في لقيلة  الطائرة    قةلعتالمة  ونقل  ج   إلىبتجهيز  ويش ديدمستأجر  أي  ذلمل  .  ك 

رج  تد  .  في احتياطي الصيانة الذي تم تحصيله مسبقا    تها م يتم تغطيلالتي  لثقيلة  يانة اصفي ال  صالحاتإجراء  بإ   قلعتتف  تكالي

 لغ بصورة معقولة. بميمكن تقدير التكاليف و دتكب ميت نأمحتمل ن النه مأ المجموعةعندما ترى الصيانة الثقيلة مخصصات 
 

 تأجير إعادة المخصص 
 وتدرجآخر.    إلىما  من مستأجر    ئرةونقل طا   يزبتجه  لقةالمتعليف  لتكا ل  وعةمالمج تقدير    لأفض ر  ي أج ادة الت إعمخصص    ثليم

ف  هذه مدى  م  ترةعلى  بينتتراوح  انتهاء عقد  3  إلىسنتين    ا  قبل  الحالي  تأجال  سنوات  االقتصادية تكون  ا  مدنعير  التدفقات 

   منها.ق بصورة موثو غ المخصصويمكن قياس مبل محتملة تقبليةسمال
 

  ينمساهمات المؤجر
التي تمثل االلتزامات التعاقدية من   ينمساهمات المؤجر  تنشأ ،  األول لطائرة جديدة  التأجيرجديد بعد    تأجيرفي بداية كل عقد  

المجموعة   تكلفة  سا لمبا جانب  في  بالمرالمستأجر  همة  لهتبطة  المخطط  الرئيسي  الصيانة  حدحدث  والمتوقع  أثن،  اء عقد  وثه 

بانتظام  المجم  تقوم  .التأجير مستوى  بوعة  المؤجرمراجعة  عقود    ينمساهمات  بموجب  التعاقدية  التزاماتها    ير ج التأ لتغطية 

 إجراء التعديالت حسب الضرورة.  لية والحا 
 

ا    ينجرتمثل مساهمات المؤ  ر المرتبطة بعقدي ج التأ مقابل إيرادات  محمل    مخصصكويتم تسجيلها    التأجيرعقد   ببطا  مرتحافز 

 .  المرتبطة به يجارمدى فترة اإل ىاإليجار عل 
 

المجموعة أنه من المحتمل أن تكون   ترىعندما    يرالتأجفيما يتعلق بتعديالت نهاية عقد    يناالعتراف بمساهمات المؤجريتم  

 مبلغ بشكل معقول. كن تقدير اللى المستأجر ويمتسديد المبالغ إمطلوبة ل
 

 قتراض اليف اتكال 

شر بأصل ة بشكل مبا م رسملة تكاليف االقتراض إذا كانت متعلقيت  . ها صروفات عند تكبدمجل تكاليف االقتراض عموما كست

اس  أس  وتسليمها على  ئرة ذات الصلةا ط لتم إتمام ااء حتى ياإلنش  فترة  ىدمقدما على  لرأسمالية من الدفعات ام  هل كجزءمؤ

د إتمام كافة األنشطة عن  ضراة تكاليف االقت لمء الطائرة. تتوقف رسعند شرا  المتكبدةعلية  لية والمصروفات الفوض الفعالقر

 قصود منها. لمطائرة لالستخدام ا الجوهرية الضرورية إلعداد ال
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 ة( )تتم والتقديرات واألحكام    هامةلا محاسبية السياسات ال أساس اإلعداد و 3
 

 )تتمة( امة ملخص السياسات المحاسبية اله   3.5
 

 ة يبت األجن تحويل العمال

المدئيسيرال  ا هتعمل  مجموعة لافي  كة  شركل    تحدد البنود  وتقاس  الة  في  الرجة  ببيانات  لكل شركة  ااستخدمالية  تلك  لعملة  ام 

تم إعادة  يتاريخ المعاملة.    في  السائدية  الرئيسلعملة  ا صرف  ر  سعوفق ا لجنبية مبدئيا   بالعمالت األ  تدرج المعامالت.  سيةرئيال

 البيانات بتاريخ    ئدسا اللعملة الرئيسية  ا صرف  ر  سعق ا لفوبية  نج العمالت األب لمدرجة  قدية الن ا  اتبووالمطلتحويل الموجودات  

لتكلفة التاريخية ل  وفق ا ة  لنقدية المقاسا  يرفي بيان الدخل المجمع. يتم تحويل البنود غق  الفروفة  ا كتم إدراج  ي.  المجمعةالمالية  

  قيمةلللمقاسة وفق ا  البنود غير النقدية  لبالنسبة    لمبدئية.امعامالت  لا   خاريوتدة في  لسائرف اار الص أسعخدام  باستبعملة أجنبية  

 حديد قيمتها العادلة.اريخ تفي تصرف سعار اللعادلة فيتم تحويلها باستخدام أا
 

كي( يراألموالر  دلسية )االرئي  ةلمن العم  المجموعة  جودات ومطلوباتمو، يتم تحويل  ةالمجمع  يةمالال  البياناتكما في تاريخ  

ال  إلى )الديععملة  الكويرض  تاري(  تنار  في  السائد  الصرف  لسعر  تحويلة  المجمعالمالية    ناتالبيا يخ  وفقا  بيان  ويتم   بنود 

وفقا   المجمع  للسنة.  الدخل  الصرف  سعر  فلمتوسط  إدراج  الرويتم  تحويل  الناتجة  ت  عمالق   العمليات   تحويل  مناألجنبية 

 .ىرألخ املة اشلا يراداتمباشرة ضمن اإل
 

   رادات ي اإلاف باالعتر

 تعكس المقابل قيمة  بميل  الع  إلىأو الخدمات    قل السيطرة على البضائعن  لعمالء عندمن العقود مع ا  يراداتاإلب   افريتم االعت 

ة  منشأ ك  لنها تعمإ إلى عةلمجمواانتهت خدمات. ال لبضائع أو تقديم ابل نقل ال عليه مقالحصو تها فييقأح  المجموعةي تتوقع ذلا

 إلى ا  قديمهخدمات قبل تلاأو    عئعلى البضا   نمطيةبصورة  نها تسيطر  حيث إها  تادار إيجميع ترتيبات    يف  نفسها   لثماسية تأس

 العميل.
 

ا يجب   . راداتياالعتراف باإلل قبلية ا ت محددة الاالعتراف ال رييالوفاء بمعا أيض 
 

 تراالطائبيع 
  ذلك   تمالعميل وي  إلىألصل  اى  عل  السيطرة  ا قل خاللهتفي الفترة الزمنية التي تن  تاالطائر من بيع    يراداتم االعتراف باإلتي

 .اتائرالطعند تسليم  بصفة عامة
 

  ير ترتبة على المقابل المتغملثيرات اها التأ في اعتبار  المجموعةتأخذ  ،  اترئالطا لة المتعلقة ببيع  عامالم  ألغراض تحديد سعر

 .  (إن وجدالعميل ) ىلإق المقابل المستحقدي ونر اليل غوالمقاب يةهرتمويل جو ووجود بنود
 

 ( المقابل المتغير 1)

االمقاا تضمن  ذإلة  حا  يف مبلغا  متغقدلن بل  بالعقد   الحق في   ون لها كيي  ذالل  المقاب  قيمةر  يقدتب  ةوعمجمال  يرا ، تقومي الوارد 

 لمتح من المتى يكون  ح العقد وتقييده    بدايةير في  غالمقابل المتيتم تقدير    ميل.الع  إلى  اتطائر حويل المقابل ت  عليه  الحصول

يأ  يرةكب  جةردب ال  داتراي غ اإلبمبل  يراداتلإل  يرهجو  درأي    أرط ال   بط رتلما  دكتأ ال دم  بت الحقا  في عالمتراكمة وحتى يتم 

 ع. حق اإلرجا  ىعقود تنص علي أ المجموعةى لد ليس. يرل المتغبالمقاب 
 

 ( بند التمويل الجوهري 2)

 لمعيارار العملي الوارد ضمن  مبرال  إلىادا  تناسو  .ا ئهالعم  من  األجلا  قصيرة  مدفعات مقد   عةجموالم  م ، تستلةما ع  ورةصب

الما الدول للتقارير  تقوم    ،15  ليةي  المقابل    لديبتع  المجموعة ال  بهمبلغ  علىملا  تأثيراتال  بلمقا   المتعهد  التمويل   ترتبة  بند 

م قيا خ  ريا وت  ميللعا  إلىهد بها  متعلا  ائراتطل التحوي  نما بي  المدة  غ لبت  أند  عقال  ة يادبي  قع فتتو  تنا ك  اذة إلا لجوهري في ح ا

 ميل.من الع األجلما  طويلة مقد ت ا عدف أي مجموعةلا لمتتسال  حدة أو أقل.وا  سنة ائراتط البالسداد عن تلك العميل 
 

 د تأجير تشغيلي قوع إيرادات
إيرادات   التأجيرتتكون  )  عقود  من  إ1التشغيلي  بيرادات  (  المرتبطة  والتيير  ج تأ التأجير  بها على   الطائرات  االعتراف  يتم 

موجودات حوافز إطفاء    بعد  صافيبال(  3)ات الصيانة وياطياحت  اإلفراج عن(  2)التأجير وأساس القسط الثابت وفق ا التفاقية  

 . لتأجيرا
 

 استشارات وخدمات  تإيرادا
 الخدمات.د تقديم نعتشارات والخدمات السا إيراداتباف العتر يتم ا

 

 ة بح ارم إيرادات
 فعلي.لعائد الأساس االمرابحة على  إيراداتب فيتم االعترا
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 )تتمة(  واألحكام والتقديرات   هامةلا محاسبية السياسات ال أساس اإلعداد و 3
 

 )تتمة( ة امالمحاسبية الهملخص السياسات    3.5
 

 كويت للتقدم العلمي الة سسمؤ حصة

الة محص  المجموعةسب  تحت للتقدم  الكويت  للح   1ة  سبنبعلمي  ؤسسة  استنادس% وفقا   المعدل  مجلس قرا  إلىا   اب  ر أعضاء 

بح من ر يجبارإل ااالحتياطي  إلى اعستقط دارة واالإلالس أعضاء مج  كافأةم يجب استبعاد هنإدارة المؤسسة الذي ينص على أ

 ة.حصال عند تحديد سنةال
 

 ية  وطن ضريبة دعم العمالة ال 

  2006لسنة    24لمالية رقم  وقرار وزير ا  2000لسنة    19قم  روفقا  للقانون    يةنطة الوضريبة دعم العمال  عةمومج لاتحتسب  

 ع للضريبة.  السنة الخاض ح% من رب2.5بواقع 
 

   ةالزكا
لمتطل  المجموعةتحتسب   القابا الزكاة طبقا  ا  .2006لسنة    46  نون رقمت  المتطلبات لهذقا  الزكاة طب  صروفمحتساب  يتم   ه 

 . لمجمعدخل اعلى بيان ال ميلهح تو
 

 غير المالية جودات وانخفاض قيمة الم

شر على  هناك أي مؤ كان    ا إذاا لتحدد ماتهجودلمو  ريةدفتالراجعة القيمة  مب  مجمعة   ية الم  بياناتبتاريخ كل    المجموعة   ومتق

  لصلغ الممكن استرداده لهذا األبمم تقدير الالمؤشر، يتلك  ذ. فإذا ما ظهر  قيمةالفي  ض  نخفا اللرضت  د تعق  الموجوداتتلك  

ترداده اس  نغ الممكيمكن فيها تقدير المبل  ة التي الفي الحال يمة )إن وجدت(. في الق خسائر االنخفاض  مقدار    حتى يمكن تحديد

تديفرألصل   استر  بلغالم  بتقدير  المجموعة  قوم،  ينتميلو داده  الممكن  التي  النقد  إنتاج    يمكن  عندما   هذا األصل.  يها إل  حدة 

للتتحدي الف  أيضا  على وحدات  تاع، توزع الموجوديزود أساس معقول وثابت  النقد  توزيعها  ك  ذل  بخالفردية أو يتم  إنتاج 

 يع. للتوز توثابقول ا أساس معدد لهالتي يمكن أن يح د والنق إنتاجوحدات  مجموعة من رعلى أصغ
   

استرداده    نإ الممكن  الع  و هالمبلغ  نادلالقيمة  التكالة  البيع  فياقصا   القيمة  حتى  تحديد  علىأأيهما  ام،  ستخدالا  أثناء   أو  . عند 

مات  عكس تقييخصم ية باستخدام معدل  اليتها الح يمق  إلىة  لية المقدر بقدفقات النقدية المستء االستخدام، يتم خصم التالقيمة أثنا 

ا التكاليف  ة العادلة  ميند تحديد الق. عصلموال والمخاطر المتعلقة باأللألة الزمنية  قيمية لل الحال  لسوقا البيع، يتم   ىت ح ناقص 

 ام نموذج تقييم مناسب.  دخ است
 

ل ص لأل  دفتريةالقيمة  الفض  تخ   ،دفتريةاليمته  ن قأقل منقد( ب  أو وحدة إنتاج)ألصل    كن استردادهالمبلغ الممحالة تقدير    يف

إنتا )و استرداده  مقدار    إلىالنقد(    جحدة  الممكن  تلهالمبلغ  يتم  بيان  االنخفاض  ئر  خسا   سجيل.  في  القيمة  المجمع   خلد لافي 

 .ةمباشر
 

دير لتقا  ارمقد  إلىج النقد(  نتا حدة إصل )وألل  دفتريةاليمة  ق لاا ، يتم زيادة  في القيمة الحقخسائر االنخفاض    رد في حالة إذا تم  

لالم القيمة  أال  بحيث   دهادمكن استرالم  غهمبلعدل  القيمة  بعد الزيادة  دفتريةال تتجاوز  في    ا التي كان ليتم تحديده  دفتريةال  تلك 

اال حال   ب عإلغاء  في  رئخسا تراف  الن  االنخفاض  إنتاج  )وحدة  األصل  اقيمة  السنوات  في  يدرج  سلقد(  خسائر   ردابقة. 

 .خل المجمعان الدفي بي في القيمة مباشرةاض االنخف 
 

 وإلغاء االعتراف ف المبدئي والقياس الالحق  اتراالع  –لية الما وات األد
 

 عتراف والقياس المبدئي  االأ( 
 

األخرىلماباالعتراف  يا  دئبم  يتم استحد  وجودات  ويتعند  الموجوداثها.  بكافة  االعتراف  والمطلوبا م  المالية  اات  لية لما ت 

 داة.  ألقدية ل التعا  كامفي األح طرفا  المجموعة حبيا عندما تص بدئاألخرى م
 

لقيمة العادلة ا بايبدئلي ما مزام اللتمويل جوهري( أو االتضمن بند تيي ال  ذال  رصيد المدينال المالي )بخالف    صلاس األقي  يتم

أو   رباحل األمة العادلة من خاليقبال  المقاسير  د غسبة للبننالب  –لحيازة أو اإلصدار  تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة با   زائدا

 املة.  ر المعلسع ا قتضمن بند تمويل جوهري مبدئيا وفيي ال ذال المدين ديرصالقياس م يتلخسائر. ا
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 )تتمة(  واألحكام والتقديرات   هامةلا محاسبية ل السياسات اعداد وإلأساس ا 3
 

 تتمة( ) امة ملخص السياسات المحاسبية اله   3.5
 

 تتمة( )  ترافوإلغاء االعحق  ف المبدئي والقياس الالاتراالع  –لية الما وات األد
 

 الالحق   سب( التصنيف والقيا
 

 الموجودات المالية 

يتم  د  عن المبدئي،  ال  سقيا االعتراف  با مالياألصل  اتكلفل :  بلمطة  أو  افأة  األ  دلةلعا القيمة  ال  رباحمن خالل  يتم  .  ئرخسا أو  ال 

ا تصنيف  لمال  لموجوداتإعادة  ما  المبدئي،  لالعتراف  الحقا  بإدارة  أعموذج  من  ييربتغ  موعةج ملام  تق  مالية  المختص  الها 

الاافة الموجودات  يعاد تصنيف ك  ي هذه الحالة،فولمالية؛  ودات اج والم انات لبي ة اول لفتر اليوم األفي  ير  لتغيا متأثرة بلمالية 

  ال.األعم في نموذجتغير التالي لل عة المجمالمالية 
 

 أو   رباحالل األ عادلة من خ لايفه بالقيمة  تصنيتم    وال  ينليا تل ا  ينطالشر  توفيكلفة المطفأة عندما يسل المالي بالتألص يتم قياس ا

 ائر: الخس
 

  و ؛تعاقديةالنقدية التدفقات ال حصيلتل توداموج االحتفاظ بال إلى هدفيج أعمال ضمن نموذ ليتم االحتفاظ باألص أن 

 الت  أن اؤدي  المالي  يةلتعاقدشروط  معينة  في  لألصل   والربح   المبلغل  أصت  مدفوعا   تمثل ة  نقديقات  تدف  إلى  تواريخ 

 . فقط غ القائملمبعلى أصل ال
 

ة من خالل ة العادللقيموفق ا ل   وفقا للموضح أعاله، يتم قياسها   ةأمطفها بالتكلفة الفي ال يتم تصنيتل ات المالية اإن كافة الموجود

 أو الخسائر.  رباحاأل
 

 ة. المطفأ  التكلفةبيتم قياسها  تيالين دينالمدل والمعا  النقدالنقد و ةموعمج لل الموجودات المالية تتضمن
 

   الخسائر أو  ح رباالالحق واألالقياس   -موجودات المالية لا
 

 ة بالقيم ةج رمد ليةما   موجودات

أو  رباحاأل العادلة من خالل

 الخسائر 

الموج  هذه  قياس  الحقا  يتم  اقيمبالودات  ويتم  ة  بصاف االعتلعادلة.  األراف    رباح ي 

فالخسائر  و ذلكبما  بيان    يف  أرباحتوزيعات    إيراداتأو    تمويل  تإيرادا  أي  ي 

   الدخل المجمع.

 رجة بالتكلفة مالية مددات  موجو

 طفأة  مال

هذم  يت بالتكلفة  الموجود  هقياس  الحقا  طات  باستخدام  معدل  المطفأة   الربح ريقة 

ف االعترا   مة. ويتمض القيسائر انخفا ابل خ فأة مقالمطتكلفة  فيض التخ   يتملي. والفع

وويلالتم  إيراداتب العمال  أرباح،  تحويل  القيمة   توخسائر  وانخفاض  األجنبية 

المجمعالد  بيانضمن   تدرجخل  كما  خسائر  أرباحأي    .  من  ا ن  أو  اء إلغتجة 

 . بيان الدخل المجمع في االعتراف
 

 ية  المطلوبات المال 

 الفعلي.  ربحلال معد يقةطر باستخداممطفأة التكلفة اللية بلوبات الما كافة المط سا قي  يتم الحقا 
 

 خرى. لوبات األطالضمان والم يناتوتأمية  مال  مؤسسات إلىالمستحق  موعةمج المطلوبات المالية للتتضمن 
 

   حق الال س ايقال
 يلي: تصنيفها كما  إلىحق للمطلوبات المالية لال قياس اد الستني
 

 خرى أت مطلوبا 
من بها فواتير    تسواء صدر  تم تسلمها   ة أو خدماتلقاء بضاع  قبلستفي الم  ستدفعلغ  مبا عن    خرىاأل  تالمطلوبا   تسجيليتم  

 .  رتصد و لمد أقبل المور
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 )تتمة(  واألحكام والتقديرات   هامةلا محاسبية ات ال ياسسالأساس اإلعداد و 3
 

 )تتمة( امة ملخص السياسات المحاسبية اله   3.5
 

 ( تتمة)  رافاالعت   وإلغاءف المبدئي والقياس الالحق  اتراالع  –لية الما وات داأل
 

 االعتراف  إلغاءج( 
 

 لمالية الموجودات ا
حسبما ينطبق عليه  ماثلةية ممال  موجوداتعة  وممالي أو جزء من مج لي )أو جزء من األصل االالم لص األاف باالعتر يتم ال

 :دما ( عنكذل
 

 أو  ؛ة من األصلفقات النقديدتال في استالم حقوقي التنته 

   ية دالنق  بدفع التدفقات  ا  زامتلتتحمل ا  وأالتدفقات النقدية من األصل    مالستفي ا  ها وقحقل  بتحوي  المجموعةعندما تقوم 

تحويل  ب  موعةالمج تقوم  والدفع"، وإما )أ(  يب "القبض  ترتبموجب    آخررف  ط  إلىمادي  ن تأخير  وبالكامل دالمستلمة  

زايا الهامة خاطر والم لما  الحتفاظ بكافةأو ا  بتحويل  المجموعةزايا الهامة لألصل أو )ب( لم تقم  ملوا  فة المخاطركا 

  ل.األص على هذا السيطرة فقدت ها كنلألصل ول
 

بض والدفع"،  تيب "القر ت  في  خولم بالدتقو  أو  صلن األنقدية مم التدفقات الالتها في اسويل حقوقح بت  مجموعةالعندما تقوم  

بتحويل   مجموعةالوإذا لم تقم  حتفاظ.  الا  أي مدى ذلك  ىلإية والملك  ا يامخاطر ومزت تحتفظ بتقييم لما إذا ما زال  ءتقوم بإجرا

المحول    صلسجيل األفي ت  مجموعةالتمر  ست،  صلاألطرة على  يسلولم تفقد ا  صلا لألاي مزوالر  المخاط   بكافةفاظ  الحتا  أو

 صل األقياس  ويتم    .ةم ذي الصل االلتزاأيضا    مجموعةالحالة، تسجل  ال  . في هذهصلة على األفي السيطر  ا رهتمراسدار ابمق

 .مجموعةالبها  ظحتفت تيلمات التزاواالوق قح ل وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الومح ال
 

صى األصلية لألصل أو الحد األق   يةفتر الدة  بالقيملمحول  ا  ان على األصلمأخذ شكل ضالذي ي  ةكمرار المشاراس استييتم ق

 ل.أقا سداده، أيهم مجموعةالين على للمقابل الذي يتع
 

 ية  ل االمطلوبات الم
 ه. نا سريانتهاء  اؤه أوغأو إل مطلوباتالمرتبط بالام ما يتم اإلعفاء من االلتز دنالتزام مالي عاف بعتراالم يتال 
 

  ي وط االلتزام المالي الحال رتعديل شر، أو بمختلفة بشكل كبيوط  رض بشرقمالمن نفس    ي بآخرد استبدال التزام مالي حالنع

فرق في يدرج ال، ويدجدالتزام واعتراف باللتزام األصلي اب اعتراف  غاءكإلل أو التعدي لذا التبديملة هبشكل جوهري، يتم معا 

 المجمع.  الدخل ني بيا فصلة ال ذات القيمة الدفترية
 

   المقاصة  د(

وما اللوبات  والمط  المالية  تداالموجو  نبياصة  المقتتم   بيان  يدرج  لية  في  المبلغ  المجمعصافي  المالي  عندما    فقط  المركز 

  تحقيق أو  أساس الصافي  على  بالغ  المسداد    ةوعجممالنوي  وتالمبالغ    ةصبمقا ا  حالي    ملزمقانوني    قح   وعةالمجم  يكون لدى

   ن واحد.آ في لتزامة االيوسوت لصاأل
 

 مالية  الجودات وة المانخفاض قيم 
 

   والموجودات األخرىدل للنقد والنقد المعا  المتوقعة تماناالئ ر ائخسيد تحد

  بتتبع  المجموعة   تقومتالي، ال  متوقعة. وبالئر االئتمان الفي احتساب خسا   ةالمبسط  يقةالطر  المجموعةتطبق    ،لمدينينلبالنسبة  

المتوقعة على مدى  ان  ائر االئتمخس  إلىا  استناد  خصص خسائربدال  من ذلك تسجل م  ولكن  ،مانئتاالي مخاطر  ف  التغيرات

تاريخ   في  األداة  بيانات  عمر  مجممالكل  م  المجموعةقامت   عة.ية  تستند    صفوفةبإنشاء  ال  إلىمخصصات  ة سابقخبرتها 

 والبيئة االقتصادية.  ين دينالمة بلقلمتعة ابليالعوامل المستق مقابل دلةمعالاالئتمان  بخسائر
 

الت  التأخر  في حالةا   مالي متعثرال  لصاأل  جموعةالمتعتبر   تعتبر   مع ذلك، قد. ويوما    365  عاقدية لمدةفي سداد المدفوعات 

ا   المجموعة بع  أيض  الحا في  متعض  المالي  تشالت األصل  المعلوماتثرا  عندما  الخارجية    ير  أو  ية  مالاحت  عدم  إلىالداخلية 

شطب  . يتم المجموعةنية محتفظ بها من قبل  ا مائتي تعزيزات  مراعاة أ  لبل قئمة بالكاملمبالغ التعاقدية القا ل  موعةلمج ام  الاست

 .د التدفقات النقدية التعاقديةسترداكون هناك توقع معقول با ال ي عندما المالي ل األص
 

تحدد   المتوقعة  خسا   المجموعة ال  االئتمان  وائر  المللنقد  ب  هذه   برتعت ث  حي  عادللنقد  تتوقمرتبطة  وال  منخفضة  ع  مخاطر 

 ه األدوات. هذ عن يةنائتما  ائرأي خستكبد  عةومج الم
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 )تتمة(  واألحكام والتقديرات   هامةلا ية محاسبالسياسات ال أساس اإلعداد و 3
 

 تتمة( ) امة ملخص السياسات المحاسبية اله   3.5
 

 ة العادلة القيم

في السوق    المشاركينمنظمة بين    ةلنقل التزام ما في معامل  أو المدفوع  صل ما بيع أ  لمستلم منا  سعرال  يهيمة العادلة  لقا  إن

ت االأي من الح   لتزام فييل االوصل أو تح حدوث معاملة بيع األاض  ى افترلع  دلةا عس. يستند قياس القيمة الفي تاريخ القيا 

 التالية: 

 االلتزام، أو ئيسي لألصل أو في السوق الر 

 مة لألصل أو االلتزام.ءالوق األكثر مي الس، أي فق الرئيسيغير السو في 
 

 مة. ءمال رثئيسي أو السوق األكق الرالسو إلىالوصول  لمجموعةايكون بإمكان يجب أن 
 

ق أويتم  لألصل  العادلة  القيمة  االفتر االلت   ياس  باستخدام  ازام  من  التي  اللمشار  لممكناضات  السوق  في  عكين  د  نستخدامها 

يراعي قياس القيمة   هم االقتصادية.لح ا وف يعملون لمصالسوق س  ن فيض أن المشاركيارتع افأو االلتزام، م  عير األصلتس

على وأفضل ل استخدام األصل بأ من خال  اقتصادية  مزايا وق على إنتاج  ارك في السمشة القدر  يغير المال   لألصلدلة  العا 

 له.  ستوىبأعلى وأفضل م لصاأل سوق من المحتمل أن يستخدمالي فمشارك آخر  إلىخالل بيعه أو من  ى له،مستو
 

مال  المجموعةتخدم  تس تقييم  يتوفر  أساليب  والتي  للظروف  لقئمة  كافية  بيانات  الها  مة  لقيمياس  أقصى العادلة،  تحقيق  ع 

   لملحوظة.ا المدخالت غيراستخدام  منحد واللحوظة ذات الصلة الم تاستخدام للمدخال
 

 دمة للموظفين لخا  نهاية مكافأة

خدمة  ال  طول مدةالراتب النهائي و  إلىيستند    مكافأةإن استحقاق هذه ال  . ها يفظفة مولكا   نهاية الخدمة  فأةمكا   المجموعة  تقدم

ولمل خدمة  فتام  تمإ  إلىيخضع  وظفين،  أدنى.رة  كحد  المكافآت   معينة  لهذه  المتوقعة  التكاليف  تسجيلها  إن  كمصروفات يتم 

   الخدمة.فترة ى دمستحقة على م
  

لموظفالنسبو  ذلك  إلىضافة  باإل الكويتييبة  ا  أي  المجوعةقوم  ت،  نيها  للتأمينات   إلى  ماتمساه ع  بدفض  العامة  المؤسسة 

كمصروفات   التي تسجل  مساهماتالبتلك    محددة  المجموعةإن التزامات    .ظفينواتب المومن ركنسبة  المحتسبة  الجتماعية  ا

 د استحقاقها.عن
 

 فتراضات الهامة الالتقديرات وااألحكام و   3.6
 

  رج لغ المدالمب  ؤثر علىراضات تيرات وافترة وضع أحكام وتقدان اإلديتطلب م  مجموعة لل  المجمعة  اليةالبيانات الم  دادإن إع

أكد  م التإن عد  .لمحتملةاالمطلوبات    عن  ات المرفقة واإلفصاحإلفصاح موجودات والمطلوبات وات والروفا صموال  اتيراد إلل

 المطلوبات   وأوجودات  لملة الدفترية  على القيمي  مادل  تعديلب إجراء  تتطقد    ائجنت  إلىيؤدي    اضات والتقديرات قدتر فاال  من

 راضات واالفت   خاذ األحكامات ب  دارة، قامت اإلمجموعةللة  حاسبيالسياسات الميق  ي إطار تطبف  المستقبلية.في الفترات    ةالمتأثر

التقديسلرئوا  ليةعلق بالمصادر المستقب التي تتة  التالي التأكد من  والتي مجمعة  ال  المالية  اناتيالب  ت بتاريخايرية األخرى لعدم 

بمخاطرتر فيتة  جوهري  تبط  القيم  جراءإ  تسبب  على  مادي  والمطلوبا   الدفترية  ةتعديل  المالية  للموجودات  السنة  خالل  ت 

  الالحقة.
 

  ةعوالمجمة  سيطرجة خارج نطاق  نات الظروف الة  ج يتة نبلي حول التطورات المستق  اليةالح   تواالفتراضا   فقد تتغير الظرو

البيانات المالية   المسجلة في  غلألكثر جوهرية على المبا افيما يلي البنود    ند حدوثها. ي االفتراضات عرات فس هذه التغيتنعكو

 ذات الصلة. راتالتقدي /م ألحكا رة فيما يتعلق با دال اإلبمن ق  متخذةة ديرات جوهريوالتي ترتبط بها أحكام و/أو تقالمجمعة 
 

  كاماألح
 

 لية المانيف الموجودات تص

الموجودات من خالله وتقييم  ب االحتفاظ  نموذج األعمال الذي يتمم ييتق إلىدات المالية استنادا تصنيف الموجو ةالمجموعتحدد 

 .فقط والربحمبلغ الات أصل تمثل مدفوع يألصل المال ما إذا كانت الشروط التعاقدية ل
 

 دات المعت والمحركات وئراك الطاتهالاس
األعماإلد  تحدد اارة  والقيم  ار  للطا إلنتاجية  والمعداتالتخريدية  والمحركات  معلى    ئرات  المقصود  االستخدام    نأساس 

االقتصاد  الموجودات اواألعمار  لتلك  التغي  لموجودات.ية  تؤدي  أن  الالحقويمكن  الظروف  رات  في  التة  رات طومثل 

ا أو  ا السالتكنولوجية  للموجودلمستخدام  ذتقبلي  الصلةات  األع  إلى   ات  القمار  تغير  أو  ا اإلنتاجية  التخريدية  عن  يم  لفعلية 

 .بدئيةالتقديرات الم
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 )تتمة(  واألحكام والتقديرات   هامةلا ة محاسبي ت ال السياساأساس اإلعداد و 3
 

 تتمة( ) مة فتراضات الهاالاألحكام والتقديرات وا   3.6
 

 )تتمة(  كاماألح
 

 ئرات والمحركات والمعدات قيمة التخريدية للطا ال
  ماتقييارة على تد. تحصل اإلمجمعة ةليما   بياناتمستخدمة في تاريخ كل  ية الالقيمة التخريد  مالءمة  بشأن مدى اإلدارة    قررت

نويا. على أساس دية ساتها لتحديد القيم التخريألسطول طائر عليها  التقييم المتعارفليب أسا  بعض إلىتنادا ة اسمستقلة منشور

سوق  التكون قابلة للتحقق في معامالت  الغ سترى أن هذه المبإنها ال    بع اإلدارة سياسة خصم هذه التقييمات حيثتحفظي، تت

أعاله، المذكورة  رسة  المما   إلىا   استناد  ديرات المبدئية.التقعن    فعليةريدية الالتختختلف القيم    أن  مكنة لذلك، يج المفتوحة. نتي

االقي  تقدر بنسبة  مة  تقريبا   من15لتخريدية  )اإلجمالي(    %  الشراء  لت  عداالم باستثناءسعر   رات الطائ  -  نريلمشتالمجهزة 

 .يمة تخريديةق التي ليس لها وكبيرة الحجم 
 

 أجر كمست المجموعة  -  د واإلنهاءتجديالتي تتضمن خيارات ال  يرالتأج  عقوددة يد متحد
مديد عقد ها خيار تشملات يفتر  أي  إلىعقد التأجير غير القابلة لإللغاء باإلضافة    ةمدة عقد التأجير هي مد  مجموعةالتعتبر  

ها خيار إنهاء عقد التأجير إذا كان من غير شملت يفتراة أنه سيتم ممارسته أو أي  ة معقولذا كان من المؤكد بصورالتأجير إ

  .تهممارسالمؤكد بصورة معقولة 
 

التأجيرإنه  تجديد أمة خيار  كان من المؤكد بصورة معقولة ممارس  ا أحكام في تقييم ما إذ  لمجموعةاتطبق     أي أنها .  اء عقد 

د أو اإلنهاء. وبعد تاريخ بداية التأجير، تعيد ديار التج خي تي تحقق حافزا  اقتصاديا  لممارسةالعوامل ذات الصلة ال تراعي كافة

مدة    المجموعة التأجير  تقييم  جوهعقد  تغير  أو  حدث  هناك  كان  سيطرة  رإذا  نطاق  يقع ضمن  الظروف  في    المجموعة ي 

قدعلويؤثر   ممارسة  ى   ات ارقالععلى    ريةجوهتحسينات    جراءإ  لمث)هاء  اإلنأو  التجديد    خيار  ممارسةأو عدم  رتها على 

 .(ستأجرلألصل الم جوهريتأجرة أو تخصيص سلما
 

 التقديرات  كد من عدم التأ

المالية  بتاريخ البيانات يراتالرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقدالمستقبلية و الرئيسية التي تتعلق بالمصادراالفتراضات  إن

لدفترية للموجودات والمطلوبات خالل يمة اى القرية تتسبب في إجراء تعديل مادي علالتي ترتبط بمخاطر جوهالمجمعة و

ا في االسنة المالية الالحقة يتم توضيحه   جموعةالمذات الصلة أدناه. تستند  ةيانات الماليبإليضاحات الفردية حول بنود الا أيض 

وتقديراتافت  في ال  إلىا  هراضاتها  البيا المؤشرات  إعداد  عند  الماليةمتاحة  قد  المجمعة  نات  ذلك  ومع  وف الظر  تتغير . 

ال في  للتغيرات  نظرا  المستقبلية  التطورات  حول  الحالية  الظروواالفتراضات  أو  سيطرة سوق  نطاق  خارج  الناتجة  ف 

 ها.هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوث  . تنعكسجموعةمال
 

 عدات لمامحركات ولائرات وا انخفاض قيمة الط
اإلدارة جمعة. تقوم  ة في البيانات المالية المجلسغ المالالمبى  عل  جوهريثير  ات قد يكون له تأ قيمة الطائر  إن االنخفاض في

ا قالنبتقييم  في  األح خفاض  تشير  عندما  الطائرات  الظروف  ديمة  في  التغيرات  أو  القيمة    إلىاث  ال  دفتريةالأن  يمكن  قد   

 .استردادها 
 

 يلي: ا مة مقيال اض فينخف مراجعة اال إلىدي ي يمكن أن تؤي تعتبر ضرورية والتلتاالعوامل  تتضمن
 

  الوقت أو االستخدام العادي. مع مرور  وقع يتخطى ما هو مت السوقية بما االنخفاض الجوهري في القيمة 

 ة. ابيقتغيرات الجوهرية في عالم التكنولوجيا والبيئات الر لا 

 ع.   وقمتما هو  وأ مح أو سوف يصبح أسي لألصل أصبأن األداء االقتصاد إلىشير يية ل ير الداخ من التقار دليل 
 

 صصات الصيانة الثقيلة للطائرات خم
واألجزاء   ء الرئيسية في الطائرات مثل المحركاتامتعلقة بإصالح/ استبدال األجز التكاليف  الوتكاليف الصيانة    اإلدارةتقدر  

عدة   كاليفلتا  اب هذه احتستتضمن عملية  و.  ةغيلي الجديدت عقود التأجير التش قيا تفا ا  المحددة وفق  ا أعمار افتراضيةله  يالت

 مثل:  عوامل وافتراضات
 

  و للطائرة، المتوقعاالستخدام 

 و يانةالصة لفتك 

   المتبقي االفتراضي  اف  /كاترللمح العمر  أعمار  لها  التي  محددةاألجزاء  ال  تراضية  فيوقت  في  يتم  تسليالذي  تلك م  ه 

 .المستأجرين الجدد ىإل ائراتالط
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 تمة( )ت  ام والتقديرات ألحكوا  هامةلا ية السياسات المحاسبأساس اإلعداد و 3
 

 ( تتمة ) ة لهامضات افترااألحكام والتقديرات واال   3.6
 

 مة( )تت  كد من التقديرات عدم التأ
 

 لفة المطفأة ة بالتك لمدرجة ا مالي الموجودات اليمة نخفاض قا
ا قيمة  انخفاض  مخصصات  المالية  تستند  ومعداالفت   إلىلموجودات  التعثر  مخاطر  حول  الخسائراضات  الالت  متوقعة.  ر 

الالمستخدمة في    التلمدخ ار ا ضات واختيفتراه االاتخاذ هذ  عنداألحكام    ةالمجموعم  تستخد ستنادا قيمة ااحتساب انخفاض 

 معة. بيانات مالية مج كل فترة اية سوق الحالية والتقديرات المتوقعة في نهظروف الو وعةمجمللق التاريخ الساب إلى
 

 

   لمخففةية واسألساخسارة السهم ا     4
 

احتساب األساسيال  خسارة  يتم  طريق  مخففوالة  سهم  عن  علىا  رةسا خ   قسمة ة  األ  المتوسط  لسنة  لعدد  اسالمرجح  لعادية  هم 

 يلي:  كما  سنةقائمة خالل الال

 2022 2021 
   

 (23,777,392) (58,945,605) السنة )دينار كويتي( خسارة
 ─────────── ─────────── 

 952,093,482 952,093,482 هم العادية األس لعدد لمرجحالمتوسط ا
 ─────────── ─────────── 

 فلس    (24.97) لس ف    (61.91) سية والمخففة األسا  مالسه ةخسار
 ═══════════ ═══════════ 

 

ا لعدم وجود  ية السهم األساسية والمخففة متماثلة.إن ربح قائمة، ف مخففةأدوات  نظر 
 

 ت  عدامركات و طائرات ومح      5

  

 طائرات  
 ومحركات

 أثاث
 يباتكوتر

 ات معد
 موع مجال ة مكتبي

 ي دينار كويت ر كويتي دينا ي ويتدينار ك يتي دينار كو 

     فة التكل

 1,474,859,301 175,559 331,295 1,474,352,447 2021كتوبر أ 1 في 

 1,353,857 3,783     - 1,350,074 ت إضافا  

قدما   رأسمالية م فعاتل من ديحوتال 

 713,172     -     - 713,172 (6)إيضاح 

 (41,260,440)     -     - (41,260,440) اداتاستبع 

 44,729,741 5,324 10,049 44,714,368 يةت أجنبعمال عديل تحويلت 
 ──────────── ─────────── ─────────── ──────────── 

 1,480,395,631 184,666 341,344 1,479,869,621 2022 سبتمبر 30في  
 ──────────── ─────────── ─────────── ──────────── 

     مة وانخفاض القي الستهالكا

 324,760,316 159,972 330,711 324,269,633 2021 روبتأك 1في  

 50,577,935 6,965 274 50,570,696 هالك المحمل للسنةتاالس 

طائرات قيمة ئر انخفاض ا خس 

 44,729,386     -     - 44,729,386 دات ومع  اتومحرك

 (18,737,605)     -     - (18,737,605) استبعاد 

 11,769,848 4,857 10,170 11,754,821 ةتحويل عمالت أجنبي عديلت 
 ──────────── ─────────── ─────────── ──────────── 

 413,099,880 171,794 341,155 412,586,931 2022سبتمبر  30في  
 ──────────── ─────────── ─────────── ──────────── 

 فترية لدا صافي القيمة 

 1,067,295,751 12,872 189 1,067,282,690 2022مبر سبت 30في  
 

════════════ ═══════════ ═══════════ ════════════ 
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 مة( )تت دات عمحركات ومطائرات و     5
   طائرات  

 ومحركات 

 ثاث أ
 يبات تركو

 معدات 
 المجموع  مكتبية 

   ينار كويتي د تي  دينار كوي دينار كويتي   نار كويتي  دي 

     تكلفة ال

 1,444,768,245  178,207  336,291  1,444,253,747  2020ر أكتوب 1في  

 91,567,144     -     - 91,567,144  إضافات  

ا  مالية مقدمرأس ن دفعاتمل يحوتال

 45,180,737     -     - 45,180,737  (6اح ض)إي

 (85,191,697)      -     - (85,191,697)  استبعادات 

 (21,465,128)  (2,648)  (4,996)  (21,457,484)  نبيةت أج تحويل عمال تعديل 

 ──────────── ─────────── ─────────── ──────────── 

 1,474,859,301 175,559  331,295  1,474,352,447  2021تمبر سب 30في  
 ──────────── ─────────── ─────────── ──────────── 

     خفاض القيمة االستهالك وان

 283,656,889  155,103  335,253  283,166,533  2020ر بأكتو 1في 

 50,527,113  7,191  441  50,519,481  ةسنلتهالك المحمل لاالس

طائرات قيمة فاض خ ان  خسائر

 ات دحركات ومع وم
 

 17,309,593 -     -     
 

 17,309,593 

 (22,350,730)      -     - (22,350,730)  استبعاد

 (4,382,549)  (2,322)  (4,983)  (4,375,244)  ت أجنبيةتحويل عمال تعديل

 ──────────── ─────────── ─────────── ──────────── 

 324,760,316  159,972  330,711  324,269,633  2021 سبتمبر 30في 
 ──────────── ─────────── ─────────── ──────────── 

 الدفترية يمة صافي الق

 2021سبتمبر  30في 
 

 1,150,082,814 
 

 584 
 

 15,587 
 

 1,150,098,985 
 ════════════ ═══════════ ═══════════ ════════════ 

 

ره )دي  1,046,153,558  قدرها   فتريةد  مةقيب  اتطائرال  نتم  كويتي  كويتي  1,119,880,500  : 2021نار  مقابل  (  دينار 

   (.11ضاح المقرضين )إي موتم تسجيل الملكية القانونية لها باستمويل تسهيالت 
 

ا السنة  في  لمنتهخالل  قامت  2022  تمبرسب  30ية  )يكودينار    3,285,945بمبلغ    بحر  لبتسجي  موعةالمج ،  :  2021تي 

 .ائراتطعدة بيع  من ناتج( يتيدينار كو 172,937
 

السن في  خالل  المنتهية  قامت  2022مبر  سبت  30ة  انخفاض  يل  بتسج   لمجموعةا،  دينار   44,729,386  بمبلغ  قيمةخسائر 

ال القيم  فيضلتخ  (كويتيدينار    17,309,593:  2021)  كويتي ا عبل  دفتريةة  تم دهاداستر  الممكن  المبلغ  إلىات  رئ ا طلض   .

  .لىما أعء االستخدام أيهأثنا يمة والق بيعقصا  التكاليف حتى ال نا  العادلةقيمة ال  إلىاستنادا   غ الممكن استردادهبلملتحديد ا
 

 والتي تستند   لبيعا  حتى  تكاليفال  مة العادلة ناقصا  القيامل والتي تم تسجيلها من قبل المجموعة  الكض القيمة بتمثل قيمة انخفا 

نة ئرات خالل السلطا االخارجية قيمة    ارجية. تتضمن تقارير التقييمخ   تقييم  بواسطة تقارير  اإلدارة  بقها اذج التي تطنمال   إلى

 ل طائرة.خ تصنيع كوتاري  العتبار الطراز، آخذا في االيةحال
 

دية لكل طائرة. تخريوالقيمة ال  إليجارات عقود التأجيرلية  ستقبمفقات النقدية الللتد مة الحالية  القي  ء االستخدامالقيمة أثنا   تمثل

 %.  5دية بنسبة ات النقفقالتد مويتم خص
 

 ات في االفتراضات يرة للتغ تخدام والحساسيقيمة أثناء االسلا  ات بساحستخدمة في الم تراضات الرئيسية االف
 

 ةيدي جير والقيمة التخرالتأ جارات عقود ة إليدفقات النقدية المستقبليالت 

 معدل الخصم 
 

 ديةة التخرييموالق رجي قبلية إليجارات عقود التأ نقدية المستالتدفقات ال
تحديد   المالتدفيتم  النقدية  اج تأالعقود  يجارات  لية إلتقبسقات  من  التي  اسير  من  تالم لمتوقع  بواسطةها  الطائرات    مستأجري 

الموق التأجير  )آاتفاقيات  االععة  في  تعديالت الحقة  تبارخذا  تقديعل  أي  يتم  التأجير(.  التدفقات  ى عقود  المستر  قبلية  النقدية 

استنادا   ديلتخرياللقيمة   من  15نسبة    إلىة  ش%  الطائر سعر  طا راء  للتقدير  ت  للسبالمحا بقا   في عنه    فصحوالم  مجموعةي 

 .  3.6ضاح يإ
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 )تتمة( عدات ات ومطائرات ومحرك     5
 

 ( تتمة)  ات في االفتراضات ية للتغيرتخدام والحساسة أثناء االسقيملتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب ا االف
 

 م  صخ ت الالمعد
المتوسط  تساب  إن اح المال.  لتكلفة رأس    رجحمتوسط الممن ال وتتحدد  وعة مالمج ظروف    إلىد احتساب معدالت الخصم  ستني

المال   لتكلفة رأس  وحقو  يراعيالمرجح  الدين  من  الكل  حقوق لكية.  مق  تكلفة  احتساب  ى  عل  عالمتوق  العائد  من   الملكية  يتم 
بسدادها.   ةعموالمج تلتزم    لتياو  ا ربحالتي تحمل  مد تكلفة الدين على القروض  . وتعتةعلمجموااالستثمار من قبل مستثمري  

حة المتا بيانات السوق    إلىنادا   تاس  دوريا  تم تقييمها  الفردية والتي ي  خالل تطبيق عوامل بيتا من    القطاعاتاطر  مخ   إدراجيتم  و
 علنا. 

 

 االفتراضات   رات في الحساسية للتغي
تحليل   اإلدارة  اأجرت  الرئيسية  االفتراضات  في  التغيرات  لتقييم  أتي  لالحساسية  إلى  تؤدي  الدفترية  قد  القيمة  تتجاوز  ن 

 : اهدنأ، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض إضافي. ويتم تلخيص ذلك ا الممكن استردادهمبلغهات والمعدات للطائرات والمحرك
 

 5سبة الشهري بن تأجيرانخفاض إيجار عقد ال .% 
 5لتخريدية للطائرات بنسبة انخفاض القيمة ا .% 
 ة. نقطة أساسي 25ار دارتفاع معدل الخصم بمق 
 

 كافة االفتراضات األخرى ثابتة.  الحفاظ علىإلى التغير في أحد االفتراضات، مع  أعاله المذكورة تستند تحليالت الحساسية
 

   ت رأسمالية مقدما  دفعا     6

 
2022 
 كويتي دينار

2021 
 دينار كويتي 

   

 162,874,986  116,831,393 ركتوبأ 1في 

 1,557,001 1,201,033 إضافية مدفوعات 

 (45,180,737) (713,172) ( 5ضاح ومحركات ومعدات )إي اتئرطا  إلىل يوح تال

     - (31,744,431) *يمةانخفاض الق

 (2,419,857)  2,903,618 نبيةتعديل تحويل عمالت أج 
 ─────────── ─────────── 

 88,478,441 116,831,393 
 ═══════════ ═══════════ 
 

مبلغ *   البند  هذا  القيمة    يتضمن  في  كويدينا   27,275,698  بقيمةاالنخفاض  المرتبطة ر  الالحقة  باألحداث  يتعلق  فيما  تي 
 .  25مفصح عنه باإليضاح بتحويل دفتر السجالت مع شركة بوينغ كما هو  

 

الرأسمال الدفعات  مقدتمثل  المدفما  ية  المرحلية  وعا   الطائمقالمسددة  ت  شراء  المتابل  االلتزام  إن  والمحركات.  بهذرات  ا علق 
 . 17إليضاح افي  مفصح عنه شأنال

 

   جودات أخرى مو     7
 2022 

 دينار كويتي
2021 

 ي ينار كويتد
   

 43,352,851  44,021,648 قود تأجير وصيانة دينو عم

 (34,187,319)  (25,376,798) ة توقعمالئتمان الص خسائر ا: مخصقصا  ا ن

 ─────────── ─────────── 

 18,644,850  9,165,532 

 1,633,602  464,867 تصنيع  جهة ستحقة من م   أرصدة 

 1,281,756 599,603 ما  مدفوعات مقدما  ودفعات مقد 

     - 2,246,488 * يرج موجودات حوافز عقود التأ 

 3,236,700 3,370,910 جودات أخرى مو

 ─────────── ─────────── 
 25,326,718 15,317,590 

 ═══════════ ═══════════ 

   
الحالية. يتم إطفاء هذا  التأجيرالصيانة خالل عقود تكلفة أحداث في   ينات المؤجرمساهم جيرد التأجودات حوافز عقومو* تمثل 

 (.15اإليجار )إيضاح تأجير عقود يرادات إلكتخفيض  اإلطفاءالصلة ويتم تسجيل  ذات رالتأجيمدى فترات األصل على 
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 )تتمة(  جودات أخرى مو     7
 

 التأجير والصيانة:  عقود مدينيالئتمان المتوقعة لالحركة في مخصص خسائر ا ا يليفيم
 

 2022 
 دينار كويتي

2021 
 يتي كوار  ندي

   

 21,646,630 34,187,319 أكتوبر  1في 

 12,894,271 (4,614,065) ة ر االئتمان للمدينين خالل السن خسائ ص مخصد(  )ر

     - (5,140,319) وبات خالل السنة مشط 

 (353,582) 943,863 بية جنيل تحويل عمالت أتعد

 ─────────── ─────────── 

 34,187,319 25,376,798 بر سبتم  30في 

 ═══════════ ═══════════ 
 

 .23.1 إيضاحمن مان ضمخاطر االئتل تعرضل اللومات حوعالم نع  تم اإلفصاح
 

 النقد والنقد المعادل      8
 

 ي:ما يللتدفقات النقدية المجمع  ا ضمن في بيانالمت المعادل  نقدلنقد والا تضمني
 

 
2022 
 ويتيدينار ك

2021 
 دينار كويتي 

   

 32,150,621  25,113,155 مالية لدى مؤسسات  أرصدةنقد و

 9,942,999      - خ اإليداع( أشهر أو أقل من تاري 3ة األجل )ريصق اتبحرام
 ─────────── ─────────── 

 42,093,620 25,113,155 المعادل  قد والنقدالن
 ═══════════ ═══════════ 

 

المرت األجلمثل  معامالت س  صفقات  ابحات قصيرة  األجل في  )ال شي   نسبةب  حربدل  مع  تحققلع دولية  قصيرة    : 2021ء 

   . (سنويا    %0.45 إلى% 0.08
 

 ل وعالوة إصدار األسهم ا أس المر      9
 

   المال رأس

   م عاديسه  952,093,482  عدد   من   2022سبتمبر    30كما في    والمدفوع بالكاملر  صرح به والمصدالمال المن رأس  كويت

 . ةأسهم منح كو دا  قن سهم مدفوعللس فل 100يمة بق سهم عادي( 952,093,482 :2021)
 

 م الوة إصدار أسهع

 . حة للتوزيعتا عالوة إصدار األسهم ليست م إن

 

 جباري االحتياطي اإل  10
 

قبل  من ربح السنة  أدنى    كحد%  10نسبة    ستقطاعاتم  ي،  األم  للشركةالنظام األساسي  تأسيس ولعقد اقانون الشركات ولوفقا   

واإل  مجلس  ءمكافأة أعضا  مؤسسدارة  الكويت  حصة  العلمللتقة  دعروضي  دم  العمالةيبة  والزكاة  الو  م  االحتياطي   إلىطنية 

يجوز  إلجباريا الع.  السنللجمعية  هذ  األمللشركة    ةويمومية  وقف  تقرر  االأن  االحتياطي  رص  وزيتجا عندما    ستقطاعا  يد 

 . ائرتكبد خسسنة نظرا للالل ا خ  اعاستقطء أي إجرام يتم ل. المصدر% من رأس المال 50 نسبة إلجباريا
 

يجو االح استز  ال  تأالخسائر    مبادلةفي  إال  تياطي  خدام  ال5  إلىتصل  بنسبة    أرباحع  وزيو  رأس  من  في %  المدفوع  مال 

القابلة للتوزيع. ويتم ردبس  رباحهذه األ  سداد توزيعاتح فيها الربح بيسم  السنوات التي ال أي    بب عدم وجود االحتياطيات 

أس % من ر50  نسبة  ما لم يتجاوز االحتياطيك،  لنوات التالية بذالسي  ف  رباحمح األدما تسالحتياطي عنة من اخصوممبالغ م

  المصدر. المال
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   مؤسسات مالية إلى المستحق  11

 
2022 

 ار كويتيدين

2021 
 دينار كويتي 

   

 715,898,892   695,979,839 ائرات مقابل ط تمويل –مؤسسات مالية  إلى رصيد مستحق

 182,422,126   145,527,940 مونة مضغير يالت تمويل سهت
 ─────────── ─────────── 
 841,507,779 898,321,018 

 (8,788,424) (7,538,609) صا : أتعاب ترتيبات تمويل مؤجلة ناق
 ─────────── ─────────── 
 833,969,170 889,532,594 
 ═══════════ ═══════════ 

 

 ونة مضم  يلترتيبات تموب بموج م التزا

 :مدفوعاتلللية الحا قيمة الجانب  إلىاتفاقيات المستقبلية بموجب عات مدفوالألدنى من لحد اافيما يلي 

 2022     2021 

الحد األدنى من   
 مدفوعات ال

القيمة الحالية  
 للمدفوعات 

ن  ى مدنالحد األ 
 ات مدفوع ال

  يةالالقيمة الح
 مدفوعات لل

 ر كويتي دينا كويتي ر  دينا  كويتيدينار  كويتيدينار  

      

  118,253,344   146,891,554     129,194,534 156,218,585 حدة اسنة و  لخال

  448,013,417   520,958,436     419,872,197 478,981,591 س أكثر من خمس سنوات بعد سنة واحدة ولكن لي

 149,632,131    178,089,119     146,913,108 169,821,347 وات سن   5بعد  

 ─────────── ───────────  ─────────── ─────────── 

 715,898,892 845,939,109    695,979,839 805,021,523 فوعات  مدال ن نى ماألدحد إجمالي ال

     - (130,040,217)       - (109,041,684) لغ تمثل رسوم تمويل ناقصا: مبا 

 ─────────── ───────────  ─────────── ─────────── 

 715,898,892   715,898,892    695,979,839 695,979,839 فوعات مدال  ية للحد األدنى من الة الح لقيم ا

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

 ريكي. األم بالدوالر ها ج ادرم إتي( و5)إيضاح الطائرات  لقاء انضمكفولة بم  يلالتموت فة تسهيالإن كا 
 

   :لتمويلاطة أنش من الناتجة وباتمطلالفي ت التغيرافيما يلي 

 
 

 توبر  أك 1
2021 

 ديةات نقدفقت
 واردة   

 تدفقات نقدية
 صادرة 

تعديل تحويل  
 جنبيةعمالت أ

 بتمبر س  30
2022 

 

 ار كويتيدين يتيدينار كو ر كويتيادين دينار كويتي ر كويتيدينا
 

     

ت  مؤسسا  إلى تحقالمس

 841,507,779 27,244,403 (126,954,934) 42,897,292 898,321,018 اإلجمالي ب –لية ما 

 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

بات من  لي المطلوإجما

 841,507,779 27,244,403 (126,954,934) 42,897,292 898,321,018 ل  تمويال أنشطة 

 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 
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 )تتمة(  مؤسسات مالية إلى المستحق  11
 

 

 بر  توأك 1
2020 

 دية دفقات نقت
 واردة   

 تدفقات نقدية 
 صادرة  

تعديل تحويل  
 جنبية ت أعمال

 سبتمبر   30
2021 

 

 ار كويتي دين ي دينار كويت كويتي ار  دين نار كويتي دي ر كويتي دينا

 

     

ات  مؤسس ىإلالمستحق 

 898,321,018 (14,013,300)  (161,259,201)   130,390,540  943,202,979  الي ماإلج ب –مالية 
 

─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

إجمالي المطلوبات من 

  تمويلال أنشطة
  

943,202,979  
  
130,390,540  

  

(161,259,201) 
 

(14,013,300) 
 

  898,321,018 

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

 ان ت ضماينتأم 12
 

تأ  التأج دفوعة من قبل المستأجرين كتالم  المبالغ  الضمان  تمينا تمثل  التأمينات تأمين طبقا لعقود    إلى داد  ستحق السير. وهذه 

 ر. جرين بعقود التأجيتأمسالبل ضي من قلمراللتزام الما يخضع أجير بعقود الت  سريان هاءالمستأجرين عند انت
 

 ومخصصات حتياطي صيانة  ا 13

   يفالرصيد  
 توبر  أك 1

 افات  ضإ 2021
/    فراجاتإ

 استخدامات
تعديل تحويل  

 جنبيةعمالت أ

 الرصيد في
 سبتمبر   30 

2022 

 دينار كويتي يكويت ينارد دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  

      

 100,827,896 3,049,941 (19,119,968) 16,333,204 100,564,719 نة احتياطي صيا 

 10,427,987 640,084 (11,317,397)     - 21,105,300 يلة قثمخصصات صيانة 

 1,355,188 119,870 (2,717,127)     - 3,952,445 دة تأجير مخصصات إعا 

 2,510,570 49,590     - 2,460,980     - ينرمساهمات مؤج 

 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 115,121,641 3,859,485 (33,154,492) 18,794,184 125,622,464 اإلجمالي 

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

 رصيد في  ال 
 أكتوبر   1

 إضافات   2020
إفراجات /  
 استخدامات 

تعديل تحويل  
 مالت أجنبية ع

 في  الرصيد 
 سبتمبر   30 

2021 

 يتي ينار كود ويتي ار كدين كويتي   اردين نار كويتي دي كويتي   دينار 

      

 100,564,719 (1,909,369) (37,815,116) 11,773,970 128,515,234 طي صيانة تيا اح 

 21,105,300 (355,807) (2,487,439)      - 23,948,546 صيانة ثقيلة خصصات م

 3,952,445 (67,990) (1,160,296) 725,880 4,454,851 أجير مخصصات إعادة ت 

 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 125,622,464 (2,333,166) (41,462,851) 12,499,850 156,918,631 لي جمااإل

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

 ى وبات أخرمطل 14

 2022 
 كويتيينار د

2021 
 ي دينار كويت

   

 1,926,406 3,639,811 مقدما مة لغيلي مستأجير تشود تعق إيرادات

 3,954,004 4,047,243 روفات مستحقةمص

 898,652 1,104,140 زام تأمينات الت 

 1,328,509 919,197 خدمة ة نهاية المكافأ 

 ب ائية والزكاة وضرالوطنالعمالة  ضريبة دعمالكويت للتقدم العلمي و مؤسسةحصة 

 29,928 51,340 ة أخرى مستحق

 9,637,305 10,888,512 خرون ون آدائن
 

────────── ────────── 

 

20,650,243 17,774,804 
 

══════════ ══════════ 
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 عقود تأجير تشغيلي  ت إيرادا 15

 
 2022 

 تيكوي ناردي
2021 
 ينار كويتي د

   

 99,991,026 87,874,662 عقود تأجير إيرادات تأجير 

     - 8,027,137 انة* اإلفراج عن احتياطيات صي

     - (258,865) ( 7إطفاء موجودات حوافز العقود )إيضاح  

 ─────────── ─────────── 

 99,991,026 95,642,934 يلي إيرادات عقود تأجير تشغ 
 ═══════════ ═══════════ 

Translation is too long to be saved 

بالطائرات التي أعيد تأجيرها  : ال شيء(  2021ويتي )دينار ك  8,027,137بمبلغ  اإلفراج عن احتياطيات الصيانة    يتعلق  *

 ت إدارة الشركة األم أن احتياطي الصيانة لم يعد ضروري ا.  ، وقد قدرالحالية التأجيرعند انتهاء عقود  إلى مستأجرين آخرين
 

:  2021دينار كويتي )  854,309,798د اإليجار التشغيلي هو  وعقلإليجار  لرصدة المدينة  ة األقيمالحد األدنى المستقبلي من  و

 وهو مستحق كما يلي: ،دينار كويتي( 826,742,832

 

 2022 
 تيكوي ناردي

2021 
 ينار كويتي د

   

 96,935,891  104,320,671 ل سنة خال مستحقة  يرادات إ

 363,028,958  395,439,249 نوات سخمس   إلى ة الل سنة واحدخ  تحقة سم  إيرادات 

 366,777,983  354,549,878 د خمس سنوات بع  ستحقة م  إيرادات 
 ─────────── ─────────── 

 854,309,798 826,742,832 
 ═══════════ ═══════════ 

 

ث الالحقة المفصح عنها  ألحدابعد مراعاة اد اإليجار التشغيلي  وعقلإليجار  لة األرصدة المدينة  قيمد األدنى المستقبلي من  الح و

 وهو مستحق كما يلي: ،تيدينار كوي 286,826,392بلغ مهو   25باإليضاح 
 

 2022 
تيكوي ناردي  

  

 32,145,291 نة ل س خال مستحقة  إيرادات 

 135,815,768 خمس سنوات  إلى ة سنة واحدالل خ  تحقة سم  إيرادات 

 118,865,333 د خمس سنوات بع  ستحقة م  إيرادات 
 ─────────── 

 286,826,392 
 ═══════════ 

 

 إيرادات أخرى 16
 2022 

 تيكوي رنادي
2021 

 ينار كويتي د
   

     - 4,450,499 ثقيلة* د مخصصات صيانة ر

     - 2,340,420 عادة تأجير ** مخصصات إرد  

     - 5,911,996 رد مخصصات أخرى*** 

 534,463 327,575 وعة أخرى إيرادات متن 
 ─────────── ─────────── 

 13,030,490 534,463 
 ═══════════ ═══════════ 

 

المجموعة  قامت    ئرة وتحويلها إلى مستأجر جديد.المرتبطة بتجهيز الطا   الثقيلةل مخصص الصيانة الثقيلة تكاليف الصيانة  * يمث

 حاجة للمخصصات الخاصة بها. الانتفت لتي مخصصات الصيانة الثقيلة الزائدة للطائرات التي تم بالفعل إعادة تأجيرها وا برد
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 )تتمة(  إيرادات أخرى 16
 

امت ق داد ونقل طائرة من مستأجر إلى آخر.لتكاليف المرتبطة بإعن ابشأ  جير أفضل تقدير للمجموعةمخصص إعادة التأ  ** يمثل

بالفعل    ائدةالتأجير الزمخصصات إعادة    بردالمجموعة   الانتفوالتي  للطائرات التي تم إعادة تأجيرها  حاجة للمخصصات  ت 

 الخاصة بها.
   

هذا   يمثل  رد  ***  ضالمخصصا البند  تسجيلها  تم  التي  األخرى  بش  ةاألرصدمن  ت  تتعلق  والتي  األخرى  أساسي  الدائنة  كل 

د  ن التسهيالت التمويلية والمصروفات المتعلقة ببيع الطائرات والمصروفات األخرى التي لم تعبالمصروفات القانونية وتأمي

 . السنةة خالل المجموعإدارة  ناء  على التقييم التفصيلي الذي تم إجراؤه من قبلمطلوبة ب
 

 التزامات رأسمالية    17
 

الهنا  محتملة  ك  ومحركبشراء طا   تعلقتتزامات  بمبلغ  ئرات  )دين  977,150,714ات  كويتي    1,003,948,967:  2021ار 

   . (23.2و 6 ييضاح( )إار كويتيدين
 

 ملة محتات وب طلم 18
 

)  5,466,238غ  بمبل  حتملةملوبات  مط  وعةالمجم، كان لدى  2022سبتمبر    30كما في     5,466,238:  2021دينار كويتي 

أي مطلوبات عنها    تجنتوقع ان يالمغير  من  لتي  وا  ،يسياق األعمال العادن ناتجة ضمن  ئتما خطابات ابتعلق  ت  (ويتيدينار ك

 . يةماد
 

 ة عالقت ف ذامع أطرا معامالت  19
 

التي   والشركات  األمدارة العليا للشركة  ي اإلظفوة وماإلدار  ء مجلسوأعضا   سيينساهمين الرئيالمات عالقة  ثل األطراف ذمي

أو    طرونيسي عيعليها  سيطرةليمارسون  ملموم   ها  تأثيرا   أو  الموافق  سا . شتركة  سياساتيتم  على  هذه  سعير  توط  وشر  ة 

 . األمكة ارة الشرقبل إد المعامالت من
 

 ي كما يلي:  معة هلمج ية ات المالا لبيانمتضمنة في اات عالقة الة مع أطراف ذعامالت الهامإن الم
 

 ي المجمع: بيان المركز المال

 
 كالبن

 ويتي كدينار  

خرى  اف أأطر
 قة * ذات عال

 دينار كويتي 
2022 

 نار كويتيدي

 بنكال

 تي دينار كوي

أخرى   أطراف 
 ذات عالقة * 

 يتي ينار كود
2021 

 تي ويار كدين
       

 193         - 193     -     -     - **  أخرى موجودات

 35,281,223       - 35,281,223   19,513,535     - 19,513,535 لادمع دنقد ونق

مؤسسات   إلىستحق مال

 142,671,216     - 142,671,216 142,329,085     - 142,329,085 مالية

 440,085     - 440,085    432,659     - 432,659 مطلوبات أخرى ***
 

 :علمجمبيان الدخل ا

 
 البنك

 ي ار كويتدين

ى  راف أخ أطر
  قة * ذات عال
 تي دينار كوي

2022 
 ر كويتيدينا

 البنك

 يتي دينار كو

  ف أخرى أطرا
 ذات عالقة* 
 دينار كويتي 

2021 
 نار كويتي دي

       

 50,393 856 49,537 42,536     - 42,536 رابحة م إيرادات

 6,458,781     - 6,458,781 6,180,934     - 6,180,934 ليف تمويل تكا 
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 ة( )تتم  ة عالقت ف ذامع أطرا مالت معا 19
 

 

2022 
 دينار كويتي

2021 
 دينار كويتي 

   : ةداراإل أعضاء مجلسيا وعل ة الإلدارفآت امكا 

   

 557,573 426,950 األجل   قصيرة رواتب ومزايا أخرى 

 118,881 135,598 مة الخدة نهايمكافأة 

 ──────── ──────── 

 562,548 676,454 

 ════════ ════════ 
 

 للبنك. تابعة اتركت عالقة شذا األخرى مثل األطرافي *

 تحقة. ة مسرابح م إيرادات الموجودات األخرى تمثل **

 .للبنك ستحق السدادتُ التي حقة لمستات األخرى تكاليف التمويل امطلوبثل ال*** تم
 

 بات يل استحقاق الموجودات والمطلو تحل 20
 

ا والنالنق  . تم تحديد استحقاقالمجموعةموجودات ومطلوبات  اق  حقتاس  لي قائمةا التلجدول  يلخص  الموجودات  ول  قد المعادد 

ال  األخرى أساس  العلى  تاريخ  قية  متبفترة  التعاق  إلى  المجمعة   اليةالم  تالبيانا من  االستحقاق  قا تحدي  ويتمدي.  تاريخ  ئمة  د 

وال  اتلطائراستحقاق ا  ارة لتسييل تلك الموجودات. قد  ر اإلدتقدي   سسا ألى  قدما عالية ملرأسمات ادفعوالمحركات والمعدات 

اللتزامات سواء  داد افي س   قد يكون لهم الحقضين  ألن المقترا  االستحقاقات المبينة أدناه نظر  ية عنالفعل  اقاتستحقتختلف اال

 م ال. ات أغرامكية إضافبدفع مبالغ 
 

 سبتمبر: 30في  وباتمطللوجودات والي قائمة استحقاق المفيما ي
 

 2022ر ب تم ب س  30
 أقل من  

 سنة واحدة

 أكثر من  
 وع المجم سنة واحدة

 

 ر كويتيدينا ار كويتيندي تيار كويدين

    ات الموجود

 1,067,295,751 1,067,295,751     - حركات ومعدات ئرات ومطا 

 88,478,441 78,966,431 9,512,010 قدما  الية مرأسمعات دف

 25,326,718     - 25,326,718 موجودات أخرى 

 25,113,155     - 25,113,155 معادل ال نقد النقد وال
 ──────────── ──────────── ──────────── 

 1,206,214,065 1,146,262,182 59,951,883 دات جولي الموإجما

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

    المطلوبات 

 833,969,170 655,249,651 178,719,519 ة مالي   سسات مؤ   إلى المستحق 

 12,450,499 11,528,157 922,342 تأمينات ضمان 

 115,121,641 110,215,518 4,906,123 ومخصصات   ي صيانة طاحتيا 

 20,650,243 1,492,827 19,157,416 مطلوبات أخرى 

 ──────────── ──────────── ──────────── 

 982,191,553 778,486,153 203,705,400 إجمالي المطلوبات 
 ════════════ ════════════ ════════════ 
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 )تتمة(   بات جودات والمطلو يل استحقاق الموتحل 20
 

 قل من  أ 2021سبتمبر   30
 سنة واحدة 

 من    أكثر 
 المجموع  سنة واحدة 

 

 يتي ر كونادي كويتي   ردينا كويتي   دينار

    جوداتالمو

 1,150,098,985  1,150,098,985      - حركات ومعدات ت ومائراط

 116,831,393   112,215,383   4,616,010  أسمالية مقدما  دفعات ر

 15,317,590       - 15,317,590   موجودات أخرى 

 42,093,620      - 42,093,620  معادل ل انقد النقد وال
 ──────────── ──────────── ──────────── 

 1,324,341,588 1,262,314,368 62,027,220 إجمالي الموجودات
 ════════════ ════════════ ════════════ 

 

    بات والمطل

 889,532,594  695,086,077  194,446,517   ية مال  سات مؤس  ى لإق لمستح ا

 15,620,085  14,521,024  1,099,061 مان تأمينات ض 

 125,622,464  116,759,913   8,862,551   مخصصات و  ي صيانة احتياط

 17,774,804   1,885,928  15,888,876   خرى ت أا مطلوب
 ──────────── ──────────── ──────────── 

 1,048,549,947 828,252,942  220,297,005 ات بطلوي المجمالإ
 ════════════ ════════════ ════════════ 
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 ت القطاعات علومام 21
 

    غرافية.عات ج قطا  خمستنتظم ألغراض اإلدارة في  المجموعةذلك، فإن  . ومعتائراالط يرقطاع تأج  هو و؛ واحدطاع أعمال ورة رئيسية في قبص وعةالمجمتعمل 
 

 
 الشرق 

 موعالمج أفريقيا كاأمري روباوأ سياأ سطاألو

 كويتي ارندي دينار كويتي ينار كويتيد يتيدينار كو دينار كويتي ار كويتيدين 2022مبر سبت 30
       

 112,001,905     - 19,451,769 9,074,239 47,434,962 36,040,935 تا اع القط إيرادات
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

لس اإلدارة ضاء مج ة أع كافأ مقبل  اتقطاعنتائج ال

 (58,945,605)     - 6,665,765 (7,316,121) (34,815,690) (23,479,559) بائوالضر
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,206,214,065     - 217,918,563 277,316,019 447,581,488 263,397,995 مجموع الموجودات 

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

 982,191,553     - 130,914,798 161,396,390 360,106,803 329,773,562 تمطلوبا جموع الم
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       : ات األخرىقطاعالمعلومات 

 50,577,935     - 8,540,228 8,433,969 21,903,895 11,699,843 الكستهاال
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 37,250,745     - 5,403,187 6,593,543 12,800,779 12,453,236 ل تكاليف تموي
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (4,614,065)     - (3,404,190) 2,406 (1,212,221) (60) ن للمديني ئتمان المخصص خسائر ا ()رد
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 2,067,029     - 2,063,246     -     - 3,783 ي سمالإنفاق رأ

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
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 )تتمة(   طاعات معلومات الق 21

 
 الشرق 

 جموعملا ريقياأف ريكاأم أوروبا أسيا األوسط

 ينار كويتيد دينار كويتي ويتيار كدين دينار كويتي تيكويينار د يتيدينار كو 2021بر تمسب 30
       

 100,748,819  945,597 11,408,149 6,977,591 58,915,690   22,501,792    اتالقطاع  يراداتإ
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

جلس اإلدارة م ة أعضاءفأ قبل مكا  تا نتائج القطاع

 ضرائبوال

 

 

   (11,006,050) 

 

 

 (13,577,277) 

 

 

1,397,821 

 

 

(626,737) 

 

 

34,851 

 

 

(23,777,392) 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,324,341,588     - 234,607,561 163,373,589 515,538,702   410,821,736   لموجودات جموع ام
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 1,048,549,947 1,497,967 108,082,113 69,509,593 393,109,731 476,350,543 اتالمطلوب مجموع
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       : رىالقطاعات األخ مات معلو

 50,527,113 732,464 5,905,511 2,864,796 24,250,090 16,774,252  ك االستهال
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 34,434,469 97,238 3,552,992 2,116,946 13,884,891 14,782,402  مويل تكاليف ت
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 12,894,271     - 1,598,624     - 11,476,433 (180,786) تمان للمدينين االئخسائر مخصص ( )رد
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 136,747,881     - 76,446,255 29,478,445     - 30,823,181  مالي رأس إنفاق
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
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 المالية دوات القيمة العادلة لأل 22
 

 الية. ات الممطلوبة واليماللا موجودات ة من التتكون األدوات المالي
 

إلى ة قالغ المستح مبال مالية منلوبات ال. وتتكون المطت األخرىوالموجودا قد والنقد المعادلالن من ةاليتتكون الموجودات الم

 ت األخرى.ان والمطلوبا ممالية وتأمينات الض ؤسساتم
 

 .ةيدفترال ية عن قيمتها مادة الية ال تختلف بصورات الملقيمة العادلة لألدوإن ا
 

 ة الي وات الماألد   ة مخاطر إدارات  وسياس  أهداف        23
 

المخاطر    س والمراقبة المستمرة وفقا  لحدود يا والق ديدح ار بطريقة التتُدر المخاطلكن هذه    المجموعة أنشطة    في   المخاطر   ن كمت

تحمل كل  وي باح ر األ  ق يحقفي ت  المجموعة ر  الستمرارة قة في إدارة المخاطر ذات أهمية كبيالطري   ن هذه إ وابط األخرى. والض 

تمان  االئ  مخاطر ل   جموعة المتتعرض   . ا أو به  ئوليات المنوطة به طر فيما يتعلق بالمس لمخا ل  رض ية التعلسئو عة مفرد بالمجمو

السوق ومخاطر  السيولة  تنقسم  ، ومخاطر  معدالت  م  إلى  التي  أسعار   الربح خاطر  المعامال ،  األسهم   ومخاطر  إن  ت  حيث 

ال تتضمن    . كية حقوق مل أدوات   أي   لك  تموال الرئيسية  بالعملة اجها  درإ يتم    ة ع جمولمادى  ل والمطلوبات الجوهرية دات وجو لم او

من    ة هذه المخاطر اقب تم مريقطاع.  يا والتكنولوج التغيرات في البيئة وال  مخاطر األعمال مثل   ة طر المستقللمخا ة مراقبة املي ع

 .  وعة المجم دى ل ة يجي تخالل عملية التخطيط االسترا
 

الرئيس  مطلوبات التتضمن   الض   سسات مؤ  إلى مستحق  ال  وعة مجمل ل  ية المالية  وتأمينات  والمطل مالية  األخرى. ومان  إن    بات 

مثل  ات مالية  موجودعدة    المجموعة لدى  .  ة المجموع مليات  لية هو توفير التمويل لع وبات الما هذه المطل   ن سي مغرض الرئي لا

  إلىدا ستنا ات إدارة المخاطر ا اسسيو  اف بة وإعادة تقييم أهدلى مراقعتعمل اإلدارة    . خرى والموجودات األ النقد والنقد المعادل 

ل  اطر خالات إدارة المخ في أهداف وسياس  يرات جوهرية ي تغإجراء أ   يتم   لم   . 19-كوفيد  علقة بفيروس تتجدات الحالية الم المس

 . 2021ر سبتمب  30و  2022سبتمبر    30ين في  منتهيتالسنتين ال 
 

الالمسؤو  موعة المج دارة  إى  لتتو وضع    كاملة لية  اواعتمخاطر  الم  دارة إلامل  شلا  منهج ال عن  إدارة  ومبادئ  ستراتيجيات  اد 

 إيجاز أدناه. ضحة بالمخاطر المو ة كل نوع من هذه سات إدارتماد سيا واع  جعة مراب  جموعة مالإدارة  قوم لمخاطر. تا
 

  ئتمان اطر اال مخ  23.1
 

ي  يؤد  مما   برم مع عميل عقد م  أو   ة ي مالبموجب أداة    هات تزامفاء بالالو  عن ابل  مق  طرف ز  ج عر  اطن هي مخ مخاطر االئتما إن  

 . رى األخ والموجودات  المعادل د والنقد النق على  ن تما الئلمخاطر ا ة المجموع عرض تت مالية.  ة رسا خ  تكبد  إلى
 

وجودات  ة لكل فئة من المفتريدلة ا لية المجمعة القيمن في تاريخ البيانات الما الئتما لتعرض لمخاطر امن احد األقصى  يعادل ال

 : كما يلي  المالية 
 2022 

 ويتيار كدين

2021 
 تي كوي  دينار

   

 42,093,620 25,113,155 معادل النقد والنقد ال

 14,035,834 22,480,627 *موجودات أخرى
 ──────── ──────── 

 47,593,782 56,129,454 
 ═════════ ═════════ 
 

بر  سبتم 30ي هية فلمنتنة الس ويتي ل دينار ك   599,603غ الدفعات مقدما  بمبل و ما  د مق  المدفوعات  ألخرى تتضمن الموجودات اال  * 

التأجير بمبلغ    ( يتي دينار كو  1,281,756:  2021)   2022 ال  :  2021)  يتي كودينار    2,246,488وموجودات حوافز عقود 

 .  دينار كويتي(  ء شي 
 

   الموجودات األخرى 

اقبة  األفراد ومرمن  عمالء  د ائتمانية لل طريق وضع حدو الئتمان فيما يتعلق بالعمالء عن  للحد من مخاطر ا  وعةلمجم اتسعى  

 . ة ائم الق ين لمدينا أرصدة 
 

والتي وقعة  لقياس خسائر االئتمان المت  9الية  للتقارير الم  يلدولار امن المعية الواردة ضالمبسط  الطريقة  لمجموعةابق  تط

فيها تست خسا خ مب  عين  لكافة  على    ةوقعمتئر  صص  األداة  عمر  ذلكو  .ينالمدين  أرصدةمدى  في   المجموعة   أخذت،  مع 

الع  19-كوفيد  يروسفتأثير  رها  اعتبا العلى  تؤوامل  قد  متي  على  االخاطثر  العمئتمر  لقاعدة  مخ ان  ذلك  في  بما  اطر الء 

بمراعاة وضع كل    المجموعةقامت    ية،الحال  السنةعمل فيها العمالء. خالل  تي يال والدولة البقطاع األعممرتبطة  عثر الالت

   . دسداالت فترافي تمديد لبعض العمالء ت وأتاح  فرديبشكل  عميل
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 ( تتمة )  الية ت المدوااأل  طر ة مخا إدارات  وسياس  أهداف       23
 

 ( ةتتم ) ئتمان اطر اال مخ  23.1
 

 ( تتمة )  األخرى  الموجودات 

  موتقلقانون.  اذ  فا إن  لنشاطر من سنة وال تخضع  ألكث  سدادالفي  لتأخر  احالة  في    يننالمدي  أرصدةورة عامة، يتم شطب  بص

ت اقا نط  من   العديد  ء فييتواجد العمالحيث  ،  ا  منخفض  ا  ركزتنه  لى إع  بالمدينين  تعلقيتركز المخاطر فيما    بتقييم  وعةلمجما

 .حد كبير إلىون في أسواق مستقلة كما يعملل عما األعات وقطا ص ختصا اال
 

  دينار كويتي  4,614,065مدينة بمبلغ  ال  لألرصدة االئتمان    ر ئخسا   رد ، سجلت المجموعة  ييم اإلدارة خالل السنةبناء  على تق

 دينار كويتي(.   12,894,271بمبلغ  المدينة  لألرصدة االئتمان   ر ئ: مخصص خسا 2021)
 

السنة رخالل  بعض    ةوعلمجماأت  ،  أشار    ينالمدين  رصدةأ أن  مما  ااحتمعدم    إلىمتعثرة  بالغ للم  المجموعةالم  تسالية 

وبالتالي، القائمة.  المدينةب  دارةاإل  قامت  التعاقدية  تلك األرصدة  كويتي  5,140,319غ  بمبل  شطب    شيال  :  2021)  دينار 

 .(دينار كويتي
 

 دل المعاوالنقد د  النق

 ان نقد والنقد يخضعلن الى الرغم من أعوهرية.  ة ج بصور  ان عن النقد والنقد المعادلاالئتمخاطر  لم  مجموعة الض  تتعرال  

فاض القيمة المحددة خ ان   خسائرأن    إلى  اإلدارة  تهتان،  9  يةللتقارير المالعيار الدولي  بالمواردة  المة  يالقلمتطلبات انخفاض  

ل  من قبناسبة محددة  ابلة ذات تصنيفات ائتمانية ماف مقطردى أل  لبفي الغا   رصدةذه األفاظ بهحتحيث يتم اال  يةجوهرغير  

 لمية.لعا ني ايف االئتما تصنكاالت الو
 

 لة يوس ال مخاطر   23.2
 

بالتزامات تتعلق بأدوات  للو  وال األم توفير  صعوبة في    ة مجموعل اخاطر بأن تواجه  مإن مخاطر السيولة هي   تدير   . مالية فاء 

سات مالية  سمؤ عدة لدى    ألجل يرة اللتدفقات النقدية وتسهيالت التمويل قص لنشطة رة اإلدايق اخاطر عن طرهذه الم موعة لمج ا

ارة  ل إدمن قب  ستحقاقبة قائمة اال ق م مرايت من عملياتها.  وال  األم ل والحصول على  األج   ةيرص االستثمار في المرابحات قو

  ية. فولة كا ي حتفاظ بسالشئون المالية لضمان اال
 

عمليات ومن  ال  ج منالناتوالنقد  األسهم  صدار الل إ( من خ 17)إيضاح    ات علق بشراء الطائرما يتامات في زلتل االف يتم تمويسو

 نقدية. قات تدف لى إ حاجة مع ظهور الالتي سيتم الترتيب لها  كية ونب الخالل القروض 
 

التي تتضمن  توقعة  الم  ةت النقدي لتدفقا اكس  ويع  المجموعة  لدى مالية  بات ال ول مطال ب  الخاصة لي قائمة السيولة التا يلخص الجدول  

 . هذه المطلوبات المالية   مر ع دى م ستقبلية على  ويل الم التم كلفة مدفوعات ت 
 

 المجموع سنوات 5من أكثر  اتسنو 5 إلى 1 راشه 12 إلى 3 أشهر 3الل خ 2022بر سبتم  30

 ر كويتينادي يتيينار كود ير كويتدينا دينار كويتي ويتيار كدين 
      

ات  مؤسس  إلى ستحق م ال

 953,974,865 169,651,439 573,741,074 179,696,169 30,886,183 لية ما 

 12,450,499 7,572,107 3,956,050         922,342     - ينات ضمان تأم

)باستثناء    مطلوبات أخرى 

التأجير  عقود  ات اديرإ

 17,010,432 1,225,844 267,898 15,463,143 53,547 ما ( لي المستلمة مقد التشغي
 

────────── ────────── ────────── ────────── ─────────── 

 983,435,796 178,449,390 577,965,022 196,081,654 30,939,730 المطلوبات إجمالي  
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

 977,150,714 355,278,236 578,678,189 42,665,844 528,445 ة الي التزامات رأسم 

 
═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 
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 ( تتمة )  الية األدوات الم  ة مخاطر إدارات  وسياس  هداف أ       23
 

 ( ة تتم )   لة لسيوا  مخاطر   23.2
 

 عمجموال سنوات 5 كثر منأ سنوات 5 إلى 1 شهرا 12 إلى 3 أشهر 3ل خال 2021سبتمبر  30

 ويتيار كدين دينار كويتي دينار كويتي تيدينار كوي يدينار كويت 
      

 1,016,389,846 175,542,267 616,391,692 166,123,393 58,332,494 مؤسسات مالية   إلى مستحق ال

 15,620,085 9,005,778 5,515,246 351,319  747,742 ات ضمان تأمين

اء  )باستثن  ى مطلوبات أخر

  التأجير  عقود  إيرادات 

 ( مقدما  تلمة التشغيلي المس

 
 

1,509,699 

 
 

12,452,770 

 
 

 557,420 

 
 

1,328,509 

 
 

15,848,398 
 

────────── ────────── ────────── ────────── ─────────── 

 1,047,858,329 185,876,554 622,464,358  178,927,482 60,589,935 مطلوبات ل لي اما إج 
 

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

 1,003,948,967  427,094,063 565,782,514 11,072,390     - ة رأسمالي مات التزا

 

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

  مخاطر السوق  23.3
 

ه السوق  مخاطر  مخاطإن  قيمة  ي  تقلب  للتغين  أصل ر  مترتيجة  في  مثلغيات  السوق  وأسعار صرف  لرا  دالت مع  رات  بح 

ى  عل  مل تؤثر درة له أو عوا الجهة المص  و الفردي أ  ثمار تس اال تتعلق ب  ات عن عوامل ه التغيرسواء نتجت هذ الت األجنبية  العم

 السوق.  في  اولة دالمترات جميع االستثما 
 

 بح مخاطر معدالت الر   23.3.1

ال معدالت  مخاطر  احت تنتج  من  تؤ   ية المربح  في    ثر أن  المسربالالت  معدالتغيرات  الربحية  على  القح  أو  العادلة  تقبلية  يمة 

 . م األ الشركة ئون المالية بل إدارة الشبلربح من قت اال دمع   ار مخاطر تد المالية. لألدوات 
  

 التي تحمل ربحا متغيرا. ت الربح على الموجودات والمطلوبات عدال م طر لمخا  موعة المج تتعرض 
 

 . طر معدالت الربحخا لم وعة مجم ال فاصيل تعرض ت  ل التالي ويوضح الجد 
 

ربح إن   خسارة   حساسية  تأث  لمجموعة ا  لدى   سنة لا   أو  اهي  ايلتغير  في  لمقدرات  الربح  رة  الماليةل لمعدالت    موجودات 

 . المجمعة  المالية  البيانات في تاريخ  كما بها  حتفظ المبات المالية  مطلووال 

 
 في  لتغيرا

 سية النقاط األسا

 على التأثير 
 السنة ربحسارة( )خ
 ار كويتيندي

   

 229,585± 25± 2022 سبتمبر  30

 50,011± 25± 2021سبتمبر  30
 

 ماثل.مت كون على أساسبح ستمعدالت الر للحركات فيية سلحسا اإن 
 

 ت داجوالمو  مخاطر   23.3.2

الطائرات أو بإعادة تأجير    مخاطر ل  المجموعة   تعرض ت حالة انخفاض    وفي جير.  تأ لاد  وعق   فترات ية  نها في    سطولها أ في    يع 

ها قد تؤثر على  ن ، فإ يلة طوالظروف لمدة  تلك ر اتمرفي حالة اس. وفقا لذلكو  أجير تالعدالت ، قد تتراجع م ب على الطائرات للطا

برة  ا خ لديه  المجموعة ارة  إدإن    . يمةالق  في   انخفاض   مصروف احتساب    إلى دي  د تؤوق  سطول األفي    ات سوقية للطائرال   يمة الق

 ر. ذه المخاطالحد من هت لمتطلبا وفقا  ات  أو بيع الطائروإعادة تسويق   ول ط إلدارة األس  ن الطيرا ة صناع في مناسبة 
 

  يمكن أن  هور كبير في هذا القطاع تد ي  أ ن  إ ي. ارة الطيران التج رة لصناعستموة المالية الم لى الق إل كبير بشك  المجموعة   د ستنت

تأثيرا  سلبيا   يك    لسوق أسعار ا  نخفاض اسطول و/ أو  األ   يلى الطائرات فض الطلب عخفا من خالل ان  وعة مجمال على  ون له 

  ي بمراجعة شكل دورب   موعة لمج ا  تقوم   . خدام الطائرات عدم استمعدالت  زيادة  وداد  س ال   عن   ين تأجرالمس  عجز ت  فاع حاال ارتو

ال وكاف   اتوالمخصص  مستحقاتال   كفاية و   نيالمدين  أرصدة و  بها طة  المرتب  والموجودات للطائرات    ريةدفتلا  ة يم لقا التي  ة  بنود 

   اله. مذكورة أع ال  عدم التأكد وحاالت لمخاطر لض ر تتع
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  ل ما دارة رأس الإ     24
 

يدة لدعم األعمال التي تقوم  ل الج لما أس ارالت  ان المحافظة على معدضم  هو  مجموعة المال  أسدارة رمن إ الرئيسي   هدف ال إن  

     ن. وساهم ليها الم عل أعلى قيمة يحص ق حقي وتبها  
 

ا على رأ لدين مقس هو صافي او   اض االقترباستخدام معدل  ال لمرأس ا لمجموعة اب قترا ستحق  لم ا وعة ممج ل اج س المال. تُدروم 

ناقصا    / زائداس المال إجمالي حقوق الملكية  رأ   منتض يدل. المعا نقد  النقد والاقصا   ن نضمن صافي الدي  ت المالية ؤسسا الم  إلى

 مالت األجنبية. العيل تياطي تحواح 

 

 

2022 

 ينار كويتيد

2021 

 ينار كويتيد

   

 889,532,594 833,969,170 مالية   ت مؤسسا   إلى تحق مسال

 (42,093,620) (25,113,155) دل لمعا د والنقد االنق  : صا قنا 
 ─────────── ─────────── 

 847,438,974 808,856,015 الدين  صافي
 ─────────── ─────────── 

   

 275,791,641 224,022,512 حقوق الملكية  الي إجم

 (12,652,803) (19,829,279) ية يل عمالت أجنباحتياطي تحو : عديلت
 ─────────── ─────────── 

 263,138,838 204,193,233 مال س ال رأ
 ─────────── ─────────── 

 3.22 3.96 قتراض االل معد
 ═══════════ ═══════════ 
 

 أحداث الحقة 25

قتراح  اال  وناقش   إدارة الشركة األم أنهم راجع   ، أعلن مجلس 2022نوفمبر    29المالية المجمعة وبتاريخ  يانات  الب الحق ا لتاريخ  

 " )المشتري(. Macquarie Airfinance Group Limitedالمجموعة إلى "  اتموجودبيع بعض  ب
 

 رامها مع المشتري تتعلق بما يلي: االتفاقيات التي تخطط المجموعة إلبو
 

 طائرة من محفظة المجموعة.   53راء لبيع يع وشاتفاقية ب -1

 إلى المشتري.  غ وين ب الطلبات مع شركة  سجل   بتحويل يتم إبرامها فيما يتعلق   عمل  ار اتفاقية إط -2
 

  2.215  غ شركة بوين طلبات    سجل لى نقل  طائرة باإلضافة إ  53  البالغ عددها   الطائرات   يبلغ إجمالي سعر البيع فيما يتعلق ببيع 

بيع صافي متحصالت نقدية بقيمة  ن المتوقع أن تحقق معاملة الوممليون دينار كويتي(.    684أمريكي )حوالي    مليار دوالر 

 ر كويتي(. مليون دينا   210مليون دوالر أمريكي )حوالي   710
 

تب أن  المتوقع  الخسارة من  المعاملة    لغ  لهذه  المقدرة  )حوالي  مليو  61.4حوالي  المحاسبية  كويتي  دينار  دينار    19ن  مليون 

 ما يلي: م صافي  باللتي تنشأ كويتي( وا
 

، والذي سيتم تسجيله  مليون دينار كويتي(   8.7مليون دوالر أمريكي )حوالي    28.1طائرة بقيمة    53ربح من بيع  الصافي    -1

 البيع.  معاملة   عند تنفيذ  في الفترة الالحقة 

 

تي تم  مليون دينار كويتي( وال  27.275مليون دوالر أمريكي )  89.51الطلبات البالغة    سجل ة عن تحويل  الخسارة الناتج   -2

 . ( 6)إيضاح    2022مبر  سبت   30خالل السنة الحالية المنتهية في   المجمع الدخل  بيان تسجيلها في 
 

 :يما يل ، من المتوقعبتنفيذ المعاملةفيما يتعلق 

 دينار كويتي   371.6تي إلى  مليون دينار كوي  833.9من    الية"م ساتإلى مؤس  حقأن يتم تخفيض رصيد بند "المست

 (. 23.2إيضاح و 11)إيضاح  حدةخالل سنة وا

  (. 17)إيضاح دينار كويتي  709.3تي إلى مليون دينار كوي  977.1من االلتزام الرأسمالي أن يتم تخفيض 

  مليون    854.3قيمة  سنوات من    5لتأجير خالل  عن عقود استحق  فيض الحد األدنى لرصيد اإليجار المأن يتم تخ

 (. 15ر كويتي )إيضاح ينا مليون د 286.8تي إلى دينار كوي

 

مجلس    من قبل  لتي تم طرحها االبيع    معاملةعلى    2022ديسمبر    27لمنعقدة في  وافقت الجمعية العمومية للمساهمين اولقد  

 لشركة األم.إدارة ا
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 الطائرات ش.م.ك.ع لتمويل شراء وتأجير  االفكوشركة 
 التقرير السنوي عن حوكمة الشركات في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين

 
 2022سبتمبر  30

 
 

   الكرام   االفكو حضرات السادة مساهمي شركة 
 ، وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا 

 
 

 المقدمة:
 

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

 
 

 نبذة عن الشركة:

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

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

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

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

 
 رؤية الشركة والقيم والمبادئ:

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

 مساهميها.  طموحات وتحقيقعمالئها  من  رضاء االفكول مالئها من شركات الطيرانث والتي تمكن شركة 
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 القاعدة األولى: بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة

 
 اإلدارة  مجلس تشكيل  عن  نبذه .1.1

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

الرقم  
 المتسلسل 

 االسم 
تصنيف العضو  

 تنفيذي/ غير تنفيذي )
 ( مستقل/ غير مستقل

 المؤهالت األكاديمية  التعيين/تاريخ االنتخاب 

1 
اللطيف   سامي عبد 

 ابراهيم النصف 
 )رئي  مجل  اإل ار ( 

 2022فبراير  13 مستقل

 نائ  رئي  تحرير جري   النهار.  منص   حاليا  يشول  •

 السبق. ووزير المواصالت  وزير اإلعالمكما شول منص   •

لمؤسسة الخطوط الجوية  رئي  مجل  اإل ار  وال ضو المنت     •
 . سابقا   الكويتية

بجام ة   • الجوي  النقل  باتحا   والت ري   السالمة  لجان  رئي  
 ال ول ال ربية. 

2 

سليمان   عبد هللا
 احمد الحداد 

)نائ  رئي  مجل   
 اإل ار ( 

 2022فبراير  13 غير تنفي ي 

عمل عب  هللا الح ا  م  مجموعة بيت التمويل الكويتي )بيتك(   •
ا.  12لك ر من   عام 

منص    • شول  للخ مات ال  الم يركما    االست مارية   تنفي ي 
 ار  أسوا  رأ  المال ل وات ال ين و  ار  أسوا   المصرفية إل

كابيتال و لك من  انضمامه في  رأ  المال لرسهم بشركة بيتك  
2015 . 

ال  ي  من شركات محفظة    مجل  اإل ار  ل ئ عضوية    يشول •
 .لالست مار بيتك كابيتالشركة 

المحاسبة     رجةعلى    حاصل  • في  من    والت ليقبكالوريو  
 جام ة الكويت. 

3 
طارق عادل خليفه  

 ي العسعوس
 2022فبراير  13 مستقل

تخرش من كلية سانت مارتن بالواليات    ال س وسيث  طار  عا ل  •
الميكانيكية  المريكيةالمتح     الهن سة  في  يمتلك   ثبشها    كما 
ا من الخبر  ال ملية في مجال النفط    19  أك ر من   والوازث عام 

 وأعمال النقل.  الجويةثوصناعة الخطوط  والطيرانث

النقل  متخصص • أصول  تأجير  الطائراتث  في  ث  تسويق 
 وتطوير ال قو .  ث المفاوضاتث المنالصات

شركة   • في  التجاري    Lotus Airعمل  للتخطيط  كم ير 
شركة  ث  والمشاري  كم ير    AerCapوفي  الطائرات  لتأجير 

 تجاري أول. 

4 
محمد حمد محمد  

 الهاجري 
 2022فبراير  13 مستقل

منص    • في  يشول  التنفي ي  ث  Innovation Techالرئي  
الشاملة   ن  ع ا مسؤول عوي     التوس  واإلستراتيجية    خطط 
 . للشركة 

 عضو مجل    ار  مستقل لمستشفى السالم ال ولي.  •

ماجستير في   ار  العمال من جام ة الشر  الوسط المريكية   •
(AUM .) 

5 
  قفهد عبد الرزا

)مم ال  عن النصف 

 كوربوريشن(  جي أي
 2022فبراير  13 غير تنفي ي 

 .االست مار لطاع  في  عام  11 خبر  •

 .الرائ   المؤسسات  من ع   في    ار   مجل   عضو •

في    Denver  جام ة   من  العمال     ار    في   الماجستير   رجة  •
 المريكية.  المتح    الواليات
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6 

 
 
 

  عبد هللاخليفة  
)مم ال  عن  الراشد

مؤسسة الخليث  
 لالست مار( 

 2022فبراير  13 غير تنفي ي 

في    صن و  الخليث للسن ات   يشول خليفة الراش  منص  م ير •
   يتولى    ث 2016( من  عام  GICمؤسسة الخليث لالست مار ) 

على  اإلشراش  الخليجية    مهام  والصكوك  السن ات  محافظ 
 للشركة. 

من  يمتلك   • االست مار    18أك ر  مجال  في  الخبر   من  ا  عام 
 بشكل رئيسي  والمصارش

الراش  هو خبير است ماري متمر  ول يه سجل حافل في   ار    •
 المؤسسية. والصنا يق الصنا يق المشتركة 

على   • العمالث   رجة  حاصل  في   ار   تخصص  ماجستير 
إل ماستريخت  كلية  من  واالستراتيجية  ال امة   ار   اإل ار  

في  ال البكالوريو   باإلضافة  لى  رجة  الكويتث  في  عمال 
 محاسبة م  مرتبة الشرش من جام ة الكويت. ال

7 

أحمد عبد العزيز  
   النفيسي 

)مم ال  عن بيت التمويل  
 الكويتي(

 2022فبراير  13 غير تنفي ي 

من   • الخ مات    15أك ر  مجال  في  الخبر   من  ا    الماليةث عام 
 في مجال االست مار والسهم الخاصة.   متخصص

شركات است مارية رائ   في جمي  أنحاء    في  شول ع   مناص  •
  االست مارية شركة كويت كابيتال  مل حاليا في  ي   الكويت وهو

 . والسهم الخاصة  االست مار المباشرفي 

هيكلة وتقييم الفرص  اليتمت  بخبر  ليمة في تح ي  المصا ر و •
ال  ي  من الشركات االست مارية الرائ    في  االست مارية ول  م ل  

ا في  في   جمي  أنحاء  ول مجل  الت اون الخليجي بصفته عضو 
 مجل  اإل ار . 

حاصل على  رجة البكالوريو  في   ار  العمال ال ولية من   •
 (. GUSTجام ة الخليث لل لوم والتكنولوجيا ) 

8 
  الزبن أحمد عبد هللا

)رئي  مجل  اإل ار   
 السابق(

رئي  مجل  اإل ار   
 السابق 

 2019يناير  2
 حتى
  2022فبراير  13
 ور  الجم ية ال مومية   نهاية)

 (ال ا ية

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

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

  سكتلن ا. في  AST من جام ة  طيران  هن سة خريث •

9 
  ن براك عبد المحس

)نائ  رئي   الصبيح 

 مجل  اإل ار  السابق( 
 مستقل

 2019يناير  2
 حتى
  2022فبراير  13
 ور  الجم ية ال مومية   نهاية)

 (ال ا ية

في   30عن    تزي   خبر  •   واالتصاالت   الطيران   مجال   عام 
 .والصناعة

 .ال ام والخاص القطاعين في  ليا ية  خبر  •

 .الرائ   المؤسسات من  ع   في    ار   مجل  رئي   / عضو •

  جام ة كارولينا الشمالية   من  الهن سة الصناعية في بكالوريو  •
State A&T  المريكية.  المتح    الواليات في 

10 
عيسى    بعبد الوها 
 الرشود 

 غير تنفي ي 
)مم ال  عن بيت  
 التمويل الكويتي( 

 2019يناير  2
 حتى
  2022فبراير  13
 ور  الجم ية ال مومية   نهاية)

 (ال ا ية

 .واإلسالمية   التقلي ية المصارش في  عام 27 عن تزي  خبر  •

 .الرائ   المؤسسات من  ع   في    ار   رئي  مجل   / عضو •

جام ة   والحاسو    الرياضيات   علوم   في   بكالوريو   •   من 
Western Oregon State   المتح     الواليات  في  

 المريكية.

11 
سليمان أحمد  

 المضف 
 2022فبراير  13 السر أمين

 .االست مار لطاع  في  أعوام 5 عن تزي  خبر  •

 . الطيران لطاع  في  أعوام 8 عن تزي  خبر  •

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

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

 الخاصحححة التفاصحححيل التحححالي الجححح ول يطحححر . 2021/2022ة خحححالل السحححنة الماليححح  محححر  19 اإل ار  مجلححح  جتمححح ا
  اإل ار : مجل   باجتماعات

 اسم عضو مجلس اإلدارة 

 2021/2022االجتماعات خالل السنة المالية ورقم تاريخ 

م 
رق
ع 
ما
جت
ا

(1
)

 

2
3

 
ر 
مب
وف
ن

2
0
2
1

  
 

م 
رق
ع 
ما
جت
ا

(2
)

 

1
4

 
ر 
مب
س
دي

2
0
2
1

 

م 
رق
ع 
ما
جت
ا

(3
)

 

2
8

 
ر 
مب
س
دي

2
0
2
1

 *
 

م 
رق
ع 
ما
جت
ا

(4
)

 

2
9

 
ر 
مب
س
دي

2
0
2
1

 *
 

م 
رق
ع 
ما
جت
ا

(5
)

 

1
3

 
ر 
اي
ين

2
0
2
2

 *
 

م 
رق
ع 
ما
جت
ا

(6
)

 

8 
ر 
اي
بر
ف

2
0
2
2

 

م 
رق
ع 
ما
جت
ا

(7
)

 

2
3

 
ر 
اي
بر
ف

2
0
2
2

 

م 
رق
ع 
ما
جت
ا

(8
)

 

1
7

 
س 

ار
م

2
0
2
2

 

ساااامي عباااد اللطياااف 
 النصفابراهيم 

NA NA NA NA NA NA [] [] 

عبااد هللا سااليمان احمااد 
 الحداد

NA NA NA NA NA NA [] [] 

طاااارق عاااادل خليفااااه 
 العسعوسي

NA NA NA NA NA NA [] [] 

محمااااد حمااااد محمااااد 
 الهاجري

NA NA NA NA NA NA [] [] 

فهاااااد عباااااد الااااارزاق 
 النصف

[] [] [] [] [] [] [] [] 

 [] [] [] [] [] [] [] [] هللا الراشدخليفة عبد 

أحمااااد عبااااد العزيااااز 
 النفيسي

[] [] [] [] [] [] [] [] 

         

أحماااااااااد عباااااااااد هللا 
 **الزبن

[] [] [] [] [] [] 

 ور    نهاية

الجم ية  
ال مومية  
 ال ا ية

NA 

باااراك عباااد المحسااان 
 **الصبيح

[] [] [] [] [] [] 

 ور    نهاية

الجم ية  
ال مومية  
 ال ا ية

NA 

عباااد الوهااااب عيساااى 
 **الرشود

[] [] [] [] [] [] 

 ور    نهاية

الجم ية  
ال مومية  
 ال ا ية

NA 

 ( )االجتماع  حضور ( ) االجتماعت  ر حضور       (NAال ينطبق )  
 بالتمرير مجل  اإل ار  جتماعا *

                                                                          .2022فبراير  13السي  الزبن والسي  الصبي  والسي  الرشو  للوالية الج ي   بتاريخ ** لم يتم  عا   انتخا  
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 اسم عضو مجلس اإلدارة 

م 
رق
ع 
ما
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ا
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)
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2
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1
3

)
 

2
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م

2
0
2
2

 *
 

( 
قم
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ا

1
4

)
 

7 
يو
ون
ي

 
2
0
2
2

 *
 

( 
قم
 ر
ع
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1
5

)
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يو
ول
ي

 
2
0
2
2

 

( 
قم
 ر
ع
ما
جت
ا

1
6

)
 

3 
س
ط
س
غ
أ

 
2
0
2
2

*
 

سااااامي عبااااد اللطيااااف 
 ابراهيم النصف

[] [] [] [] [] [] [] [] 

عبااد هللا ساااليمان احماااد 
 الحداد

[] [] [] [] [] [] [] [] 

طااااارق عااااادل خليفااااه 
 العسعوسي

[] [] [] [] [] [] [] [] 

محماااااد حماااااد محماااااد 
 الهاجري

[] [] [] [] [] [] [] [] 

فهاااااد عباااااد الااااارزاق 
 النصف

[] [] [] [] [] [] [] [] 

 [] [] [] [] [] [] [] [] خليفة عبد هللا الراشد

أحماااااد عباااااد العزياااااز 
 النفيسي

[] [] [] [] [] [] [] [] 

     
    

 NA NA NA NA NA NA NA NA **أحمد عبد هللا الزبن

بااااراك عبااااد المحساااان 
 **الصبيح

NA NA NA NA NA NA NA NA 

عبااااد الوهاااااب عيسااااى 
 **الرشود

NA NA NA NA NA NA NA NA 

( ) االجتماع حضور( ) االجتماعت  ر حضور       (NAال ينطبق )  
 بالتمرير مجل  اإل ار  جتماعا *

                                                                          .2022فبراير  13** لم يتم  عا   انتخا  السي  الزبن والسي  الصبي  والسي  الرشو  للوالية الج ي   بتاريخ 

  

 عضو مجلس اإلدارة اسم 

( 
قم
 ر
ع
ما
جت
ا

1
7

)
 

1
1

 
س 

ط
س
غ
أ

2
0
2
2

 

( 
قم
 ر
ع
ما
جت
ا

1
8

)
 

2
8

 
س 

ط
س
غ
ا

2
0
2
2

 *
 

 ( 
قم
 ر
ع
ما
جت
ا

1
9

)
 

2
2

 
ر 
مب
بت
س

2
0
2
2

 

سااااامي عبااااد اللطيااااف ابااااراهيم 
 النصف

[] [] [] 

 [] [] [] عبد هللا سليمان احمد الحداد

 [] [] [] طارق عادل خليفه العسعوسي

 [] [] [] الهاجريمحمد حمد محمد 

 [] [] [] فهد عبد الرزاق النصف

 [] [] [] خليفة عبد هللا الراشد

 [] [] [] أحمد عبد العزيز النفيسي

    

 **أحمد عبد هللا الزبن
NA NA NA 

 **براك عبد المحسن الصبيح
NA NA NA 
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 **عبد الوهاب عيسى الرشود
NA NA NA 

( ) االجتماع حضور ( ) االجتماعت  ر حضور       (NAال ينطبق )  
 بالتمرير مجل  اإل ار  جتماعا *

 13** لححم يححتم  عححا   انتخححا  السححي  الححزبن والسححي  الصححبي  والسححي  الرشححو  للواليححة الج يحح   بتححاريخ 
                                                                          .2022فبراير 

 

 تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة .1.3

لياته وفقحححا  للشحححروط مسحححؤوللمجلححح  وحححح    أمين سحححركححح  االفكحححو موظحححش محححن شحححركة لحححام مجلححح  اإل ار  بت يحححين 

 .التنظيمية وبحس  أفضل الممارسات

عمححل علححى م  عحح ا  جحح ول العمححال الجتمححاع مجلحح  اإل ار  وت ميمححه علححى جميحح  العضححاء لبححل  ال ححة أيححام يححتو

عنحح  جحح ول العمححال بمنالشححة البنححو  الححوار   علححى مجلحح  اإل ار   يلتححزم. مجلحح  اإل ار  جتمححاعاان قححا  مححن اللححل 

أي اعتححراع علححى  حححال وجححو ي وفحح  ثعليهححا المجلحح  ويصححوتيقترحهححا بنححو  تححتم  ضححافة ث كمححا االجتمححاع ان قححا 

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

االلتححراع.  وعمليححاتتضححمن  لححك جميحح  المنالشححات والمحح اوالت يو  ليححقتم تو يححق محاضححر االجتماعححات بشححكل يحح 

 ث ار اإلمجلحح  العضححاء علححى أي مححن القححرارات التححي يححتم تمريرهححا مححن لبححل  أححح وفححي حححال وجححو  اعتححراع مححن 

 .ضر االجتماعمحطل  تسجيل اعتراضه في  بإمكان ال ضو

أعضححاء مجلحح   مححن لبححل   عليهححايحح ولتالث كمححا يححتم يححتم ت مححيم محاضححر االجتمححاع علححى كامححل أعضححاء مجلحح  اإل ار 

 كحح لكيححتم فححي اجتمححاع مجلحح  اإل ار  التححالي. وو لححك  ار مجلحح  اإل  أمححين سححراإل ار  الحاضححرين باإلضححافة  لححى 

كحححل صحححفحة محححن صحححفحات محاضحححر اجتمحححاع مجلححح  اإل ار  محححن لبحححل أعضحححاء مجلححح  اإل ار   التوليححح  علحححى

 .مجل  اإل ار  أمين سرالحاضرين باإلضافة  لى 

وممكححن أن يححتم الموافقححة علححى محاضححر االجتمححاع عححن طريححق التحح ويرث ويححتم تصحح يقها فححي اجتمححاع مجلحح  اإل ار  

 بشكل جي .  وحمايتهاالتالي. وجمي  محاضر اجتماعات مجل  اإل ار  يتم حفظها 

 ماا  اإلقاارار نسااخة مرفااق طيااه االسااتقاللية، ضااوابط فيااه تتااوافر بأنااه المسااتقل العضااو إقاارار .1.4
 .التقرير

 

 ليات التحديد السليم للمهام والمسؤو: الثانيةالقاعدة 
 

 واإلدارة التنفيذية  اإلدارة  مجلس  أعضاء  لياتومسؤو  واجبات .2.1

 واإلجححراءات ال مححل  طححار فححي جيحح  بشححكل التنفي يححة واإل ار  اإل ار  مجلحح  لياتومسححؤو واجبححات وتو يححق تح يحح  تححم

 باإلضححافة التنفي يححةث لححا ار  تفويضححها يححتم التححي والصححالحيات السححلطات وتو يححق تح يحح  تححم كمححا ثاالفكححو شححركة فححي

 منظومححة االفكححو شححركة لحح ئ وتوجحح . التنفي يححة اإل ار  علححى واإلشححراش للرلابححة ال اخليححة اللححوائ  وتو يححق تح يحح   لححى

 .التنظيميححة المسححتويات بححين المسححؤوليات لتح يحح  م تمحح   ولححوائ  اإل ار ث مجلحح  لبححل مححن وم تمحح   للسححلطة مححح   

ا بأن ضوابط االستقالل ا  لرار   موجو  . شركةفي ال يةيق م ال ضو المستقل أيض 

 
 
 
 
 



 2022سبتمبر  30عن السنة المالية المنتهية في  االفكوتقرير الحوكمة لشركة 

 

8 
 

 السنة المالية  واإلدارة التنفيذية خالل   انجازات مجلس االدارة .2.2

 فيما يلي ب ع اإلنجازات التجارية الرئيسية خالل ال ام: 
 
سححنوات يححتم  عا تهححا  6 قحح   يجححار م تححه ب Ultra-Air لححى شححركة  A320مححن طححراز تححم تسححليم طححائرتين  . أ

 عن  انتهاء عق  اإليجار. Interglobal Aviation Limitedمن شركة 
 4السحححتئجار  Italia Transport Aereo S.P.Aول حححت الشحححركة اتفاليحححة اإليجحححار مححح  شحححركة  . 

ا. لامححت الشححركة بالف ححل بتسححلي 12لمحح    يجححار محح تها  A350طححائرات   لححى  A350طححائرات  4م عامحح 
ITA. 

 لححى ميحح  سححكاي بسحح ر  A320-200باعححت الشححركة طححائرتين مسححت ملتين وغيححر مسححتأجرتين مححن طححراز  .ت
 مليون  ينار كويتي. 2.4مليون  والر أمريكي لكل منهما وحققت ربحا  صافيا  ل ره  14.5

 .مليون  والر أمريكي بنجا  138تم جم  تمويل  جمالي ل ره  .ئ

 التابعة للمجلساللجان   .2.3

اللجححانث   ومحح  هم يحح  مسححؤولياتهم وسححلطاتاإل ار  وتح مجلحح  مححن منب قححة لجححان بتشححكيل االفكححو شححركة لامححت
 الخاصة باللجان: التفاصيل التالي الج ول  ويطر 

 اللجنة  اسم
  تاريخ

 التشكيل  
 اللجنة  صالحياتمهام و أعضاء اللجنة 

عدد  
 االجتماعات 

  التدقيق لجنة
فبراير   13

2022 

رئي    –  عب  هللا سليمان احم  الح ا  •
 اللجنة.

نائ  رئي    –  خليفة عب  هللا الراش  •
 اللجنة.

 عضو. – محم  حم  محم  الهاجري  •

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

  الم لقين  وأ اء  المتخ  ث   واإلجراءات   السياسات
 وأمور أخرئ  اخلية.  ث وال اخليين  الخارجيين

7 

مخااااااااطر ال لجناااااااة
 والحوكمة وااللتزام

فبراير   13
2022 

رئي    –فه  عب  الرزا  النصش  •
 اللجنة.

  – طار  عا ل خليفه ال س وسي •
 نائ  رئي  اللجنة.

 عضو. – أحم  عب  ال زيز النفيسي •

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

 . االفكو بشركة الخاص  الشركات
7 

الترشااااايحات  لجناااااة
 والمكافآت

فبراير   13
2022 

 سامي عب  اللطيش ابراهيم النصش •
 رئي  اللجنة.  –

نائ   – فه  عب  الرزا  النصش •
 رئي  اللجنة. 

 عضو. – أحم  عب  ال زيز النفيسي •

 عضو. – الهاجري محم  حم  محم   •

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

3 

اللجنااااة التوجيهيااااة 
 لبي  األصول

مايو  13
2022 

رئي    –  هللا سليمان احم  الح ا عب   •
 اللجنة.

نائ   – فه  عب  الرزا  النصش •
 . رئي  اللجنة

 عضو. – أحم  عب  ال زيز النفيسي •

 عضو. – محم  حم  محم  الهاجري  •

الالزمة   القرارات  و تخا   للصفقات  مراج ة 
 . بي  أصول الشركةالخاصة ب

8 
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 اإلدارة مجلس  ألعضاء  تقديمها  تمي  التي  المعلومات 2.4

 جميححح   لحححى الوصحححول  مكانيحححة اإل ار  مجلححح  لجحححان وأعضحححاء اإل ار  مجلححح  لعضحححاء االفكحححوتتحححي  شحححركة 

الصححلة   ات المؤيحح   المسححتن ات يححتم تححوفير جميحح  كمححا. بشححكل  ليححق وفححي الولححت المناسحح  الم لومححات والبيانححات

 لجحححان واجتماعحححات اإل ار  مجلححح  اإل ار  فحححي الولحححت المناسححح ث و لحححك لبحححل ان قحححا  اجتماعحححات مجلححح  لعضحححاء

اإل ار  ومحح ير وححح     ار  المخححاطر مجلحح  يتوجحح  علححى كححل مححن أمححين سححر   لححكث  لححى اإل ار . باإلضححافة مجلحح 

 بتزوي  أعضاء مجل  اإل ار  بأي م لومات متطلبة. 

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

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت  .3.1

 مححح    و جححراءات ضححوابط توجحح  كمححا والمكافححآتث الترشححيحات بشححأن اإل ار  مجلحح  لبححل مححن م تمحح   سياسححة توجحح 

 .الشأن به ا اإلفصا  لضمان

 أعضححاء  ال ححة مححن لجنححةا وتتكححونالمححالث  أسححوا  هيئححة متطلبححات محح  تماشححيا   والمكافححآت الترشححيحات لجنححةتححم انشححاء 

 تنفي ي. غير مستقل عضواللجنة كما أن رئي  

 :م الترشيحات والمكافآت من العضاء التالية أسماؤهتألش لجنة  ت

 مالحظات  المنصب  اسم عضو مجلس اإلدارة 

 -   اللجنة رئي  سامي عب  اللطيش ابراهيم النصش

 - نائ  رئي  اللجنة  فه  عب  الرزا  النصش

 - اللجنة  في عضو أحم  عب  ال زيز النفيسي

 - اللجنة  في عضو محم  حم  محم  الهاجري

 
 ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية    السنوي الممنوح  تقرير المكافآت  .3.2

للححححوافز والمكافحححآت. تسحححتن  مبحححا   المكافحححآت لمجلححح  اإل ار  واإل ار  منظمحححة وشحححفافة   جحححراءات االفكحححوتتبححح  

 .  ار  ال اءونظام اإل ار   مجل لبل من    فآت الم تم  لى المتطلبات التنظيمية وسياسة المكاالتنفي ية 
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 يتضححمن ثالتنفي يححة لهيئححة أسححوا  المححال مححن الالئحححة عشححر الخححام  الكتححا  مححن ال ال ححة القاعحح   متطلبححات محح  تماشححيا  

 :التنفي ية واإل ار  اإل ار  مجل  لعضاء منحها تم التي المكافآت تفاصيل التالي الج ول

 :واإلدارة التنفيذية والمدراء  المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة

 المنصب 

المكافآت والرواتب والحوافز والمزايا  
 المالية األخرى 

من خالل الشركة األم والشركات  )
 (التابعة 

إجمالي المكافآت والرواتب  
والحوافز والمزايا المالية األخرى  

 )دينار كويتي( 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 أعضاء 7
 السنويةثالمكافآت المتوير  )المكافآت 

(ث المزايا ال ابتة )التأمين مكافآت اللجان
 الصحي(. 

[*] 

 

 االدارة التنفيذية

 أعضاء 5
  الرات ثالجر والمزايا ال ابتة )

التأمين الصحي(ث الجر المتوير 
 )الجر السنوي(. 

[*] 

 
 

 الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية القاعدة 

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

 المالي بنزاهة التقارير المالية:    الرئيس التنفيذي والمراقب  تعهدات 4.1
 

بصححفتنا  فإننححاثحوكمححة الشححركاتث لالتنفي يححة  الئحححةل 15مححن الكتححا   5صححل فعليححه فححي ال لمححا هححو منصححوص فقححاو

 :بأنه نشه  التنفي يةثاإل ار  

أفضححل  و لححك علححى 2022سححبتمبر  30تهيححة نة وبيححان التحح فق النقحح ي للسححنة الملمنححا بإعحح ا  البيانححات الماليحح لحح  ( 1

 واعتقا نا:م رفتنا  

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

 مضللة؛تكون 

ا وجهححة نظححر حقيقيححة وعا لححة بشححأن  الشححركة وتتوافححق محح  م ححايير المحاسححبة وضحح  ) ( تم ححل هحح ه البيانححات م حح 

 والقوانين واللوائ  الم مول بها. أسوا  المالال ولية وفق ا لما ألرته هيئة 

ونيححة يححر لانغعمليححات احتياليححة أو لحح  تتسححم بأنهححا  ال توجحح  م ححامالت أبرمتهححا الشححركة وم تقحح اتناثعلححى ححح  علمنححا  (2

 .2022سبتمبر  30نة المنتهية خالل الس أو تنتهك لواع  سلوك الشركة

لضححوابط ال اخليححة للتقححارير الماليححة وأننححا لمنححا بتقيححيم ف اليححة ( نحححن نتحمححل المسححؤولية عححن  نشححاء والحفححاظ علححى ا3

أنظمححة الرلابححة ال اخليححة للشححركة فيمححا يت لححق بالتقححارير الماليححة وكشححفنا للمححراج ين ولجنححة التحح ليق عححن أوجححه القصححور 

و والخطححوات التححي اتخحح ناها أونحححن علححى علححم بهححا  ث ن وجحح ت ال اخليححةثالضححوابط  فححي  جححراءاتفححي التصححميم أو 

 نقتر  اتخا ها لتصحي  أوجه القصور.

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

 السنة؛التقارير المالية خالل على  لرلابة ال اخليةل وج تث ن  ثالهامةتوييرات  ال)أ( 
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التححي تححم ) ( التوييححرات الهامححة فححي السياسححات المحاسححبية خححالل السححنة والتححي تححم الكشححش عنهححا فححي المالحظححات 

 و المالية؛البيانات عرضها في 

لححه  ور مهححم موظححش إل ار  أو امححن  أي وجحح تث واشححتراك ن  بهححاثعلمنححا لحح  )ش( حححاالت االحتيححال الكبيححر  التححي 

 التقارير المالية. ىعل للشركةفي نظام الرلابة ال اخلية 

 

 التنفي يالرئي  

 المرال  المالي

 

 مجلس اإلدارة بنزاهة التقارير المالية:    تعهدات 4.2

ا لمححا هححو منصححوص عليححه فححي الفصححل  فإننححا  الشححركاتثمححن الالئحححة التنفي يححة بشححأن حوكمححة  15مححن الكتححا   5وفقحح 

 على التالي:مجل  اإل ار  مجتم ين  كنقر 

ا لم رفتنححا 1 التححي وث 2022سححبتمبر  30للسححنة المنتهيححة  يانححات الماليححة وبيححان التحح فق النقحح البي فححأنوم تقحح اتنا ( وفقحح 

 :م ع ا ها وتق يمها لكتم 

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

 مضللة؛

ا رؤيححة حقيقيححة وعا لححة ل) ( يم لحح  ا لمححا ألرتححه هيئححة  تتوافححقالشححركة و وضحح ون م حح  محح  م ححايير المحاسححبة ال وليححة وفقحح 

 الم مول بها.والقوانين واللوائ   أسوا  المال

 

 :باآلتي ( لق  أشرنا  لى مراج ي الحسابات2

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

التححي تححم ) ( التوييححرات الهامححة فححي السياسححات المحاسححبية خححالل السححنة والتححي تححم الكشححش عنهححا فححي المالحظححات 

 . والبيانات الماليةعرضها في 

لححه  ور مهححم موظححش إل ار  أو أي مححن ا واشححتراك ث  ن وجحح تثعلمنححا بهححالحح  )ش( حححاالت االحتيححال الكبيححر  التححي 

 التقارير المالية.على  في نظام الرلابة ال اخلية للشركة

 مجل  اإل ار 

 

 :التدقيق لجنة  تشكيل 4.3

مجلحح    ار  لححام مححن الالئحححة التنفي يححة لحوكمححة الشححركاتث  15  المححال فححي الكتححا  اسححواشححيا محح  متطلبححات هيئححة اتم

المجلحح  فححي أ اء واجباتححه علححى النحححو المنصححوص عليححه فححي  لجنححة التحح ليقتحح ليق. تسححاع  اللجنححة بتشححكيل  االفكححو

 من الالئحة التنفي ية. 15الكتا  

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

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

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

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

 ال اخلي.  لقالم

الو  علححى  لححكث يححتم تزويحح  . عحح الالئحححة الخاصححة بهححارسححمي ا فححي  لجنححة التحح ليقومسححؤوليات  صححالحياتتححم تو يححق 

 أ اء مهامهم. علىالتي تساع هم  إليضاحاتبجمي  الم لومات وا لجنة الت ليق
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 أسماؤهم: التالي تتألش لجنة الت ليق من العضاء

 مالحظات  الوصف  االسم 

 -   اللجنة  رئي  عب  هللا سليمان احم  الح ا 

 - نائ  رئي  اللجنة خليفة عب  هللا الراش 

 - اللجنة في  عضو محم  حم  محم  الهاجري

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

 .محاي  ومستقل االفكوالخارجي لشركة 

 اللجنة التوجيهية لبي  األصول د. تشكيل

توجيهيححة لبيحح  تسححمى باللجنححة اللجنححة بتشححكيل  ار  اإلفكححوث لححام مجلحح  الأ شححركةتماشححي ا محح  المتطلبححات ال اخليححة ل

 "(.DSC)"  الصول

للصفقات   مراج ة و تخا  القرارات الالزمةبمن لبل مجل    ار  الشركة اللجنة التوجيهية لبي  الصول  تم تفويع

 . الخاصة ببي  أصول الشركة 

 ما يلي: اللجنة  اتتشمل مسؤولي

واتخححا  القححرارات  ات الصححلة للتنفيحح  النححاج   صححفقات بيحح  أصححول الشححركةتنفيحح   اتاإلشححراش علححى عمليحح  •

 .للصفقات

التححي تشححمل و تنفيحح  المشححروعالخحح مات الخححارجيين للمسححاع   فححي  مححزو ي بت يححين القححرارات المت لقححةاتخححا   •

 .ينمالي  ينومستشار ينلانون  ينت يين مستشار

 .لينمتالمح مق مي ال طاءاتم   والتفاصيل الخرئ  ات الصلة الصفقاتمنالشة  •

 .و لك بشكل  وري ومنتظم الصفقات لتطوراتالمراج ة المستمر   •

 .المي ا  الخاص بهارسمي ا في  اللجنةتم تو يق صالحيات ومسؤوليات  

 :التالي أسماؤهممن العضاء اللجنة التوجيهية لبي  الصول تكون  ت

 االسم  الوصف  المالحظات 

 عب  هللا سليمان احم  الح ا   رئي  اللجنة  - 

لجنة عضو  -   فه  عب  الرزا  النصش  

 أحم  عب  ال زيز النفيسي  عضو لجنة  - 

 محم  حم  محم  الهاجري  عضو لجنة  - 
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 وض  نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية: الخامسةالقاعدة 
 

ال اخليحححة و  ار  المخحححاطرث فحححي ححححين أن  ور اإل ار   أنظمحححة الرلابحححةيقحححر مجلححح  اإل ار  بمسحححؤوليته ال امحححة عحححن 
 مجل  اإل ار . لبل التنفي ية هو تنفي  السياسات الم تم   من

الف الحححة  االفكحححوأنظمحححة الرلابحححة ال اخليحححة و  ار  المخحححاطر المصحححممة لتسحححهيل عمليحححات  االفكحححو وبالتحححاليث طبقحححت
سححتجابة بشححكل مناسحح  للمخححاطر الكبيححر  التححي لحح  مححن اال االفكححووالكفححؤ . تهحح ش هحح ه النظمححة  لححى تمكححين شححركة 

 تنشأ أ ناء أنشطتها التجارية.

 مجلحح  تسححاع  والتححي ثاالفكححو لشححركة اإل ار  مجلحح  لبححل مححن وااللتححزامالحوكمححة و المخححاطر إل ار  لجنححة تشححكيل تححم
 . والحوكمة وااللتزام المخاطر بإ ار  المت لقة مهامه تنفي  في اإل ار 

  :العضاء التالي أسماؤهم من االلتزامو والحوكمة المخاطرلجنة وتتكون أعضاء 

 مالحظات  الوصف  االسم 

 -   اللجنة  رئي  فه  عب  الرزا  النصش

 - نائ  رئي  اللجنة طار  عا ل خليفه ال س وسي

 - اللجنة في  عضو أحم  عب  ال زيز النفيسي

 :أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

 المخحححاطر   ار  لجنحححةتقححح م تقاريرهحححا مباشحححر   لحححى  والتحححيتحححم  نشحححاء   ار  مسحححتقلة إل ار  المخحححاطر واالمت حححال 

اإلضحححافة  لححى جميححح  ب اللجنحححة  ون ليححو وصحححول  لححى رئحححي  مجلحح    ار   صححالحيةولححح يها  االلتححزامو والحوكمححة

فححي تنفيحح   طححار   ار  المخححاطر فححي  اللجنححةعححن مسححاع   مجلحح  اإل ار  و ولةمسححؤاإل ار    تبححرتأعضححاء اللجنححة. 

 .االفكو

  ار   طححار عمححل  فححاعث حيححئ يححتم تو يححق  لححى  ال ححة خطححوط  االفكححويخضحح   طححار   ار  المخححاطر فححي شححركة 

ا بتطححوير  االفكححوالمخححاطر فححي سياسححة مخححاطر رسححمية. عححالو  علححى  لححكث لامححت   تححم والتححي المخححاطرنزعححة أيضحح 

 .من لبل مجل  اإل ار  االموافقة عليه

 ث KPMGشححركة وهححي مسححتقل خححارجي تحح ليق مكتحح   لححى الحح اخلي التحح ليق عمليححة بإسححنا  االفكححو شححركة لامححت

 مكتحح  عححن الصححا ر  التقححارير تقحح يم ويححتم. مسححتمر بشححكل ال اخليححة والرلابححة الضححبط أنظمححة بمراج ححة تقححوم والتححي

 بشححكل يت امححل التحح ليق مكتحح  أن كمححا اإل ار ث لمجلحح  التاب ححة" وااللتححزام والحوكمححة المخححاطرلجنححة "   لححى التحح ليق

 .اللجنة ه ه م   مباشر

 
 والقيم األخالقية تعزيز السلوك المهني: السادسةالقاعدة 

 

 :قواعد السلوك المهني والقيم األخالقية  6.1

بإنشاء  طار للسلوك المهني والنزاهة وتطوير القيم الخاللية  اخل الشركة. واله ش من  لك هو ت زيز  قة   تلتزم االفكو

وض  مجل  اإل ار   ليل لقواع  السلوك المهني   االلتزامثالمست مر في سالمة الشركة ونزاهتها المالية. و كجزء من ه ا  

الممارسا لت زيز  التنفي ية  واإل ار   اإل ار   للشركات  لمجل   السليمة  الم ئ  وت  على  المصال   أصحا   لحماية مصلحة 

 .الطويل
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كون  ليال  عملي ا لمساع   أعضاء مجل  اإل ار  واإل ار  التنفي ية للشركة في  يالمهني  لى أن  السلوك  يه ش  ليل لواع   

ا ال يتجزأ من االلتزام     ليلمبا   والقيم الموجو   في التنفي  أعمالهم. ت   ال ث للحفاظ على  ال ي تس ى الشركة لتحقيقهجزء 

  .صورتها و قتها ال امة

 
 :تعارض المصالح 6.2

ت ححارع المصححال  هححو الت ححارع بححين المصححال  الخاصححة والمسححؤوليات الرسححمية للفححر  أو المؤسسححة التححي تكححون فححي 

وضحح   قححةث ممححا لحح  يضححر بالنزاهححة أو الحيا يححة أو يححؤ ي  لححى ميححز  تنافسححية غيححر عا لححة. يوجحح  تضححار  فححي 

بفوائحح  شخصححية  تبطمححروالمصححال  عنحح ما يكححون واجحح  الموظححش فححي  عطححاء والء بال مححل غيححر مجححزأ للشححركة 

 .ف لية أو محتملة من مص ر آخر

ا بصحححياغة سياسحححة تضحححار   باإلضحححافة  لحححى  ليحححل لواعححح  السحححلوك والسحححلوك المهنحححيث لحححام مجلححح  اإل ار  أيضححح 

المصحححال . تحححح   سياسحححة تضحححار  المصحححال  بيانحححات السياسحححة واإلجحححراءات وأفضحححل الممارسحححات إل ار  ححححاالت 

 تضار  المصال .

 الصلة  ذات األطراف  معامالت إطار 6.3

التويححرات الخيححر   الشححركة اعتمحح تالححى  لححك  اضححافةمحح  الطححراش  ات الصححلةث  للت ححامالت نظححامالشححركة  لحح ئ
 لححوائ  فححي ت حح يالت خححالل مححن الصححلة  ات الطححراش محح  بالت ححامالتالتححي ححح  تها هيئححة أسححوا  المححال فيمححا يت لححق 

 .المال أسوا  هيئة

 
 اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب : السابعةالقاعدة 

 
 اإلفصاح الدقيق والشفافية:  7.1

 الولححت فححي الصححلة  ات الم لومححات لجميحح  اإلفصححا  عمليححة  تمححام لضححمان االفكححو شححركة فححي مطبقححة سياسححة توجحح 

المت لقححة بأصحححا  حوكمححة للشححركة أ ائهححا وو للشححركة مححا فححي  لححك الوضحح  المححاليب لححة وفححي الولححت المناسحح ث ب

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

أن يحححتم الكشحححش عحححن جميححح   االفكحححوضحححمن سياسحححة اإلفصحححا  والشحححفافية  لحححى جانححح  ال مليحححات المختلفحححة  اخحححل تت

آليحححة يحححتم محححن خاللهحححا تح يححح  جميححح  يوجححح  . ال المصححح بطريقحححة شحححفافة لجميححح  أصححححا  الم لومحححات  ات الصحححلة 

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

مولحح  اللوححرع اإلفصححا  الف ححال وفححي الولححت المناسحح ث تتبنححى الشححركة آليححات مختلفححةث بمححا فححي  لححك اسححتخ ام 

 ووح   شؤون المست مرين. بيةللجهات الرلاث واإلفصا  المباشر لالفكواإللكتروني  

 وحدة شؤون المستثمرين:  7.2

 الم لومححاتجميحح   وتححوفير  تاحححة ليتهامسححؤو المسححت مرينث شححئون لتنظححيم وححح   خاصححة االفكححوشححركة يتححوفر لحح ئ 

 للشحححركةث كمحححا تتمتححح  هححح ه الوحححح   باالسحححتقاللية المطلوبحححة المحتملحححينالححححاليين و للمسحححت مرين الالزمححححححة والتقحححارير

  ليق للمست مرين. وبشكل المناس  الولت في والتقارير  والم لومات  البيانات توفير لها يتي  نحو وعلى
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 البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات:  7.3

 الشححركة لحح ئ توجحح  حيححئ اإلفصححا ث عمليححة فححي الم لومححات لتكنولوجيححا التحتيححة البنيححة باسححتخ ام االفكححوشححركة  تهححتم

 الحح ي االلكترونححي الشححركة مولحح  فيهححا مححاب الماليححةث وغيححر الماليححة البيانححات وتقحح يم لتسححجيل مطبقححة آليححة أنظمححة عحح  

 .في الولت المناس  و  ليق بشكل للشركة والمحتملين الحاليين للمست مرين الصلة  ات الم لومات  جمي  يوفر

 احترام حقوق المساهمين : الثامنةالقاعدة 

عا لححة ومنصححفة لجميحح  مسححاهميها والتأكحح  مححن مشححاركة جميحح  الم لومححات  ات لضححمان م املححة شححركة االفكححو تسحح ى 

 الصلة في الولت المناس .

بيانحححات وال مليحححات الخاصحححة الالمسحححاهمين التحححي تحححح   حقححو  لهحح ا الوحححرعث لحححام مجلححح  اإل ار  بصحححياغة سياسحححة 

أ ائهححا المححالي والهحح اش فححي الولححت المناسحح ث بمححا فححي  لححك  لضححمان الوصححول  لححى الم لومححات حححول الشححركة

مححن أجححل تمكححين المسححاهمين و لححك لمخححاطر ث ا طححورات الما يححة وحوكمححة الشححركات ووالخطححط االسححتراتيجية والت

 يححتمو محح  الشححركة.  بشححكل ف ححالث والسححما  للمسححاهمين بشححكل عححام بالمشححاركة سححليمةمححن ممارسححة حقححولهم بطريقححة 

علححى سححبيل  المسححاهمين حقححو  ب ححع وتشححملالمسححاهمين  تشححجي  المسححاهمين علححى المشححاركة فححي اجتماعححات ايضححا

 :يلي ماالم ال ال الحصر 

 .الربا  توزي ات على الحصول حق •

 .الشركات لانون لحكام وفقا التصفية حال في الشركة أصول من جزء على الحصول في الحق •

 .منتظم أسا  على  واستراتيجيتها الشركة بأنشطة تت لق وبيانات م لومات على الحصول في الحق •

 .واللوائ  للقوانين وفقا والتصويت ال مومية الجم ية اجتماعات في المشاركة في الحق •

 .اإل ار  مجل  أعضاء عضوية على االلتراع أ ناء التصويت في الحق •

 .خاصة بصفة اإل ار  ومجل  عامة بصفة الشركة أ اء مرالبة في الحق •

 .الشركات لانون لحكام وفقا للشركة التنفي ية واإل ار  اإل ار  مجل  أعضاء محاسبة في الحق •

 .المملوكة السهم ليمة تسجيل في الحق •

 .السهم ملكية وتحويل ونقل تسجيل في الحق •

 .من الحفاظ على البيانات وفق ا لعلى  رجات الحماية والتحقق المساهمين سجل مراج ة في الحق •

 المسححاهمين بشححأن الم لومححات جميحح  يشححمل للمسححاهمين بسححجل االفكححو شححركة فححي المسححت مرين شححؤون وححح   تحححتفظ

 ( الحافظة لسجل مساهمي الشركة.للمقاصة الكويتية الشركةخالل  من) الشركة في

 المصالحإدراك دور أصحاب : التاسعةالقاعدة  

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

صححلحة متباينححة فححي ب ححع المسححت مرون والموظفححون وال مححالء والممولححون والمححور ون. تكححون تول ححات أصحححا  الم
الحيححان وتت ححارع فححي ب ححع الحيححان محح  ب ضححهم الححب عث وتقحح  علححى عححاتق الشححركة مسححؤولية تحقيححق تححوازن 

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

 .ال ة و طار عمل إل ار  أصحا  المص ا الورعث توج  سياسة شاملة لصحا  المصلحتجاهها. له
علححى المشححاركة فححي جميحح  المنصححات الم مححول بهححا. علححى سححبيل الم ححالث يتفاعححل  ال يححتم تشححجي  أصحححا  المصحح 

القنححوات عححن طريححق  والممولححون والمنظمححون والموظفححون محح  ب ضححهم الححب ع بشححكل منححتظم شححركة االفكححوعمححالء 
 لمؤتمرات اإللكترونية للتأك  من مواءمة اهتماماتهم ث وتح ي  أي شكاوئ وم الجتها على النحو الواج .وا
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 تعزيز وتحسين األداء: العاشرةالقاعدة 

 
 :التنفيذية  واإلدارة اإلدارة  مجلس  ألعضاء التدريب والتطوير المستمر 10.1

الموضوعات  ات   التنفي ية  واإل ار   اإل ار   مجل   لعضاءبالتأهيل والت ري     االفكو  شركة  تهتم لكافة  الم رفة  لتوفير 

  مجل    أعضاء  تزوي   فق  تم.  الصلة بأنشطة الشركة والتي تمنحهم الق ر  على التخطيط االستراتيجي وفق احتياجات الشركة

ح ي ا    اإل ار   وأنشطتها  الشركة  عن  ملةشا   م لومات  تتضمن  التي  الت قيفيةو  الت ريفية  االرشا ات  من  بحزمة  الم ينين 

من أجل ضمان تمت هم بفهم مناس  لسير عمل  و لك    ثوغيرها من الم لومات  التشويليةتها والجوان  المالية وواستراتيجي 

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

 . التنفي ية لا ار 

 تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية: 10.2

  الم روفة  ال اء  لقيا   مؤشرات  ث و لك من خاللجل  اإل ار  واال ار  التنفي يةآليات لتقييم أ اء م  االفكوشركة    وض ت

المؤشرات  ث(KPIs)  لر اء   الساسية  بالمؤشرات ه ه  تح ي     كأفرا    اإل ار    مجل   ولعضاء  ككل  اإل ار   لمجل   وتم 

 تضمن تحقيق الشركة له افها االستراتيجية. وواضحة مح    م ايير  حس  سنويا   تقييم ال اء يتم. والتنفي ية ولا ار 

 خلق القيم المؤسسية: 10.3

  والتول ات  الشركة  تواجه  التي  المخاطر  تشمل  اال ار   مجل    على  ت رع   ورية  تقارير  بإع ا   التنفي ية  اال ار   تقوم

 .مؤسسية ليم وخلق للشركة  االستراتيجية اله اش تحقيق في  تساع  أن الممكن من التي البنو  من وغيرها المستقبلية

 
 لية االجتماعيةالتركيز على اهمية المسؤو: الحادية عشرالقاعدة 

 
السحححلوك الخاللحححيث لتحقيحححق التنميحححة مفهحححوم المسحححؤولية االجتماعيحححة هحححو االلتحححزام المسحححتمر للشحححركة محححن خحححالل 

 .المست امة للمجتم  بشكل عام وموظفيها بشكل خاص
 

مححن خححالل تقحح يم  والمجتمحح ثويتحقححق  لححك مححن خححالل مبححا رات لتحسححين الظححروش الم يشححية للقححوئ ال املححةث وأسححرهم 
 .يئية المتاحةوك لك التقليل  لى أ نى ح  من استوالل الموار  الب المجتم ثمساهمات لخفع البطالة في 

 
تتضححمن المسححائل المت لقححة بوجححو   طححار لححوي  (CSR) سياسححة شححاملة للمسححؤولية االجتماعيححة للشححركات االفكححو لحح ئ

 .للمسؤولية االجتماعية للشركات
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 : االفكو لشركة المحدث  التنظيمي الهيكل 1 ملحق
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 : االستقاللية  ضوابط  فيه تتوافر  بأنه المستقل العضو  إقرار 2 ملحق
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