
ة   في أسهم زيادة رأس مالعام  كتتابا نشر

كة   ان الجزيرة ش.م.ك.ع. شر طير

    فلس 500سهم بسعر طرح  20,000,000والبالغ عددها 
( للسهم الواحد خمسمائة ) كويت   

فلس كويت 
 
ً
    فلس 100شامال

 إليها  كويت 
ً
( القيمة اإلسمية مضافا  

    فلس 400)مائة فلس كويت 
( عالوة إصدار ائةأربعم) كويت   

فلس كويت 

ة اال  كتتابفت 
2021يوليو  5إىل  2021يونيو  15من 

مدير اإلصدار ووكيل اإلكتتاب 

  ش.م.ك.ع. 
كة المركز الماىل  الكويت 

شر
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مالحظات هامة 

ان الجزيرة ش.م.ك.ع.  كة طتر كة مساهمة كويتية عامةشر    ه  شر
  الكويت برقم  2004س مار  3تأسست ف 

  بورصة الكويت لألوراق المالية )ويشار 102546ومسجلة بالسجل التجاري ف 
، ومدرجة ف 

   20,000,000رأس مالها المصدر والمدفوع  ، يبلغ2008يناير  14إليها فيما بعد بـ " بورصة الكويت"( منذ 
( مقسمة عىل  دينار كويت   

ون مليون دينار كويت  م عادي بقيمة سه 200,000,000)عشر
  للسهم. )ويشار إليها فيما بعد بـ  100إسمية 

كة“" أو المصدرة“فلس كويت  كة" أو "المصدرة الشر ان الجزيرة" أو "الشر  "(. الجزيرة" أو "طير

ة اإل كة المصدرة  كتتابتحتوي نشر كة المصدر  %10.0سهم بما يعادل زيادة بنسبة  20,000,000والبالغة هذه عىل المعلومات الخاصة باألسهم العادية المزمع إصدارها من قبل الشر   رأس مال الشر
ف 

 ،     فلس 500بسعر طرح والمدفوع الحاىل 
( للسهم الواحد ) كويت   

 "سعر الطرح")خمسمائة فلس كويت 
ً
  فلس   100(  شامال

 إليها كويت 
ً
( القيمة اإلسمية مضافا  

  فلس   400)مائة فلس كويت 
كويت 

( عالوة اربعمائة )  
( وبقيمة إجمالية بعد إضافة  مليون  ) د.ك 2,000,000"( وبقيمة إسمية إجمالية قدرها األسهم" أو "الطرح أسهم)ويشار إليها فيما بعد بـ " إصدار فلس كويت    ال غتر

دينار كويت 
(.  10,000,000عالوة اإلصدار قدرها    ال غتر

ة مليون دينار كويت  د.ك )عشر

كة الكويتية للمقاصة ش.م.ك )"ير  المكتتب" أو "المؤهلير   المساهمير  يكون للمساهمير  المسجلير  )" كة لدى الشر   سجل مساهم  الشر
وكيل المقاصة "، حسبما يتطلب السياق( المقيدة أسماؤهم ف 

  يوم االستحقاق المحدد بتاريــــخواإليداع
  اإلاالستحقاق يوم"أو " تاري    خ السجل)" 2021يونيو  10  "( ف 

   كتتاب"(، حق األولوية ف 
حق بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم )"م الطرح أسهف 

"(. األولوية

كة. أسهم الطرح بعدد من  كتتابللمساهمير  المؤهلير  الذين تقدموا لل أسهم الطرح يتم تخصيص    رأس مال الشر
يتم تخصيص أسهم الطرح المتبقية و  بالنسبة والتناسب كل بنسبة حصة مساهمته ف 

  من  كتتابىل المساهمير  المؤهلير  الذين تقدموا لل غتر المكتتب فيها، إن ُوجدت، إ
  يتم تخصيصها إىل أقرب عدد أسهم الطرح بعدد إضاف 

يفوق العدد المخصص لهم. سيتم تدوير عدد األسهم الت 
كة الُمصدرة الحق المطلق للترصف ف  كسور األسهم، إن ُوجدت، دون إمكانية إصدار كسور األسهم.   صحيح ويكون للشر

كة الُمرصح بمبلغ وقدره  2021مايو  19اجتماع الجمعية العامة غتر العادية لمساهم  الجهة الُمصدرة بتاريــــخ صدر عن   يحدد رأس مال الشر
ً
  تقرير  22,000,000قرارا

د.ك وتفويض مجلس اإلدارة ف 
كة الُمصدرة بموجب اجتماعه بتاريــــخ زيادة رأس المال الُمصدر والمدفوع عىل عدة دفعات أو دفعة واحدة ف  حدود رأس المال المرصح به زيادة رأس المال  2021أبريل  14. قرر مجلس إدارة الشر

كة من   )"أسهم الطرح"( بسعر الطرح. كما حصلت 20,000,000د.ك من خالل إصدار وتخصيص  22,000,000د.ك إىل  20,000,000الُمصدر والمدفوع للشر
ً
 عاديا

ً
كة المصدرة عىل  سهما الشر

ة بتاريــــخ 2021مايو  11أسواق المال بدولة الكويت عىل زيادة رأس المال وإصدار األسهم بموجب قرار هيئة أسواق المال الصادر بتاريــــخ  موافقة هيئة    . 2021مايو  31 وعىل هذه النشر

 من  كتتابيبدأ اإل
ً
ة اإل 2021يونيو  15اعتبارا  بفت 

ً
  كتتاب)مشموال

 بفت    2021يوليو  5( وينته  ف 
ً
كة المصدرة  كتتاب( ما لم يتم تغطية كامل اإلكتتابة اإل)مشموال قبل ذلك التاريــــخ حيث يحق للشر

  ال يستنفذ فيها اإل كتتابعندئذ وقف وإغالق باب اإل
ة اإل كتتابقبل التاريــــخ المحدد لالنتهاء. وف  جميع األحوال الت  كة المصدرة تمديد فت  ات أخ كتتابيجوز لمجلس إدارة الشر ة أو فت  رى مماثلة لفت 

يطة الحصول عىل موافقة هيئة أسواق المال.  األصلية كتتابأو أقل بحيث ال تزيد مدة اإل  وتمديدها ف  مجموعها عن ثالثة أشهر شر

ة، يقصد بمصطلح " ة أعمالها يجب  كتتاب، وألغراض عملية اإلاليوم الذي تباشر فيه بورصة الكويت أعمال التداول المعتادة"، يوم عملألغراض هذه النشر أن يكون أيضا يوم تفتح فيه البنوك لمباشر
 العامة ف  دولة الكويت )باستثناء أيام الجمعة والسبت( وباستثناء أيام العطالت الرسمية. 

  ال يسمح فيه بالطرح أو البيع. كما يج
  أي نظام قانون 

اء أوراق مالية ف   للبيع أو استقطاب ألي عرض لشر
ً
ة عرضا   أي من األوراق المالية المشار  إكتتابب أن يعتمد ال تعتتر هذه النشر

المستثمرين ف 
ها.  ة دون غتر  إليها ف  هذه الوثيقة عىل أساس المعلومات الواردة ف  هذه النشر

 تنبيه
ة قبل اتخاذ قرار اإل   في تقديم المشورة حول محتويات هذه النشر

ً
 للقانون ومتخصصا

ً
 له طبقا

ً
 ُمرخصا

ً
. كتتابننصح بأن تستشير شخصا

ة بتاريــــخ   ألحكام القانون رقم  2021مايو  31تم الحصول عىل موافقة هيئة أسواق المال عىل هذه النشر
ً
ة وفقا بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط  2010لسنة  7وقد تم إعداد هذه النشر

كة المصدرة، وتعديالتهما. ويتحمل أعضاء مجلس إدارة 2015( لسنة 72) والئحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار هيئة أسواق المال رقماألوراق المالية  واألشخاص الواردة أسماؤهم ف  هذه  الشر
ة تحت عنوان ) ة اإل النشر ة فيما يتعلق كتتاباالشخاص المسؤولير  عن نشر  ومنفردين، المسؤولية الكاملة عن دقة وصحة كافة المعلومات الواردة ف  هذه النشر

 كة المصدرةبالشر (، مجتمعير 
ا عىل دقة أو صحة أي بيان أو إفادة وردت ف  ، كما يؤكدون عىل أنه، عىل حد علمهم وبعد قيامهم بكافة االستفسارات المعقولة، ليس هنالك ثمة حقائق أو معلومات أخرى قد يؤثر إغفالهاألسهمو

ة.   هذه النشر

ة اإلبتحملهم المس كتتابوكيل اإل و مدير اإلصدارو المصدركما ويقر    تضمنتها نشر
  حال عدم صحة البيانات الت 

ة اإل كتتابؤولية ف  عىل حد علمهم وبعد قيامهم بكافة االستفسارات  كتتابوبأن نشر
  تتطابق مع الواقع. 

 للمعلومات والبيانات الت 
ً
 المعقولة، لم تغفل اي معلومات جوهرية، وقد تم إعدادها وفقا

  للجهة المصد 
ة اإل رةويقر المستشار القانون    زودتهم بها  كتتاببأنه تمت مراجعة نشر

، وأنه عىل حد علمهم وبعد قيامهم بكافة االستفسارات الجهة المصدرةوالمستندات ذات الصلة بها والت 
ة اإل   ت الجهة المصدرةتستوف  المتطلبات القانونية ذات الصلة وبأن  كتتابالمعقولة، فإن نشر

ام قد استوفت الموافقات الالزمة الت  .   الجهة المصدرةجعل الت  
ً
 ونافذا

ً
 صحيحا

ة، وال تضمن دقتها أو تمامها، كما تخىل  نفسها بشكل واضح ورصيــــح 
من أي مسؤولية أًيا كان نوعها بسبب أي خسارة يمكن كما ال تتحمل هيئة أسواق المال أي مسؤولية تتعلق بمحتويات هذه النشر

ة. أن تنشأ أو تحدث بسبب االعتماد عىل أي ج ار الناشئة عن هذه النشر  ف  أي دعوى خاصة باألرص 
ً
ة ولن تكون طرفا  زء من هذه النشر

ة بتاريــــخ  2021مايو  31حررت هذه النشر

 كتتابمدير اإلصدار ووكيل اإل

  ش.م.ك.ع. 
كة المركز الماىل  الكويت 

شر



كتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.اشرة ن 3

إقرار بالمسؤولية

ة اال كتتاباألشخاص المسؤولون عن نشر

ةعداد هذه تم إ من قبل:  النشر

 العنوان:  الصفة:  االسم: 

مقابل  - 55طريق المطار  -مطار الكويت الدولي  -مدينة الحرية الرئيس التنفيذيروهيت راماشاندران

يفات  قاعة التشر

كة الُمصدرةيتحمل كل عضو من أعضاء مجلس إدارة    هذه  الشر
 
ةالذين وردت أسماؤهم ف   هذه مسؤولية المعلو  النشر

 
ةمات الواردة ف  . النشر

هالة وعىل حد علم واعتقاد أعضاء مجلس اإلدارة الذين بذلوا العناية الواجبة ف  الحدود المعقولة وقاموا بإجراء فحص كامل وتفصيىل  ناف  للج

  هذه 
 
ةللتحقق من صحة المعلومات، فإن المعلومات الواردة ف اإلفصاح للمستثمرين عن  )أ( ه  كاملة ودقيقة وصحيحة، و)ب( قد تم النشر

  االوراق المالية من عدمه، وأنه )ج( قد تم االمتثال  كتتابكافة المعلومات المتعلقة باألوراق المالية والُمصدر من أجل اتخاذ قرار بشأن اإل
 
ف

نشاط األوراق المالية والئحته  بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم 2010لسنة  7لكافة األحكام ذات الصلة المنصوص عليها ف  القانون رقم 

كات رقم 2015( لسنة 72التنفيذية الصادرة بموجب قرار هيئة أسواق المال رقم ) والئحته  2016لسنة  1، وتعديالتهما ولقانون الشر

 التنفيذية. 

كة المصدرةعن مجلس إدارة  : الشر

 االسم: 

محمد جاسم محمد الموىس

الوظيفة: 

نائب الرئيس

التوقيع: 
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كة المصدرة  تأكيدات وتنبيهات الشر
 

ة اال كة مساهمة كويتية عامة و كتتابتتضمن نشر ان الجزيرة ش.م.ك.ع. شر كة طتر كةلم ترصح  . األسهمهذه معلومات تتعلق بشر  المصدرة الشر
كةألي من الغتر بتقديم أي بيان أو معلومات أو تعهدات فيما يتعلق  ة أو ما تم  باألسهمأو  المصدرة بالشر   هذه النشر

 
  وردت ف

باستثناء تلك الت 
كةاعتماده من قبل  ويتعير  عدم االعتماد عىل مثل تلك البيانات أو المعلومات أو التعهدات الصادرة عن الغتر  لهذا الغرض.  المصدرة الشر
اض بأن  كةواالفت  ة قد أقروا بتلك البيانات والمعلومات المبينة أسماؤهم ع كتتابوكيل اإل و اإلصدار مديرأو  المصدرة الشر ىل غالف هذه النشر
 والتعهدات. 

 

  حير  أن 
 
كةف ة اإل المصدرة الشر   نشر

 
  الحدود المعقولة فيما يتعلق بدقة المعلومات الواردة ف

 
هذه  كتتابقد قامت بإجراء كافة االستفسارات ف
  تض

ة، فإن بعض المعلومات العامة الت    تاريــــخ هذه النشر
 
ة اإلكما ه  ف أخذت من مصادر خارجية. بالرغم من أنه ليس لدى أي  كتتابمنتها نشر

كةمن  ، وكذلك مستشاريــهم أي سبب يدفعهم لالعتقاد بعدم دقة تلك المعلومات، إال أنه لم كتتاباإل  وكيلو اإلصدار مديرأو  المصدرة الشر
ة ال تتضمن أي تعهد فيما يتعلق بدقة تلك المعلومات العامة أو يتم التحقق من تلك المعلومات العامة بشكل مستقل، وبالتاىل  فإن هذه ا لنشر

 باكتمالها. 
 

ة اإل   نشر
 
ة قابلة للتعديل.  كتتابإن المعلومات المبينة ف   تاريــــخ هذه النشر

 
وعىل وجه الخصوص، فإن الوضع الماىل  الفعىل   هذه وكما ه  واردة ف

كة   األسهموكذلك قيمة  المصدرة للشر
ً
ائب أو أية قد تتأثر سلبيا بفعل التطورات المستقبلية بشأن عوامل التضخم أو تكاليف التمويل أو الرص 

كةعوامل اقتصادية أو سياسية أخرى أو أية عوامل أخرى خارجة عن إرادة  . ال يجوز بأي شكل من األشكال تفستر أو االعتماد عىل المصدرة الشر

ة اإل ، عىل أنه وعد أو تعهد بتحقيق أية أرباح أو نتائج أو أحداث باألسهم أو مطبوع يتعلق هذه أو أي ترصيــــح شفه  أو خط   كتتابأن تسليم نشر
  تتعلق 

ة والت    هذه النشر
 
كةمستقبلية. وال يجوز بأي حال اعتبار المعلومات الواردة ف    األسهمأو فيما يتعلق بإصدار  المصدرة بالشر

 
صحيحة ف

ة. ولن يكون   بمراجعة الوضع الماىل  أو شؤون  كتتابوكيل اإل و اإلصدار مديرأي وقت الحق لتاريــــخ هذه النشر
كةملزمير  أو تقديم  المصدرة الشر

  
 
  الوضع الماىل  أو شؤون أي طرف ورد  األسهمالمشورة ألي مستثمر ف

 
بشأن أي معلومات تصل إىل علمهم بشأن ما ذكر أو بعدم حدوث تغيتر ف

ة بعد تاريخها.    هذه النشر
 اسمه ف 

 

ة اإل ال يجوز اعتبار  كةالماثلة عىل أنها توصية من جانب  كتتابأو تفستر نشر أو أي من  كتتابوكيل اإل و اإلصدار مديرأو  المصدرة الشر
   كتتابمستشاريــهم أو التابعير  لهم لل 

ة اإل . األسهمف    نشر
ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادها دون أن يؤخذ  كتتابكما إن المعلومات الواردة ف 

  االعتبار أي 
ة أو أي معلومات ف  أهداف استثمارية أو موقف ماىل  أو احتياجات استثمارية معينة ألي مستثمر محتمل. ال يقصد من هذه النشر

 لمنح تسهيالت ائتمانية أو القيام بأي عمليات تمويل أخرى. يتحمل كل من يتسلم  األسهمأخرى واردة فيها فيما يتعلق بإصدار 
ً
أن توفر أساسا

ة اإل قبل اتخاذ أي قرار استثماري( مسؤولية الحصول بمعرفته عىل استشارة مهنية مستقلة من شخص مرخص له من قبل هيئة )و  كتتابنشر
كةأسواق المال فيما يتعلق  كة المصدرة، وكذلك يتحمل مسؤولية القيام بتقييمه الخاص المستقل األسهمأو  المصدرة بالشر األسهم و للشر

اضات الواردة  ة اإلوللمعلومات واالفت    نشر
ورة لذلك التخاذ أي  كتتابف    رص 

هذه واالستعانة بتلك االستشارة والتحليل والتوقعات عندما يرتت 
يبية أو استثمارية أو قانونية.  قرار استثماري.  ة عىل أنها تمثل استشارة رص  وقبل  وال يجوز للمستثمرين المحتملير  تفستر محتويات هذه النشر

  أية  كتتاباإل
 لمشورته، باإلضافة إىل ، يتعير  أسهمف 

ً
عىل كل مستثمر محتمل الرجوع إىل مستشار استثمار ُمرخص له من هيئة أسواق المال طلبا

  
يبيير  ومستشاري األعمال لتحديد مالئمة وتبعات االستثمار ف  بالنسبة لذلك المستثمر والتوصل إىل تقييم  األسهممستشاريه القانونيير  والرص 

ة بتقديم معلومات أساسية عن وي مستقل لذلك االستثمار.  كةتمثل الغرض الوحيد من هذه النشر لمساعدة كل من توجه إليهم  المصدرة الشر
  إجراء تقييم مستقل 

ة ف   . لألسهمهذه النشر
 

ة أو أي معلومات أخرى مقدمة فيما يتعلق بإصدار  كة المصدرةعرضا أو دعوة من قبل أو نيابة عن  سهماأل ال تشكل هذه النشر  مدير أو  الشر
   كتتابألي شخص لال  كتتابوكيل اإل و اإلصدار

ة وعرض أو اإلسهماأل ف     كتتاب. إن توزيــــع هذه النشر
  بعض األنظمة  سهماأل ف 

محظور ف 
وط اإل القانونية خارج دولة الكويت.  ة التعرف عىل تلك القيود ومراعاتها وذلك تلبية لشر  كتتابويتعير  عىل األشخاص الذين تصل إليهم هذه النشر
ة من قبل  كةالواردة بهذه النشر  . كتتابوكيل اإل و اإلصدار مديرو المصدرة الشر

 

   س       هماأل قد ال تكون 
أن يحدد مالئمة ذلك  األس       هماســــــــتثمارا مالئما لجميع المســــــــاهمير  والمســــــــتثمرين. لذا يتعير  عىل كل مســــــــتثمر محتمل ف 

  ضوء ظروفه الخاصة. االستثمار، 
: وعىل وجه الخصوص، يتعير   وذلك ف    عىل كل مستثمر محتمل القيام بما يىل 

ة.  .1   هذه النشر
  األسهم، والمعلومات الواردة ف 

ة كافية للقيام بتقييم ُمجدي لألسهم ومخاطر االستثمار ف   أن يكون لديه معرفة وختر

2.   
  ســـــياق وضـــــعه  األس    هم أن يتمكن من الوصـــــول إىل األدوات التحليلية المناســـــبة وأن يكون عىل دراية بها، وذلك لتقييم أي اســـــتثمار ف 

ف 

 عىل محفظته االستثمارية بصفة عامة.  األسهمالماىل  الخاص، وكذلك تقييم تأثتر 

3.   
 . األسهمأن يكون لديه الموارد المالية والسيولة الكافية لتحمل كافة مخاطر االستثمار ف 

وط  .4   األسواق األسهمأن يكون لديه فهم تام بشر
 المالية ذات صلة. ، وأن يكون عىل دراية بستر األعمال ف 

 )ســــــواء بمفرده أو بمســــــاعدة مســــــتشــــــار اســــــتثمار( عىل تقييم الســــــيناريوهات المحتملة للعوامل االقتصــــــادية وغتر ذلك من  .5
ً
أن يكون قادرا

  يمكن أن تؤثر عىل استثماره وقدرته عىل تحمل المخاطر المحتملة. 
 العوامل الت 

 
اء أو ال يقصد وال يفش بأي محتوى من محتويات هذه النشر  كة المصدرة عىل أنه مشورة بشأن شر ة أو أي معلومة تم اإلبالغ بها من قبل الشر

  األسهم )أو معدل ربحيتها(.  كتتاباإل
قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بموضوع هذه  استشارة مستشار استثمار مرخص لهب ُينصح كل مساهم مؤهلف 

ة ع عىل حد سواء. لم يتم تخويل أي شخص إلعطاء أي معلومات أو تقديم أي تعهدات . ويجب التذكر بأن قيمة األسهم قد تنخفض أو ترتفالنشر
  حالة تقديم تلك المعلومات أو التعهدات، فإنه يجب عدم االعتماد ع

ة، وف    هذه النشر
ليها فيما يتعلق بطرح األسهم غتر األشخاص المذكورين ف 
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كة المصدرة.  كتتابواعتبارها عىل أنها معتمدة من قبل مدير اإلصدار ووكيل اإل ة أو طرح لألسهم  أو الشر وال يجوز أن يؤدي أي توزيــــع لهذه النشر
، أو أي حدث يحت   بأنه لم يحدث هناك أي تغتر

مل أو أي عملية بيع أو تقديم لألسهم تتم بموجبها بأي حال من األحوال إىل تكوين انطباع ضمت 
كة المصدر    أوضاع الشر

 
ة. بشكل معقول أن يتضمن أي تغتر ف  ة، منذ تاريــــخ هذه النشر

 

 
  
 
كة المصدرة وتم اعتمادها من قبل  مدققمن قبل  2020ديسمتر  31قد تم مراجعة المعلومات المالية للسنة المالية المنتهية ف حسابات الشر

  
 
كة المصدرة ف  لما تطلبه اللوائح واجبة التطبيق. وبخالف ذل 2021ابريل  21الجمعية العامة لمساهم  الشر

ً
ك، فإن المعلومات المالية وفقا

ة تنته  بعد تاريــــخ  ة ألية فت    هذه النشر
 
 لم تخضع للمراجعة أو التدقيق.  2020ديسمتر  31الواردة ف

 

  الجداول  
 
  نفس الفئة ف

 
ة. وعليه فإن األرقام المدرجة ف   هذه النشر

 
المذكورة لقد تم تعديل وتدوير بعض األرقام والنسب المئوية المشار إليها ف

  
 
  بعض الجداول ال تمثل المجموع الحسانر  الفعىل  لألرقام ف

 
ة قد تتغتر بشكل طفيف بير  جدول وآخر، كما أن مجموع األرقام المذكورة ف النشر

ة اإل   نشر
 
" ف  

  ذلك الجدول. جميع اإلشارات إىل "دينار كويت 
 
، العملة الرسمية لدولة الكويت.  كتتابالواردة ف  

  الدينار الكويت 
 هذه تعت 

 
ة اإلإن    نشر

 
  وردت ف

وتتضمن البيانات المستقبلية بيانات تتعلق بخطط  هذه قد تشتر إىل نظرة مستقبلية تطلعيه.  كتتاببعض البيانات الت 
كة   تنطوي عليها تلك البيانا المصدرة الشر

اضات الت  ، وكذلك االفت  اتيجياتها وعملياتها المستقبلية وأداؤها المستقبىل 
ت وأهدافها وأغراضها واست 

ة: "يتوقع" و"يقدر" و"يرى" و"ينوي" و"يخطط" و"يعتقد" و"يهدف" و"يسىع"  المستقبلية.    هذه النشر
 
بصفة عامة، تشتر الكلمات التالية ف

كةوقد بنت  و"قد" و"سوف" و"يجب" وكذلك أية تعابتر مشابهة، إىل البيانات المستقبلية.  هذه البيانات المستقبلية عىل الرؤية  المصدرة الشر
. الح كةوعىل الرغم من أن  الية إلدارتها فيما يتعلق باألحداث المستقبلية واألداء الماىل  المستقبىل  ترى أن التوقعات والتقديرات  المصدرة الشر

  تعكسها البيانات المستقبلية 
كةوالتنبؤات الت  ة اإل المصدرة، للشر   تاريــــخ نشر

 
  حال تحقق  كتتابتعتتر معقولة كما ه  ف

 
واحد أو هذه، إال أنه ف

ة    نشر
 
  ذلك تلك المخاطر وحاالت ثبوت عدم جدية التوقعات الواردة ف

 
أكتر من المخاطر أو ثبوت عدم جدية التوقعات المشار إليها، بما ف

اضات األساسية  كتتاباإل   حالة ثبوت عدم اكتمال أو صحة أي من االفت 
 
كةهذه، أو ف ك، فإن النتائج الفعلية لعمليات المصدرة للشر  ةالشر

ة اإل قد تختلف عما هو متوقع أو مقدر أو متنبأ به.  المصدرة مع عدم اإلخالل  هذه.  كتتابإن دالالت تلك البيانات المستقبلية تنحرص بتاريــــخ نشر
وط منصوص عليها بموجب القوانير  واللوائح واجبة التطبيق، فإن  كةبأية متطلبات أو شر ي تخىل  مسؤوليتها بشكل رصيــــح إزاء أ المصدرة الشر

ة اإل   نشر
ام أو تعهد بتوزيــــع أي تحديثات أو مراجعة ألي من البيانات المستقبلية الواردة ف  ة ليعكس أي تغتر  كتتابالت   هذه بعد تاريــــخ هذه النشر

  بنيت عليها تلك البيانات المستقبلية الم
  األحداث أو الظروف أو األوضاع الت 

  التوقعات الخاصة بتلك البيانات، أو أي تغتر ف 
 توقعة. ف 
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 موجز أحكام اإلصدار الرئيسية
 

  يخضع لها 
ة والت    هذه النشر

 
  أي جزء آخر ف

 
  تظهر ف

هذا الموجز. ال يجب قراءة الموجز التاىل  كمقدمة للمعلومات التفصيلية اإلضافية الت 

  يتعير  عىل المساهمير  والمستثمرين المحتملير  دراستها قبل اتخاذ قرار اإل
   كتتابيشتمل هذا الموجز عىل جميع المعلومات الت 

 
حيث  األسهمف

  
 
  أن يستند أي قرار ألي مكتتب محتمل ف

ة بال األسهمال يمثل معلومات مكتملة. وبناء عىل ذلك، ينبىع  كامل وليس جزء عىل دراسة هذه النشر

 فقط منها. 

 

  " -وغتر المعرفة-تحمل المصـــــــــــــــطلحات المكتوبة بخط ممتر  
 
  المبينة لها ف

  هذا الموجز، المعان 
 
وط وتعليمات  أحكامعىل وجه التحديد ف وشر

 ". والبيانات المتعلقة بإصدار االسهم كتتاباإل 

 

كة المصدرة ان الجزيرة ش.م.ك.ع.  الشر كة طتر  شر

  

كة ال يفات - 55طريق المطار  -مطار الكويت الدوىل   -مدينة الحرية  مصدرةعنوان الشر  مقابل قاعة التشر

 تاري    خ التأسيس

 

 2004مارس  3

ي بورصة الكويت 
 
 تاري    خ اإلدراج ف

 

 2008يناير  14

(.  22,000,000 رأس المال المرصح به   
ون مليون دينار كويت   د.ك. )اثنان وعشر

  

( مدفوعة بالكامل.  20,000,000 زيادة رأس المالقبل  رأس المال المصدر والمدفوع  
ون مليون دينار كويت   د.ك. )عشر

 

 القيمة االسمية لزيادة رأس المال

 

  د.ك. ) 2,000,000
( مليون   

 دينار كويت 

 

 القيمة اإلجمالية لعالوة اإلصدار

 

8,000,000 )  
 د.ك. )ثمانية ماليير  دينار كويت 

 

(.  22,000,000 بعد زيادة رأس المالرأس المال المصدر والمدفوع   
ون مليون دينار كويت   د.ك. )اثنان وعشر

 

 المساهمات العينية

 

 ال يوجد. 

 

ي 
 
المس                 اهمون المؤهلون أص             ح     اب حق األولوي     ة ف

ي أسهم الطرح كتتاباإل 
 
 ف

 

  
ويجوز لكل مســــــــــــــــاهم مؤهل  2021يونيو  10 تاريــــخ المســــــــــــــــاهمير  المســــــــــــــــجلير  ف 

 . كتتاباإل

 2021يونيو  10 أو تاري    خ السجلتاري    خ االستحقاق 

 2021ابريل  13 عالوة اإلصدار  قييمتتاري    خ 

 

ةاإل   من كتتابيفتح باب اإل كتتابفير
ً
ة اإل 2021يونيو  15  اعتبارا  بفت 

ً
( وينته  كتتاب)مشموال

  
ة اإل 2021يوليو  5ف   بفت 

ً
قبل  كتتاب( ، ما لم يتم تغطية كامل اإلكتتاب)مشموال

كة المصدرة وقف وإغالق باب اإلذلك التاريــــخ حيث  قبل التاريــــخ  كتتابيحق للشر

  ال يستنفذ فيها اإل
  جميع األحوال الت 

يجوز لمجلس  كتتابالمحدد لالنتهاء. وف 

ة اإل كة المصدرة تمديد فت  ات أخرى مماثلة أو أقل  كتتابإدارة الشر ة أو فت  لفت 

  مجموعه كتتاببحيث ال تزيد مدة اإل
يطة األصلية وتمديدها ف  ا عن ثالثة أشهر شر

  الحصول عىل موافقة هيئة أسواق المال. 
 

ة ممارسة حقوق األولوية والترصف بها  فير

 



 

 كتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.اشرة ن                           8

  حقوق األولوية من تاريــــخ فتح باب االكتتاب وحت  قبل قفل 
 
ة الترصف ف تبدأ فت 

 عمل عىل األقل.  باب االكتتاب بخمسة أيام

  

 سعر الطرح

 

  

    فلس 500
 فلس  خمســــمائة ) كويت 

ً
( للســــهم الواحد شــــامال  

فلس )مائة  100كويت 

 إليها 
ً
( القيمة اإلســــمية مضــــافا  

( عالوة اربعمائة فلس ) 400فلس كويت   
فلس كويت 

   إصدار. 
   100 القيمة اإلسمية للسهم 

( للسهم الواحد. فلس كويت   
 )مائة فلس كويت 

 

   فلس 400 عالوة اإلصدار للسهم
( للسهم ا )اربعمائة كويت   

 . لواحد فلس كويت 

 

ون مليون سهم عادي( سهم عادي 20,000,000  عدد ونوع األسهم المطروحة   )عشر

ي فائض أسهم الطرح
 
يتم تخصيص أسهم الطرح للمساهمير  المؤهلير  الذين تقدموا للكتتاب بعدد من  اإلكتتاب ف

  
 
كة. وف   رأس مال الشر

 
أسهم الطرح بالنسبة والتناسب كل بنسبة حصة مساهمته ف

  حالة ع
 
دم قيام المساهم باالكتتاب أو بيع أو التنازل عن حقوق األولوية ف

  أسهم زيادة رأس 
 
  األولوية باالكتتاب ف

 
 منه عن حقه ف

ً
االكتتاب، يعتتر ذلك تنازال

  عدد من األسهم 
 
المال لصالح المساهمير  المؤهلير  الذين يرغبون باالكتتاب ف

  أسهم يفوق النسبة المخصصة لكل منهم، وألصحاب حق ا
 
  االكتتاب ف

 
ألولوية ف

  البورصة هذه الحقوق حت  قبل خمسة أيام 
 
كة أن يبيعوا ف زيادة رأس مال الشر

  حقوق األولوية ، كما يحق لهم التنازل عنها دون 
ة االكتتاب ف  عمل من انتهاء فت 

  اسهم زيادة رأس المال 
مقابل لدى وكالة المقاصة خالل مدة االكتتاب ف 

همير  بالشر مللمساه ة  كة أو لغتر وذلك حت  قبل خمسة أيام عمل من انتهاء فت 

وذلك وفق القواعد واإلجراءات المعمول بها لدى كل من بورصة الكويت االكتتاب 

ة.    هذه النشر
كة الكويتية للمقاصة ووفق ما جاء ف   والشر

 

  أسهم الطرح، 
  حالة عدم اإلكتتاب الكامل ف 

يتم تخصيص أسهم الطرح وف 

 المكتتب فيها، إن ُوجدت، إىل المساهمير  المؤهلير  الذين تقدموا المتبقية غتر 

  من 
هم وذلك وفق يفوق العدد المخصص لأسهم الطرح للكتتاب بعدد إضاف 

  هذا الشأن
  يتم تخصيصها القواعد المعمول بها ف 

. سيتم تدوير عدد األسهم الت 

كة الُمصدرة الحق المطلق للترص    كسور إىل أقرب عدد صحيح ويكون للشر
ف ف 

 األسهم، إن ُوجدت، دون إمكانية إصدار كسور األسهم. 

 

 . (سهم واحد)سهم  1 الحد األدن  لإلكتتاب

 

 تداول أسهم الطرح

 

  لألسهم واستكمال كافة اإلجراءات 
ة اإلكتتاب والتخصيص النهان  بعد انتهاء فت 

  بورصة الكويت دون 
قيد ولتكون التنظيمية الالزمة، سيتم تداول أسهم الطرح ف 

كة الُمصدرة، ودون تميتر  فيما بينهم.    تتمتع بها جميع أسهم الشر
  ذات المرتبة الت 

 ف 

 

 للقواعد  تداول حقوق األولوية
ً
يجوز تداول أو التنازل دون مقابل عن حقوق األولوية دون قيد ووفقا

كة الكويتية للمقاصة.  تشكل المعمول بها لدى كل من بورصة الكويت والشر

ة موافقة عىل إدراج وتداول حقوق األولويةالموا ة  فقة عىل هذه النشر خالل فت 

كة عن نتائج االكتتاب    أسهم الطرح ويتم إلغاء اإلدراج عند إفصاح الشر
االكتتاب ف 

  زيادة رأس المال. 
 ف 
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ي إلدراج وتداول حقوق األولوية
  أسهم سيتم إدراج حقوق األولوية والتداول فيها م الجدول الزمن 

 
ن تاريــــخ فتح باب االكتتاب ف

الطرح وحت  قبل قفل باب االكتتاب بخمسة أيام عمل عىل األقل وسيتم إعالن 

  بورصة الكويت. 
 
كة ف   من الشر

 2021يونيو  15تم تحديد تاريــــخ  الجدول الزمت 

  حقوق التداول وتاريــــخ 
 
  حقوق   2021يونيو  28لبدء التداول ف

 
كآخر يوم تداول ف

  األولوية. 

إليهم حقوق آلت أسهم الطرح بير  المساهمير  المؤهلير  ومن صيص ختيتم  أسهم الطرحتخصيص 

بالنسبة والتناسب كل بنسبة  األولوية الذين تقدموا لالكتتاب بعدد من أسهم الطرح

  تاريــــخ االستحقاق. وسوف يتم تخصيص 
 
  األسهم المصدرة ف

 
حصة مساهمته ف

  قد تنتج عن عدم قيام فائض األسهم المكتتب بها، فيما يجا
وز حق األولوية والت 

بعض المساهمير  بممارسة حق األولوية، للمساهمير  المؤهلير  الذين يرغبون 

  عدد من األسهم يفوق النسبة المخصصة لكل منهم وذلك وفق 
 
باإلكتتاب ف

  هذا الشأن
 
 .القواعد المعمول بها ف

  

تتاب من قبل المكتتبير  خالل مدة اإلكتتاب وقبل تاريــــخ قفل سيتم سداد قيمة اإلك رد مبالغ اإلكتتاب الفائضة

  سيقوم المكتتبير  
  المبالغ الت 

 
باب اإلكتتاب كحد أقىص وإن وجد أي فائض ف

 5بتحويلها إىل حساب اإلكتتاب فسيتم رد تلك المبالغ خالل مدة ال تزيد عن 

 وبدون أي فوائد.  األسهممن تاريــــخ تخصيص  (خمسة أيام عمل)

 

  استيفاء المتطلبات الرقابية لرأس المال باإلضافة  استخدام عوائد إصدار األسهمغرض و 
سوف تستخدم عوائد اإلصدار ف 

كة المصدرةإىل تطوير أعمال  كة. باإلضافة  الشر وتمويل العمليات المستقبلية للشر

كة عىل زيادة    تتحملها إدارة الشر
إىل تغطية مصاريف اإلصدار وبعض المصاريف الت 

 المال. رأس 

  

كة المصدرة كافة تكاليف  كتتابرسوم اال  لن يتم فرض رسوم إكتتاب عىل األسهم حيث تتحمل الشر

 اإلصدار. 

 

من المتوقع أن تبلغ التكاليف اإلجمالية للصدار بما تشمله من أتعاب كل من مدير  تكاليف اإلصدار

  للجهة المصدرة وت
كاليف التسويق اإلصدار ووكيل اإلكتتاب والمستشار القانون 

ة اإلصدار وغتر ذلك من التكاليف والمرصوفات المتعلقة باإلصدار  وطباعة نشر

(.  .د.ك 100,000بحد أقىص مبلغ   
 )مائة ألف دينار كويت 

  

 موجز البيانات المالية السنوية

ي 
 
 2018ديسمير  31كما ف

 

   62.866الموجودات: 
 مليون دينار كويت 

  ملي 20.000رأس المال المدفوع 
 ون دينار كويت 

   37.836إجماىل  حقوق الملكية: 
 مليون دينار كويت 

   25.030المطلوبات: 
 مليون دينار كويت 

 

 موجز البيانات المالية السنوية 

ي 
 
  2019ديسمير  31كما ف

   166.653الموجودات: 
 مليون دينار كويت 

   20.000رأس المال المدفوع: 
 مليون دينار كويت 

   40.242: إجماىل  حقوق الملكية
 مليون دينار كويت 

   126.411 المطلوبات: 
 مليون دينار كويت 

 

 موجز البيانات المالية السنوية

ي 
 
 2020ديسمير  31كما ف

 

 

 

   162.625الموجودات: 
 مليون دينار كويت 

   20.000رأس المال المدفوع: 
 مليون دينار كويت 

   11.976 : إجماىل  حقوق الملكية
 مليون دينار كويت 

   150.649المطلوبات: 
 مليون دينار كويت 
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كة المصدرةحركة رأ   س مال الشر

 السنة نوع اإلصدار/التخفيض

تاريــــخ التأشتر 

 بالسجل التجاري

 عدد األسهم

 المصدرة/ 

 التخفيض )سهم(

إجماىل  القيمة 

اإلسمية 

للصدار/التخفيض 

)  
 )دينار كويت 

 القيمة اإلجمالية للصدار

 القيمة اإلسمية وعالوة 
ً
شامال

 صدار/التخفيضاإل 

)  
 )دينار كويت 

 10,000,000 10,000,000 100,000,000 03/03/2004 2004 رأس المال عند التأسيس

 10,000,000 10,000,000 100,000,000 12/11/2007 2007 زيادة نقدية

 2,000,000 2,000,000 20,000,000 28/07/2009 2009 أسهم منحة

 2,200,000 2,200,000 22,000,000 23/05/2012 2012 أسهم منحة

 17,800,000 17,800,000 178,000,000 30/12/2012 2012 زيادة نقدية

 (22,000,000) (22,000,000) (220,000,000) 30/11/2015 2015 تخفيض رأس المال

 

تاري    خ قرار الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة عىل 

 زيادة رأس المال المرصح به 

 

 2021مايو  19

 

 مدير اإلصدار ووكيل اإلكتتاب

 

  ش.م.ك.ع.  
كة المركز الماىل  الكويت 

 شر

ق، ص ب  ، الصــــــــــــــفاة 23444برج يونيفرســــــــــــــال، شــــــــــــــارع أحمد الجابر، شر

 ، دولة الكويت. 13095

  

كة الكويتية للمقاصة ش.م.ك )مقفلة(  وكالة المقاصة   الشر

 ، الكويت. 13081، الصفاة 22077ص.ب. الكويت 

 

ي المستشار ا
كاءه للمحاماة واالستشارات القانونية.  لقانون   مكتب ميسان وشر

  ، الكويت. 13003، الصفاة 298ص.ب: 
 قوانير  دولة الكويت.  القانون الواجب التطبيق 

 

ي 
 االختصاص القضان 

 

 محاكم دولة الكويت. 

أي يوم تبــاشر فيــه بورصــــــــــــــــــة الكويــت أعمــال التــداول المعتــادة، وألغراض  يوم العمل 

ليـــــة اإلكتتـــــاب يجـــــب أن يكون أيضــــــــــــــــــــا اليوم الـــــذي تفتح فيـــــه البنوك عم

  دولة الكويت )باســــــتثناء أيام الجمعة والســــــبت( 
ة أعمالها العامة ف  لمباشر

 وباستثناء أيام العطالت الرسمية. 

 

كة المصدرة   رئيس مجلس اإلدارة مروان مرزوق جاسم بودى أعضاء مجلس إدارة الشر

 ئب رئيس مجلس اإلدارة نا محمد جاسم محمد الموس

 عضو مجلس اإلدارة                   أحمد عبدهللا

  يونس   
  محمد شوف 

 عضو مجلس اإلدارة       هان 

تراند فيليب جرابوسىك  عضو مجلس اإلدارة        بتر

 عضو مجلس اإلدارة             ديرموت ادورد مانيون

 ةعضو مجلس اإلدار                يان مهدى باف  

 عضو مجلس اإلدارة    مرزوق جاسم مرزوق بودى
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 البيانات المتعلقة بأسهم الطرح
 سعر الطرح للسهم الواحد وقيمة اإلصدار

  خمس مائةفلس ) 500حدد سعر الطرح عند 
ً
( للسهم الواحد شامال  

   )مائة فلس 100فلس كويت 
 إليه فلس كويت 

ً
 400( القيمة اإلسمية مضافا

( عالوة إصدار  ةأربعمائ) فلس  
  د.ك ) 2,000,000. وتبلغ القيمة اإلسمية اإلجمالية ألسهم الطرح مبلغ فلس كويت 

( وبقيمة  مليون   
دينار كويت 

( عشر ماليير  د.ك ) 10,000,000إجمالية بعد إضافة عالوة اإلصدار قدرها    ال غتر
 . دينار كويت 

 

 القيمة العادلة للسهم 

ان الجزيرةتم تقييم سهم  كة طير  ألحكام   ش.م.ك.ع شر
ً
كة من خالل إصدار أسهم عادية تطرح للكتتاب العام وفقا لغرض زيادة رأس مال الشر

كة  2010لسنة  (7)القانون رقم  مقيم ( "BDO) نر  دي او لالستشارات االقتصادية واإلداريةوالئحته التنفيذية وتعديالتهما، حيث قامت شر

كة تقييماألصول المعتمد دم تقرير التقييم المشار اليه إىل هيئة أسواق المال ضمن "بتقييم سهم الشر
ُ
  اخر بيانات مالية، وق

 
 كما ف

ً
 مستقال

ً
 عادال

ً
ا

كة.   طلب زيادة رأس المال المقدم من قبل الشر

 

ان الجزيرة ش.م.ك.ع تقييم كة طير  :وه   أساليب اربعة باستخدام من قبل مقيم األصول المعتمد  شر

 .لمخصومةا النقدية التدفقات طريقة •

   طريقة •
 
  بناء عىل تقدير مقيم األصول المعتمتد(.  الموجودات قيمة صاف

 المعدلة )وقد تم إستبعاد هذا األسلوب من التقييم النهان 

 ).السوق مضاعفات (النستر   التقييم طريقة •

 طريقة قيمة المؤسسة )طريقة رسملة السوق(.  •

 

 :يىل   كما التقييم نتائج وصنف مقيم األصول المعتمد 

  التسلسل الهرم  للقيمة العادلة عىل النحو الوارد  –السوق( وطريقة قيمة المؤسسة  مضاعفات (النستر   التقييم طريقة •
المستوى األول ف 

  المعيار الدوىل  للتقارير المالية 
 . 13ف 

•   
   المستوى - المعدلة الموجودات قيمة صاف 

   الثان 
   الوارد النحو عىل العادلة للقيمة الهرم   التسلسل ف 

 المالية للتقارير الدوىل   المعيار ف 

13 .  

   الثالث المستوى - المخصومة النقدية التدفقات •
   الوارد النحو عىل العادلة للقيمة الهرم   التسلسل ف 

المالية  للتقارير الدوىل   المعيار ف 

13 .  

 

كة حسب كل طريقة تقييم:  شادية ألسهم الشر  وفيما يىل  ملخص نتائج القيمة العادلة االست 

شاد   طريقة التقييم كةيالقيمة العادلة االسير جيح المخصص ة للشر كة الير  المبلغ المرشح للقيمة العادلة للشر
    

    دينار كويت 
 دينار كويت 

 75,427,601 %17 452,565,603  التدفقات النقدية المخصومة

  قيمة الموجودات المعدلة
 - %0 9,870,838  صاف 

 39,243,263 %33 117,729,788  مضاعفات السوق

 60,859,626 %50 121,719,252  قيمة المؤسسة

كة شادية للشر  175,530,490  القيمة العادلة اإلسير

  
 200,000,000  2020ديسمتر  31عدد األسهم القائمة كما ف 

شادية للسهم ( القيمة العادلة االسير ي
كة )دينار كوينر  0.878   لدى الشر

 

 كيفية حساب عالوة اإلصدار 

 : كة المصدرة لكل مما يىل 
 تم تحديد عالوة اإلصدار بعد مراجعة مجلس اإلدارة للشر

  تم تقييمها عند  −
    فلس 878القيمة العادلة للسهم الت 

 للسهم الواحد.  كويت 

−   
  للسهم ف 

    فلس 658وهو  2021أبريل  13اخر سعر سوف 
 للسهم الواحد.  كويت 

ك −   لسهم الشر
  حساب المتوسط الحسانر  للسعر السوف 

فلسا للسهم  690وهو   ة خالل اخر تسعير  يوم تداول للسهم سابق ألخر سعر سوف 

 الواحد. 

 . 2020باإلضافة إىل مراجعة ربحية/خسارة السهم خالل عام  −
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  ظل
 
  ظل العوامل االستثنائية ف

 
  ضوء ما سبق وف

 
وس كوفيد وف   فتر

  عام  19-تفشر
 
ًء وإعالنه وبا  2020وانتشاره عتر عدة مناطق جغرافية ف

  تعطيل األعمال وزيادة حاالت عدم التيقن حول األنشطة االقتصادية، واتخاذ العديد 
 
 من قبل منظمة الصحة العالمية، مما تسبب ف

ً
من عالميا

 
ً
وس وفرض قيود عىل السفر وعىل األنشطة االقتصادية المختلفة، أثر ذلك سلبا الماىل   عىل أداء السوق الحكومات عدة تدابتر الحتواء انتشار الفتر

كة المصدرة وعىل ربحية   مختلف القطاعات، كما كان له تأثتر مباشر عىل إيرادات وعمليات الشر
 
كات ف السهم حيث حقق خسارة بلغت  وأداء الشر

(132)  
ً
    فلسا

 
 . 2020 ديسمتر  31كما ف

كة بأن يكون سعر اإلكتتاب عند  وبناء عىل ما سبق فقد      فلس 500قرر مجلس إدارة الشر
( للسهم الواحد، أي ما )خ كويت   

مسمائة فلس كويت 

  كما آعن  %24.0يعادل نسبة خصم قدرها 
 
  خر سعر سوف

 
% عن المتوسط الحسانر  للسعر 27.5وبنسبة خصم قدرها  ،2021إبريل 13 ف

  للسهم خالل 
 
 بنسبة خصم قدرها آخر السوف

ً
ا يم األصول المعتمد، % عن القيمة العادلة للسهم وفقا لتقرير مق43.1تسعير  يوم تداول واختر

كة وبالتاىل  تنفيذ الغرض من اإلصدار وهو استيفاء الم
  أسهم زيادة رأس مال الشر

 
  اإلكتتاب ف

 
كة ف تطلبات وذلك بغرض تعزيز مشاركة مساهم  الشر

كة.  كة المصدرة و تمويل العمليات المستقبلية للشر  الرقابية لرأس المال وتطوير أعمال الشر

 

ي األسهم/ 
 
 المساهم المؤهل االكتتاب ف

كة المصدرة الحاىل  المصدر والمدفوع من 
كة المصدرة والجهات الرقابية عىل زيادة رأس مال الشر   20,000,000وافقت الشر

ً
ون مليونا د.ك )عشر

( ليصبح   
( أي بزيادة قدرها  22,000,000دينار كويت   

ون مليون دينار كويت    دينار كو  2,000,000د.ك )اثنان وعشر
(، موزعة عىل د.ك )مليون   

يت 

  500سهم عادي، بقيمة  20,000,000
ً
( للسهم الواحد )يمثل القيمة اإلسمية لكل سهم بمقدار مائة فلس مضافا  

فلس )خمس مائة فلس كويت 

  تاريــــخ 
 
كة ف   سجالت الشر

 
 وعىل دفعة واحدة، وتخصص للمساهمير  المقيدين ف

ً
إليها عالوة إصدار قدرها اربــع مائة فلس(، تدفع نقدا

ة ا   هذه النشر
ة اإلكتتاب الواردة ف  كة، وذلك خالل فت    رأس مال الشر

الستحقاق/تاريــــخ السجل بالنسبة والتناسب كل بنسبة حصة مساهمته ف 

  االكتتاب، يعتتر ذلك تناز 
  حالة عدم قيام المساهم باالكتتاب أو بيع أو التنازل عن حقوق األولوية ف 

 للقوانير  ذات الصلة، وف 
ً
 منهوطبقا

ً
عن  ال

  أسهم زيادة رأس المال لصالح المساهمير  المؤهلير  اآلخرين. وقد قامت الجمعية العمومية غتر العادية للشر 
  األولوية باالكتتاب ف 

كة حقه ف 

  فائض 2021مايو  19بموجب قراراها الصادر بتاريــــخ 
  اإلكتتاب ف 

  الموافقة عىل حق المساهمير  الحاليير  ف 
كة ف   بتفويض مجلس إدارة الشر

  كسور األسهم )إن وجدت( عىل الوجه الذي يراه مالئ
  الترصف ف 

  اإلكتتاب فيها، وف 
  لم يقم المساهمير  أصحاب حق األولوية ف 

ما األسهم الت 

كة أن يتنازلوا عن هذا الحق خالل مدة اإلكتتاب    أسهم زيادة رأس مال الشر
  اإلكتتاب ف 

 ألحكام القانون. وألصحاب حق األولوية ف 
ً
مساهمير  للطبقا

  يحق لكل منهم اإلكتتاب بها و 
  كل أو بعض حقوق األولوية المتعلقة بأسهم الطرح الت 

كة، بمقابل أو بغتر مقابل، ويكون التنازل ف  ذلك وفق بالشر

ة.    هذه النشر
كة الكويتية للمقاصة ووفق ما جاء ف   القواعد واإلجراءات المعمول بها لدى كل من بورصة الكويت والشر

 

 حويل أسهم الطرحقابلية ت

 ال يجوز تحويل أسهم الطرح إىل نوع آخر من األوراق المالية. 

 

 تداول أسهم الطرح وحقوق األولوية

كة الكويتية ل  للقواعد المعمول بها لدى كل من بورصة الكويت والشر
ً
لمقاصة. يجوز تداول أو التنازل دون مقابل عن حقوق األولوية دون قيد ووفقا

  أسهم الطرح ويتم إلغاء اإلدراج عند إفصاح  تشكل الموافقة عىل
ة االكتتاب ف  ة موافقة عىل إدراج وتداول حقوق األولوية خالل فت  هذه النشر

  زيادة رأس المال.  
كة عن نتائج االكتتاب ف   الشر

  لألسهم واستكمال كافة اإلجراءات التنظيمية الالزمة، سيتم 
ة اإلكتتاب والتخصيص النهان    بورصة الكويت بعد انتهاء فت 

تداول أسهم الطرح ف 

كة الُمصدرة، ودون تميتر  فيما بينهم.    تتمتع بها جميع أسهم الشر
  ذات المرتبة الت 

  دون قيد لتكون ف 

 

 الحقوق المتصلة بأسهم الطرح

  
  الحضور والتصويت ف 

كة الُمصدرة من فئة واحدة. ولكل سهم صوت واحد، ولكل مساهم الحق ف  الجمعية العامة. ال يتمتع أسهم رأس مال الشر

  التصويت. عند إصدار أسهم الطرح يحق للمساهم صاحب سهم الطرح استالم نصيبه من توزيعات األرباح إمتياز أي من المساهمير  بحقوق 
ف 

كة الُمصدرة عند  كة الُمصدرة. ويحق للمساهمير  الحصول عىل نصيب من عوائد تصفية أصول الشر التصفية وذلك  مت  تم اإلعالن عنها من الشر

ة  .بعد سداد مديونياتها كة أن يقرر تمديد فت  ة االكتتاب، يجوز لمجلس إدارة الشر   حال لم يتم استكمال زيادة رأس المال بالكامل خالل فت 
ف 

كة الُمصدرة إ ة االكتتاب الجديدة، يجوز لمجلس إدارة الشر   نهاية فت 
  حال عدم استنفاذ كامل أسهم الطرح ف 

اجع عن  )1ما )االكتتاب. وف  الت 

ة 2الطرح أو ) . وال يجوز للمكتتبير  الرجوع عن أسهم الطرح المكتتب بها إال اإلكتتاب( إعالن االكتفاء بمقدار الطرح المكتتب فيه عند نهاية فت 

 للقانون
ً
 .وفقا
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 معدل ربحية السهم عىل المدى القصير 

كة  )خسارة( السهم األساسية والمخففة يتوقع أن تبلغ  ربحية   للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية  2.646الخاصة بمساهم  الشر
فلس كويت 

  
 
كة عىل المتوسط المرجح لعدد األسهم 2021ديسمتر  31ف . )تم تقدير هذا البند من خالل قسمة ربــح السنة المتوقع الخاص بمساهم  الشر

 (. م األصول المعتمدوذلك بناء عىل تقدير مقي العادية القائمة قبل زيادة راس المال

 

 نتائج عدم اكتتاب المساهمير  المؤهلير  

كة المصدرة    يحق لهم باإلكتتاب سوف ينتج عن عدم قيام مساهم  الشر
  أسهم الطرح الت 

 
فيها اىل انخفاض النسبة المئوية لحصة اإلكتتاب ف

كة المصدرة.    أسهم الشر
 
 مساهمتهم ف

 

ي احة وسائل الترصف المتو  حقوق األولويةممارسة 
 
 حقوق األولويةف

 يكون للمساهمير  المؤهلير  اللجوء إىل الترصفات التالية: 

•  .
ً
 أو جزئيا

ً
  أسهم الطرح كليا

 
  أولوية اإلكتتاب ف

 
 يجوز للمساهمير  المؤهلير  ممارسة حقهم ف

  أسهم الطرح اإل  •
 
  أسهم الطرح واإلكتتاب ف

 
  أولوية اإلكتتاب ف

 
 ضافية. يجوز للمساهمير  المؤهلير  ممارسة حقهم ف

ة  • اء خالل فت  كتتاب وحت  قبل قفل باب االكتتاب االيجوز للمساهمير  المؤهلير  وغتر المساهمير  تداول حقوق األولوية بالبيع و/أو الشر

 للقواعد ذات الصلة والمطبقة من قبل البورصة.  التداولويتم  بخمسة أيام عمل عىل األقل
ً
 وفقا

  أسهم  بدون مقابلالتنازل وغتر المساهمير  يجوز للمساهمير  المؤهلير   •
 
  اإلكتتاب ف

 
  أسهم الطرح )و ف

 
  أولوية اإلكتتاب ف

 
عن حقهم ف

  جزء منها الطرح اإلضافية حسب األحوال
 
ة االوفق اآللية المعتمدة لذلك  ()أو ف  أيام بخمسة االكتتاب باب قفل قبل وحت   كتتابخالل فت 

 لل ،األقل عىل عمل
ً
 أو ووكالة المقاصة قواعد ذات الصلة والمطبقة من قبل البورصةوتتم أي من تلك التنازالت وفقا

أو ممارسة أو التنازل  التداولاإلمتناع عن اللجوء إىل أي من الخيارات السابقه سواء عن طريق وغتر المساهمير  يجوز للمساهمير  المؤهلير   •

  األسهم غتر ال
  االكتتاب ف 

  أسهم الطرح وترك الحق ف 
  المساهمير  حق أولوية اإلكتتاب ف 

 .مكتتب فيها إىل باف 

 

  جميع األحوال ال يحق لمن ترصف بحقوق األولوية 
  هذه الحقوق  بدون مقابل عنها بالتداول عىل كل أو جزء منها أو التنازل وف 

أن يكتتب ف 

  هذه الحقوق 
 إال أنه يكون لمن آلت إليه  المترصف فيها ويعتتر اكتتابه ف 

ً
  األسهم المقررة لهذه الحقوق أن يكتتبحقوق األولوية باطال

كما   ،ف 

  القواعد المعمول بها لدى 
كة الكويتية للمقاصة حت  هيئة أسواق المال و يحق له الترصف بها عىل النحو المقرر ف  قفل قبل بورصة الكويت والشر

 باب االكتتاب بخمسة أيام عمل عىل األقل. 

 

 الحد األقىص للملكية

كة    الشر
كة المصدرة الحد األقىص للملكية ف  كة المصدرة، حيث يجوز تملك أي نسبة من أسهم الشر  للنظام األساس  للشر

ً
الُمصدرة محدد وفقا

  تصدر من وقت إىل أخر
 للقانون والقرارات الوزارية ولوائح هيئة أسواق المال الت 

ً
  أي وقت وذلك وفقا

 .ف 
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وط وتعليمات اإل   كتتابأحكام وشر

 كتتاباتفاقية اإل 

كة المصدرة بموجب اتفاقية اإل كتتاباتفق مدير اإلصدار ووكيل اإل وط ذات الصلة، ببذل العناية كتتابمع الشر ط استيفاء بعض الشر ، وشر

  االسهم بسعر اإلصدار مع عالوة اإلصدار. مدير اإلصدار ووكيل اإل كتتابالالزمة من أجل العرض عىل المكتتبير  لل 
 
م باإل كتتابف  كتتابغتر ملت  

  لم يتم اإل
.  كتتاببأي من االسهم الت   بها من قبل المساهمير  والمستثمرين المحتملير 

ة اإل   كتتابفير

  أسهم الطرح يفتح باب 
 
 من اإلكتتاب ف

ً
ة اإل 2021يونيو  15اعتبارا  بفت 

ً
  كتتاب)مشموال

 
ة اإل 2021يوليو  5( وينته  ف  بفت 

ً
( ، كتتاب)مشموال

كة المصدرة وقف وإغالق باب اإل كتتابما لم يتم تغطية كامل اإل ويتم  نتهاء. قبل التاريــــخ المحدد لل  كتتابقبل ذلك التاريــــخ حيث يحق للشر

ة االكتتاب وحت     ال يستنفذ فيها  قفل باب االكتتاب بخمسة أيام عمل عىل األقل. قبل تداول حقوق األولوية من بداية فت 
  جميع األحوال الت 

 
وف

ة اإليجوز لمجلس إدارة ا كتتاباإل كة المصدرة تمديد فت  ات أخرى مماثلة أو أقل بحيث ال تزيد مدة اإل كتتابلشر ة أو فت  األصلية  كتتابلفت 

يطة الحصول عىل موافقة هيئة أسواق المال.    مجموعها عن ثالثة أشهر شر
 
 وتمديدها ف

 كتتابعدم تغطية اإل 

  ال يستنفذ فيها اإل
  جميع األحوال الت 

 
كة المصدرة فتح  كتتابمطروحة خالل مدة اإلجميع األسهم ال كتتابف األصلية، يجوز لمجلس إدارة الشر

يطة الحصول عىل موافقة هيئة أسواق المال عىل األصلية وتمديدها عن ثالثة أشهر  كتتابلمدة أخرى بحيث ال تتجاوز مدة اإل كتتابباب اإل شر

ة اإلكل األسهم خ  كتتاباإل ذ ، فإذا لم يستنفكتتابلمدة اإل أي تمديد  كة المصدرة إما األصلية  كتتابالل فت  والتمديدات الالحقة، يجب عىل الشر

  السجل بالتخفيض  كتتابالرجوع عن زيادة رأس المال أو االكتفاء بالقدر الذي تم اإل
، ويتم القيد والتأشتر ف    الحالتير 

فيه، وتخفيض رأس المال ف 

كة.  بناءً    حالة الرجوع عن زيادة وعىل قرار الشر
  األسهم المقررة ممارسة من رأس المال، لن يتمكن أصحاب حقوق األولوية  ف 

  االكتتاب ف 
حقهم ف 

ي  حق األولوية للثمن المسدد منه مقابل الحق دون أن يكون لهم حق الرجوع عىل  صاحبلهذه الحقوق ما يمكن أن يؤدي إىل خسارة مشت 

كة أو عىل وكيل االكتتاب بأي مطالبة أو تعويض.   الشر

 مكتتبونال

  األولوية حق 
كة ف    سجل مساهم  الشر

  الطرح متاح ألصحاب األسهم الُمصدرة الحالية المقيدة أسماؤهم ف 
 تاري    خ األستحقاق/ تاري    خ السجلف 

لت أو لمن آ وسيتم تخصيص أسهم الطرح المتبقية غتر المكتتب فيها، إن ُوجدت، إىل المساهمير  المؤهلير  . أو لمن آلت إليه حقوق األولوية

  من أسهم الطرح يفوق العدد المخصص لهم وذلك  إليه حقوق األولوية
  هذا الذين تقدموا للكتتاب بعدد إضاف 

وفق القواعد المعمول بها ف 

كة الُمصدرة أو وكيل اإلكتتاب. الشأن  ودون أي مسؤولية عىل الشر
ً
 . ويكون قرار التخصيص نهائيا

 كتتابطلبات اإل 

ونية ، ويجب استيفاء بياناته كاملة وبخط مقروء تحرر طلبات اإلكتتاب عىل نم وذج الطلب المعد لذلك أو من خالل منصة االكتتاب اإللكت 

وتوقيعه من مقدمه مع تعزيزه بالمستندات المطلوبة، وتقدم طلبات إكتتاب األفراد وتسدد قيمتها خالل مدة اإلكتتاب، ويراىع إحضار أصل 

ورة عنها، وتوقع طلبات اإلكتتاب من الجهات االعتبارية من المخول بتمثيلها مع إرفاق ما يدل عىل صفة البطاقة المدنية )سارية المفعول( وص

  يجب أن تكون 
 بصورة مستخرج من السجل التجاري والرخصة التجارية والنظام األساس  )والت 

ً
المخول بتمثيل الشخص االعتباري مقرونا

تب عىل جميعها نافذة وسارية المفعول(. يكون طلب اإل ، ويت   للمكتتبير 
ً
وطه والتعهدات المنصوص عليها فيه ملزما كتتاب وكافة أحكامه وشر

وط ونماذج طلبات اإلكتتاب واالتفاقا ة اإلكتتاب الماثلة. وتكون كافة األحكام والشر وط اإلصدار وكذلك كافة أحكام نشر ت اإلكتتاب قبول شر

ها وتطبيقها بالتوافق مع أحكام قوانير  دولة الكويت. عىل المكتتبير  قراءة تعليمات الناشئة عنها خاضعة لقوانير  دولة الكويت ويجب ت فستر

 تتاب. اإلكتتاب بعناية قبل تسليم نموذج طلب اإلكتتاب. وسوف يعتتر توقيع نموذج طلب اإلكتتاب بمثابة عقد ملزم وموافقة عىل كافة أحكام اإلك

 كتتابالمستندات المطلوبة عند تقديم طلب اإل 

 بإثبات سداد مبالغ اإل كتتابتم تقديم طلب اإلي
ً
الخاص بالمكتتب باإلضافة إىل الوثائق التالية، وذلك حسب   IBANوملحق برقم  كتتابمرفقا

 .  الحالة. وسيقوم الموظف المسئول بمطابقة الصورة مع األصل وإعادة األصل إىل المكتتبير 
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 المكتتبون من األشخاص الطبيعيير   .أ 

 البطاقة المدنية للمكتتب.  أصل وصورة من •

•  .   دول مجلس التعاون الخليجر 
 أصل وصورة من جواز السفر للمكتتبير  من مواطت 

  األسهم )للمكتتبير  بالوكالة(.  كتتابأصل وصورة من الوكالة القانونية الخاصة باإل •
 
 ف

 أصل وصورة من شهادة الوصاية )للقرص/ لأليتام(.  •

 سبة للورثة. أصل وصورة من شهادة حرص الوراثة بالن •

، أصل التفويض الصادر من المكتتب للشخص المفوض بالتعامل اإلداري بشأن طلب  •
ً
  حال عدم حضور المكتتب شخصيا

 
ف

 )عىل أن يكون مصدق عىل التوقيع الوارد بالتفويض من بنك المكتتب(.  كتتاباإل

 

 المكتتبون من األشخاص االعتباريير   .ب

 صورة من السجل التجاري. أصل و  •

 .من شهادة المفوضير  بالتوقيع أو مستخرج السجل التجاري، حسب الحال صورةأصل و  •

 .صورة من البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيعأصل و  •

  أصل و  •
 
صورة اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع صادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة أو مصدقة من غرفة التجارة والصناعة ف

  .الكويت

  حال عدم حضور المفوض •
 
، أصل التفويض الصادر من المفوض بالتوقيع للشخص المفوض بالتعامل اإلداري  ف

ً
بالتوقيع شخصيا

 . كتتاببشأن طلب اإل

 المكتتبون من غير الكويتيير  

حسبما يكون الحال( أن يقدموا المستندات المماثلة  –يجب عىل المكتتبير  من غتر الكويتيير  )سواء أشخاص طبيعيير  أو أشخاص إعتبارية 

  لل
  دولة الكويت ف 

  حالة عدم حيازتهم لمستندات صادرة لهم ف 
  دولهم وذلك ف 

مستندات المذكورة أعاله تكون صادرة عن الجهات المماثلة ف 

 هذا الشأن. 

 كتتابسداد قيمة اإل 

  أو بحوالة مرصفية عىل النحو المبير  بطلب اإل كتتابتسدد قيمة اإل
 كتتابويجب استالم قيمة اإل ، ولن يقبل السداد النقدي. كتتاببشيك مرصف 

 كحد اقىص.   كتتابوقبل تاريــــخ قفل باب اإل كتتابخالل مدة اإل كتتابلدى وكيل اإل كتتابكاملة بحساب اإل

وط وضوابط اإل   كتتابشر

وط أو قيود إىل ، كما ال يجوز للمكتتب إضافة أي كتتابنهائية، وال يجوز الرجوع فيها ألي سبب ولو قبل تاريــــخ غلق باب اإل كتتابطلبات اإل شر

، وُيحظر اإل كتتاب، ويجب أن يكون اإلكتتابطلب اإل
ً
بأسماء وهمية أو بغتر ذلك من الطرق، ويجب تقديم  كتتابالصوري أو اإل كتتابجديا

ة اإل  لما ورد بنشر
ً
استبعاد الطلبات  اعولوكيل المقاصة واإليد كتتاب. ويحق لوكيل اإلكتتابقبل الموعد المحدد لغلق باب اإل كتتابالطلبات وفقا

  حال تقديم طلب اإل
ممن ينوب قانونا  كتتابالمكررة، والطلبات غتر المستوفاة للبيانات المطلوبة أو المخالفة للقانون، ما لم يتم تصحيحها. وف 

 للقوانير  السارية والنظم والقواعد ذات العالقة، تخصص األسهم باسم المكتتب الوارد اسمه بطلب
ً
. ويحتفظ وكيل كتتاباإل عن المكتتب طبقا

  رفض أي طلب  –دون الرجوع للمكتتب  – ووكيل المقاصة واإليداع كتتاباإل
ة اإل إكتتاببالحق ف  وط وأحكام نشر  كتتابإذا تبير  مخالفته لشر

ة اإل   نشر
ن بالمستندات المبينة ف     كتتابأو إذا لم يستوف كافة بياناته أو إذا لم يقت 

ووكيل  كتتابقد يطلبها وكيل اإلأو بالمستندات األخرى الت 

ة وعىل كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها وأنه وافق عىل النظام األساس  . كما يقر المكتتب المقاصة واإليداع بأنه اطلع عىل هذه النشر

كة الُمصدرة وعقد تأسيس  وط وأحكام اإلالشر ة كتتابوعىل كافة الشر   هذه النشر
كة الُمصدرة احق وعىل  الواردة ف  ووكيل ووكيل االكتتاب لشر

  رفض أي طلب المقاصة واإليداع 
ة إكتتابف    هذه النشر

  أي من الحاالت المحددة ف 
القبول بأسهم الطرح المخصصة له )بعدد األسهم كما و   ف 

وط وتعليمات اإل   طلبها كحد أقىص( ويقر بقبوله بكافة شر
  طلب اإل كتتابالت 

  هذه ا كتتابالواردة ف 
ةوف    حال المكتتب من  .لنشر

األشخاص وف 

بأنه قد تم استيفاء كافة االجراءات والحصول عىل جميع الموافقات الالزمة بموجب عقد تأسيسه  –يقر وعىل مسئوليته التامة  –االعتبارية 

ة ا كتتابونظامه األساس  أو بموجب القانون لتمكينه من تقديم طلب اإل   نشر
اماته المقررة ف     كتتابإلوتنفيذ الت  

أو التنازل عن حق األولوية ف 

  ذلك موافقة مجلس اإلدارة والجمعية العامة  كتتاباإل
كات المساهمة –بحسب األحوال  –وبما ف   .بالنسبة للشر

 الرسوم والعموالت البنكية

  األسهم المكتتب في كتتابيتحمل المكتتب الرسوم والعموالت البنكية المتعلقة بطريقة سداد قيمة اإل
 ها. ف 
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 تخصيص األسهم

( خمسة أيام عمل بعد التاريــــخ المحدد لغلق باب اإلكتتاب. وسوف يقوم مجلس إدارة 5يتم تخصيص األسهم عىل المكتتبير  خالل مدة أقصاها )

كة المصدرة بتخصيص كامل األسهم المكتتب فيها من قبل المساهمير  المؤهلير  بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم. وسيتم تخص يص الشر

  مم
 
  قد تنتج عن عدم قيام بعض المساهمير  أو من آلت إليهم حقوق األولوية ف

ارسة فائض األسهم المكتتب بها، فيما يجاوز حقوق األولوية والت 

  عدد من األسهم يفوق النسبة المخصصة لكل منهم وذلك وفق القواعد المعمو 
 
ل هذه الحقوق، للمساهمير  المؤهلير  الذين يرغبون باإلكتتاب ف

  هذا الشأن. 
 
  بها ف

 كتتابرد فائض مبالغ اإل 

  قام المكتتبير  بتحويلها إىل حساب اإل  كتتابقبل قفل باب اإل كتتابسيتم سداد قيمة اإل
  المبالغ الت 

 
  حالة وجود فائض ف

 
 كتتابكحد اقىص، وف

(، فس
ً
 أو كليا

ً
  حالة عدم قبول طلباتهم جزئيا

 
  تم تخصيصها لهم )وذلك ف

  التاريــــخ المحدد عن األسهم الت 
 
يتم رد تلك المبالغ بدون أي فوائد ف

كة المصدرة وخالل مدة ال تزيد عن خمسة أيام عمل من تاريــــخ تخصيص األسهم.   من الشر

ام بالقوانير    االلير 

م مدير اإلصدار ووكيل اإل كة المصدرة بكافة القوانير  واللوائح واجبة التطبيقووكيل المقاصة واإليداع  كتتابيلت   عىل أسهم زيادة رأس مال  والشر

  يرغبون بتسويق أو طرح أو اإل
  الدول الت 

 
  تكون سارية ف

كة المصدرة والت  ة اإل كتتابالشر كة أو توزيــــع نشر   أسهم زيادة رأس مال الشر
 
 كتتابف

كة المصدرة وكذلك مدير اإلصدار ووكيل اإل م الشر افة الموافقات و/أو االعتمادات بالحصول عىل كووكيل المقاصة واإليداع  كتتابفيها، كما تلت  

  
 
طها تلك الدول بغرض القيام بأي من األنشطة سالفة البيان بموجب القوانير  واللوائح السارية ف   تشت 

اخيص واجبة التطبيق والت   كل و/أو الت 

 . دولة أجنبية ذات صلة
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 الغرض من اإلصدار واستخدامات حصيلة اإلصدار

كة بقيمة  10,000,000لغ إجماىل  قيمة زيادة رأس المال يب   رأس مال الشر
 
( مقسمة عىل زيادة اسمية ف   ال غتر

ة ماليير  دينار كويت  د.ك. )عشر

 يبلغ إجماىل  مبلغ عالوة اإلصدار  2,000,000
  حير 

 
( ف   الغتر

  دينار كويت 
(  8,000,000د.ك. )مليون    الغتر

د.ك. )ثمانية ماليير  دينار كويت 

كة المصدرة وتمويل العمليات و    استيفاء المتطلبات الرقابية لرأس المال باإلضافة إىل تطوير أعمال الشر
 
سيتم استخدام عوائد اإلصدار ف

كة عىل زيادة رأس المال.    تتحملها إدارة الشر
 المستقبلية باإلضافة إىل تغطية مصاريف اإلصدار وبعض المصاريف الت 

 

 عوائد زيادة رأس المال واالستخدامات التقديرية لها:  لويوضح البيان التاىل  تفاصي
 

ي رأس المال
 
( قيمة الزيادة ف ي

 المبلغ )بالدينار الكوينر

 القيمة اإلسمية لزيادة رأس المال (1
 القيمة االجمالية لعالوة اإلصدار  (2

2,000,000 

8,000,000 

 10,000,000 اإلجمالي 
  

ي 
 
( رأس المالاالستخدامات التقديرية لعوائد الزيادة ف ي

 المبلغ )بالدينار الكوينر

كة العامة1  ( أنشطة الشر
 ( مصاريف اإلصدار والطرح )بحد أقىص(2

9,900,000 

100,000 

 10,000,000 اإلجمالي 
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كة  وصف أعمال الشر

 التأسيس

ان الجزيرة ش.م.ك.ع. تأسست  كة طير كة مسا شر ي كشر كةهمة كويتية عامة )يشار إليها فيما بعد بـ "بموجب المرسوم االمتر كة" أو " الشر  الشر
ان" أو "المصدرة كات رقم 102546تحت السجل التجاري رقم  2004مارس  3"( بتاريــــخ الجزيرة" " أوالجزيرة طير ، وتخضع ألحكام قانون الشر

جارة والصناعة بدولة الكويت، كما تخضع لرقابة هيئة أسواق والئحته التنفيذية بدولة الكويت، وتخضع ألنظمة ولوائح وزارة الت 2016لسنة  1
 ألحكام القانون رقم 

ً
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية  2010لسنة  7المال بدولة الكويت طبقا

وباإلضافة إىل الجهات السابقة تخضع كافة أنشطة النقل  تهما. ، وتعديال 2015( لسنة 72المعدلة الصادرة بموجب قرار هيئة أسواق المال رقم )
خيص رقم  ان المدن  وذلك وفقا للت  كة إىل رقابة اإلدارة العامة للطتر  . 2005أكتوبر  24والصادر بتاريــــخ  AT/1-2005والشحن الجوي بالشر

 المقر الرئيسي 

يفاتمقابل قا - 55طريق المطار  -مطار الكويت الدوىل   -مدينة الحرية   . عة التشر

كة وفقا للنظام األساىسي   أغراض الشر

  تقديم خدمات النقل الجوي ونقل المسافرين جو 
 
كة ف  يتمثل نشاط الشر

ً
ان بدولة الكويت باإلضافة إىل تشغيل  ا خيص من اإلدارة العامة للطتر بت 

 : كة ه  كما يىل   وصيانة مبت  مطار دولة الكويت، إن أغراض الشر

 . دون الخدمات الكماليةب الجوي خدمات النقل •

  ذلك نقل األشخاص  •
 
القيام بجميع أعمال النقل الجوي والخدمات الجوية وكافة االعمال الالزمة أوالمتعلقة أوالمرتبطة بها بما ف

  الداخل والخارج. 
يد ف   والحموالت والبضائع والتر

كات ال • اء الطائرات واألصول األخرى المرتبطة بها نيابة عن شر ان والتنسيق مع المصانع. تقديم خدمة شر  طتر

ان.  • كات الطتر  تقديم خدمات التأجتر التشغيىل  أو التأجتر التمويىل  بما يتناسب مع احتياجات ورغبات العمالء من شر

ان الراغبة بمثل تلك الخدمات.  • كات الطتر  تسويق الطائرات لتغطية االحتياجات المتوسطة والطويلة المدى لشر

  تس •
ان ف  كات الطتر . مساعدة شر  ويق طائراتها بالبيع والتأجتر

ان.  • كات الطتر   وخدمات إدارة األصول المختلفة لشر
  تقديم الخدمات المرتبطة بتمويل وتوفتر الدعم الفت 

 المشاركة ف 

ان.  •   مجال صناعة الطتر
ك والمتخصص ف    عمليات االستثمار المشت 

 المساعدة ف 

  مجال توفتر الطائرا •
ان  مع ت والمحركات وقطع الغيار بما يتناسباالستثمار بصورة كلية أو جزئية ف  كات الطتر احتياجات العمالء من شر

 والمصانع. 

ها.  •   الكويت والخارج كخدمات المناولة والصيانة وغتر
ها ف  ان وغتر كات الطتر  تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالطائرات لشر

 حجز التذاكر والخدمات الخاصة بالمسافرين.  •

  تسليم •
ان وذلك للقيام بالتشغيل المالئم واالحتفاظ ودعم  توريد واالتجار ف  وإدارة جميع الخدمات والمنتجات المطلوبة من قطاع الطتر

 وتوفتر خدمات الوساطة الجمركية للطائرات. 

  الحدود المسموح بها وفقا للقانون.  •
ة نشاطها ف   تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشر

اء ال •   ظل دراسات التقييم وتحديد عوامل المخاطر المرتبطة بمثل تلك تقديم خدمات تمويل مشاريــــع شر
طائرات بصورة كلية أو جزئية ف 

 المشاريــــع. 

  تتصل  اآلالتواستغالل محطات خدمة الطائرات والمستودعات والحظائر والورش والمصانع وكافة  إنشاء •
واألجهزة والمعدات الت 

 بأغراضها. 

  مجاالت النقل الجوي للر  •
كة أو استكمالها. االستثمار ف   كاب والبضائع والمرافق والمنافع الالزمة لخدمة أغراض الشر

ان وإنشاء تأسيس  •   الخارج وكذلك القيام بأعمال الوكالة األرضية والفنية والتجارية لخطوط الطتر
  الكويت وف 

كة ف  فروع ووكاالت للشر
  الخارج. 

  الكويت وف 
 العربية واألجنبية ف 

ي، وخدمات العطالت، تقديم خدمات السياحة وا •   ذلك النقل التر
لسفر والشحن والقيام بجميع األعمال المرتبطة أو المتعلقة بها بما ف 

كة، وكذلك إقامة  والرحالت المتكاملة، وتأجتر السيارات مع أو بدون سائق، باإلضافة إىل كافة األنشطة السياحية المتعلقة بأغراض الشر
  مكاتبها ومبانيها. الحفالت والمسابقات، والمعارض، وعم

كة وف   ليات تبادل العملة، وبيع البضائع والمنتجات عىل طائرات الشر

ان.  االستشاريةتقديم خدمات واإلدارة والتسويق والخدمات  •  المتعلقة بمجال صناعة الطتر

  الحدود المسموح بها وفقا للقانون.  •
  الداخل والخارج ف 

 القيام بجميع اعمال الشحن الجوي ف 

 افة أعمال النقل والمناولة والتوزيــــع والتخليص الجمرك  للبضائع الخاصة بالشحن الجوي. القيام بك •

  دولة  •
ان، وتأهيل مواطت    مجال الطتر

ان والالسلك  والهندسة والخدمات الجوية واالرضية وتدريب الكوادر الفنية ف  إنشاء معاهد الطتر
كة. الفنية واإلدارية والتجارية الالز األعمال الكويت لتوىل    مة لتحقيق أغراض الشر

 حقوق أخرى متعلقة بالطائرات. أي  أو ألية أعمال  تعهداتاو استثمارات او وإيجارات امتيازات  أليالتملك والمنح  •

كات وجهات متخصصة.  استغالل •   محافظ مالية تدار من قبل شر
كة عن طريق استثمارها ف   الفوائض المالية المتوفرة لدى الشر

 اإلدراج

  بورصة الكويت )سابقا سوق الكويت لألوراق المالية( بتاريــــخ تم إدراج أس
كة ف   . 2008يناير  14هم الشر
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 رأس المال المرصح به والمصدر والمدفوع 

–   
 
  مقسما عىل  20,000,000والمصدر والمدفوع  به  بلغ رأس المال المرصح، 2020ديسمتر  31كما ف

  200,000,000دينار كويت 
ً
سهما

  للسهم الواحد. فل 100بقيمة إسمية 
 س كويت 

كة عىل زيادة رأس 2021مايو  19بتاريــــخ  –    22,000,000مال المرصح به إىل ال، وافقت الجمعية العمومية غتر العادية للشر
دينار كويت 

 بقيمة إسمية  220,000,000مقسما عىل 
ً
  للسهم الواحد.  100سهما

 فلس كويت 

 الملكية 

  5ين يملكون يوضح الجدول التاىل  كبار المساهمير  الذ
 
كة المصدرة كما ف  : 2020ديسمتر  31% أو أكتر من أسهم الشر

 نسبة المساهمة )%( اسم المساهم

جاسم ومروان مرزوق جاسم بودي ومجموعتهم )بيت الجوف العقارية، األجنحة لالئتمان للتجارة 
يم الخليج للتجارة العامة والمقاوالت، البوادي العالمية العقارية، الجش المتحدة العقارية، غنا

  العقارية(. 
  العامة، السهم الذهتر  العقارية، أنظمة تكنولوجيا السفر والسهم الفىص 

54.33% 

كة أوالد جاسم محمد الموس للتجارة العامة  %9.41  شر

كات التابعة   الشر

  
 
كة كما ف كات التابعة للشر  : 2020ديسمتر  31فيما يىل  الشر

 ة الفعلية نسبة الملكي بلد التأسيس االسم

ان ذ.م.م.  كة السحاب لخدمات الطتر  %99.99 الكويت  شر

 وضع المجموعة 

  
  جدول الملكية 2020ديسمتر  31كما ف 

كة كما هو موضح ف  كما أن هذا الطرف يستثمر   أعاله يوجد طرف واحد يملك حصة السيطرة عىل الشر
كات    العديد من الشر

كات ليس لها عالقة األخرىف  كة.  ولكن هذه الشر ة بالشر  مباشر

كة  العوامل االستثنائية ذات األثر الجوهري عىل أنشطة الشر

وس كوفيد   فتر
  عام  19-تفاقم تفشر

 من قبل منظمة الصحة العالمية، مما  2020وانتشر عتر عدة مناطق جغرافية ف 
ً
وتم إعالنه وباًء عالميا

  تعطيل األعمال وزيادة حاالت عدم التيقن حول األنشطة ا
وس تسبب ف  القتصادية. اتخذت العديد من الحكومات عدة تدابتر الحتواء انتشار الفتر

  
ان المدن   عىل السفر وقامت بتنفيذ إجراءات الحجر الصج  وبناًء عليه، قررت اإلدارة العامة للطتر

ً
  وفرضت قيودا

تعليق  2020مارس  13ف 
تثناء رحالت الشحن واإلجالء. وكان لهذا تأثتر مباشر عىل إيرادات وعمليات جميع الرحالت الجوية القادمة إىل والمغادرة من دولة الكويت باس

كة المصدرة  . والمراجعة المالية ولمزيد من التفاصيل يمكن االطالع عىل بند عوامل المخاطر  .الشر

 المسئولية المجتمعية 

  
ان الجزيرة بمشاركة المجتمع المحىل الذى تقدم فيه خدماتها ف  كة طتر م شر اليات عوذلك من خالل تقديم المبادرات والف ،لف المناسباتمخت تلت  

 . الت  تؤكد عىل مسؤوليتها المجتمعية ف  عدة مجاالت منها الثقافة والتعليم والصحة

 جهود الجزيرة أثناء الجائحة

ان: رحالت إجالء المواطنير  حول العالم −   الكويت والعالم، وضعت طتر
  األيام األوىل من تعليق الرحالت ف 

الجزيرة طائراتها تحت  ف 
  دعم جهود إجالء المواطنير  الكويتيير  العالقير  حول العالم. واستمرت عملية 

جالء من اإل ترّصف الحكومة الكويتية وذلك للمساهمة ف 
، وقامت بتشغيل أكتر من شاركت الجزيرة مايو، حيث  10مارس إىل  25   أكتر جش جوي إلعادة المواطنير  الكويتيير 

قلت رحلة ن 60ف 
 من مدن شملت وجهات تخدمها  6,800فيها أكتر من 

ً
 كويتيا

ً
وأخرى خارج شبكتها المعتادة ومنها لندن ووارسو وموسكو  الجزيرةمواطنا

 ويريفان والرياض والمنامة ودنر  والدوحة وعمان وإسطنبول واإلسكندرية والقاهرة والنجف وطهران وتبليش  وشاييفو. 

: د مركز استقبال المواطنيتشي − ان الجزيرة بتشييد "مركز استقبال المسافرين  ير  ان  –قامت طتر الكويت" بالتعاون مع اإلدارة العامة للطتر
ان الجزيرة  فة من فحص المواطنير  العائدين لدى وصولهم. كما وضعت طتر

ّ
  ووزارة الصحة، وذلك لتمكير  األطقم الطبية المكل

المدن 
وس كوفيد Park & Flyحّولت مواقف إمكانياتها األخرى تحت خدمة وزارة الصحة و  حيث  ،19-التابعة لها إىل مركٍز للفحص الشيــــع لفتر

ان الجزيرة المرافق بحسب المتطلبات والمواصفات الصارمة   تقوم وزارة الصحة بالفحوصات الالزمة.    طتر
كما جهز الفريق الهندس  ف 

  وزارة الصحة. وقام فريق الج
  نّصت عليها الفرق المعنية ف 

  الت 
 ف 
ً
 ثانيا

ً
  كنتيجة إستاد زيرة بتجهتر  مركزا

نجاح تأسيس لجابر األحمد الوطت 
 المركز األول. 

ي الصفوف األمامية −
 
ان الجزيرة: تذاكر مجانية للعاملير  ف   شهر يونيو  أعلنت طتر

  2020ف 
ً
 وإيابا

ً
تقديم خمسير  ألف تذكرة سفر ذهابا

  مواجهة انت
  الصفوف األمامية ف 

  دولة الكويت.  19-شار جائحة كوفيدمجانية للعاملير  ف 
 ف 

 

 



 

 كتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.اشرة ن                           20

 

 برنامج الجزيرة لتطوير الخريجير  

كة حرصت   جميع الوظائف المتعلقة ير  مساعدة الخريجير  الكويتي عىل الشر
 
ان، وتعمل عىل تدريبهم ف   مجال إدارة الطتر

 
 عىل تطوير قدراتهم ف
  القطاع. ويتضمن التد

 
ان وفق أفضل السياسات والممارسات ف   مواعيد بالطتر

 
ا مسؤوليات وظيفية عملية ومهام مطلوب تأديتها ف

ً
ريب أيض

 معينة. 

  



 

 كتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.اشرة ن                           21

اتيجيتها كة واسير  نبذة عن أعمال الشر

كة  نبذة عن الشر

ان الجزيرة ش.م.ك.ع.  كة طير كة)يشار إليها فيما بعد بـ " شر كة" أو "الشر ان" أو "الجزيرة" أو "المصدرة الشر كة مساهمة الجزيرة طير "( ه  شر
  بورصة الكويت )"سوق الكويت لألوراق المالية سابقا"( بتاريــــخ  2004ة عامة تأسست عام كويتي

 
كة 2008يناير  14و تم إدراجها ف . بدأت الشر

  عام 
 
كة بتاريــــخ  2005عملياتها ف   رخصة مزاولة األنشطة للشر

ان المدن    مجاالت  2005أكتوبر  24حير  منحت اإلدارة العامة للطتر
 
و تعمل ف

  مطار الكويت الدوىل كما تعمل منذ ذلك التاريــــخ مع العديد خدمات نق
 
ل الركاب والخدمات الجوية باإلضافة إىل إدارة مبت  الركاب الخاص بها ف

ك كات صيانة المعدات والطائرات والعديد من الشر كات تأجتر السيارات وشر ان كوكالء السياحة والفنادق وشر   مجال الطتر
 
كات سواء ف ات من الشر

 داخل وخارج دولة الكويت.  ىاألخر 

كة ي تقدمها الشر
 الخدمات النر

  تقدمها: 
كة العديد من الخدمات الخاصة بخدمات النقل الجوي، وفيما يىل  بيان بالخدمات الت 

 تقدم الشر

 خدمات نقل الركاب  .أ 

قت كة خدمات نقل الركاب من وإىل دولة الكويت من العديد من البلدان المحيطة مثل دول الشر األوسط وشبه القارة الهندية ودول  قدم الشر
  وصلت إىل  األورونر  االتحاد 

كة ما يقرب من  2019وجهة بنهاية ديسمتر  31وبعض الوجهات األخرى والت   مليون مسافر  2.4حيث نقلت الشر
  تضم طائرات من فئة  13وذلك من خالل أسطول الطائرات المكون من 

ذات الطراز حيث المحدثة من  A320 neoوفئة  A320طائرة والت 
  يونيو 

 
ق األوسط ف كة أول من يستخدم هذه الفئة بمنطقة الشر  . 2018كانت الشر

: باقة  ثالثوتقدم الخدمات الجوية لنقل الركاب العديد من الباقات المصممة لتلبية رغبات المسافرين المختلفة و تتضمن  باقات رئيسية ه 
  تتضمنLight Package) األساسيةالخدمات 

الخدمات األساسية وتحوي الفئة األقل من الوزن المسموح لحقائب المسافر مع تحمل  ( والت 
اء الوجبات أودخول قاعة رجال األعمال. أما الباقة الثانية وه  باقة  لألوزانالمسافر لكافة التكاليف اإلضافية سواء  الزائدة أو اختيار المقاعد أوشر

  حير  يتحمل المسافر ( فتتضمن الValue Packageالخدمات القيمة )
سماح بوزن أكتر لحقائب المسافر وتكاليف أقل لالوزان اإلضافية ف 

ة ) اء الوجبات ودخول قاعة رجال االعمال. اما الباقة الثالثة وه  الخدمات الممتر  ( Extra Packageالتكاليف اإلضافية مثل اختيار المقاعد وشر
  اختيار المقاعد المفضلة وحق فتعد الفئة األعىل وتتضمن السماح بأوزان اكتر ل

 إلغاءحقائب المسافر وتكاليف اقل لالوزان اإلضافية مع الحق ف 
 ساعة قبل موعد الرحلة.  24وتعديل الرحالت بحد أقىص 

ان الجزيرة ويقبل عليها  خدمات مثل المسافرين، وتقدم الطائرات العديد من ال أكتر وتعد الدرجة السياحية ه  الدرجة الرئيسية عىل طائرات طتر
 : اب. كما يمكن للمسافرين ترقية اختيار مقاعدهم كما يىل 

فيهية وخيارات متنوعة من الطعام والشر  شاشات الجزيرة الت 

 بوصة تتيح أولوية الصعود  31( بمسافة مقعد 6-4مقاعد ذات أولوية )الصفوف  •

 بوصة  31( بمسافة 10-7أو المقاعد المفضلة )الصفوف  •

 بوصة 36( بمسافة 12 -11إضافية للساقير  )الصفوف / مساحة  XLأو مقاعد  •

ونيةوتقدم الجزيرة خدمات نقل الركاب من خالل المنصات    مثل موقعها  اإللكت 
ون  ( وتطبيق المحمول www.Jazeeraairways.com) اإللكت 

(Jazeera Airwaysمجال حجز تذاكر ال  
كات العاملة ف    مسافرين. ويوفر الموقع ( باإلضافة إىل وكالء السياحة والسفر والشر

ون  الخاص  اإللكت 
ة إلجراء الحجوزات بأفضل األسعار مع إمكانية إختيار إضافات السفر. كما يقدم مجمو  كة وتطبيق الهاتف المحمول طريقة بسيطة ومباشر عة بالشر

ان الجزيرة مثل ) كاء طتر ( صفقات رائعة للعمالء عند )ا AIG( )السيارات( و Rentalcars.com( )الفنادق( و )Booking.comمن شر لتأمير 
 .  
ون  كة اإللكت   الحجز عتر موقع الشر

 الخدمات اإلضافية للمسافرين .ب

  تتضمن: 
 باإلضافة إىل خدمات نقل الركاب تقدم الجزيرة العديد من الخدمات المساندة والت 

: والت  تتيح للمسافر ترك سيارته لدى مسئول ا Park & Flyخدمة  •   مطار الكويت الدوىل 
لجزيرة ف  المنطقة الخاصة وتسجيل ف 

ة  . الوصول واستقالل الحافلة إىل منطقة المغادرة مباشر

ان الجزيرة خدمات استئجار الطائرات من مطار الكويت الدوىل (Jazeera Charterخدمة الجزيرة للطائرات الخاصة ) • : تقدم طتر

ين وذلك بغرض الوفاء    الحصول عىل رحالت خاصة سواء ألغراض عائلية إىل الوجهات المحددة من قبل العمالء الممتر 
بمتطلباتهم  ف 

 أو تجارية. 

، والمتوفرة للمسافرين إىل جميع  (: Pearl Loungeقاعة اللؤلؤة ) •   مطار الكويت الدوىل 
  تعد واحدة من أحدث القاعات ف 

والت 
حة لالستفادة من وقتهم قبل موعد إقالع الوجهات، حيث يجدون مجموعة واسعة من الخدمات االستثنائية والعديد من وسائل الرا

 رحلتهم. 

( عىل استقبال ومساعدة المسافر عند Fasttrack.aero: حيث تعمل الجزيرة من خالل خدمة )خدمة االستقبال والمساعدة •
   المغادرة أو الوصول

كة باالهتمام بجميع إحتياجات المسافر سواء كان ف    جميع المطارات األساسية، حيث تقوم الشر
رحلة عمل أو  ف 

 عطلة سياحية. 
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 من يناير خدمة األولوية:  •
ً
م الركاب الذين يبحثون عن خدمة أشع عند  2020بدءا

ّ
  تخد

وفرت الجزيرة خدمة األولوية الجديدة الت 
  السفر. 

كة بالمشاركة مع موقع خدمة حجز الفنادق:  •   تخدمها الشر
  كل الوجهات الت 

 
  تتضمن حجز فنادق ف

 . Booking.comوالت 

ساعة من  24حيث تقدم الجزيرة مجموعة مختلفة من الوجبات عىل مي   رحالتها وذلك من خالل الدفع المسبق قبل  الجزيرة كافيه:  •
 موعد الرحالت أو عن طريق الدفع المباشر خالل الرحلة. 

 الشحن الجوي .ت

بية متطلبات العمالء بســـــعر تنافشـــــ  وتتضـــــمن تقدم الجزيرة خدمات الشـــــحن الجوي من وإىل مطار الكويت الدوىل  والمصـــــممة بالكامل لتل

 الخدمات التالية: 

 لنقل البضائع العادية من وإىل دولة الكويت. خدمات الشحن العامة:  •

 لنقل البضائع شيعة التلف بشكل شيــــع لضمان وصولها إىل وجهتها بدون تعرضها الي تلف.  خدمات شحن البضائع القابلة للتلف:  •

يد الشي    ع:  •   المحدد لوصول هذه المستندات. خدمة الشحالير
 ن للمعامالت الورقية خالل الجدول الزمت 

 أي مكان يسافر إليه حقائب من دون ركاب:  •
 
كة مع إمكانية تسليمها ف كة بنقل حقائب الركاب ألي وجهة من وجهات الشر تقوم الشر

 الراكب. 

  نقل البضائع الخطرة متوفرة بحسب األنالبضائع الخطرة:  •
 
ظمة الموضوعة من قبل االتحاد الدوىل  للنقل الجوي خدمة متخصصة ف

  الدوىل  )اإليكاوIATA-)أياتا
ان المدن   (-ICAO( ومنظمة الطتر

 ( Jazeera Terminal T5مبن  الركاب ) .ث

ان الجزيرة مبت  ركاب خاص بها داخل مطار الكويت الدوىل  وهو مبت  الركاب ) ويقدم لضمان تجربة مريحة لعمالئها.  ، وذلك(T5تمتلك طتر

ان الجزيرة العديد من المزايا للمسافرين مثل:   مبت  ركاب طتر

ان الجزيرة من تجنب  :الوصول الشي    ع إل صالة االنتظار .1 ان الجزيرة طريق مخترص يمكن المسافرين عتر طتر حيث يوفر مبت  طتر
. المرور عتر الطريق التقليدي لمطار الكويت الدوىل  وتفادي االزدحام الذي يشهده مبت  ا  لمطار الرئيش 

كافة احتياجات المسافرين من العطور، ا  هفيعىل منطقة سوق حّرة تتوفر  (T5) الركابيحتوي مبت   :السوق الحّرة ومنافذ الطعام .2
وبات أثناء انتظار موعد انطالق الرحالت.  كما   . والهدايا، والحلوى والتبغ  يحتوي المبت  عىل العديد من منافذ المأكوالت والمشر

ن .3 ي اإلنير
ان 
ّ
  عند جميع  (T5مبت  الركاب )يسمح  :ت المج

ن 
ّ
نت المجا ان الجزيرة االستفادة من خدمة اإلنت   البواباتلجميع مسافري طتر

 لمتابعة أعمالهم و تسهيل رحلتهم قدر اإلمكان. 
  مبت  ركاب الجزيرة لتسجيل بيان تمكن المسافرين من :الخدمة الذاتّية .4

ات الوصول، وطباعة بطاقة استخدام أجهزة الخدمة الذاتّية ف 
  قاعة تسجيل بيانات و صعود الطائرة، والحصول عىل بطاقة األمتعة بُمنته السهولة. 

ّ ف   
  الطابق األرض 

تتواجد هذه األجهزة ف 
 .   سكاي بريدج الذي يصل بير  موقف السّيارات والطابق األول من المبت 

 الوصول، وف 
  تتضمن وقف السيارات واستالم الحقائب العديد م من خالل :خيارات مواقف السيارات .5

كة للركاب والت    تقدمها الشر
ن الخيارات الت 

  
ة من خالل الحافالت المخصصة إىل مكتب الهجرة إلكمال إجراءات السفر وذلك مقابل مبلغ إضاف  وتسجيل الوصول والتوجه مباشر

 يتم دفعه بناء عىل الخدمات المقدمة. 
عتر توفتر كافة المعلومات لهم خدمات ميدانية لكل المسافرين ولضمان رحالت سلسة ومريحة والذي يقدم  :فريق خدمة العمالء .6

  حركة الحقائب داخل مبت  الركاب. 
 الالزمة عن الرحالت والمساعدة ف 

  ويقدم المساعدة يقع :مكتب تغيير الرحالت .7
  الطابق األرض 

  منطقة الوصول ف 
ان الجزيرة ف  الالزمة  مكتب تغيتر الرحالت الخاص بطتر

 للمسافرين الذين يقومون باالنتقال إىل طائرة أخرى. 
ة السفر عند الوصول .8   منطقة الوصول قبل مكتب الهجرة وذلك التمام عملية التسجيل والحصول عىل  :تأشير

ات ف  تقع مكاتب التأشتر
ة الدخول للمسافرين الحاملير  لجنسية  ة مبا 52تأشتر ة عند الوصول لدولة الكويت. دولة والذين يمكنهم الحصول عىل تأشتر  شر

كة نتيجة جائحة الكورونا   التطورات الخاصة بأنشطة الشر

 التطورات الخاصة بخدمات نقل الركاب الجوية

  مطار الكويت الدوىل  منذ  •
كتر  عىل تشغيل رحالت باتجاه واحد بسبب 2020مارس  13بعد قرار تعليق الرحالت ف 

كة بالت  ، قامت الشر
سافرين إىل دولة الكويت عدا رحالت اإلجالء القادمة، األمر الذي أدى إىل تسيتر رحالت مغادرة والعودة إىل مقر عدم سماح دخول الم

 من الركاب. 
ً
كة برحالت خالية تماما  الشر

  األول من أغسطس من عام  •
  أعلنت عنها حكو  2020ف 

مة مع بداية المرحلة األوىل من خطة استئناف العمل بمطار الكويت الدوىل الت 
للسفر ف  شبكة  ةدولة والت  شملت العديد من الوجهات األكتر حرك 34دولة الكويت، تم اإلعالن عن تعليق الرحالت القادمة من 

  ديسمتر 
  تمت إضافتها إىل القائمة ف 

  ذلك دول الهند وباكستان ومرص ولبنان ونيبال والمملكة المتحدة )الت 
ان الجزيرة بما ف  طتر

2020 .) 

كة • ها إىل الربط بير  المدن والوجهات خارج دولة الكويت مثل نقل الركاب من دكا إىل الرياض  حولت الشر ، أتركتر  و من كاتماندو إىل دنر 
ها.  ة من الركاب إىل و أو إىل الدوحة، وغتر يحة كبتر   عدم إمكانية دخول شر

ان الجزيرة التحديات المتمثلة ف  بــهذه الخطوة، تجنبت طتر
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ساعات من مركزها الرئيش بمطار الكويت الدوىل،  ةستتسيتر رحالت باتجاه واحد إىل وجهات تقع عىل بعد دولة الكويت. كما قامت ب
  زيارة بالدانهم. 

 
يحة المقيمير  الراغبير  ف   شبه القارة الهندية لخدمة شر

 
  ذلك الوجهات ذات الطلب المرتفع ف

 
 بما ف

 التطورات الخاصة بخدمات الشحن الجوي

ة استدعت األوضاع اال  • كة من مساندة عمليات مجموعة كبتر نت الشر
ّ
  مك

ستثنائية التأقلم الشيــــع وتوسيع خدمات الشحن الجوي الت 
كة    دولة الكويت. ووضعت الشر

 
  تأمير  الغذاء والمنتجات األساسية واألدوات األخرى ف

 
كات والمؤسسات المحلية ودعمها ف من الشر

ان من  15 طائراتها لخدمة هذا القطاع وبحمولة تصل لغاية   تقع عىل بعد ست ساعات طتر
طن لكل طائرة وذلك إىل الوجهات الت 

 الكويت. 

كة إيرباص لتشغيل هذا  •   الكويت وشر
 
  ف

ان المدن    الحصول عىل الشهادات الالزمة من اإلدارة العامة للطتر
 
ان الجزيرة ف ونجح فريق طتر

  تشغيل أ
 
كة ف ، لتبدأ الشر   غضون أسبوعير 

 
 . 2020وىل رحالت الشحن الجوي مع بداية شهر أبريل النوع من الرحالت ف

ان الجزيرة  التطورات الخاصة بخدمات مبن  طير

 عىل مبت  ركاب الجزيرة ) •
ً
(، إذ لم يكن بإمكان T5أثرت القيود المفروضة طوال العام عىل أداء مطار الكويت الدوىل  بشكل عام، وتحديدا

  السابق وتأثرت با
 
ان الجزيرة بالتنازل عن اإليجارات الركاب السفر بسهولة كما ف . وبناًء عىل ذلك، قامت طتر لتاىل  حركة السفر عتر المبت 

 لعدة أشهر متتالية.  T5المستحقة من مستأجري المحالت التجارية داخل مبت  

 اإليرادات من مواقف  •
ً
ابتداًء  Park & Flyكما انخفضت اإليرادات المتعلقة بالرسوم المفروضة عىل الركاب بشكل كبتر وتوقفت أيضا

وس كوفيد 2020مارس  13من    دولة الكويت.  19-وحت  نهاية العام، حيث تم تحويلها إىل أول مركز للفحص الشيــــع لفتر
 
 ف

كة للسنوات الخمسة القادمة  خطة الشر

كتر  عىل تعزيز هوامش الربــح فيما تواصل تنمية
  خطة مستقبلية ما بعد األزمة للت 

كة تبت  أسطولها وعملياتها التشغيلية. كما  قررت إدارة الشر
ستدعم هذه الخطة برنامج حصيف إلدارة التكاليف، وخطة لتوسيع شبكة الوجهات عتر زيادة عدد الرحالت إىل شبه القارة الهندية، ورابطة 

ق أفريقيا، باإلضافة إىل تطوير بنيتها التحتية وم ، ومناطق شر كة، مبت  الدول المستقلة، ودول مجلس التعاون الخليجر    مسقط رأس الشر
رافقها ف 

كة:  T5ركاب الجزيرة  كة لكل خدمة من خدمات الشر . وفيما يىل  بيان بالتوسعات المتوقعة للشر   مطار الكويت الدوىل 
 ف 

 خدمات نقل الركاب الجوية .1

ان الجزيرة إىل العودة إىل خطة نموها المدعومة بنموذج عمل يتمتع بأساسيات متينة وبنية ت لها إيرادات  يحققحتية شاملة ومبت  ركاب تتطلع طتر
م  T5منتظمة، إذ ُيعد مبت  الركاب  كة. وتعت    بعد أن أثبت قيمته وقدرته عىل دعم عمليات الشر

ً
كة خاصة  ال يتجزأ من نموذج أعمال الشر

ً
جزءا
ان الجزيرة توسيع أسطولها من    نهاية عام  13طتر

 69عم شبكة وجهات متنامية ستصل إىل لد 2025طائرة بحلول عام  30إىل  2020طائرة ف 
ان الجزيرة للعالن عن إطالق خطوط  5.4وجهة، تخدم ما يقرب من  ق األوسط وآسيا وأوروبا. حيث تخطط طتر   العام عتر الشر

مليون مسافر ف 
كة أربــع طائرات جديدة خالل ذات العام.  2021جديدة خالل عام   لتوسيع شبكة وجهاتها، كما ستتسلم الشر

ان الجزيرة أوىل رحالتها إىل وعىل    إطالق رحالت تجارية جديدة، حيث أطلقت طتر
كة نجحت ف  الرغم من القيود المفروضة حاليا إال أن الشر

  الثالث من أغسطس من عام 
كية، طرابزون، ف   كل يوم اثنير  وجمعة. وتبعها إطالق  2020الوجهة السياحية الت 

ً
وذلك بواقع رحلتير  أسبوعيا

  خط رحالت إىل
  نفس العام، وخط رحالت إىل العاصمة العمانية مسقط ف 

  األول من أكتوبر ف 
نوفمتر  2 مدينة دكا عاصمة دولة بنجالدش ف 

 
ً
  المملكة العربيةأيضا

ة محدودة إىل وجهات ف    تركيا و دنر  ولفت 
كة تسيتر رحالت تجارية مجدولة إىل وجهات ذات طلب عاىل  ف   . كما واصلت الشر

 السعودية. 

كة للخطة المستقبلية عىل بداية عمل المطارات حول العالم وتخفيف القيود عىل السفر حيث من المتوقع أن تعود وا ستندت تقديرات الشر
  من عام 

 من النصف الثان 
ً
 بدءا

ً
  هذا اإلطار، أعلن 2020وذلك إىل مستويات أعىل بكثتر من مستويات عام  2021حركة السفر تدريجيا

. وف 

من %50.6والذي سيعيد معدالت السفر إىل نسبة  2020عن عام  %50.4( عن توقعات بنمو الطلب بنسبة IATA للنقل الجوي )االتحاد الدوىل  
 . 2019مستويات عام 

 رحالت الشحن الجوي .2

  تشغيل الرحالت المخصصة بالكامل للشحن الجوي وذلك حت  بداية التخفيف من قيود السفر عىل
كة ف   أن تقوم ومن المتوقع أن تستمر الشر

كتر  عىل األنشطة ذات نسب الربــح المرتفعة. 
كة بالموازنة بير  أنشطة خدمات النقل الجوي للركاب ونشاط الشحن الجوي مع الت   الشر

ان الجزيرة  .3  مبن  ركاب طير

  مبت  الركاب الخاص بكبار الشخصيات 
كة بخدمة  الذى بدأ عملياته خالل العام (VIP)من المتوقع أن تستمر عمليات التطوير ف  وقامت الشر

كة بالعمل عىل مبادرة جديدة ان األخرى. كما بدأت الشر كات الطتر  العديد من الرحالت الخاصة والمسافرين عىل مي   رحالتها وكذلك رحالت شر
 تشغيىل  مساند و  . خاصة بالسوق الحّرة، تهدف إىل زيادة اإليرادات من هذا القطاع

من شأنه دعم العمليات  باإلضافة إىل استكمال عملية بناء مبت 
كة من تشغيل خدمات الضيافة عىل مي   طائرتها وعمليات الصيانة، وكذلك إيواء المعدات الخاصة بالعمليات األ رضية إىل حد كبتر عتر تمكير  الشر

ها من الخدمات.   وغتر

وس كوفيد عملية التطعيميساهم تسارع ومن المتوقع أن     19-ضد فتر
العالم، برفع القيود المفروضة عن مطار  الكويت وجميع أنحاء دولة ف 

ان ويرفع الطلب خالل موسم الصيف.  كات الطتر يد اإلقبال عىل عمليات شر ، األمر الذي ستر 
ً
 الكويت الدوىل  تدريجيا
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 إدارة المخاطر

كة والتصدي لها. والهدف األساس  إلرساء إدا   تواجه الشر
رة المخاطر هو مساعدة اإلدارة إدارة المخاطر ه  عملية تحديد وتقييم للمخاطر الت 

كة وذلك بتعظيم الفرص وتقليل إمكانية حدوث  سلبية وخسارة الموارد. تتم إدارة المخاطر المتأصلة  ثار آعىل تحقيق أهداف أداء وربحية الشر
كة بطريقة منظمة ومنهجية من خالل تطبيق سياسة إلدارة المخاطر،   أنشطة الشر

 
  يقوم بها كل من مجلس وتعد من األنشطة المستمرة، و  ف

الت 
  إدارة المخاطر عىل وضع مجموعة من الخطو 

 
. وتعتمد المنهجية المتبعة ف ات اإلدارة ولجنة المخاطر والتدقيق واإلدارة التنفيذية والموظفير 

  قد يكون لها تأثتر سلتر  عىل اتتضمن تحديد وتحليل وتقييم واإل 
كة المصدرةستجابة إىل ومتابعة مصادر الخطر واألحداث الت  األمر الذي  ،لشر

كة ويجنبها أي أحداث غتر متوقعة.   يحقق بنجاح أهداف الشر
 

اتيجية إدارة مخاطر سليمة توفر التوجيه لتطبيق إدارة المخاطر الفعالة عن طريق السياسات واإلجراءات يقوم  كة بإرساء إست  مجلس إدارة الشر
وسياسات وإجراءات إدارة مخاطر فعالة ومواكبة وأنظمة تنفيذ إطار عمل ة المخاطر بمسؤولي والتدابتر األخرى المناسبة، فيما تقوم لجنة إدارة

  تنفيذ وظيفة إدارة المخا
 
  يضعها مجلس اإلدارة، ويقوم مسؤول المخاطر بمهام مساعدة اإلدارة العليا ف

اتيجيات الت  طر مع األهداف واإلست 
كة سؤولير  عن إدارة المخاطر ذات الصلة بأقسام العمل الخاصة بهم حسب سياسات وإجراءات رؤساء وحدات العمل المعنيير  ميعد كما   . بالشر
كة.   الشر

 

 سياسة المخاطر:  •

 تتناول سياسة المخاطر المحاور الرئيسية التالية:  

 تحديد وإرساء المخاطر األساسية ذات الصلة بوظائف وعمليات األعمال المختلفة.  •

 خاطر المختلفة بوضوح. تفصيل نطاق مسؤولية إدارة فئات الم •

ا لذلك.  •
ً
 تحليل الخطر المحدد من حيث احتمال وقوعه وأثره ويجب تحديد أولويته وفق

ا مع  •
ً
  إدارة المخاطر متوافق

اتيجيةالتأكيد عىل أن يكون المنهج المطبق ف  إدارة المخاطر بناًء عىل طبيعة وفئة الخطر وحد التهاون  است 

 مع ذلك الخطر. 

 

 يلإدارة مخاطر التشغ

 : كز عمل إدارة مخاطر التشغيل حول تحقيق التاىل 
 يت 

ك •   إدارة تلك المخاطر.  ةالتعريف بإدراك الشر
كة ف    تنفيذ أنشطتها وأسلوب الشر

  تواجهها ف 
 للمخاطر الت 

كة.  •   بناًء عليها يتم وضع نظام إدارة المخاطر داخل الشر
كة والت   تحديد فلسفة مخاطر الشر

كة.  تقديم التوجيه والقيام بدور  •   إرساء وإدارة وحدة إدارة المخاطر بالشر
 الدليل للموظفير  ف 

 
 

 : ام فيما يىلي
ي الحرص عىل االلير 

 
 وتتلخص مهام إدارة المخاطر التشغيلية ف

 . االمتثال للقوانير  واللوائح •

ار بالسمعة والعواقب ذات الصلة •  . تجنب اإلرص 

 . التدفق الفعال للمعلومات ونظام اإلبالغ الموثوق به •

 . األصولحماية  •

 . منع االحتيال والغش والكشف عنه •

 . االستعداد إلدارة األحداث ذات التأثتر السلتر   •

 ممارسات الحوكمة السليمة.  •
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 قواعد الحوكمة 

ان الجزيرة ش.م.ك.ع مع متطلبات الكتاب الخامس عشر من الالئحة  كة طتر كات المتبعة من قبل شر تتوافق القواعد األساسية لحوكمة الشر

 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية، وفيما يىل  ملخص لتلك القواعد:  2010لسنة  7نفيذية المعدلة للقانون رقم الت

 القاعدة األول : بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة

 تشكيل مجلس اإلدارة -1

كة تم تشكيل مجلس إدارة ان الجزيرة ش.م.ك.ع بتاريــــخ  شر كة 2020 نوفمتر  10طتر  ،بشكل متوازن ومتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشر

   انتخابهمحيث يتكون المجلس من ثمانية أعضاء تم 
 
  الجمعية العامة المنعقدة ف

 
كة  ويعتتر  . 2020نوفمتر  10ف أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشر

 عدد ) ،من األعضاء غتر التنفيذين
ً
  تساهم ( أعضاء مستقلير  وجميعهم 2ويضم المجلس أيضا

ات والمهارات المتخصصة والت    الختر
 
لديهم تنوع ف

  اتخاذ القرارات. 
 
  تعزيز الكفاءات ف

 
 ف

اتيجيتها العامة لتحقيق تطلعات المساهمير   استنباطيقوم مجلس اإلدارة عىل و 
كة ورسالتها وأهدافها واست  كما يقوم المجلس بالعمل   . رؤية الشر

كة،عىل تجنب تعارض المصالح وعىل أن تكون   لصالح الشر
ً
وقام المجلس بتشكيل عدة لجان منبثقة عنه لمتابعة تطبيق أفضل  األولوية دائما

الممارسات وقد وضح دليل الحوكمة تشكيل ومهام وصالحيات ومسؤوليات تلك اللجان وآلية عملها وكذلك تقييم اللجان واإلدارة التنفيذية 

كةومجلس اإلدارة وتحديد حقوق المساهمير  ووضع مواث كما وضع مجلس اإلدارة   . يق العمل األخالقية والسياسات التنظيمية الخاصة بالشر

  تحدد صالحيات كل من "اإلدارة التنفيذية، اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ومج
لس منظومة الصالحيات المالية واإلدارية والتشغيلية الت 

كات وتعليمات هيئة أسواق المال. تم تشكيل مجلس اإلدارة مع مراعاة أحكام قانو  اإلدارة".   ون الشر

 القاعدة الثانية : التحديد السليم للمهام والمسؤوليات 

كة  لعقد التأسيس والنظام األساس  للشر
ً
كة والقيام بجميع  ،وفقا كة جميع السلطات والصالحيات الالزمة إلدارة الشر يتوىل مجلس إدارة الشر

 
ً
كة وفقا   تقتضيها إدارة الشر

كة مسئوليات مجلس اإلدارة والمهام المنوطة باللجان و   ألغراضها. األعمال الت    الشر
يتضمن اإلطار العام للحوكمة ف 

. وتهدف  ،المنبثقة وكذلك اإلدارة التنفيذية  جميعها إىل حماية حقوق المساهمير 

 

 مهام ومسئوليات مجلس اإلدارة: 

اتيجياتاألهداف  اعتماد  .1  . كةوالخطط والسياسات الهامة للشر  واالست 

انيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.  .2  إقرار المتر 

كة، وتملك األصول والترصف بها.  .3 اف عىل النفقات الرأسمالية الرئيسية للشر  اإلشر

ام .4   تضمن إحت 
كة بالسياسات واإلجراءات الت  ام الشر  ل بها. ألنظمة واللوائح الداخلية المعمو ا التأكد من مدى إلت  

 ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية المعمول بها.  .5

كة اإلطالع بشكل مستمر ودوري عىل أوجه أنشطتها المختلفة والتطورات الجوهرية.  .6 تيح لمساهم  الشر
ُ
 إرساء قنوات اتصال فاعلة ت

اف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة. وضع نظام للحوكمة واإل  .7  شر

ات األداء الموضوعية  .8  .((KPIsمتابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذبة وفق مؤشر

تسمية األعضاء تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يوضح مدة اللجنة وصالحيتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها، و  .9
 .  وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم وتقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها الرئيسيير 

كة يتسم بالشفافية والوضوح بما يتيح عملية إتخاذ القرارات وتحقيق مبادئ الحوكمة،  .10 التأكد من أن السياسات واللوائح المعتمدة للشر
  السلطات والصالحيات بير  كل من

 . مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والفصل ف 

  يتم تفويضها للدارة التنفيذية .11
 . تحديد الصالحيات الت 

اف عىل أداء أعضاء اإلدارة التنفيذية والتأكد من قيامهم بأداء كافة مهامهم .12  . الرقابة واإلشر

 من أعضاء اإلدارة التنفيذية .13
ً
 .تعيير  أو عزل أيا

 المصالح من أجل حفظ حقوقهم.  وضع سياسة وآلية تنظم العالقة مع أصحاب .14

 وضع آلية لتنظيم التعامالت مع األطراف ذات العالقة وذلك للحد من تضارب المصالح.  .15

كة .16   الشر
  . التأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها ف 

17.  .   الحسابات المستقلير 
 التوصية بتعيير  مدقق 

كة. الموافقة عىل قواعد سلوك وأخال .18   الشر
 قيات العمل وسياسات وإجراءات العمل ف 
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 مهام ومسئوليات اإلدارة التنفيذية: 

كة أنشطة مزاولة تتم   العالقات توازن تحقيق بهدف الرئيس التنفيذي وتوجيه رقابة تحت وذلك التنفيذية اإلدارة قبل من الشر
 
كة بير   ف  الشر

كة أغراض نضم العمل من والتأكد وعمالئها، ومستثمريــها وموظفيها  سياسة مع يتوافق بما أهدافها لتلبية بشكل مناسب مواردها وتكريس الشر

اتيجية كة.  واست   الشر

كة. إن المسؤوليات وأعمال وأنشطة ممارسات عن اإلدارة مجلس لة أمامو مسؤ  التنفيذية اإلدارةوتعتتر   للدارة التنفيذية األساسية والواجبات الشر

كةأهداف ا ه  تحقيق عام بشكل اف لشر كة والمشاركة ألنشطة اليومية العمليات عىل واإلشر اتيجر   بالتخطيط الشر انيات وإعداد االست   المتر 

  تمكنهم من القيام بالمهام  المالية والتقارير
ة الت  ة العملية والقدرات الممتر  كة لديهم المؤهالت والختر ها. إن أعضاء اإلدارة التنفيذية للشر وغتر

 توافق مع إطار الحوكمة. الموكلة إليهم بما ي

 

 اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة

  
 
اف يتعلق فيما اإلدارة مجلس به يقوم الذي الدور إطار ف اتيجر   والتخطيط باإلشر كة، والضوابط الرقابية المخاطر وإدارة والحوكمة االست   للشر

غرض تمكير  المجلس من تأدية مهامه بشكل فعال. حيث تم تشكيل وفعالية ول بكفاءة بأعمالها المجلس للقيام عن المنبثقة اللجان تشكيل تم

 للوائح الداخلية وقواعد الحوكمة وقرارات المجلس الت  حددت رئيس كل لجنة وأعضائها ومدتها. 
ً
وفيما يىل نبذة مخترصة عن  هذه اللجان وفقا

 كل لجنة من اللجان المتخصصة: 

 

: لجنة التدقيق
ً
 أوال

 أعضاء لجنة التدقيق 

 تصنيف العضو بمجلس اإلدارة  عضو الصفة  سم اال 

  يونس
  محمد شوف 

 غتر تنفيذي رئيس اللجنة هان 

 غتر تنفيذي عضو مرزوق جاسم مرزوق بودى

 مستقل عضو يان مهدى باف  

 

: لجنة المخاطر
ً
 ثانيا

 أعضاء لجنة المخاطر 

 تصنيف العضو بمجلس اإلدارة  صفة العضو االسم 

  يونس
  محمد شوف 

 غتر تنفيذي رئيس اللجنة هان 

 غتر تنفيذي عضو  مرزوق جاسم مرزوق بودى

 مستقل عضو يان مهدى باف  

 

شيحات و المكافآت : لجنة الير
ً
 ثالثا

شيحات والمكافآت  أعضاء لجنة الت 

 تصنيف العضو بمجلس اإلدارة  صفة العضو االسم 

 غتر تنفيذي رئيس اللجنة أحمد عبدهللا

 غتر تنفيذي عضو  دىمرزوق جاسم مرزوق بو 

  يونس
  محمد شوف 

 غتر تنفيذي عضو  هان 

 مستقل عضو يان مهدى باف  

 

ي الوق  ت 
 
ي تتيح ألعض               اء مجلس اإلدارة الحص             ول عىل المعلوم  ات والبي  ان  ات  ش             ك  ل دقيق وف

موجز عن كيفي  ة تطبيق المتطلب  ات النر

 المناسب: 

 
ً
كة إدارة مجلس من حرصا    بشكل دقيق المطلوبة والبيانات ماتالمعلو  كافة توفتر  ضمان عىل الشر

آليات ومنظومة  اعتماد تم المناسب الوقت وف 

كة الخاصة التقارير عمل يكون عىل رأسها أمير  ش مجلس اإلدارة تضمن سالمة ونزاهة  واالعتماد والمراجعة مسؤوليات اإلعداد يحدد بما بالشر

 عىل خلق والحفظ،
ً
  تعمل أيضا

ة قنوات إتصال والت  المجلس تسهل تسليم وتوزيــــع المعلومات  وأعضاء اإلدارة مجلس ش أمير   ير  ب مباشر

 . كة والموظفير  المختصير    الشر
كة بمن فيهم المساهمير  ومختلف اإلدارات ف    الشر

 والتنسيق بير  أعضاء المجلس وأصحاب المصالح اآلخرين ف 
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  الوقت المناسب لجميع أعضاء مجلس اإلدارة لتمكينهم من القيام كما تقوم اإلدارة التنفيذية بتوفتر المعلومات والبيانات بشكل كامل ود
 
قيق وف

ويحرص مجلس اإلدارة عىل أن كافة التقارير يتم إعدادها عىل قدر كبتر من الجودة والدقة، و تقوم اإلدارة  بواجباتاهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية. 

  ا
 
 لوقت المناسب وذلك لتسهيل عملية اتخاذ القرارات. التنفيذية بتقديم هذه التقارير إىل أعضاء مجلس اإلدارة ف

 القاعدة الثالثة : إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

ام بسيا افية المتعلقة بفاعلية ونزاهة وااللت     أداء مسئولياته اإلشر
 
كة ف   مساعدة مجلس إدارة الشر

 
شيحات والمكافآت ف سات تقوم لجنة الت 

كة ومراجعة معايتر االختيار وإجراءات التعيير  ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والموافق شيحات والمكافآت لدى الشر ة عليها وإجراءات الت 

كة.  اتيجية للشر شيحات والمكافآت ككل تناسب األهداف اإلست   والتأكد من أن سياسة ومنهجية الت 

شيحات وتحديد مدتها من تاريــــخ انتخاب مجلس اإلدارة وحت  قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة الم ة عضوية مجلس اإلدارة انتهاءكافآت والت   ،فت 

  المادة رقم 
 
 لقواعد الحوكمة المنصوص عليها ف

ً
كات.  1-4وتطبيقا  من كتاب حوكمة الشر

 القاعدة الرابعة : ضمان نزاهة التقارير المالية

كة عىل نزاهة وسالمة التقار  ير المالية، لذا أقر أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بدقة وسالمة ونزاهة البيانات المالية وأنه تم تحرص الشر

كة من بيانات ونتائج تشغيلية و تم إعدادها وفق المعايتر المحاسبي ة عرضها بصورة سليمة وعادلة وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشر

 ة أسواق المال. الدولية المعتمدة من قبل هيئ

افية الخاصة بعملية إعداد التقارير المالية ونظام الرقابة الد   أداء مسئولياته اإلشر
 
اخلية وإجراءات كما تقوم لجنة التدقيق بمساعدة مجلس اإلدارة ف

،  وأداء مسئوليات مجلس اإلدارة  
ام بالقوانير  واألنظمة وقواعد السلوك المهت   

كة الخاصة بمراقبة االلت  افية المتعلقة بمسائل المخاطر  الشر اإلشر

كة ورفع    مجلس إىل بذلك الخاصة التوصيات الحالية والمستجدة المصاحبة ألنشطة الشر
اإلدارة، مع تحديد مدى تطبيق قواعد الحوكمة الت 

كة ويعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة النظام الذي يح   .م  حقوقهمتكفل توافق كل من أهداف المساهمير  وأهداف إدارة الشر

 

 
ً
استقاللية  من بالتأكد المجلس عن التدقيق المنبثقة لجنة قامت، المحتملة المصالح تعارض حاالت  من الحد عىل اإلدارة مجلس من وحرصا

، الحسابات مراقب وحيادية  دارةلمجلس اإل  التوصية تقديم لها يتست   حت   وذلك استقالليته، لتقييم واألسس المعايتر  طريق وضع عن الخارجر 

ه أو الحسابات مراقب تعيير   أو إعادة بتعيير     .تغيتر

 : دارة المخاطر والرقابة الداخليةالقاعدة الخامسة : وضع نظم سليمة إل 

كة    تتعرض لها الشر
كة بوضع األنظمة واإلجراءات الفعالة إلدارة المخاطر ك  تتمكن من قياس ومتابعة كافة أنواع المخاطر الت 

بهدف قامت الشر

كة وموظفي تحديد  كة إلدارة الشر كة ه  المسؤولية المشت    الشر
كة. إن إدارة المخاطر ف    تواجه الشر

ها. وتقييم وقياس وإدارة المخاطر الرئيسية الت 

المخاطر  ةتقوم إدارة المخاطر بالعمل عىل والتأكد من توعية الموظفير  عن أهمية إدارة المخاطر وتنفيذ المهام بما يتماسر مع اإلطار العام إلدار 

كة.    تواجه الشر
 كما يقوم مسئول المخاطر قياس ومتابعة والحد من كافة أنواع المخاطر الت 

بتحديد  كما تقوم لجنة المخاطر بتوفتر الموارد الكافية واألنظمة المناسبة إىل قسم إدارة المخاطر، وتعمل عىل تقييم األنظمة واآلليات الخاصة

  قد ت
  هذا الشأنومراقبة مختلف المخاطر الت 

كة وذلك لتحديد نقاط الضعف ف   لقواعد الحوكمة  .تعرض لها الشر
ً
تم تشكيل اللجنة وفقا

  المادة رقم 
كات.  4-6المنصوص عليها ف   من كتاب حوكمة الشر

 

  اإلدارة مجلس ويسىع
ً
كة، لحماية عمليات الالزمة الداخلية الرقابة نظم وفعالية كفاية من للتحقق جاهدا ام بتلك من تحققال وكذلك الشر  اإللت  

كة الالزمة الحماية لتوفتر  الداخلية وسيلة الرقابة جعل إىل باإلضافة النظم، حرصت  خارجية وقد أو داخلية كانت سواء مخاطر أية تجاه للشر

كة كة وتعمل بكفاءة وفاعلية وذلك للحفاظ ع أنشطة جميع تغط   داخلية ورقابة ضبط أنظمة لديها يكون أن عىل الشر كة الشر ىل سالمة الشر

كة بت كة بتطبيق مبادئ الضبط الداخىل  لعملية الرقابة المزدوجة، كما قامت الشر
كليف مكتب المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها. كما قامت الشر

  هذا الشأن )تقرير الرقابة الداخلية(
ليتم تقديمه إىل هيئة أسواق  تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير ف 

كة بتكليف مكتب تدقيق آخر بمراجعة وتقييم أداء إدارة وحدة التدقيق الداخىل  وذلك بشكل دوري كل    الوقت المحدد. وقامت الشر
 3المال ف 

 سنوات، ويتم موافاة لجنة التدقيق وكذلك مجلس اإلدارة بنسخة من هذا التقرير. 

ي والقيم األخالقية القاعدة السادسة : تعزيز السلوك
 المهن 

كة، وتعتتر    الشر
سيخ المفاهيم والقيم األخالقية ف  اهة وضع مجلس اإلدارة معايتر لت  ام والمساءلة والتمتر   الت    األساسية المبادئ من واإلحت 

   الراسخة
كة قامت العمل، حيث ميثاق ف    المهني والسلوكيات الممارسات أفضل عىل عمل يشتمل ميثاق باعتماد الشر

 حرصا المجال هذا ة ف 

كة مصلحة تحقيق عىل منها  الفرصة إلتاحة باإلضافة فقط، محددة مجموعة مصلحة وليس اآلخرين المصالح وأصحاب والمساهمير   الشر

كة أهداف لتحقيق التنفيذية والموظفير   واإلدارة اإلدارة ألعضاء مجلس   .وجه أكمل عىل الشر



 

 كتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.اشرة ن                           28

كة إجراءات وآليات بشأن الحد  من حاالت تعارض المصالح حيث يحرص أعضاء مجلس اإلدارة عىل مصلحة المساهمير  وتجنب  وتتبع الشر

كة. و تهدف هذه اآلليات إىل منع تعا  الشر
 
رض تعارض المصالح سواء ماىل أو غتر ماىل بير  مصالحهم الشخصية والقيام بالمهام الموكلة لهم ف

  تحقيق مصالح
 
  التعامل مع األطراف  المصالح واستخدام المعلومات الداخلية ف

 
اهة ف كة بالت   ام الشر شخصية كما تعتتر هذه اآلليات جزء من إلت  

كة حرصت ذات الصلة. وقد    واإلجراءات السياسات من حزمة إعداد عىل الشر
كة وموارد ستغالل أصولإ عدم تكفل الت   مصالح لتحقيق الشر

  شخصية. 

ي 
 
  الوقت المناسب القاعدة السابعة : اإلفصاح والشفافية  شكل دقيق وف

كة تتبع . المعلومات الداخليةاستغالل و تهدف إىل تحقيق العدالة والشفافية و منع تعارض المصالح  والشفافية للفصاح وإجراءات سياسات الشر

كة عن المعلومات الجوهرية تغط  المال سواقهيئة أ اىل عنها اإلفصاح الواجب كافة البيانات كما تهدف إىل تنظيم إجراءات إفصاح الشر

كة. ويوفر أصحاب األخرى واألطراف    الموقع المصالح بالشر
ون  كة االلكت  أيضا الت  يحتاج  عنها والمفصح والدقيقة كافة المعلومات الكاملة للشر

كة وكذلك مع المتعاملير   إليها جميع   .المساهمير   الشر

كة بسجل خاص بإفصاحات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية و  لمتطلبات هيئة تحتفظ الشر
ً
تحت مسئولية أمير  ش مجلس اإلدارة، وذلك وفقا

  المادة رقم 
 
 ، و يتم تحديث هذا السجل بشكل دوري. 6-8أسواق المال وقواعد الحوكمة المنصوص عليها ف

 
ً
كة من وحرصا ام عىل الشر ، أنشأت الحاليير   للمستثمرين المعلومات كافة بتوفتر  االلت   كة والمحتملير   المستثمرين، وه   شؤون ظيمتن وحدة الشر

ها لمساهم   الواجب الرئيسية البيانات إتاحة عن مسؤولة وحدة وه   باالستقاللية، تتمتع وحدة كة توفتر المحتملير   والمستثمرين الحاليير   الشر

كة، وموقع بورصة الكويت ومؤتمر    للشر
ون  /  االتصالمن خالل وسائل اإلفصاح المتعارف عليها، مثل الموقع اإللكت  الربــع السنوي مع المحلليير 

 المستثمرين. 

ك  لقانون حوكمة الشر
ً
  عمليات اإلفصاح، ووفقا

كة ببنية أساسية متطورة لتكنولوجيا المعلومات وتعتمد عليها بشكل كبتر ف  ات كما تتمتع الشر

  يتم عرض ك 8-8المادة رقم 
ون  كات عىل موقعها اإللكت  كة بإنشاء قسم مخصص لحوكمة الشر   قامت الشر

افة المعلومات والبيانات الحديثة الت 

كة.   تساعد المستثمرين الحاليير  والمحتملير  عىل ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشر

ام حقوق المساهمير    القاعدة الثامنة : إحير

   المتطلبات أهم من المساهمير   حقوق ضمان يعد
كات وكذلك حوكمة قواعد عليها نصت الت  كات، قانون الشر   الشر

ً
كة من وسعيا ام الشر  لللت  

   الشفافية معايتر  أعىل بتوفتر 
، المحتملة أو الحالية المعامالت جميع والمساواة ف  كة قامت للمساهمير   وحماية تضمن تحديد قواعد بإعداد الشر

كة األساس   النظام مع يتوافق بما المساهمير   حقوق كما تتضمن الضوابط   الالزمة.  والضوابط واإلجراءات الداخلية وسياساتها ولوائحها للشر

كة بضمان قيام جميع المساهمير    . الرقابية واألسس المتبعة لحماية حقوق األطراف أصحاب المصالح، وبصفة خاصة المساهمير   م الشر كما تلت  

 :  بممارسة حقوقهم بما يحقق العدالة والمساواة ومن هذه الحقوق ما يىل 

كة.  •   سجالت الشر
 قيد قيمة الملكية المساهم بها ف 

  األسهم من تسجيل للملكية ونقلها و/أو تحويلها. ال •
 ترصف ف 

  توزيعات األرباح.  •
 الحصول عىل النصيب المقرر ف 

اتيجيتها التشغيلية واالستثمارية بشكل منتظم.  • كة واست   الحصول عىل البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشر

  اجتماعات الجمعية العامة للمساهمير  والتصويت عىل •
 قراراتها.  المشاركة ف 

 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.  •

كة يقيد به أسماء المساهمير  وجنسياتهم  كة الكويتية للمقاصة وذلك بغرض حفظ سجل مساهم الشر كة بتوقيع اتفاقية مع الشر وقامت الشر

   التأشتر  وموطنهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم، ويتم
ات بأي السجل هذا ف    سجلة فيهالم البيانات عىل تطرأ تغتر

ً
كة تتلقاه لما وفقا  الشر

كة من يطلب أن شأن ذي ولكل للمقاصة، الكويتية السجل، ويتم تحديث هذا السجل من خالل  هذا من ببيانات للمقاصة تزويده الكويتية الشر

كة الكويتية للمقاصة.   التنسيق والمتابعة الدورية مع الشر
 

   المساهمير   وة من مجلس اإلدارة، وألهمية حضوروتنعقد الجمعية العامة للمساهمير  بناًء عىل دع
 آلية إعداد تم الجمعية العامة، اجتماعات ف 

   والمشاركة التصويت
  ويعد القرارات عىل التصويت االجتماعات هذه خالل يحق للمساهمير   يبير  أنه بما العامة الجمعية اجتماعات ف 

ً
 حقا

ام وقواعد وعقد التأسيس األساس   النظام ضمن عليه منصوص هو كما اتهم،مستوي اختالف إىل النظر المساهمير  دون لكافة أصيال  حقوق أحت 

، ويحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة بدون أي رسوم عن طريق األصالة أو النيابة والتصويت عىل قرارات الجمعية  المشاركة و المساهمير 

   الفعالة
كة أن كما  .األعمال جدول عىل درجةالموضوعات الم ومناقشة العامة الجمعية اجتماعات ف   حق للمساهمير   تتيح أن عىل حرصت الشر

   الواردة البيانات االطالع عىل جدول األعمال وكذلك تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية وكافة
 الخاص السجل ف 

كةاإلدارة التنفيذية من خالل  وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء بإفصاحات ون  للشر  .الموقع اإللكت 
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 القاعدة التاسعة : إدراك دور أصحاب المصالح

كة بإعداد قامت ام ضمان بهدف السياسة هذه تصميم وتم المصالح أصحاب حماية سياسة الشر   المصالح أصحاب وحماية حقوق احت 
ً
وفقا

  دولة الكويت مثل قانون العمل وقانون ا
 
كات والئحته التنفيذيةللقوانير  ذات العالقة المعمول بها ف مة بير   ،لشر وذلك باإلضافة إىل العقود المتر

  االعتبار أن ال 
 
كة تجاه أصحاب المصالح، وذلك للحد من تضارب المصالح المحتمل مع األخذ ف الطرفير  وأية تعهدات إضافية تقوم بها الشر

  العقود والصفق
 
ة من خالل تعامله ف كة االعتيادية. كمايحصل أي من أصحاب المصالح عىل أي متر    نشاطات الشر

 
  تدخل ف

كة قامت ات الت   الشر

 تم الذين تحديد األطراف وتم الجيد الماىل   أدائها خالل الوظيفية من واالستدامة االستقرار وتوفتر  المصالح أصحاب جميع حقوق بحماية

كة مصالح أصحاب بمثابة اعتبارهم   الشر
 
  هذه الحقوق.  حماية كيفية حول التوجيهية دئالمبا وضع وتم السياسة المعدة، خالل من ف

ً
 وحرصا

   المصالح تحديد أصحاب تم المصالح، أصحاب حقوق لحماية مسؤليته عىل تحقيق اإلدارة مجلس من
 
كة ف :  الشر  -كالتاىل 

 :   القانون عليه منصوص هو كما المساهمير   حقوق حماية سياسة وضع تم المساهمير 
 
 إطار من وكجزء الصلة ذات والتعليمات ف

كة، الخاص الحوكمة عمل حول  نظرهم وجهات عىل للتعرف المساهمير   مع الفعال التواصل إىل هذا باإلضافة بالشر

   مختلف األمور
كة من خالل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين تخص الت   .الشر

م  الرقابية:  الجهات كة تلت    والصناعة وأي التجارة ووزارة المال أسواق هيئة عن الصادرة والتعليمات التنفيذية واللوائح بالقوانير   الشر

 أثناء الصلة ذات الرقابية كافة الجهات مع التام التعاون عىل بشكل مستمر تحرص كما صلة؛ ذات أخرى رقابية جهات

  يطلبها واألدوات والسجالت الدفاتر وتقديم والبيانات، المعلومات وكذلك تقديم عمليات المتابعة
 ممثىل   الت 

 .الصلة ذات ابيةالرق الجهات

كة تتوىل العمالء:  احات العمالء متابعة عىل الدائم إىل حرصها باإلضافة لعمالئها، الخدمات أفضل توفتر  مهمة الشر  اقت 

لتسهل عىل  الحديثة االتصال وسائل خالل من العمالء مع التواصل جانب تحسير   إىل هذا بهم؛ الخاصة والشكاوى

   يستر  شكلب الدعم عىل فرصة الحصول العمالء
 وقت.  أي وف 

 : كة تحرص الموظفير  كة، كافة مهارات وتطوير الوطنية العمالة توظيف عىل الشر   الشر
كة تركتر   وينصب موظق   توفتر  عىل الشر

   التطور فرص
امج وتقديم المهت   العمالة أفضل وتدريب تعيير   إىل التوظيف جهود وتوجيه التدريبية الالزمة التر

 .الوطنية

ة  األداء: تعزيز وتحسير   القاعدة العاشر

  تعز 
يز أداء إن التدريب والتأهيل المستمر ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من األركان األساسية لقواعد الحوكمة ويساهم بشكل كبتر ف 

كة  كة وبناًء عليه قامت الشر يذية وذلك بوضع برامج تدريبية تضمن بالجوانب التدريبية لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنف باالهتمامالشر

امات القانونية والرقابي كة وااللت   اتيجيتها والجوانب المالية والتشغيلية لكافة أنشطة الشر كة واست   ة. تمتعهم بفهم مناسب لستر عمل الشر

كة وقامت  وضع مجموعة خالل من وذلك دوري، التنفيذية بشكل واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء من عضو كل أداء لتقييم وآليات نظم بوضع الشر

ات من اتيجية تحقيق األهداف بمدى ترتبط األداء قياس مؤشر كة االست   لذلك يتم إجراءات الرقابة نظم وكفاية للشر
ُ
   التقييم الداخلية ووفقا

 الذان 

 مة. الالز  والتدريب التطوير جوانب المجلس وكذلك أعمال لتطوير خطة وتحديد ولجانه اإلدارة مجلس ألعضاء

 عىل مجلس ويعمل
ً
كة داخل القيم خلق اإلدارة دائما  ميثاق اإلدارة مجلس اعتمد وعليه، والمتوسط والطويل، القصتر  المدى عىل وذلك الشر

ام الممارسات التباع تلك وسائل وجود يؤكد عىل والذي العمل سلوكيات إىل  المجلس سىع كما . المؤسسية والقيم المهنية معايتر  بأعىل وااللت  

ام مدى ربط    أداء تقييم معدالت  مع المؤسسية بالقيم االلت  
كة موظق  اتيجية أهداف لضمان تحقيق وذلك الشر كة الخاصة االست   .بالشر

كير  عىل أهمية المسؤولية اإلجتماعية
 القاعدة الحادية عشر : الير

كة باعتماد قامت كة أهداف تحقيق تكفل سياسة الشر ك وتعتتر  المجتمع، وأهداف الشر مة ةشر ان الجزيرة ملت   اتيجية قيمها بمواءمة طتر  واست 

   واالقتصادية، االجتماعية االحتياجات مع أعمالها
كة حير  تقدم ف   عىل االجتماعية والفوائد األعمال فوائد لتحقيق الدعم الالزم للمجتمع الشر

كة وضعت وقد .المدى الطويل  المسؤولياتو اتجاه المجتمع،  المسؤوليات ومنها االجتماعية للمسؤولية الفعال العمل إطار مرتكزات الشر

كة تعمل كما  .الموظفير   تطويرو  أصحاب المصالح، مشاركةو  المختلفة، المجتمع فئات اتجاه مسؤولياتو  البيئية،  الوىع   زيادة درجة عىل الشر

يكفل  ما ووجود االجتماعية المسؤولية برامج بأهمية الموظفير   وإدراك معرفة من التأكد عن طريق وذلك الموظفير   عند االجتماعية بالمسؤولية

كة لدى العاملير   إلمام    االجتماعية المسؤولية بأهداف الشر
كة تنفذها الت    االرتقاء يساهم بما وبشكل مستمر الشر

كة، كذلك  أداء بمستوى ف  الشر

كة عىل تطوير الظروف المعيشية واإلجتماعية واالقتصادية للمجتمع.   تعمل الشر
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كة إدارة  الشر

 مجلس اإلدارة 

كة تم تشكيل مجلس إدارة ان الجزيرة ش.م.ك.ع بتاريــــخ  شر كة حيث  2020نوفمتر  10طتر بشكل متوازن ومتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشر
   انتخابهميتكون المجلس من ثمانية أعضاء تم 

 
  الجمعية العامة المنعقدة ف

 
كة من إن أغلبية أعضاء مجلس إدارة ا . 2020نوفمتر  10ف لشر

 عدد ) التنفيذيير  األعضاء غتر 
ً
  تساهم 2ويضم المجلس أيضا

ات والمهارات المتخصصة والت    الختر
 
( أعضاء مستقلير  وجميعهم لديهم تنوع ف

  اتخاذ القرارات. 
 
  تعزيز الكفاءات ف

 
ة وعدد  ف كة ونسبة المساهمة المباشر    األسهمفيما يىل  أسماء أعضاء مجلس إدارة الشر

 
رأس مال  المملوكة ف

  
 
كة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة كما ف  : 2020ديسمتر  31الشر

 مالحظات تصنيف العضو المنصب االسم
عدد االسهم 
 المملوكة 

نسبة 
 المساهمة 

مروان مرزوق جاسم 
 بودي

 %0.472 *943,539 منتخب غتر تنفيذى رئيس مجلس اإلدارة

محمد جاسم محمد 
 الموس

 غتر تنفيذى ةنائب رئيس مجلس اإلدار 
كة أنظمة   عن شر

ً
ممثال

 تكنولوجيا السفر ذ.م.م
90,908** 0.045% 

مرزوق جاسم مرزوق 
 بودى

 غتر تنفيذى عضو مجلس اإلدارة
كة بودى   عن شر

ً
ممثال

 لالعتماد العقارية ذ.م.م
2,808,084 1.404% 

 غتر تنفيذى عضو مجلس اإلدارة أحمد عبدهللا
كة السهم  ممثال عن شر

 قارية ذ.م.مالذهتر  الع
90,909 0.045% 

 يونس
 غتر تنفيذى عضو مجلس اإلدارة هان  محمد شوف 

كة السهم  ممثال عن شر
  العقارية ذ.م.م

 الفىص 
47,619 0.024% 

 غتر تنفيذى عضو مجلس اإلدارة ديرموت أدورد مانيون
كة البوادى   عن شر

ً
ممثال

 العالمية العقارية ذ.م.م
18,262,638 9.131% 

 مستقل عضو مجلس اإلدارة ف  يان مهدى با
 منتخب / 

 مستقل 
- - 

تراند فيليب جرابوسىك  مستقل عضو مجلس اإلدارة بتر
 منتخب / 
 مستقل

- - 

 

ة عن طريق  ة بخالف الملكية الغتر مباشر  المجموعة المسيطرة. *تمثل ملكيتة المباشر

كة أنظمة تكنولوجيا السفر ذ.م.م بخالف الملكية غتر  ة ال**تمثل ملكية شر   المفصح عنهاعن طريق بورصة الكويت. مباشر

ة الذاتية لكل من أعضاء مجلس اإلدارة:   وفيما يىل  نبذة موجزة عن الستر

 مروان مرزوق جاسم بودي •

 رئيس مجلس اإلدارة 

 2020نوفمتر  10تاريــــخ االنتخاب: 

كة كما  مرزوق جاسم بوديمروان يشغل السيد  يك إدا أنهمنصب رئيس مجلس إدارة الشر ان الجزيرةالمجموعة المؤسسة  رى ف  شر كة طتر  لشر

كات المساهمة العامة والمقفلة.   شغل و  وللعديد من الشر
ً
كة مجموعة النقل والتخزين سابقا كات منها شر منصب رئيس مجلس اإلدارة لعدة شر

ة ف  الق ة واسعة وإدارة متمتر  كة أسمنت الهالل ش.م.ك.ع. كما يتمتع السيد مروان بختر طاع الماىل والتجارى عىل المستوى المحىل ش.م.ك.ع وشر

.  30واإلقليم تمتد ألكتر من 
ً
 عاما

 

 محمد جاسم محمد الموىس •

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 2020نوفمتر  10تاريــــخ االنتخاب: 

كة. كما  نائب الموس منصب جاسم محمد  يشغل السيد محمد  كة الرئيس مجلس إدارة الشر كات منها شر   عدة شر
صناعات شغل مناصب ف 

كة.  يك اإلداري للشر كة جامسون وأصبح نائب الرئيس والشر   تأسيس شر
كة المعادن، كما شارك ف   الوطنية وشر

ول ف  جامعة عىل  حاصـــــــل الموسجاســـــــم محمد محمد الســـــــيد  درجة اإلجازة الجامعية ف  هندســـــــة صـــــــناعية ونظم إدارية بكلية الهندســـــــة والبت 

 . الكويت
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 مرزوق جاسم مرزوق بودى  •

 غتر تنفيذىضو ع

شيحات والمكافآت لجنة التدقيق ولجنة المخاطر  عضو   ولجنة الت 

 2020نوفمتر  10تاريــــخ االنتخاب: 

كة. كما يشغل  عضو بودي منصب  مرزوقيشغل السيد   مجلس إدارة الشر
ً
 كال

 
كات مساهمة أخرى منها رئيس مجلس اإلدارة ف  شر

 
عدة مناصب ف

كة ا كة سيت  جروب ش.م.ك.ع وشر كة الكويتية التطبيقية لشبكات المعلومات ش.م.ك.م. ويتمتع السيد من شر لخليج الهندسية ش.م.ك.م والشر

 قطاعات الخدمات اللوجستية وقطاع النقل وبيع وتأجتر المعدات الثقيلة. بودي مرزوق 
 
ة ف  بختر

 

 إدارة نظم المعلومات منبودي مرزوق جاسم مرزوق السيد 
 
 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.  حاصل عىل شهادة البكالوريوس ف

 

 أحمد عبدهللا •

 عضو غتر تنفيذى

شيحات والمكافآترئيس لجنة   الت 

 2020نوفمتر  10تاريــــخ االنتخاب: 

كة. كما يشغل منصب منصب أحمد عبدهللا شغل السيد ي كة مشاريــــع الخليج عضو مجلس إدارة الشر  من شر
ً
 كال

 
نائب رئيس مجلس اإلدارة ف

يد والك كة الكويتية التطبيقية لشبكات المعلومات ش.م.ك.مللتتر كة الخليج الهندسية ش.م.ك.م والشر  عمل و . هرباء ش.م.ك.ع وشر
 
 ف
ً
سابقا

ة  18الواليات المتحدة وكندا لمدة   مجال اإلدارة و االستشارات المعلوماتية. ويتمتع السيد أحمد عبدهللا بختر
 
 توىل خاللها مناصب عديدة ف

َ
عاما

  
 
ية. عالية ف كات وإدارة المشاريــــع والموارد البشر كات كأنظمة اإلدارة وتمويل الشر  إداراة الشر

 

   الدكتوراهحاصل عىل درجة  أحمد عبدهللاالسيد 
 بالواليات المتحدة األمريكية.  أنظمة المراقبة من جامعة كولومبيا ف  نيويوركف 

 

 يونس •
ر
 هان  محمد شوف

 عضو غتر تنفيذي 

شيحات والمكافآت لجنة المخاطر لجنة التدقيق و  رئيس  وعضو لجنة الت 

 2020نوفمتر  10تاريــــخ االنتخاب: 

كة سيت  جروب  هان  محمد شوف  يونسيشغل السيد    شر
كة. كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة ف  منصب عضو مجلس إدارة الشر

يد  كة مشاريــــع الخليج للتتر كات منها شر كة  ش.م.ك.ع وعضو مجلس إدارة ف  عدة شر كة الخليج الهندسية ش.م.ك.م والشر والكهرباء ش.م.ك.ع وشر

كة أسمنت الهالل ش.م.ك.ع. كما توىل منصب نائب الرئيس ف  بيت االستثمار العالم   –الكويتية التطبيقية لشبكات المعلومات ش.م.ك.م وشر

كة التسهيالت التجارية األردن كات الخاصة، ورئيس مجلس اإلدارة ف  شر  ية ف  األردن. إدارة الشر

 

  مرص بكالوريوس  ةحاصل عىل درجهان  محمد شوف  يونس السيد 
  . التجارة من جامعة حلوان ف 

 

 ديرموت أدورد مانيون •

 عضو غتر تنفيذي 

 2020نوفمتر  10تاريــــخ االنتخاب: 

كة. كما يشغل  ديرموت أدورد مانيونيشغل السيد  ويتمتع ارة خطوط رويال بروناى. منصب نائب رئيس مجلس إدمنصب عضو مجلس إدارة الشر

ة عالية تفوق  كة اير لينغس.  30السيد ديرموت أدورد مانيون بختر ان اإلمارات وشر ان منها طتر كات طتر ان حيث عمل ف  عدة شر   مجال الطتر
 ف 
ً
  عاما

 

  دبلن، وهو زميل معحاصل عىل  أدورد مانينون ديرموتالسيد 
  إلدارة األعمال ف 

  أيرلندا. شهادة من كلية ترينت 
 هد المحاسبير  القانونيير  ف 

 

•   
 
 يان مهدى باف

 عضو مستقل 

شيحات و المكافآت التدقيق ولجنة المخاطر عضو لجنة   ولجنة الت 

 2020نوفمتر  10تاريــــخ االنتخاب: 

جر.  كة جلف متر كة. كما يشغل منصب مؤسس ورئيس مجلس إدارة شر   يشغل السيد يان مهدى باف  منصب عضو مجلس إدارة الشر
ً
وشغل سابقا

 إن نر كيه كابيتال
كة الوطت  لالستثمار حيث يتمتع السي - منصب الرئيس التنفيذى للعمليات وعضو مجلس اإلدارة ف    شر

ة عالية ف   بختر
د باف 

 .  مجال الدمج واالستحواذ 
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 الســــيد 
 
  إدارة األعمال  يان مهدى باف

 
  إدارة األعمال و ماجســــتتر ف

 
  إدارة حاصــــل عىل شــــهادة بكالوريوس ف

 
من كلية فوكس لألعمال، وماجســــتتر ف

  والية بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية
 
 .بالمربدرجة عالم تخرج  حيث األعمال من كلية وارتون ف

 

تراند فيليب جرابوسىك •  بير

 عضو مستقل 

 2020نوفمتر  10تاريــــخ االنتخاب: 

تراند فيليب جرابوسىك منصب عضو مجلس إدا اتيجر أول لمؤسسة دنر لصناعات يشغل السيد بتر كة. كما يشغل منصب مستشار است  رة الشر

ان، ومستشار صناىع للمجلس  كة هدسون اإلستشارية الكندى للتقاعد، وعضو الهيئة اإلستثمارى الطتر األصول وعضو مجلس إدارة إلدارة لشر

ان فىل بوندى األرجنتينية منذ عام  كة طتر    11، كما عمل لمدة 2016شر
 
 نر كعضو مجلس  عام ف

 
المسؤول عن جميع أنشطة اإلدارة بنك دى ف

تراند لمدة أربعة سنوات بإدارة تمويل األصول بسيت  بن ان و القطارات. وقبل ذلك عمل السيد بتر  البنك التمويلية المتصلة بقطاعات الطتر
 
ك ف

  بنك إندوسويز الذى
 
حيث كان  ،تم إعادة تسميتة لبنك كريدى أجريكول إندوسويز  كل من أوروبا واليابان و كذلك توىل العديد من المناصب ف

ان األسيوى بطوكيو لمدة ثمان سنوات ومدير الفرع المسؤول عن جميع عمليات تمويل األصول  المدير التنفيذى لمجموعة تمويل قطاع الطتر

 األمريكية بنيويورك لمدة ثالث سنوات. 

 

تراند فيليب جرابوسىك حاصل عىل شهاد  فرنسا. السيد بتر
 
 إدارة األعمال من جامعة العلوم اإلدارية واالقتصادية ف

 
 ة الماجستتر ف

 

 كريشنان بالكريشنان  •

 أمير  ش المجلس 

 التدقيق ولجنة المخاطرلجنة  أمير  ش 

 2020نوفمتر  10تاريــــخ االنتخاب: 

كة أمير  ش مجلسيشغل السيد كريشنان بالكريشنان منصب  ة تفو  إدارة الشر سنوات عمل بها كأمير  ش مجلس  9عام تتضمن  26ق ويتمتع بختر

 . اإلدارة

 

  الهند حاصل عىل  كريشنان بالكريشنانالسيد  
 . AICWAوكذلك زمالة   ACAزمالة معهد المحاسبير  القانونير  ف 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

 *2020عام  
ي 
 دينار كوينر

 **2021عام 
ي 
  دينار كوينر

 24,000 - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 

ديسمتر  31 بعدم توزيــــع مكافآت ألعضاء المجلس )باستثناء رسوم المشاركة التعاقدية( عن السنة المالية المنتهية ف  * أوض مجلس اإلدارة 

  اجتماع مجلس اإلدارة بتاريــــخ  2020
اير  22وذلك ف    اجتماع الجمعية العمومية الع2021 فتر

ادية . وقد تمت الموافقة عىل هذه التوصية ف 

كة المنعقدة بتاريــــخ  وخمس  30,570 ألعضاء مجلس اإلدارة كما بلغت رسوم المشاركة التعاقدية،  2021أبريل  21 للشر
ً
  )ثالثون ألفا

دينار كويت 

 .)   ال غتر
 كويت 

ً
 مائة وسبعون دينارا

 

   24,000تبلغ اإلدارة الموافقة عىل رصف مكافأة أعضـــــــــــــــاء مجلس اإلدارة  تتوقع**كما 
   دينار كويت 

ديســـــــــــــــمتر  31عن الســـــــــــــــنة المالية المنتهية ف 

2021 . 

 تأكيد البيانات المالية 

من قبل اجتماعات الجمعية العمومية العادية  2016و 2017و 2018و 2019و 2020تمت الموافقة عىل البيانات المالية المدققة لألعوام 

  
كة ف  . وقد  2017أبريل  30و 2018 أبريل 5و 2019 أبريل 15و 2020 يونيو  22و 2021 أبريل 21للشر دارة اإل مجلس  تم تكليفعىل التواىل 

كات رقم   لقانون الشر
ً
كة وفقا  بتلك المسئولية. القيام وتعديالته الالحقة وقد وافق مجلس اإلدارة عىل  1/2016بتقديم النتائج المالية للشر

ي تمت مع األطراف ذات العالقة 
 للتعامالت النر

ً
 موجزا

ً
 وصفا

كة المصدرة وأطراف أخرى ذات عالقة مثل تتمثل األطراف    اإلدارة العليا للشر
كات زميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظق    شر

ذات العالقة ف 

 رئيسية أو بإمكانهم ممارسة تأثتر ملم
ً
كة حصصا   اإلدارة العليا للشر

كات يملك فيها أعضاء مجلس اإلدارة وموظق  وس أو المساهمير  الرئيسير  وشر

كة عل كة المصدرة. فيما يىل  بيان المعامالت سيطرة مشت 
وط هذه المعامالت من قبل إدارة الشر يها. يتم الموافقة عىل سياسات تسعتر وشر

 واألرصدة لدى أطراف ذات عالقة: 



 

 كتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.اشرة ن                           33

 موجز للتعامالت مع األطراف ذات العالقة
ي 
 
 31السنة المالية المنتهية ف

 2019ديسمير 

ي 
 
 31السنة المالية المنتهية ف

 2020ديسمير 

  
   دينار كويت 

   األرصدة 

 1,550 47,038 مستحق من أطراف ذات صلة  

   المعامالت 

 194,523 409,397 مبيعات وخدمات   

 355,565 721,813 مرصوفات عمومية وإدارية  

   مكافأة اإلدارة العليا

 599,636 805,407 رواتب ومزايا أخرى للموظفير    

كة المص مة مع الشر  درة وحصل عن طريقها أي عضو مجلس إدارة عىل رب  ح شخىصي عقود مير

  ي أال يوجد 
 
 ألي من أعضاء مجلس اإلدارة، وإن وجدت فه  ف

ً
 شخصيا

ً
كة المصدرة وأعضاء مجلس اإلدارة قد تحقق ربحا مة بير  الشر عقود متر

 السياق العادي لألعمال. 

 اإلدارة التنفيذية

ف كة فريق إداري مسؤول  يشر ام والتحكم بالمخاطر عىل إدارة الشر كة وخاصة فيما يتعلق بضمان االلت   اف اليوم  والمراقبة ألعمال الشر عن اإلشر

حات لمجلس اإلدارة،  خططواستقاللية الوظائف. كما تقوم اإلدارة التنفيذية وكبار المديرين بأداء مهام عديدة منها مراجعة وبحث أي  أو مقت 

كة الدا خلية والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، إعداد تقارير دورية )مالية وغتر مالية(، إعداد أنظمة تدقيق تنفيذ كافة سياسات وأنظمة الشر

 داخىل  وإدارة المخاطر والتأكد من كفاءتها وكفايتها. 

 

 وكبار المديرين أعضاء اإلدارة التنفيذية

ي  المنصب االسم
 
ة ف عدد سنوات الخير

كة  *الشر

ة  *إجمالي سنوات الخير

 20 5 الرئيس التنفيذي شاندرانروهيت راما

 26 4 رئيس القطاع الماىل   كريشنان بالكريشنان

 27 4 العمليات -نائب الرئيس  أيمن الشمري

 26 7 العمليات األرضية –نائب الرئيس  نارص العبيد

 30 5 العمالء وتجربةالتسويق  –نائب الرئيس  اندرو وارد

ي  30 5 مة واالمتثالمراقبة السال  –نائب الرئيس  جراح الظفتر

 20 1 المبيعات –نائب الرئيس  بهاراتان رافيندران

  سيج
  يت 

ية –نائب الرئيس  تر  18 4 شئون القوى البشر

 20 16 تكنولوجيا المعلومات –نائب الرئيس  ومارثبرافول 

ة ألقرب سنة. *  تم تدوير أرقام سنوات الختر

 

ة الذاتية لكل   : اإلدارة التنفيذية وكبار المديرينمن أعضاء وفيما يىل  نبذة موجزة عن الستر

 

 روهيت راماشاندران •

 الرئيس التنفيذي

  عام راماشاندران روهيت السيد انضم 
ان الجزيرة ف    كل من الجانب  20مع أكتر من  2017إىل فريق عمل طتر

ان ف    مجال الطتر
ة ف  عاًما من الختر

اتيجية التجاري والتشغيىل  للعمليات، ويتوىل روهيت دور الر    تطوير است 
  ذلك مساعدة مجلس اإلدارة ف 

ان الجزيرة بما ف    طتر
ئيس التنفيذي ف 

ان الجزيرة ، شغل  ان. قبل انضمامه إىل طتر   الخطوط الجوية السنغافورية والخطوط الجوية الملكية الهولنديةعدة قطاع الطتر
 مناصب قيادية ف 

KLM ان منخفضة التك كة العربية للطتر  شر
ً
كات التابعة لها، ومؤخرا   دولة اإلمارات العربية المتحدة والشر

 .لفة ف 

 

 المؤهالت العلمية: 

ان.  −   قانون الطتر
  إدارة األعمال من جامعة ليست  بالمملكة المتحدة وشهادة ف 

 حاصل عىل ماجستتر ف 
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 كريشنان بالكريشنان  •

  رئيس القطاع الماىل  

ان الجز بالكريشنان كريشنان   السيد  انضم   مايو إىل طتر
 
  الشؤون المالية 26ولديه أكتر من  2018يرة ف

 
ة ف ف كريشنان عىل و  . عاًما من الختر يشر

كة.  اف عىل األنشطة المالية اليومية للشر  الشؤون المالية والتمويل مع مصنىع  الطائرات والموردين، باإلضافة إىل اإلشر
ً
منصب المدير  وشغل سابقا

  
 
  الهند وشغل Go Airlines الماىل  ف

 
   ف

 
  اإلدارة المالية ف

 
  جزر المالديف  Jet Airways مناصب عليا ف

 
ان أخرى ف ان / طتر كات طتر ، الهند، وشر

 وكندا والهند

 

 المؤهالت العلمية: 

  الهند  −
 
 . AICWAوعىل زمالة   ACAحاصل عىل زمالة معهد المحاسبير  القانونير  ف

 

 أيمن الشمري  •

لعملياتلنائب الرئيس   

  عام  أيمن الشمري الكابي    انضم
 
ان الجزيرة ف ة تزيد عن  2018إىل طتر ان. الكابي   أيمن مسؤول عن إدارة عمليات  27بختر   صناعة الطتر

 
عاًما ف

  اإلدارة ال
 
  الخطوط الجوية الكويتية وف

 
ان الجزيرة ، شغل الكابي   أيمن مناصب قيادية ف ان وتدريب الطاقم. قبل انضمامه إىل طتر عامة الطتر

ان    للطتر
 .بدولة الكويت (DGCA) المدن 

 

 المؤهالت العلمية: 

  معهد  −
 
  إدارة العمليات ف

 
ان والتدريب IATAحاصل عىل شهادة دبلوم ف   . للطتر

  كلية تدريب الخدمات الجوية ، المملكة المتحدة.  −
 حاصل عىل رخصة طيار تجاري ف 

 

 نارص العبيد •

العمليات األرضية –نائب الرئيس   

  عام انضم السيد نارص العب
ان الجزيرة ف  ة تزيد عن  2014يد إىل طتر ان، حيث توىل العديد من مسئوليات العمليات  26بختر   صناعة الطتر

عاًما ف 

  وصيانة المرافق وضمان الجودة. كما لعب
نارص  السيد  األرضية من صيانة خطوط الطائرات اىل المناولة األرضية وورش معدات الدعم األرض 

  قياد
ان الدولية.  (MRO) ة إنشاء أول ورشة صيانة وإصالحدوًرا أساسًيا ف  كات الطتر   اجتذبت شر

ا للمعايتر الدولية الت 
ً
  المنطقة وفق

قاد عملية و  ف 

ان الوطنية   خدمات الطتر
ة عمله ف    السودان كجزء من فت 

  مطار الخرطوم الدوىل  ف 
قبل و  . NAS إنشاء الفريق التشغيىل  ومعايتر الخدمة ف 

ا   انضمامه إىل طتر
 . NAS  ن الجزيرة، كان نارص مديًرا للهندسة ومديًرا للعمليات األرضية ف 

 

 المؤهالت العلمية: 

  اسكتلندا، المملكة المتحدة.  −
ان وشهادة تدريب بالخدمات الجوية ف    هندسة الطتر

 حاصل عىل شهادة بكالوريوس ف 

 

 اندرو وارد •

العمالء تجربةالتسويق و  –نائب الرئيس   

كةأندرو  السيد  تخرج   شر
  التسويق ف 

  المملكة المتحدة. انتقل بعد ذلك إىل مجال  Unilever من جامعة أكسفورد، وبدأ حياته المهنية ف 
ف 

  لندن وعمل لدى شبكات وكاالت عالمية مثل
، حيث ترأس حسابات اتصاالت تسويق  McCann Erickson و BDDP و TBWA اإلعالن ف 

ى مثل نستله وكوك كات كتر ى لشر تز وسيجرام. أدار استشارات االتصاالت الخاصة به لمدة عامير  قبل أن ينتقل إىل جانب دولية كتر اكوال وهتر

  عام 
 عن تطوير العالمة التجارية  2009العميل ف 

ً
  االتحاد، كان مسؤوال

  أبو ظتر  كنائب للرئيس للتسويق. ف 
ان االتحاد ف  كة طتر عندما انضم إىل شر

كات الطتر  ان عتر لتصبح واحدة من أفضل شر كاء االتحاد للطتر   العالم. كما ترأس مجلس التسويق لشر
ة ف  يكة، وأطلق  7ان المتمتر  ان شر كات طتر شر

  عام  EAP العالمة التجارية لتحالف
كة أليطاليا الجديدة. ف  ان رصبيا وهوية شر كة طتر ، 2016وبرامج التسويق. وأدارت إطالق عالمتها التجارية لشر

كة بص Air Berlin انتقل إىل اح شر فته نائب الرئيس األول للتسويق وتجربة الضيوف حيث قاد برامج إعادة تحديد موقع العالمة التجارية القت 

فيهية ان األوروبية الت  كة الطتر ح وشر ان إير برلير  الجديد المقت   عن إطالق تصميمات داخلية جديدة لألسطول ،  . Niki  طتر
ً
كما كان مسؤوال

  أغسطس ودرجة رجال األعمال األو 
ان الجزيرة ف    الطائرة. انضم أندرو إىل طتر

اء عىل مي    منصب نائب  2017روبية الجديدة وخدمة الشر
ف 

 .الرئيس للتسويق وتجربة العمالء

 

 المؤهالت العلمية: 

  الممل −
  التاريــــخ الحديث واالقتصاد من جامعة اوكسفورد ف 

ف ف   كة المتحدة. حاصل عىل الماجستتر وشهادة بكالوريوس مع مرتبة الشر
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ي •  جراح الظفير

مراقبة السالمة واالمتثال –نائب الرئيس   

  عام  السيد جراح انضم
 
ان الجزيرة ف   الكويت. عمل جراح لمدة  30ولديه أكتر من  2017إىل طتر

 
ان ف   مجال الطتر

 
ة الواسعة ف عاًما من الختر

  مجال صيانة الطائرات وأكتر 
 
ان المدن   من عقد كامل مععقدين مع الخطوط الجوية الكويتية ف    (DGCA)اإلدارة العامة للطتر

 
، الكويت ، ف

  الدوىل  لدولة الكويت السيد  تم تعيير  و مناصب قيادية مختلفة. 
ان المدن    منظمة الطتر

 
  للرقابة المستمرة ف

 .جراح كمنسق وطت 

 

 المؤهالت العلمية: 

ان وشهادة تدريب ب −   هندسة الطتر
 
  اسكتلندا، المملكة المتحدة. حاصل عىل شهادة بكالوريوس ف

 
 الخدمات الجوية ف

 

 بهاراتان رافيندران •

المبيعات –نائب الرئيس   

  مارس السيد انضم 
 
ان الجزيرة ف ق األوسط وآسيا وأفريقيا  20مع أكتر من  2020بهاراتان إىل طتر   جميع أنحاء الشر

 
ة التجارية ف عاًما من الختر

ان اإلمارات والخطوط الجوية القطرية والعربية  KLMمع 1999م وأوروبا. بعد أن بدأ حياته المهنية عا ان رائدة مثل طتر كات طتر ، عمل مع شر

ان أستانا.  ان وطتر ان أستانا وعمل مع و للطتر كة طتر   شر
 
  جميع أنحاء العالم ف

 
ان الجزيرة، شغل منصب مدير المبيعات ف قبل انضمامه إىل طتر

ان ألكتر من عقد من الزما  .حيث أدار عدة مناطق عىل مستوى العالم ،نالعربية للطتر

 

 المؤهالت العلمية: 

  الهند.  ليسانسحاصل عىل شهادة  −
ي من جامعة مدراس ف    األدب اإلنجلتر 

 ف 

 

ي  •
ي سين 

 جين 

ية –نائب الرئيس   شئون القوى البشر

  عام  السيدة انضمت
ان الجزيرة ف    إىل طتر

ة  2018جيت    إدارة مجموعة واسعة م 18بختر
ية مع مسؤوليات لدفع عاًما ف  ن وظائف الموارد البشر

  تحقيق األهداف 
قدرات مكان العمل المستدامة مع فرق متنوعة جغرافًيا ومتعددة الثقافات عتر أقسام متعددة، وبالتاىل  المساهمة ف 

اتيجية من المنظمات.     السيدة شغلتو االست 
ا مناصب عليا ف 

ً
  سابق

  الكويت والهند.  Agility Logistics و City Group جيت 
كات أخرى ف  وشر

ية، وه السيدة تحمل و    مجال الموارد البشر
ية، إىل جانب العديد من الشهادات ف    الموارد البشر

  إدارة األعمال ف 
  درجة الماجستتر ف 

جيت 

  إدارة المشاريــــع
 .متخصصة معتمدة ف 

 

 المؤهالت العلمية: 

  إدارة األعمال  −
  حاصلة عىل شهادة الماجستتر ف 

ية ف   الموارد البشر

  إدارة المشاريــــع. حاصلة عىل  −
ية ، وه متخصصة معتمدة ف    مجال الموارد البشر

 العديد من الشهادات ف 

 

 ومارثبرافول  •

تكنولوجيا المعلومات –نائب الرئيس   

ان. انضم إ 20برافول بأكتر من  السيد  يتمتع   صناعة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالطتر
ة ف    عاًما من الختر

ان الجزيرة ف      2005ىل طتر
كعضو ف 

كات الطتر    إنشاء األنظمة األساسية لشر
ا ف 
ً
ان فريق بدء التشغيل وهو مسؤول عن تكنولوجيا المعلومات والوظائف ذات الصلة. كان برافول رائد

  ذلك مواقع الويب اآلمنة وتطبيقات األجهزة الم
  المنطقة بما ف 

نت. وإطالق العديد من المشاريــــع األوىل ف  حمولة وتسجيل الوصول عتر اإلنت 

قبل انضمامه و برافول القيادة الالزمة للتطوير المستمر لبيئة تكنولوجيا معلومات مبتكرة وقوية وفعالة من حيث التكلفة واألمان.  ويقدم السيد 

وعات تكنولوجيا المعلومات األساس  م ان الهند ضمن فريق مشر كة طتر   شر
ان الجزيرة ، عمل ف    قيادة التغيتر من إىل طتر

ع تحقيق إنجاز كبتر ف 

  األنظمة القديمة إىل األنظمة المفتوحة. 

 

 المؤهالت العلمية: 

ونية واتصاالت من كلية الهندسة  −   هندسة إلكت 
  أحمد آباد ، الهند.  .L.Dحاصل عىل شهادة بكالوريوس ف 

 ف 
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كة  الهيكل التنظيمي للشر
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اض  هيكل رأس المال واالقير

 

  ي
 
كة كما ف اض للشر  الجدول التاىل  هيكل رأس المال واالقت 

  بعد زيادة رأس المال:  2020ديسمتر  31بير 
اض المبدن   وهيكل رأس المال واالقت 

 

  
   مليون دينار كويت 

 
    2020ديسمتر  31كما ف

 
  2020ديسمتر  31كما ف

 (بعد زيادة رأس المال) (قبل زيادة رأس المال) 

   حقوق الملكية 

كة األم    العائد لمساهم  الشر

 22.000 20.000 رأس المال
 8.000 - عالوة إصدار أسهم
  
 - - احتياط  قانون 

 (1.028) (1.028) احتياط  تحوط
اكمة  (6.996) (6.996) خسائر مت 

 21.976 11.976 إجمالي حقوق الملكية 
   

   المطلوبات غير المتداولة

 2.482 2.482 مكافأة نهاية الخدمة للموظفير  
 11.304 11.304 دائنو صيانة

امات عقد إيجار  89.634 89.634 الت  
 6.139 6.139 دائنو مرابحة

 109.560 109.560 
   المطلوبات المتداولة

 6.684 6.684 دائنو صيانة
امات عقد إيجار  16.048 16.048 الت  

 0.883 0.883 دائنو مرابحة
 12.791 12.791 ذمم تجارية دائنة واخرى

 0.264 0.264 إيرادات مؤجلة
 4.419 4.419 سحب بنىك  عىل المكشوف

 41.089 41.089 

 150.649 150.649 إجمالي المطلوبات 

 172.625 162.625 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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كة األرباحتوزي    ع   من قبل الشر

 

كة منذ عايوضح الجدول التاىل  توزيــــع األ  : 2016م رباح الخاصة بالشر

 

  2020 2019 2018 2017 2016 توزي    ع األرباح 

  2021أبريل  21 2020يونيو  22 2019أبريل  15 2018أبريل  5 2017أبريل  30 تاريــــخ الموافقة عىل توزيــــع األرباح 

  - - - - - توزيــــع أسهم المنحة )%( 

)  
  - - - - - قيمة أسهم المنحة )دينار كويت 

  - - فلس 35 فلس 35 فلس 35 هم(توزيعات نقدية )فلس للس

)  
  - - 7,000,000 7,000,000 7,000,000 إجماىل  مبلغ التوزيعات النقدية )دينار كويت 
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 معلومات مالية مختارة

ات المرحلية ويجب كة، باإلضافة إىل البيانات المالية للفت  أن تقرأ مع القوائم  تم استخالص المعلومات التالية من البيانات المالية السنوية للشر

  تضمنتها وااليضاحات المكملة المرفقة بالقوائم المالية: 
ات المالية الت   المالية الخاصة بالفت 

 بيان المركز المالي المجمع: 

   
 
 ديسمتر  31كما ف

  
 2020 2019 2018 2017 2016 دينار كويت 

      الموجودات غير المتداولة

  20,458,884  20,819,335  21,971,472  13,769,407  5,624,192 ممتلكات ومعدات

  93,806,490  82,691,386 - - - أصول حق االستخدام

  1,563,057  11,613,952  14,166,560  12,848,229  10,432,847 دفعات مقدمة للصيانة

  1,135,557  3,043,855  2,609,919  2,644,147  2,482,320 ودائع ضمان
 18,539,359  29,261,783  38,747,951  118,168,528  116,963,988  

      الموجودات المتداولة

  382,274  312,557  247,113  234,735  222,624 المخزون 

  1,309,946  1,172,192  1,914,890 - - ودائع ضمان

  24,300,207  23,245,301  15,490,885  3,938,226  5,508,594 ذمم تجارية مدنية وأخرى

  19,668,737  23,754,647  6,465,306  22,778,406  29,441,328 نقد وأرصة بنكية
 35,172,546  26,951,367  24,118,194  48,484,697  45,661,164  

  162,625,152  166,653,225  62,866,145  56,213,150  53,711,905 إجمالي الموجودات

      

      حقوق الملكية 

كة األمالعائد        لمساهم  الشر

  20,000,000  20,000,000  20,000,000  20,000,000  20,000,000 رأس المال

  
 -  5,835,242  4,294,462  3,596,897  2,735,709 احتياط  قانون 

 (1,027,778)  837,562 - - - احتياط  تحوط

اكمة(  / أرباح مرحلة  (6,995,957)  13,569,535  13,541,950  14,600,026  14,225,922 )خسائر مت 

  11,976,265  40,242,339  37,836,412  38,196,923  36,961,631 إجمالي حقوق الملكية 

      

      المطلوبات غير المتداولة

  2,481,900  2,454,600  2,370,783  2,409,724  2,494,102 مكافأة نهاية الخدمة للموظفير  

  11,304,324  8,552,150  1,305,814 - - دائنو صيانة

 - - -  1,717,131  1,194,848 مخصص صيانة

امات عقد إيجار   89,634,444  76,931,616 - - - الت  

  6,139,022 - - - - دائنو مرابحة
 3,688,950  4,126,855  3,676,597  87,938,366  109,559,690  

      المطلوبات المتداولة

  6,684,165  3,617,308 - - - دائنو صيانة

امات عقد إيجار   16,048,245  12,031,667 - - - الت  

  883,498 - - - - دائنو مرابحة

  12,790,550  18,110,841  17,057,940  9,950,434  9,584,620 ذمم تجارية دائنة واخرى

  264,051  4,712,704  4,295,196  3,938,938  3,476,704 إيرادات مؤجلة

  4,418,688 - - - - سحب بنىك  عىل المكشوف
 13,061,324  13,889,372  21,353,136  38,472,520  41,089,197  

  150,648,887  126,410,886  25,029,733  18,016,227  16,750,274 إجمالي المطلوبات 

  162,625,152  166,653,225  62,866,145  56,213,150  53,711,905 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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 بيان الدخل المجمع: 

   
 
 ديسمتر  31للسنة المالية المنتهية ف

  
 2020 2019 2018 2017 2016 دينار كويت 

  41,370,384  103,698,648  82,369,370  56,611,376  52,754,535 إيرادات

 (55,661,556) (80,058,139) (69,835,144) (44,857,612) (40,286,445) تكاليف تشغيلية

 (14,291,172)  23,640,509  12,534,226  11,753,764  12,468,090 / )الخسارة( الرب  ح مجمل

  279,609  489,877 - - - إيرادات تشغيلية أخرى

 (6,392,917) (6,897,211) (5,707,070) (4,041,475) (3,696,273) مصاريف عمومية وإدارية

 (4,522,062) (2,660,994) (73,202) (12,396) (9,414) تكاليف تمويل

 (520,773) (223,249) (299,302)  151,908  767,489 خسارة من عمالت أجنبية

 - -  582,381  760,082  1,755,741 إيرادات أخرى

 -  1,159,835 - - - ربــح من بيع وإعادة استنجار محركات

 (953,419) (100,969) (61,380) - - المالية الموجودات -الخسائر االنتمانية المتوقعة 

ائب  (الخسارة) / الرب  ح  (26,400,734)  15,407,798  6,975,653  8,611,883  11,285,633 قبل االستقطاعات والرص 

 - (93,695) (69,991) (85,453) (111,100) مرصوف الزكاة

 - (138,670) (63,393) (77,507) (101,571) حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلم  

يبة دعم العمالة الوطنية  - (234,236) (174,977) (213,631) (277,750) رص 

 (26,400,734)  14,941,197  6,667,292  8,235,292  10,795,212 السنة خسارة / رب  ح

      العائد إىل : 

كة األم  (26,400,734)  14,941,197  6,667,292  8,235,292  10,795,212 المساهم  الشر

      السهم )فلس( )خسارة( ربحية

 (132)  75  33  41  54 األساسية والمخففة

      
      

      بيان الدخل الشامل المجمع: 

   
 
 ديسمتر  31للسنة المالية المنتهية ف

  
 2020 2019 2018 2017 2016 دينار كويت 

 (26,400,734)  14,941,197  6,667,292  8,235,292  10,795,212 السنة )خسارة( / ربــح

      الدخل الشامل اآلخر

 إىل بيان الدخل: 
ً
      بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقا

 (1,865,340)  837,562 - - - تحوط التدفقات النقدية -احتياط  تحوط 

 (28,266,074)  15,778,759  6,667,292  8,235,292  10,795,212 للسنة )الخسارة الشاملة( / إجماىل  الدخل الشامل

      العائد إىل : 

كة األم  (28,266,074)  15,778,759  6,667,292  8,235,292  10,795,212 المساهم  الشر

 

 بيان التدفقات النقدية المجمع: 

   
 
 ديسمتر  31للسنة المالية المنتهية ف

  
 2020 2019 2018 2017 2016 دينار كويت 

  النقد الناتج من/المستخدم
 
  االنشطة التشغيلية صاف

 
 (4,943,969)  36,119,381  504,958  6,485,032  4,007,358 ف

  النقد
 
   صاف

 
  5,314,246 (18,896,684) (9,779,185) (6,135,558) (2,413,852) الناتج من األنشطة االستثمارية/ المستخدم ف

  النقد 
 
   صاف

 
 (1,815,265) (19,143,036) (7,028,423) (7,012,396) (3,009,414) األنشطة التمويلية المستخدم ف

ي النقد والنقد المعادل
 
ي النقص ف

 
 (1,444,988) (1,920,339) (16,302,650) (6,662,922) (1,415,908) صاف

  النقد والنقد المعادل
 
  النقص ف

 
  بداية السنة صاف

 
  4,550,029  6,465,306  22,778,406  29,441,328  30,857,236  ف

  390  5,062 (10,450) - - ئتمانية المتوقعة  عىل الموجودات الماليةالخسائر اال 

ي 
 
ي النقد والنقد المعادل كما ف

 
ي النقص ف

 
  3,105,431  4,550,029  6,465,306  22,778,406  29,441,328 ديسمير  31صاف
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 النسب المختارة: 

   
 
 ديسمتر  31للسنة المالية المنتهية ف

 2020 2019 2018 2017 2016 نسب الربحية )%(

 %16.04- %13.02 %11.20 %14.98 %20.23 1 العائد عىل متوسط الموجودات

 %101.12- %38.27 %17.54 %21.91 %31.49 2 العائد عىل متوسط حقوق الملكية

 %34.54- %22.80 %15.22 %20.76 %23.63 3 هامش مجمل الربــح / الخسارة

  الربــح / الخسارة 
 
 %63.82- %14.41 %8.09 %14.55 %20.46 4هامش صاف

 
     

      نسب الرافعة المالية )%(
 %95.53 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 5نسبة الدين/ حقوق الملكية 

 %1257.90 %314.12 %66.15 %47.17 %45.32 6إجماىل  المطلوبات/ إجماىل  حقوق الملكية 
 

     
      نسب السيولة )%(

 %47.87 %61.74 %30.28 %164.00 %225.41 7نسبة النقد 
 %111.13 %126.02 %112.95 %194.04 %269.29 8 نسبة الموجودات المتداولة 

 
     

      نسب األسهم
 (132) 75 33 41 54 9 ربحية السهم )فلس(

 - 12.24 20.94 17.44 15.47 10 متوسط السعر/ربحية السهم )مرة(

ية )فلس(   59.88 201.21 189.18 190.98 184.81 11القيمة الدفت 
 - - %35.00 %35.00 %35.00 12 توزيعات نقدية/ القيمة االسمية %

 - - %4.79 %5.26 %4.55 13 العائد الجاري %

 

  الربــح .1
  أول وأخر  عىل /الخسارة تم حساب النسبة من خالل قسمة صاف 

 . المالية السنةمتوسط الموجودات ف 
  الربــحتم حساب النسبة من خالل قسمة  .2

  أول وأخر  الخسارة / صاف 
 . المالية السنة عىل متوسط حقوق الملكية ف 

 تم حساب النسبة من خالل قسمة مجمل الربــح/الخسارة عىل اإليرادات.  .3
  الربــح/ الخسارة عىل اإليرادات.  .4

 تم حساب النسبة من خالل قسمة صاف 
 كية. تم حساب النسبة من خالل قسمة إجماىل  الدين إىل إجماىل  حقوق المل .5
 تم حساب النسبة من خالل قسمة إجماىل  المطلوبات إىل إجماىل  حقوق الملكية.  .6
 إىل المطلوبات المتداولة.  بند النقد واالرصدة البنكيةتم حساب النسبة من خالل قسمة  .7
 تم حساب النسبة من خالل قسمة الموجودات المتداولة إىل المطلوبات المتداولة.  .8
  المالية.  السنة إىل المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة خسارة/ ل تقسيم ربــحتم حساب ربحية السهم من خال .9

 . السهم خسارة / إىل ربحية السنةخالل  السهمتم حساب النسبة من خالل قسمة متوسط سعر  .10
 المالية.  سنةتم حساب النسبة من خالل قسمة مجموع حقوق الملكية إىل المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل ال .11
 . المالية إىل القيمة االسمية للسهم السنةتم حساب النسبة من خالل قسمة التوزيعات النقدية للسهم خالل  .12
  . المالية السنةخالل  للسهم تم حساب النسبة من خالل قسمة التوزيعات النقدية للسهم إىل اخر سعر  .13
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 المراجعة المالية

كة يجب أن تقرأ النصوص والتح كة" أو " الشر ان الجزيرة ش.م.ك.ع. )"الشر كة طتر   البيانات المالية لشر
 
ليالت التالية مع المعلومات المتضمنة ف

كة للسنوات المن  للقوائم المالية المدققة للشر
ً
  األم" أو "المجموعة"( وبند "معلومات مالية مختارة". تم إعداد المراجعة المالية وفقا

 
 31تهية ف

 .2020ديسمتر  31و 2019ديسمتر  31و 2018ديسمتر  31و 2017ديسمتر  31و 2016ديسمتر 

  هذا الجزء تم إعدادها بناء عىل البيانات المالية المرحلية المراجعة والبيانات المال
 
ية السنوية النصوص والتحليالت ونتائج العمليات الموضحة ف

  تم إعدادها وفق المعايتر الدولية للتق
كة والت    تخضع لرقابة  (IFRS) ارير الماليةالمدققة للشر

كات الت    دولة الكويت للمؤسسات والشر
 
المعتمدة ف

  )القانون رقم 
كات الكويت   لقانون الشر

ً
( واللوائح التنفيذية المتعلقة. وتتطلب كافة اللوائح تنفيذ كافة 2016لسنة  1وزارة التجارة والصناعة ووفقا

 .(IFRS) ليةتعليمات المعايتر الدولية للتقارير الما

تب عىل جائحة كوفيد   19 –األثر المير

  العالم. 
 
  الطلب عىل السفر الجوي ف

 
  ف

 
ة التعاف ات المستقبلية اعتمادها عىل وتتر

  الفت 
 
 ستواصل النتائج المالية للمجموعة ف

  العالم، فقد يختلف األثر ا 19-أنه ال يمكن التنبؤ بمدة جائحة كوفيدحيث 
 
تب عليها ف لفعىل  عىل الربحية المستقبلية للمجموعة واألثر المت 

اضات الموضوعة.   والمركز الماىل  والتدفقات النقدية من التقديرات الحالية واالفت 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

 لمعيار 
ً
ة تقرير تقييم ما إ 36الدوىل  المحاسبة طبقا   نهاية كل فت 

 
ذا كان هناك أي مؤشر عىل "انخفاض قيمة الموجودات"، يتعير  عىل المنشأة ف

  قيمتها. إن أثر جائحة كوفيد
 
ان  19-أن أي موجودات غتر نقدية مثل أصول حق االستخدام قد تعرضت لالنخفاض ف تب عىل صناعة الطتر المت 

دادية بالرجوع إىل قيم ا يستدىع  التحوط. أجرت المجموعة اختبار انخفاض القيمة إىل جانب تحديد القيمة االست 
ً
ة االستخدام. ولتوقع يعد حدث

  
  االعتبار انخفاض الطلب عىل النقل الجوي ف 

 2021-2020 عام   التدفقات النقدية، تم اعتماد خطة أعمال المجموعة كأساس، مع األخذ ف 

  وباء كوفيد
اضات التاعليه والعودة بعد ذلك إىل األداء الذي كانت  19-نتيجة تفشر   مرحلة ما قبل األزمة إىل جانب االفت 

 لية: ف 

  الكويت: الحفاظ عىل معدل نمو االقتصاد والحفاظ عىل الطلب من خالل  .1
والحفاظ عىل حجم المدخرات الوضع االقتصادي ف 

  سوق نقل الركاب المجدول؛
 العرض ف 

  بسبب الطلب المؤجل والحفاظ عىل 2019معدالت االستئناف التدريجر  لألعمال لتحقيق نفس معدالت سنة  .2
، إىل جانب التعاف 

  األعمال؛ستر 

ا إىل االختبار9.65بلغ معدل الخصم المستخدم 
ً
  محدد. استناد

ة التنبؤ بالكامل، وال يوجد معدل نمو نهان  المذكور أعاله، لم  % سنوًيا طوال فت 

  سنة 
  القيمة ف 

  القيمة. لم يتم إجراء أي تقييم لالنخفاض ف 
اف بأي انخفاض ف   لعدم وجود أي مؤشر  2019يتم االعت 

ً
 عىل انخفاض القيمة. نظرا

  عوامل 
ا بإجراء تحليل للحساسية من خالل تغيتر عوامل المدخالت بهامش محتمل معقول وتقييم ما إذا كان التغيتر ف 

ً
قامت المجموعة أيض

  القيمة. 
 المدخالت ينتج عنه أي انخفاض ف 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل الموجودات المالية

  عوامل االقتصاد الكىل   19-لناجمة عن جائحة كوفيدتطلبت حاالت عدم التأكد ا
ة ف    االعتبار تأثتر التقلبات الكبتر

من المجموعة األخذ ف 

  
  تم مراعاتها عند تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة كما ف 

. وقامت المجموعة بتحديث المعلومات 2020ديسمتر  31المستقبلية الت 

د الكىل  المستخدمة لتحديد احتمالية تكبد خسائر ائتمانية، وذلك فيما يتعلق بالمناخ االقتصادي للسوق ذات المستقبلية المتعلقة ببيئة االقتصا

  الصلة الذي تزاول فيه المجموعة أعمالها. 

 عدم فعالية التحوط والتوقف

  عدم ، تم تقليص استهالك المجموعة لوقود الطائرا19-نتيجة لتقلص العمليات التشغيلية بسبب جائحة كوفيد
، مما تسبب ف  ت بشكل كبتر

 
ً
  كانت تعتتر تحوطا

  وقت سابق.  فاعلية نسبة من المشتقات الت 
 ف 

  المستقبل. 
عند تقييم ما إذا كان من المتوقع حدوث تعرضات مستقبلية، تجري المجموعة تقديرات لمتطلبات استهالك وقود الطائرات ف 

اضات تتعلق بطول ف ة التوقف المتوقعة لألسطول إىل جانب انتعاش الطلب المتوقع من العمالء وجدول واستندت هذه التقديرات إىل افت  ت 

ان الالحق.   الطتر

امات والمطلوبات المحتملة  االلت  

  األعمال أو العالقات التجارية فيما 
ات ف    ذلك أي تحديات تعاقدية وتغيتر

  األعمال، بما ف 
بير  قيمت المجموعة األثر الناجم عن أي توقف ف 

امات. المجم   المطلوبات المحتملة وااللت  
   وعة والعمالء والموردين، بهدف الزيادة المحتملة ف 

بناًء عىل تقييم اإلدارة، ال يوجد مخصص إضاف 

اف به أو مطلوبات محتملة يتعير  اإلفصاح عنها.   ليتم االعت 



 

 كتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.اشرة ن                           43

 القوائم المالية

 بيان الدخل المجمع

 اإليرادات

   
 
 يسمتر د 31للسنة المالية المنتهية ف

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

  41.370  103.699  82.369  56.611  52.755 إيرادات

كة إىل    حققتها الشر
   41.370انخفضت اإليرادات الت 

 
  للسنة المالية المنتهية ف

مليون  103.699مقارنة بـ  2020ديسمتر  31مليون دينار كويت 

  للسنة المال
  دينار كويت 

 
  . 2019ديسمتر  31ية المنتهية ف

 تكاليف تشغيلية

   
 
 ديسمتر  31للسنة المالية المنتهية ف

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

 (55.662) (80.058) (69.835) (44.858) (40.286) تكاليف تشغيلية

كة البلغت    تحملتها الشر
  مليون دينار ك 55.662تكاليف التشغيلية الت 

 
  للسنة المالية المنتهية ف

مليون  80.058مقارنة بـ  2020ديسمتر  31ويت 

  
 
  للسنة المالية المنتهية ف

 .  2019ديسمتر  31دينار كويت 

 )الخسارة( / مجمل الرب  ح

   
 ديسمتر  31للسنة المالية المنتهية ف 

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

 (14.291)  23.641  12.534  11.754  12.468 / )الخسارة( مجمل الربــح

 

كة   14.291) مجمل خسارة بقيمة سجلت الشر
  للسنة المالية المنتهية ف 

 مجمل ربــح بقيمةمقارنة بـ 2020ديسمتر  31( مليون دينار كويت 

23.641   
  للسنة المالية المنتهية ف 

 .  2019ديسمتر  31مليون دينار كويت 

 مصاريف عمومية وإدارية

  للسن 
 ديسمتر  31ة المالية المنتهية ف 

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

 (6.393) (6.897) (5.707) (4.041) (3.696) مصاريف عمومية وإدارية

 

كة إىل اإل عمومية و المصاريف الانخفضت    تحملتها الشر
   6.393دارية الت 

  للسنة المالية المنتهية ف 
مقارنة  2020يسمتر د 31مليون دينار كويت 

   6.897 مصاريف عمومية وإدارية بقيمةب
  للسنة المالية المنتهية ف 

 .  2019ديسمتر  31مليون دينار كويت 

 تكاليف تمويل

   
 ديسمتر  31للسنة المالية المنتهية ف 

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

 (4.522) (2.661) (0.073) (0.012) (0.009) تمويلالتكاليف 

 

كة إىل الارتفعت تكاليف     تحملتها الشر
   4.522تمويل الت 

  للسنة المالية المنتهية ف 
مليون  2.661مقارنة بـ  2020ديسمتر  31مليون دينار كويت 

  
  للسنة المالية المنتهية ف 

 .  2019ديسمتر  31دينار كويت 

 من عمالت أجنبية (خسارةرب  ح/ )

   
 ديسمتر  31 للسنة المالية المنتهية ف 

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

 (0.521) (0.223) (0.299)  0.152  0.767 من عمالت أجنبية (خسارةربــح/ )
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  0.521بلغت خسارة من عمالت أجنبية إىل )
 
  للسنة المالية المنتهية ف

( مليون دينار 0.223مقارنة بــــــــــــــــــ ) 2020ديسمتر  31( مليون دينار كويت 

  ك
 
  للسنة المالية المنتهية ف

 .  2019ديسمتر  31ويت 

 محركات الرب  ح من البيع مع إعادة استئجار 

   
 
 ديسمتر  31للسنة المالية المنتهية ف

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

 - 1.160 - - - الربــح من البيع مع إعادة استئجار محركات

 

  
 
 1,159,835، أتمت المجموعة عملية بيع وإعادة اســــــــتئجار محركير  وســــــــجلت ربًحا بمبلغ 2019ديســــــــمتر  31 خالل الســــــــنة المالية المنتهية ف

اوح ما بيت  ة تت  . تم إعادة اســــــــــتئجار المحركات المباعة لفت   
عاًما. إن مدفوعات عقد اإليجار ثابتة بطبيعتها. إن عملية البيع  12إىل  2دينار كويت 

  إدارة العمر اإلنتاجر  للموجودات والسيولة لدى المجموعة. مع إعادة االستئجار تسهل تحوي
 
 مرونة ف

ً
  أيضا

 ل مخاطر القيمة المتبقية، كما تضق 

 الموجودات المالية -نتمانية المتوقعة الخسائر اإل 

   
 
 ديسمتر  31للسنة المالية المنتهية ف

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

 متوقعة الخسائر االنتمانية ال
 الموجودات المالية -

- - (0.061) (0.101) (0.953) 

 

كة  سجلت   0.953)بقيمة  نتمانية متوقعةإخسائر الشر
  للسنة المالية المنتهية ف 

( مليون 0.101مقارنة بـ ) 2020ديسمتر  31( مليون دينار كويت 

  
  للسنة المالية المنتهية ف 

 . 2019ديسمتر  31دينار كويت 

ائب رة()الخسا / الرب  ح  قبل االستقطاعات والرص 

   
 ديسمتر  31للسنة المالية المنتهية ف 

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

ائب )الخسارة(  / الربــح  (26.401)  15.408  6.976  8.612  11.286 قبل االستقطاعات والرص 

 

كة خسارة ق ائب سجلت الشر   ( م26.401) بقيمةبل االستقطاعات والرص 
  للسنة المالية المنتهية ف 

مقارنة  2020ديسمتر  31ليون دينار كويت 

ائب رباحأبـ    15.408 بقيمة قبل االستقطاعات والرص 
  للسنة المالية المنتهية ف 

 . 2019ديسمتر  31مليون دينار كويت 

 

 السنة )خسارة( / رب  ح

   
 ديسمتر  31للسنة المالية المنتهية ف 

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

 (26.401)  14.941  6.667  8.235  10.795 السنة )خسارة( / ربــح

 

كة سجلت    الشر
  26.401)خسارة بقيمة  صاف 

  للسنة المالية المنتهية ف 
  مقارنة ب 2020ديسمتر  31( مليون دينار كويت 

 14.941ربــح بقيمة صاف 

  
  للسنة المالية المنتهية ف 

 .  2019متر ديس 31مليون دينار كويت 
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 السهم )خسارة( / ربحية

   
 
 ديسمتر  31للسنة المالية المنتهية ف

  
 2020 2019 2018 2017 2016 فلس كويت 

 (132)  75  33  41  54 السهم  (خسارة)ربحية/ 

 

ة الخاص بمساهم   أو خسارة السهم االساسية والمخففة بقسمة ربــح خسارة / يتم احتساب ربحية عىل المتوسط المرجح  عةالمجمو السنة/الفت 

ة )باستثناء أسهم الخزينة(  . لعدد االسهم القائمة خالل السنة/الفت 

  132) المجموعةبلغت خسارة السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهم  
 
  للسنة المالية المنتهية ف

مقارنة  2020ديسمتر  31( فلس كويت 

  ل 75بـ  المجموعةلمساهم   سهمالبـربحية 
  فلس كويت 

 
 .2019ديسمتر  31لسنة المالية المنتهية ف

 ملخص بيان التدفقات النقدية المجمع

   
 
 ديسمتر  31للسنة المالية المنتهية ف

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

  النقد الناتج من/ 
 
  االنشطة التشغيلية صاف

 
 (4.944)  36.119  0.505  6.485  4.007 المستخدم ف

  ال
 
/ نقد صاف  

 
  5.314 (18.897) (9.779) (6.136) (2.414) االنشطة االستثمارية الناتج منالمستخدم ف
  
 
  النقد المستخدم ف

 
 (1.815) (19.143) (7.028) (7.012) (3.009) األنشطة التمويلية صاف

  النقد 
 
  النقص ف

 
 (1.445) (1.920) (16.303) (6.663) (1.416) والنقد المعادل صاف

  الن
  صاف 

  النقد والنقد المعادل كما ف 
  4.550  6.465  22.778  29.441  30.857 بداية السنةقص ف 

  0.000  0.005 (0.010) - - الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل الموجودات المالية

  
  النقد والنقد المعادل كما ف 

  النقص ف 
  3.105  4.550  6.465  22.778  29.441 ديسمتر  31صاف 

 

ي  ةالمستخدم / دفقات النقدية الناتجة منالت
 
 أنشطة التشغيلية ف

  النقد 
  بلغ صاف 

كة  األنشطةالمستخدم ف     (4.944)التشغيلية للشر
  خالل السنة المالية المنتهية ف 

مقارنة  2020ديسمتر  31مليون دينار كويت 

  نقد ناتج بقيمةب
  خالل السنة المالية المنت 36.119 صاف 

  مليون دينار كويت 
 .2019ديسمتر  31هية ف 

 

ي 
 
 أنشطة االستثمار الناتجة من / التدفقات النقدية المستخدمة ف

  
كة خالل السنة المالية المنتهية ف    النقد الناتج من االنشطة االستثمارية للشر

   5.314 قيمة 2020ديسمتر  31بلغ صاف 
مقارنة مليون دينار كويت 

  النقد صاب
  ف 

كة االنشطة االستثمار  المستخدم ف     (18.897)ية للشر
  خالل السنة المالية المنتهية ف 

 .2019ديسمتر  31مليون دينار كويت 

 

ي أنشطة التمويل
 
 التدفقات النقدية المستخدمة ف

  من األنشطة التمويلية 
  النقد المستخدم ف 

   (1.815)بلغ صاف 
  خالل السنة المالية المنتهية ف 

مقارنة  2020ديسمتر  31مليون دينار كويت 

  بـ
   (19.143) مستخدم بقيمةالنقد الصاف 

  خالل السنة المالية المنتهية ف 
 .2019ديسمتر  31مليون دينار كويت 
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 بيان المركز المالي المجمع 

   
 
 ديسمتر  31كما ف

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

 
 الموجودات غير المتداولة

     

 20.459 20.819 21.971 13.769 5.624 ممتلكات ومعدات

 93.806 82.691 - - - أصول حق االستخدام

 1.563 11.614 14.167 12.848 10.433 دفعات مقدمة للصيانة

 1.136 3.044 2.610 2.644 2.482 ودائع ضمان
 18.539 29.262 38.748 118.169 116.964 

      الموجودات المتداولة

 0.382 0.313 0.247 0.235 0.223 المخزون 

 1.310 1.172 1.915 - - ودائع ضمان

 24.300 23.245 15.491 3.938 5.509 ذمم تجارية مدنية وأخرى

 19.669 23.755 6.465 22.778 29.441 نقد وأرصة بنكية
 35.173 26.951 24.118 48.485 45.661 

 162.625 166.653 62.866 56.213 53.712 إجمالي الموجودات

 عداتممتلكات وم

   
 ديسمتر  31كما ف 

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

  20.459  20.819  21.971  13.769  5.624 ممتلكات ومعدات

 

  الدفاتر للممتلكات والمعدات 
  القيمة المدرجة ف 

   20.459بلغت صاف 
  كما ف 

مليون  20.819مقارنة بـ  2020ديسمتر  31مليون دينار كويت 

    دينار 
  كما ف 

 .2019ديسمتر  31كويت 

 أصول حق االستخدام

   
 ديسمتر  31كما ف 

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

  93.806  82.691 - - - أصول حق االستخدام

 

   93.806بلغ إجماىل  أصول حق االستخدام 
  كما ف 

  مليون دي 82.691مقارنة بـ  2020ديسمتر  31مليون دينار كويت 
  كما ف 

ديسمتر  31نار كويت 

2019. 

اوح بير  اإليجار تستأجر المجموعة طائرات ومحركات من أجل مزاولة أعمالها. يتم إبرام عقود 
  األصل لمدد ثابتة تت 

سنة بالنسبة  14إىل  6ف 

  المستأجرة إىل  12للطائرات، ومن سنتير  إىل 
 سنة.  20سنة بالنسبة للمحركات، كما تصل مدة عقود إيجار األراض 

، قامت المجموعة بإعادة التفاوض عىل مدد جميع عقود إيجار الطائرات مع المؤجرين. تم تمديد مدة عقد اإليجار 2020المالية  خالل السنة

اوح من  ة تت   إىل  22لفت 
ً
  سنة  24شهرا

  تضمنت إعفاءات من دفع اإليجار ف 
وط السداد المعدلة الت   بموجب شر

ً
 . 2020شهرا

وط واألحكام المختلفة. إن عقود اإليجار ال تفرض أي يتم التفاوض  عىل مدد عقد اإليجار عىل أساس فردي وتنطوي عىل قدر كبتر من الشر

اض.   تعهدات، لكن األصول المستأجرة قد ال تستخدم كضمان مقابل االقت 
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 دفعات مقدمة للصيانة

   
 
 ديسمتر  31كما ف

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

  1.563  11.614  14.167  12.848  10.433 دفعات مقدمة للصيانة

 

   1.563مقدمة للصيانة إىل الدفعات الانخفض إجماىل  
 
  كما ف

   11.614 من 2020ديسمتر  31مليون دينار كويت 
 
  كما ف

 31مليون دينار كويت 

 .2019ديسمتر 

 غير المتداولالجزء  -ودائع ضمان

   
 
 ديسمتر  31كما ف

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

  1.136  3.044  2.610  2.644  2.482 غتر المتداولالجزء  -ودائع ضمان

 

   1.136 ودائع ضمان إىل الجزء غتر المتداول منانخفض 
 
  كما ف

   3.044مقارنة بـ  2020ديسمتر  31مليون دينار كويت 
 
  كما ف

مليون دينار كويت 

 .1920ديسمتر  31

 الموجودات غير المتداولةإجمالي 

   
 ديسمتر  31كما ف 

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

  116.964  118.169  38.748  29.262  18.539 الموجودات غتر المتداولة

 

   116.964الموجودات غتر المتداولة  إجماىل   بلغت قيمة
  كما ف 

  كما  118.169مقارنة بـ  2020ديسمتر  31مليون دينار كويت 
مليون دينار كويت 

  
 . 2019ديسمتر  31ف 

 المخزون

   
 ديسمتر  31كما ف 

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

  0.382  0.313  0.247  0.235  0.223 المخزون 

 

كة إىل     0.382بلغت قيمة المخزون للشر
  كما ف 

   0.313ارنة بـ مق 2020ديسمتر  31مليون دينار كويت 
  كما ف 

ديسمتر  31مليون دينار كويت 

2019 . 

 الجزء المتداول -ودائع ضمان

   
 ديسمتر  31كما ف 

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

  1.310  1.172  1.915 - - الجزء المتداول -ودائع ضمان

 

  ملي 1.310إىل  ودائع ضمانالجزء المتداول من ارتفعت  قيمة 
  كما ف 

  كما  1.172مقارنة بـ  2020ديسمتر  31ون دينار كويت 
مليون دينار كويت 

  
 . 2019ديسمتر  31ف 

 

  



 

 كتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.اشرة ن                           48

 ذمم تجارية مدينة وأخرى

   
 
 ديسمتر  31كما ف

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

  24.300  23.245  15.491  3.938  5.509 ذمم تجارية مدينة وأخرى

 

   24.300مم التجارية المدينة والذمم األخرى بلغت الذ
 
  كما ف

   23.245مقارنة بـ  2020ديسمتر  31مليون دينار كويت 
 
  كما ف

مليون دينار كويت 

 . 2019ديسمتر  31

 ة بنكيةدنقد وأرص

   
 
 ديسمتر  31كما ف

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

  19.669  23.755  6.465  22.778  29.441 ة بنكيةدنقد وأرص

 

   19.669ة البنكية درصاألبلغ النقد و 
 
  كما ف

   23.755مقارنة بـ  2020ديسمتر  31مليون دينار كويت 
 
  كما ف

 . 2019ديسمتر  31مليون دينار كويت 

 الموجودات المتداولةإجمالي 

   
 
 ديسمتر  31كما ف

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

  45.661  48.485  24.118  26.951  35.173 المتداولة الموجودات

 

   45.661 إىل الموجودات المتداولة إنخفضت
  كما ف 

   48.485مقارنة بـ  2020ديسمتر  31مليون دينار كويت 
  كما ف 

ديسمتر  31مليون دينار كويت 

2019 . 

 إجمالي الموجودات

   
 ديسمتر  31كما ف 

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

  162.625  166.653  62.866  56.213  53.712 إجماىل  الموجودات

 

   162.625بلغ إجماىل  الموجودات 
  كما ف 

   166.653مقارنة بـ  2020ديسمتر  31مليون دينار كويت 
  كما ف 

 . 2019ديسمتر  31مليون دينار كويت 

 إجمالي حقوق الملكية

   
 ديسمتر  31كما ف 

  مليون دينار ك
 2020 2019 2018 2017 2016 ويت 

      حقوق الملكية 

كة األم       العائد لمساهم  الشر

  20.000  20.000  20.000  20.000  20.000 رأس المال

  
 -  5.835  4.294  3.597  2.736 احتياط  قانون 

 (1.028)  0.838 - - - احتياط  تحوط

اكمة( / أرباح مرحلة  (6.996)  13.570  13.542  14.600  14.226 )خسائر مت 

  11.976  40.242  37.836  38.197  36.962 إجمالي حقوق الملكية 

 

   11.976بلغ إجماىل  حقوق الملكية 
  كما ف 

   40.242مقارنة بــــــــــــــــــــــــــــــ  2020ديســـــــــــــمتر  31مليون دينار كويت 
  كما ف 

ديســـــــــــــمتر  31مليون دينار كويت 

2019 . 
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 إجمالي المطلوبات

   
 
 يسمتر د 31كما ف

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

      المطلوبات غير المتداولة

  2.482  2.455  2.371  2.410  2.494 مكافأة نهاية الخدمة للموظفير  

  11.304  8.552  1.306 - - دائنو صيانة

 - - -  1.717  1.195 مخصص صيانة

امات عقد إيجار   89.634  76.932 - - - الت  

  6.139 - - - - دائنو مرابحة

  109.560  87.938  3.677  4.127  3.689 إجمالي المطلوبات غير المتداولة
      

       المطلوبات المتداولة
  6.684  3.617 - - - دائنو صيانة

امات عقد إيجار   16.048  12.032 - - - الت  
  0.883 - - - - دائنو مرابحة

  12.791  18.111  17.058  9.950  9.585 ة واخرىذمم تجارية دائن
  0.264  4.713  4.295  3.939  3.477 إيرادات مؤجلة

  4.419 - - - - سحب بنىك  عىل المكشوف

  41.089  38.473  21.353  13.889  13.061 لمطلوبات المتداولةاإجمالي 

  150.649  126.411  25.030  18.016  16.750 إجمالي المطلوبات

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفير  

   
 ديسمتر  31كما ف 

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفير  
 )الجزء غتر المتداول(

2.494  2.410  2.371  2.455  2.482  

 

 

  كما  2.482بلغ رصيد مكافأة نهاية الخدمة للموظفير  
   مليون دينار كويت 

   2.455مقارنة بـ  2020ديسمتر  31ف 
  كما ف 

 31مليون دينار كويت 

 . 2019ديسمتر 

 دائنو صيانة 

   
 ديسمتر  31كما ف 

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

  11.304  8.552  1.306 - - )الجزء غتر المتداول( دائنو صيانة
 

   11.304 ىلإ دائنو صيانة الجزء غتر المتداول منإرتفع 
  كما ف 

   8.552مقارنة بـ  2020ديسمتر  31مليون دينار كويت 
  كما ف 

مليون دينار كويت 

 . 2019ديسمتر  31

امات عقد إيجار  الير 

   
 ديسمتر  31كما ف 

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

امات عقد إيجار  الت  
 )الجزء غتر المتداول(

- - - 76.932  89.634  

 

امات عقد اإليجار  الجزء غتر المتداول من لغب    89.634الت  
  كما ف 

  كما  76.932مقارنة بـ  2020ديسمتر  31مليون دينار كويت 
مليون دينار كويت 

  
 . 2019ديسمتر  31ف 
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 دائنو مرابحة

   
 
 ديسمتر  31كما ف

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

  6.139 - - - - متداول(دائنو مرابحة )الجزء غتر ال
 

كة عىل مرابحة من احد البنوك المحلية خالل عام     6.139مرابحة الدائنو  الجزء غتر المتداول من بلغوقد  2020حصلت الشر
مليون دينار كويت 

  
 
 . 2020ديسمتر  31كما ف

 المطلوبات غير المتداولة

   
 
 ديسمتر  31كما ف

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

  109.560  87.938  3.677  4.127  3.689 المتداولةالمطلوبات غتر 
 

   109.560بلغت المطلوبات غتر المتداولة  
 
  كما ف

   87.938مقارنة بـ  2020ديسمتر  31مليون دينار كويت 
 
  كما ف

ديسمتر  31مليون دينار كويت 

2019 . 

 دائنو صيانة

   
 
 ديسمتر  31كما ف

  مليون دينار كوي
 2020 2019 2018 2017 2016 ت 

  6.684  3.617 - - - )الجزء المتداول( دائنو صيانة

 

   6.684دائنو صيانة  الجزء المتداول من بلغ
  كما ف 

   3.617مقارنة بـ  2020ديسمتر  31مليون دينار كويت 
  كما ف 

ديسمتر  31مليون دينار كويت 

2019 . 

امات عقد إيجار   الير 

   
 ديسمتر  31كما ف 

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

امات عقد إيجار   16.048  12.032 - - - )الجزء المتداول( الت  

 

امات عقد اإليجار  الجزء المتداول من بلغ    16.048الت  
  كما ف 

  12.032 مقارنة بـ  2020ديسمتر  31مليون دينار كويت 
  كما ف 

مليون دينار كويت 

 2019ديسمتر  31

  ئنو مرابحةدا

   
 ديسمتر  31كما ف 

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

  0.883 - - - - دائنو مرابحة )الجزء المتداول(

 

كة خالل عام    حصلت عليها الشر
مليون دينار  0.883 وقد بلغ رصيد هذا البند  2020يمثل هذا البند الجزء المتداول من دائنو المرابحة الت 

  
    كويت 

 . 2020ديسمتر  31كما ف 

  ذمم تجارية دائنة وأخرى

   
 ديسمتر  31كما ف 

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

  12.791  18.111  17.058  9.950  9.585 وأخرى دائنةذمم تجارية 

 

   12.791دائنة والذمم األخرى البلغت الذمم التجارية 
  كما ف 

   18.111مقارنة بـ  2020متر ديس 31مليون دينار كويت 
  كما ف 

مليون دينار كويت 

 . 2019ديسمتر  31
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 إيرادات مؤجلة

   
 
 ديسمتر  31كما ف

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

  0.264  4.713  4.295  3.939  3.477  إيرادات مؤجلة

 

   0.264انخفضت اإليرادات المؤجلة إىل 
 
  كما ف

   4.713مقارنة بـ  2020ديسمتر  31 مليون دينار كويت 
 
  كما ف

ديسمتر  31مليون دينار كويت 

2019 . 

 سحب بنىكي عىل المكشوف

   
 
 ديسمتر  31كما ف

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

  4.419 - - - - سحب بنىك  عىل المكشوف

 

  مليون دينار كو  4.419بنىك  عىل المكشوف إىل السحب رصيد البلغ 
 
  كما ف

 . 2020ديسمتر  31يت 

 

 المطلوبات المتداولة

   
 ديسمتر  31كما ف 

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

  41.089  38.473  21.353  13.889  13.061 المطلوبات المتداولة

 

   41.089بلغت المطلوبات المتداولة  
  كما ف 

ــــــــــــــــــــــــ مقارنة ب 2020ديســــــــمتر  31مليون دينار كويت     38.473ـ
  كما ف 

ديســــــــمتر  31مليون دينار كويت 

2019 . 

 إجمالي المطلوبات

   
 ديسمتر  31كما ف 

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

  150.649  126.411  25.030  18.016  16.750 إجماىل  المطلوبات 

 

 

   150.649بلغ إجماىل  المطلوبات 
  كما ف 

   126.411 بـمقارنة  2020تر ديسم 31مليون دينار كويت 
  كما ف 

 . 2019ديسمتر  31مليون دينار كويت 

 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

   
 ديسمتر  31كما ف 

  
 2020 2019 2018 2017 2016 مليون دينار كويت 

  162.625  166.653  62.866  56.213  53.712 إجماىل  المطلوبات وحقوق الملكية

 

   162.625ات وحقوق الملكية بلغ إجماىل  المطلوب
  كما ف 

ـــــــــــــــــــــ  2020ديســــــمتر  31مليون دينار كويت     166.653مقارنة بـ
  كما ف 

مليون دينار كويت 

 . 2019ديسمتر  31
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كة تخفيض / إصدار   األوراق المالية من قبل الشر

كة منذ تأسيسها:  تخفيض/ يوضح الجدول التاىل  إصدار   األسهم من قبل الشر

 السنة نوع اإلصدار
خ التأشير تاري    

 بالسجل التجاري

 عدد األسهم

المصدرة/المخفضة 

 )سهم(

 

إجمالي القيمة 

اإلسمية 

 لإلصدار/للتخفيض

 ) ي
 )دينار كوينر

القيمة اإلجمالية 

 لإلصدار/للتخفيض

 القيمة اإلسمية 
ً
شامال

 وعالوة اإلصدار

 ) ي
 )دينار كوينر

2004/3/3 2004 التأسيس رأس المال عند  100,000,000 10,000,000 10,000,000 

 10,000,000 10,000,000 100,000,000 12/11/2007 2007 زيادة نقدية 

 2,000,000 2,000,000 20,000,000 28/07/2009 2009 أسهم منحة

 2,200,000 2,200,000 22,000,000 23/05/2012 2012 أسهم منحة

 17,800,000 17,800,000 178,000,000 30/12/2012 2012 زيادة نقدية

 (22,000,000) (22,000,000) (220,000,000) 30/11/2015 2015 تخفيض رأس المال
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 القضايا المؤثرة

ان الجزيرة ش.م.ك.ع.  كة طتر   أو تحكيم )سواء كانت  شر
  أي إجراءات حكومية أو إجراءات إدارية أو إجراءات تقاض 

 
كتها التابعة ليست طرفا ف وشر

  القريب تبعات  هذه اإلجراءات
  الماض 

 
  قد يكون لها أو كان لها ف

كتها التابعة عىل معرفة بها( والت  كة أو شر منظورة أو موقوفة أو محتملة والشر

كة  : الموضحة أدناهوأرباحها. باستثناء القضية  مؤثرة بصورة جوهرية عىل المركز الماىل  للشر

 

كة بالمنطاد الراداري التابع لوزارة الدفاع، مع العلم بدعوى مرفوعة من قبل وزارة الدفاع بدولة الكويت متع • ن ألقة باصطدام طائرة الشر

كة مؤمن عليها بالكامل ضد هذه الحوادث حدوث أي خسارة قد تنشأ عن  احتماليةن إوبناء عىل االستشارات القانونية، ترى اإلدارة  . الشر

 .
ً
 مستبعدا

ً
 هذه المطالبة هو أمرا
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  العقود الرئيسية

  أي عقود رئيسية خارج النشاط االعتيادي لها خالل السنتير  السابقتير  عىل تاريــــخ تقديم طلب اعتماد 
 
كتها التابعة  ف كة وشر هذه  لم تدخل الشر

اع أو حقوق ملكية فكرية أخرى أو تراخيص أو  ة. كما لم يتم االعتماد عىل أي عمالء أو موردين محددين أو عىل أي حقوق براءة اخت  عقود النشر
كة المصدرة.    نشاط الشر

 
 خاصة تحط  أي منها بأهمية رئيسية ف
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 عوامل المخاطر

ة وذ   هذه النشر
 
لك قبل يتعير  عىل المستثمرين التحقق بعناية من عوامل المخاطر المبينة أدناه باإلضافة إىل كافة المعلومات األخرى الواردة ف

  األسهم، مع اإلشارة إىل أناالست
 
كة المصدرة أن العوامل التالية تمثل المخاطر الرئيسية المرتبطة باالستثمار ف   األسهم. وترى الشر

 
هذه  ثمار ف

 من
ً
  الوقت الحاىل  أو قد تع قبل إدارة المخاطر ال تعتتر شاملة، ذلك أن هناك ثمة اعتبارات أخرى بعض منها قد ال يكون معلوما

 
كة ف ها الشر تتر

  األسهم. 
 
  قد تؤثر عىل االستثمار ف

كة أنها غتر جوهرية، والت   الشر

ة وتكوين رأيهم الخاص  خرى من هذه النشر
َ
  األجزاء اال

 
قبل كما يجب عىل المستثمرين المحتملير  قراءة المعلومات التفصيلية المنصوص عليها ف

 اتخاذ أي قرار استثماري. 

كة الم  صدرة وعملياتهاالمخاطر ذات الصلة بنشاط الشر

وس كورونا )كوفيد تبة عىل انشار فير
 (19-المخاطر المير

وس كوفيد   فتر
  عام  19-تفشر

 
 من قبل منظمة الصحة العالمية، مما  2020وانتشر عتر عدة مناطق جغرافية بشعة ف

ً
وتم إعالنه وباًء عالميا

  تعطيل األعمال وزيادة حاالت عدم التيقن حول األنشطة االقتصا
 
وس تسبب ف دية. اتخذت العديد من الحكومات عدة تدابتر الحتواء انتشار الفتر

  
 
. وبناًء عليه، ف  عىل السفر وقامت بتنفيذ إجراءات الحجر الصج 

ً
  تعليق 2020مارس  13وفرضت قيودا

ان المدن  ، قررت اإلدارة العامة للطتر

ء رحالت الشحن واإلجالء. وكان لهذا تأثتر مباشر عىل إيرادات وعمليات جميع الرحالت الجوية القادمة إىل والمغادرة من دولة الكويت باستثنا 

كة المصدرة  .الشر

 نتيجة لسياسات إغالق األسواق وتوقف األعمال كإجراءات متبعة من قبل 
ً
 وعالميا

ً
كما أن هذا الحدث قد أثر عىل المناخ االقتصادي محليا

  الوباء، و 
كة المصدرة لخسائر مختلفة من ضمنها حكومات معظم دول العالم للسيطرة عىل تفشر عمليات  إنخفاضالذي بالتبعية عرض الشر

كة  لتباطؤ نمو االقتصاد.   الشر
ً
  قيمة الموجودات نظرا

كما وتقلبات أسعار رصف العمالت األجنبية وارتفاع خسائر االئتمان المتوقعة واالنخفاض ف 

كة عام    عدد المسا 2020أنهت الشر
 ،2019% مقارنة بعام 71.0وقدره  بانخفاضألف مسافر،  696.1فرين والذي بلغ بتسجيلها إنخفاض حاد ف 

  64.3مليون مسافر وبلغ معدل إشغال المقاعد  2.4حيث كان عدد المسافرين 
ً
   %. 77.5 بلغوالذى  2019عن المعدل المسجل بعام % منخفضا

وس   تبة عليه 19-كوفيدوتعتمد تداعيات فتر أي من السالالت األخرى عىل عدد من العوامل، مثل مدة انتشار الجائحة  أو  والنتائج االقتصادية المت 

وس وكذلك التوقيت المتوقع لتوزيــــع اللقاح، ومال    تطوير لقاح ضد الفتر
ءمة المعنية أو تكرار حدوث موجات ثانية أو الحقة، والتقدم الحاصل ف 

  تفرضها السلطات حول العالم مثل عمليات
فيما يتعلق خاصة اإلغالق المحلية أو اإلقليمية ، والبنوك المركزية والحكومات ) وفعالية التدابتر الت 

ية والمادية والبنية التحتية والمالية )عىل سبيل   ذلك الموارد البشر
المثال،  بفرض متطلبات الحجر الصج  عىل العمالء(، وتوافر الموارد، بما ف 

  أدخلت
ها البنوك المركزية( الالزمة لتنفيذ إصالحات اقتصادية عىل المستوى المحىل  واإلقليم  وكذلك حزم التحفتر  الحكومية و/ أو التدابتر الت 

 .   لهذه التدابتر
 مستوى االمتثال المدن 

تب   أو اآلثار المت 
ة عىل وعليه ليس هناك ما يضمن أن مثل هذه اإلصالحات االقتصادية، أو مزيــــج منها، ه  وسائل فعالة لمكافحة مثل هذا التفشر

كة اآلثار لك وقد يؤدي استمرار ذ كة والذي سيؤثر جوهريا وبشكل سلتر  عىل أعمال الشر
  دخل الشر

تبة عىل تلك الجائحة إىل انخفاض كبتر ف  المت 

 ونتائج عملياتها ووضعها الماىل  وتوقعاتها المستقبلية. 

ان الجزيرة. لبشكل كبتر عىل األداء الماىل  والتجاري  19-ويؤثر انتشار كوفيد وس إىل طتر وأدى االنتشار المستمر وعدم التأكد من نهاية الفتر

  الطلب عىل السفر الجوي ومن المرجح أن يغتر سلوك العمالء بشكل عام وخاصة سفر رجال األعمال باإلضافة إىل األنشطة 
انخفاض كبتر ف 

  ذلك دولة ال
، بما ف    المستقبل. وقد فرضت بعض دول مجلس التعاون الخليجر 

دولة من الدول عالية  39كويت حظر سفر إىل السياحية ف 

ان وإلغاء الرحالت.  كات الطتر   مجموعة شر
  الحجوزات ف 

 الكثافة. وقد أدى ذلك إىل انخفاض كبتر ف 

 المخاطر الجيوسياسية واالقتصادية

كة كز عمليات الشر    المصدرة تت 
. دولة ف  ، فإن عمليات الشر  الكويت ودول مجلس التعاون الخليجر  معرضة للمخاطر الجيوسياسية  كةوبالتاىل 

  قد تؤثر عىل 
كة . أدائها المرتبطة بتلك الدول والت    تطرأ عىل الظروف االقتصادية  المصدرة كما أن الشر

ات السلبية الت  عرضة بشكل خاص للتغتر

  
ها عىل الطلب عىل الخدمات الت   لتأثتر

ً
ق األوسط والمناطق العاملة بها نظرا   منطقة الشر

كة وظروف السوق ف  كاتها التابعة تقدمها الشر  . وشر

  بعض الدول، ومع 
، واألعمال اإلرهابية المستمرة ف 

ً
ق األوسط والعالم مؤخرا   شهدها الشر

  ضوء األحداث الجيوسياسية الت 
كة  استمرار وف  الشر

كة المصدرة عرضة للهجمات اإلرهابية وأعمال التخريب والتهديدات المماثلة   عملها، فإن عمليات الشر
 من الشك  اإلرهابويخلق  . ف 

ً
جوا

  تؤدي إىل انخفاض معدالت االستثمار والنمو االقتصادي. 
 ويضعف الثقة ويزيد عوامل المخاطر الت 

  األسواق األك
ة مقارنة باالستثمارات ف    األسواق الناشئة تخضع لمخاطر كبتر

تر كما يجب أن يكون المستثمرون عىل دراية بأن االستثمارات ف 

 
ً
  بعض حاالت المخاطر القانونية واالقتصادية والسياسية المؤثرة، بمتقدما

  ذلك ف 
  . ا ف 
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ق األ ي منطقة الشر
 
كة المصدرة  سبب استمرار االضطرابات السياسية واألمنية ف  وسط قد تتأثر أعمال الشر

كز قاعدة كة عمالء تت    الكويت ودول مجلس التعاون الخليجر   أعمالها من كبتر  وجزء المصدرة الشر
 
 اضطراب هناك كان 2011بداية عام  . ومنذف

   سياس  
 
ق األوسط بمنطقة الدول من عدد ف    – إىل العامة المظاهرات من االضطراب وقد تعددت اشكال هذا افريقيا، وشمال الشر

 
 حاالت  ف

اعات -شديدة     المدنية والحرب المسلحة الت  
   السياسية انهيار األنظمة إىل أدت الت 

 
   األهلية والحرب وليبيا ومرص تونس ف

 
ونتج  واليمن سوريا ف

   شديدة زيادة عنه
 
   السياس   عدم االستقرار ف

 
   الوضع هذا تسبب وقد  المنطقة.  ف

 
   شديد اضطراب ف

 
رة الدول اقتصاديات ف  وعدم المترص 

 .والغاز أسعار النفط استقرار

   ستقراراإل  عدم استمرار يؤثر أن ويمكن 
 
ق منطقة ف كة عمليات عىل اأفريقي وشمال األوسط الشر  عىل ماديا يؤثر أن واستثماراتها ويمكن الشر

كة.  وبالتاىل   لعملياتها  المالية النتائج رة الدول عوائد رحالتها من عىل سلتر   تأثتر  إىل هذا االستقرار عدم يؤدي أن يمكن كما أعمال الشر  .المترص 

دة من إل 19-نتائج جائحة كوفيد كة والمبالغ المسير  غاء معظم الرحالت الجوية عىل إيرادات الشر

  جائحة كوفيد
ان الجزيرة تقليص عدد رحالت و . 2020، تم إلغاء معظم الرحالت الجوية منذ مارس 19-بسبب تفشر كة طتر لذلك، قررت شر

اجع الطلب ان المعروضة لتقليل العواقب المالية لت   أنشطة  من وقفير  خالل أسبوع الشحن الجويباإلضافة إىل الحصول عىل رخصة  ،الطتر

 . نظًرا و التكاليف المادية، فضال عن تدابتر السيولة األخرى. و يكمل إجراءات خفض المرصوفات  األمر الذينقل الركاب عتر مطار الكويت الدوىل 

وس   ان الجزيرة جداول رحالت مخفضة من وجهات مختلفة إلعادة المواط19-كوفيدللظروف االستثنائية الناجمة عن انتشار فتر ت طتر نير  ، نشر

ا من الرحالت الجوية.  ،دولة الكويت فضال عن رحالت بدون مسافرين إىل
ً
 وقد تم إلغاء عدد كبتر جد

ان الجزيرة  كة طتر   تقع ضمن لتعويض مطالبات إمكانية وجود وتواجه شر
  سياق إلغاء الرحالت الت 

 
الركاب بموجب قوانير  دولة الكويت وذلك ف

كة،   سي قد  الذي األمر نطاق عمليات الشر
ً
كة باإلضافة إىل زيادة المرصوفات القضائية واإلدارية المختلفة ؤثر سلبا   حالة  . عىل إيرادات الشر

وحت  ف 

 
ً
كة المصدرة بتعويض الركاب نقديا وط و أحكام تخص دفع تعويضات قضائية ألسباب تعود ل أو عدم قيام الشر عدم استيفاء  أو نوع التذاكر شر

داد التذاكر، ف وط است  كة العمالء لشر كة ف  بعض الحاالت قد تعوض المسافرين المصدرة إن الشر   رحالت الشر
بقسائم تتيح لهم الحجز ف 

كة المصدرة وقد يكون له تأثتر سلتر  عىل الوضع الماىل  األمر الذى قد المستقبلية. 
ونتائج لها يؤدي إىل زيادة مخاطر السيولة عىل مستوى الشر

 عملياتها. 

كة المصدرة للمشا  ري    ع التابعة لهاإدارة الشر

  المست
  تتضمن المبان 

كة المصدرة بإدارة العديد من المشاريــــع والت    أتقوم الشر
ان المدن  مبت  المطار والمبت   ومنها جرة من اإلدارة العامة للطتر

اماتها ا ،وعليه Park & Flyاإلداري ومبت   كة عىل إدارة هذه العقود أو عدم وفائها بكافة الت   لتعاقدية مع الجهات الحكومية فإن عدم قدرة الشر

كةنخفاض اإىل  حدوثهف  حالة سيؤدي و الذى قد يؤدي إىل إنهاء أي اتفاقية إدارة وتشغيل تتعلق بأي من تلك المشاريــــع    دخل الشر
مما قد  ،ف 

كة ونتائج عملياتها ووضعها الماىل  وتوقعاتها المستقبلية. 
 يؤثر بشكل سلتر  عىل أعمال الشر

ي مخاطر اإلنشاء وا
 لتطوير وسالمة المبان 

كة مع  ان ) وتطويرات توسعاتإنجاز عىل  ةحكومي هيئاتتعمل الشر   مبت  الطتر
  Terminal 5ف 

وذلك الكويت دولة ب مطار الكويت الدوىل   ( ف 

   بغرض التوسع
كة وزيادة عدد المسافرينعمليات ف  كة الشر  بأعىل طائرات الشر

ً
كة لمخاطر ترتبط عموما عمال التطوير ، وهو ما يعرض الشر

 . واإلنشاء 

كة تتعرض ان الجزيرة شر  .خسائر الناجمة عن حوادث السالمةلل طير

كةتواجه    حالة فقدان طائرة أو أكتر من طائراتها أو تلفها  المصدرة الشر
مخاطر الخسائر المحتملة من االصطدامات أو حوادث السالمة األخرى ف 

ي أو غتر ذلك خطأ و عن طريق حادث أو هجوم إرهانر  أو عمل تخريتر  أ   أو بشر
كةال تستطيع و  ،األحداث من فت  ضمان أن مبلغ التغطية  الشر

 لتغطية الخسائر الناتجة.  المتاحالتأمينية 
ً
ان الجزيرة إىل تحمل و عند حدوث مثل هذا الحدث سيكون كافيا كة طتر عالوة عىل ذلك، قد تضطر شر

ة عىل وجه الخصوص فيما يتعلق بمطالبات  ار المادية أو خسائر كبتر ها من األرص    األرواح أو اإلصابات الشخصية أو غتر
ار عن الخسائر ف  األرص 

 غتر المادية نفسها، بغض النظر عن تغطيتها التأمينية. 

ان الجزيرة غتر راغبة أو غتر قادرة عىل دفع التعويض المتفق  كة طتر كات التأمير  المتعاقدة معها شر عليه، أو قد يكون هذا هو الحال إذا كانت شر

ان مختلفةإذا كان الركاب  كات طتر ناتجة عن  عىل وجه الخصوص، من الممكن أن تحدث خسائر و . يسافرون عتر عدد من المطارات من خالل شر

  يغطيها التأمير   تتجاوز  حوادث السالمة
كةسمعة أو مكانة  ر وقد تترص   الخسائر الت  كات التامير  قد  بشكل الشر  . يتجاوز تقدير وتغطية شر

كةسمعة تؤثر بشكل كبتر عىل كن لحوادث الطائرات والكوارث المماثلة أن يم    الطلب ، مما يؤدي إىل انخفاض كبتر الشر
عىل  وربما مستدام ف 

   ها رحالت
ةحالة حت  ف  كة والحوادث عدم وجود صلة مباشر كة ترتبط سمعة ومكانة أن يمكن  بير  الشر بصورة سلبية بتلك الحوادث عىل الشر

كة فئات الطائرات المستخدمة من قبل  واحدة منتعرض  سبيل المثال ان أخرى وعليهالشر كة الفقد تتعرض  إىل حوادث مع خطوط طتر شر
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اجع لمخاطر إضافية مثل  ها من منتجاتها الت    الطلب عىل رحالتها أو غتر
 
قد يكون لحدوث أي من هذه وعليه  خسائر فادحة مما قد يؤدى اىل ف

ان الجزيرة عىل التدفقات النقدية  األحداث آثار سلبية جوهرية كة طتر  .والوضع الماىل  ونتائج العملياتلشر

 
ً
كة المصدرة إل خطر عدم توفر السيولة  شكل دائم أو قد تتوفر السيولة مقابل تكلفة مؤثرة سلبا  عىل أعمالها أو نتائج عملياتها    تخضع الشر

كة المصدر    إمكانية عدم تمكن الشر
 
امات التمويل عند استحقاقها. ويمكن أن يزداد يتمثل خطر السيولة ف   ذلك الت  

 
اماتها بما ف ة من الوفاء بالت  

  ذلك عىل سبيل المثال هذا الخطر بسبب عدد من العوامل المحددة عىل المؤسسات وتشمل اإل
 
فراط باالعتماد عىل مصدر معير  للتمويل )بما ف

  الجدارة ا
 
ات ف الئتمانية أو الظواهر عىل نطاق السوق مثل فوض  السوق والكوارث الرئيسية. وقد يتسبب القروض والتسهيالت البنكية( والتغتر

  الموازنات العامة وتباطؤ النمو، األمر الذياإل 
 
  دول مجلس التعاون إىل حدوث عجز ف

 
  إيرادات النفط ف

 
تراجع نتج عنه ي قد  نخفاض الشديد ف

  أسواق دول مجلس التع
 
. االئتمان وانكماش السيولة ف   أسواق المال قد يقيد من  ،عالوة عىل ذلكو اون الخليجر 

 
فإن عدم االستقرار أو التقلب ف

  
 
كة عىل أي تمويل إضاف كة المصدرة عىل إعادة تمويل مطلوباتها المستحقة أو يزيد من تكلفة هذا التمويل. وسوف يعتمد حصول الشر  قدرة الشر

 والوضع قد تحتاج إليه عىل عوامل مختلفة تشمل أوضاع السو 
ً
  صناعة الخدمات المالية تحديدا

 
ضير  ف

 وعىل المقت 
ً
ق وتوفر االئتمان عموما

كة المصدرة والجدارة اإل   ئتمانية لها. الماىل  للشر

ي بمخاطر السوق كة المصدرة ونتائج عملياتها  شكل سلنر
 يمكن أن يتأثر الوضع المالي للشر

كة المصدرة ونتائج    تقع خارج نطاق سيطرتها وتشمل بدون يمكن أن يتأثر الوضع الماىل  للشر
عملياتها بشكل سلتر  بسبب مخاطر السوق الت 

  أسعار الموجودات سواء نتجت عن عوامل تتعلق باالستثمار الفردي أو الجهة المصدرة له أو عوامل تؤثر عىل جميع االستثم
 
ات ف ارات حرص التغتر

  السوق. 
 
 المتداولة ف

  تنشأ عندما تدرج معامالتها التجارية المستقبلية وموجوداتها ومطلوباتها كما أن مخاطر السوق تتضمن المخاط
ر المتعلقة بمخاطر العمالت والت 

كة. إن مخاطر العمالت األجنبية ه  مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبل ية المسجلة بعملة غتر العملة الرئيسية للشر

  أسعار الرص 
ات ف  كة لمخاطر العمالت األجنبية بصورة أساسية  ويتعلقف. نتيجة التغتر األرصدة المدينة بالذمم التجارية المدينة و تعرض الشر

.  بالعملةاألخرى المقومة   األجنبية وبخاصة الدوالر األمريىك 

  وض ،وبالتاىل  
  التغتر ف 

كة المصدرة سوف تتمكن من حماية نفسها من أي أثار سلبية ف  ع السوق يمكن أن يكون له تأثتر ليس هناك ضمان أن الشر

 . وآفاقها مادي عىل أعمالها ووضعها الماىل  ونتائج أعمالها 

ان الجزيرة أو األسماء التجارية كة طير ار  سمعة شر كة  قد يكون لإلرص  ان الجزيرةمادي تأثير المرتبطة بالشر كة طير ي عىل شر  سلنر

ان الجزيرة  كة طتر   السوق بها  ةبطالمرت التجارية والعالماتساهمت سمعة شر
  وضعها القوي ف 

   ف 
ر الذي يلحق و . الكويت  يمكن أن يؤثر الرص 

ان الجزيرة أو العالمات التجارية  كة طتر   السوق المرتبطة بها بسمعة شر
، إما من خالل حدث واحد أو سلسلة من األحداث، سلًبا عىل مركزها ف 

  النهاية تأثتر مادي عىل التدفقات النقدية 
كويكون له ف   والوضع الماىل  ونتائج العمليات.  ةللشر

ونية ان الجزيرة النتهاكات أمنية إلكير كة طير  قد تتعرض شر

ونية قد  ان الجزيرة تهديدات الهجمات اإللكت  كة طتر مجية. قد تكون بيانات تواجه شر الخارجية والمخاطر الداخلية عىل بياناتها وأنظمتها التر

كةوأنظمة     الشر
أو الخسارة أو التلف أو االنقطاع بسبب الوصول غتر المرصح به أو أثناء عمليات الدفع النقدي  عرضة للشقة أو االحتيال ف 

ها من األحداث التخريبية. قد يكون لخرق األم وسات الكمبيوتر أو فقدان الطاقة أو غتر ونية أو فتر
ان تأثتر الخروقات األمنية أو الهجمات اإللكت 

ك   أنظمة شر
ان الجزيرة سلتر  عىل ثقة العمالء ف  كة لتأثتر سلتر  عىل التدفقات النقدية  هو من ثم يكون ل سلًبا عىل سمعتها مما قد يؤثر  ة طتر لشر

  أسوأ الحاالت  -الماىل  ، ويمكن أن يؤدي و وضعها 
ان.  -ف    عمليات الطتر

 إىل اضطرابات جوهرية ف 

كة تتعرض ي  رتدهو  أي ويشكل الجهات المدينة، ائتمان خطر المصدرة إل الشر
 
كة  جودة أو حجم ف األرصدة التجارية المدينة لدى الشر

 
ً
ي  زيادة يؤدي إل قد المصدرة عامال

 
 االئتمانية مخاطرها ف

كة  اماته التعاقدية مما يسبب خسائر مالية للشر   الوفاء بالت  
  فشل الطرف المقابل ف 

  المصدرةتتمثل مخاطر االئتمان ف 
. إن األدوات المالية الت 

كة إىل   مخاطر االئتمان تتكون من النقد والنقد المعادل والذمم التجارية المدينة واألخرى. تعرض الشر

كة، مراقبة األرصدة تحدو    أي من أنشطة الشر
كة من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء من خالل وضع قيود ائتمانية لألطراف المقابلة ف   الشر

  بخالف المبالغ و المعامالت مع أطراف مقابلة ذات جدارة إتئمانية مرتفعة. المدينة القائمة، الحصول عىل دفعات مقدمة وقرص 
 ا تم تحصيله الت 

كة االئتمانيةبعد نهاية السنة أو الخسائر    تتعرض لها الشر
كة، ال يوجد تركتر  جوهري للمخاطر الت    المركز الماىل  للشر

  تم إدراجها ف 
 ،المتوقعة الت 

كة من مخاطر االئتمان لديها فيما يتعلق باألرصدة وبالتاىل  تفادي تكبد خسائر مالية م ن خالل اإلخفاق المحتمل لألطراف المقابلة. تحد الشر

ة األجل من خالل التعامل مع بنوك ذات جدارة إئتمانية مرتفعة.   لدى البنوك والودائع قصتر
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ي نظ
 
كة المصدرة إل عدد من المخاطر التشغيلية. وبوجه خاص، أي مشكلة ف كة المصدرة تتعرض الشر م تكنولوجيا المعلومات لدى الشر

ي عىل أعمالها وسمعتها  قد يكون لها تأثير جوهري سلنر

  توثيق المعامالت بشكل صحيح أو خطاء من جانب الموظفير  واإل يمكن أن تنتج المخاطر التشغيلية والخسائر بسبب االحتيال واأل 
 
خفاق ف

  اإل
 
  األ لت   الحصول عىل تفويض داخىل  صحيح واإلخفاق ف

 
نظمة والمعدات )وتشمل ام بالمتطلبات التنظيمية ولوائح القيام بالعمل أو العطل ف

لقد قامت و بوجه خاص أعطال تكنولوجيا المعلومات( والكوارث الطبيعة أو تعطل النظم الخارجية )عىل سبيل المثال لدى االطراف المقابلة(. 

اتيجيات ضوابط المخاطر  كة المصدرة بتنفيذ است  ة لتطوير اإلجراءات الفعالة وتدريب الموظفير  الشر وتخفيض الخسائر كما يتم تكريس موارد كبتر

كة المصدرة. ويمكن للخسائر بسبب إخفاق نظام الضوابط الداخلية  ولكن يستحيل التخلص بالكامل من كل خطر تشغيىل  محتمل يواجه الشر

كة المصدرة   ها الماىل  ونتائج عملياتها باإلضافة إىل التأثتر السلتر  عىل سمعتها.   تؤدي إىل تأثتر سلتر  عىل أعمالها ووضع أنبالشر

كة المصدرة برسوم مراقبة الحركة الجوية والمطارات والعبور وتكاليف ضمان أمن الحركة الجويةتأثر   نتائج الشر

محددة من قبل سلطات كل تكاليف  المطارات مير  أتباإلضافة إىل رسوم  الهبوطو اإلقالع حركات رسوم مراقبة الحركة الجوية والمطارات و  تعد 

كة و    تعمل بها الشر
ان الجزيرةتجنبها ال يمكن مطار من المطارات الت  كة طتر ا من تكاليف تشغيل شر ً كة ضمان الال تستطيع و  ،، وتمثل جزًءا كبتر شر

  أي  عدم فرضهذه التكاليف أو زيادة عدم 
 
كن أن تنشأ تكاليف جديدة، عىل سبيل المثال، إذا يمو . الرئيسية مطاراتها مطار من تكاليف جديدة ف

  تتضمن  ات نتيجة المتطلبات البيئيةلمطار إضافية من قبل اتم فرض رسوم 
، أو إذا منها  ةالحراري ضوضاء الطائرات أو مستويات االنبعاثاتوالت 

ان لتحمل مسؤوليات أمنية إضافية.  كات الطتر   جميع أنحاء العالم عالوة عىل ذلك، من الممكن أن يتو اضطرت شر
 
م تشديد اللوائح األمنية ف

  حالة حدوث هجمات إرهابية إضافية
 
   كما يمكن زيادة  . بشكل أكتر ال سيما ف

 
الرسوم األمنية أو التكاليف األخرى الناشئة عن اإلجراءات األمنية ف

ق األوسط مدن مطارات  .الشر

  
ان الجزيرة من تمرير أي زيادات ف  كة طتر  الرسوم أو التكاليف األخرى إىل عمالئها، فقد يكون لهذه الزيادات آثار سلبية جوهرية إذا لم تتمكن شر

ان الجزيرة والوضع الماىل  ونتائج العمليات.  كة طتر
 عىل التدفقات النقدية شر

   ةيالطبيعحداث باأل رحالت الجزيرة تأثر 

ان الجز    تعطيل كبتر لرحالت طتر
  ذلك الكوارث قد يتسبب عدد من األحداث المحتملة ف 

يرة وتتضمن هذه االحداث الكوارث الطبيعية، بما ف 

ية، والنشاط ال   أو غتر ذلك من الظروف الجوية والمناخية الخارجة عن التوقعات البشر
كان  نقانر  البيئية والظروف الجوية القاسية والرماد التر

اب واألوبئة )مثل جائحة الكرونا( كات  انخفاض وإذا أدى حدث أو ظرف ما إىل . واإلرص  الطلب عىل السفر الجوي أو أثر مادًيا عىل عمليات شر

ان الجزيرة للسنة المالية ذات الصلة.  كة طتر ان، فقد يكون لذلك تأثتر غتر متناسب عىل نتائج شر  الطتر

ان السياسات المتبعة من  وردود أفعال التنبؤ بحدوث وتوقيت مثل هذه األحداث توجد خطورة بسبب عدم إمكانية كما      حال سلطات الطتر
ف 

ان الجزيرة وقد يؤدي  ها حدوث كة طتر كةالإىل تعطيل عمليات ذلك أو التحكم فيها بواسطة شر ويمكن أن يكون له تأثتر سلتر  جوهري عىل  ،شر

 . المستقبىل   ووضعها الماىل   ها نتائج عمليات

ة طويلة من الزمن  إغالق أو تعطيل المطارات الرئيسية لفير

ان  كة طتر ق األوسطخالل شبكة واسعة تربط العديد من  الجزيرة منتعمل شر   منطقة الشر
القارة  هوشمال افريقيا وشب المطارات الرئيسية ف 

  األفريقية واألوروبيةدول ال الهندية والعديد من
  أو عدم التوفر المؤقت ألي من المطارات الرئيسية الت 

. وقد يتسبب اإلغالق الكامل أو الجزن 

ان    الموقع أو نشاط نقانر  أو تعمل بها طتر
الجزيرة، عىل سبيل المثال بسبب حريق أو فيضانات أو تساقط ثلوج كثيفة أو تحطم جوي كبتر ف 

  إرهانر  أو مشابه، قد يؤدي إىل تعطيل عمليات 
اب أو حادث أمت  كةإرص  كة  الشر ويمكن أن يكون له تأثتر سلتر  جوهري عىل نتائج عمليات شر

ان الجزيرة ووضعها ا اماته.  لماىل  وتوقعاتها وبالتاىل  عىل قدرةطتر كة المصدرة عىل الوفاء بالت    الشر

امات التعاقدية كة االمتثال لاللير   ومخاطر التخلف عن سداد أي من المستحقات القائمة عىل الشر

اماتها التعاقدية أو سداد مديونيتها وتكاليفها الثابتة إىل م كة المصدرة إللت   جموعة متنوعة من النتائج السلبية المادية، قد يؤدي عدم امتثال الشر

  سداد مجموعة من المديونيات
  ذلك التعجيل ف 

ويمكن  . دفع تعويضات من قبل دائنيها أو المؤجرين لها أو األطراف المتعاقدة األخرىأو  بما ف 

  مثل هذه الحالة، قد ال أو اتفاقمديونيات أن تؤدي حاالت التخلف عن السداد إىل حاالت تخلف إضافية عن السداد بموجب 
يات أخرى. ف 

اماتها بموجب عقود معينة أو سداد مدفوعات إيجار الطائرات المطلوبة  ان الجزيرة من سداد المديونية المعجلة أو الوفاء بإلت   أو تغطية تتمكن طتر

ا سلبًيا جوهرًيا عىل الوضع الماىل  و تكاليفها الثابتة 
ً   الدفع تأثتر

كة، وبالتاىل  يمكن أن يؤثر عىل  قد يكون لهذا اإلخفاق ف 
والنتائج المستقبلية للشر

اماتها.  كة عىل الوفاء بالت    قدرة  الشر

 

 



 

 كتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.اشرة ن                           59

ان ي تؤثر عىل صناعة الطير
ي القوانير  أو اللوائح اإلقليمية أو الوطنية أو الدولية النر

 
ات ف ان الجزيرة للتغيير كة طير  تتعرض شر

ان لمتطلبات تنظيمية واسعة ال كات الطتر ا تخضع شر
ً
ان الجزيرة للقوانير  واللوائح المحلية فحسب، بل تخضع أيض كة طتر نطاق. وال تخضع شر

  تعمل فيها خارج دولة الكويت، جنًبا إىل جنب مع المنظمات الدولية والمعاهدات الدولية والثنائي
ة لقوانير  ولوائح كل الدول األخرى الت 

ح )من بير  أشياء أخرى( قضايا البنية التحتية المتعلقة بحجم االنبعاثات الكربونية وحقوق والمتعددة األطراف. يشمل نطاق هذه القوانير  واللوائ

ائب.  خيص والمنافسة وحماية العمالء والرص   استخدام األجواء والمتطلبات البيئية واألمنية والسالمة والت 

ائب إضافية وأسعار ورسوم المطار من وقت آلخر  اح قوانير  ولوائح ورص 
كة أو وقد يتم اقت    يمكن أن تزيد بشكل كبتر من تكلفة عمليات الشر

والت 

كة ال تستطيع وفيما تقلل من إيراداتها.    المستقبل بشكل كامل أو التأثتر السلتر  شر
 
  قد يتم إجراؤها ف

ات الت  ان الجزيرة توقع جميع التغيتر طتر

ات الممتدة، إال أن قدرتها عىل االمتثال لهذه الل . المحتمل لهذه التغيتر يمكن أن يكون و  وائح تعد أمًرا أساسًيا للحفاظ عىل أدائها التشغيىل  والماىل 

كة عىل ال ان الجزيرة ونتائج عملياتها، وبالتاىل  عىل قدرة الشر كة طتر
  اإليرادات تأثتر سلتر  جوهري عىل الوضع الماىل  لشر

 
وفاء ألي تخفيض ف

اماتها.   بالت  

كة المصدرة معرضة لمخاطر ى لدمخاطر القد تكون سياسات وإجراءات إدارة  ك الشر ي كافة الظروف وقد تير
 
كة المصدرة غير فعالة ف الشر

 غير محددة وغير متوقعة 

  أو حماية أن ليس هناك ضمان 
 
  عىل التحكم ف

 
كة المصدرة إلدارة المخاطر والضوابط الداخلية سوف تعمل بشكل كاف سياسات وإجراءات الشر

كة المصدرة من مخاطر االئتما عالوة عىل ذلك، قد ال يتم تحديد بعض و  ن والسيولة والسوق والمخاطر التشغيلية والمخاطر االخرى. الشر

كة المصدرة إلدارة المخاطر عىل استخدام  كة المصدرة. وتستند بعض وسائل الشر المخاطر بشكل صحيح بواسطة نظم إدارة المخاطر للشر

  قد ال تتنبأ بشكل صحي
ح دائما بالتعرض المستقبىل  للمخاطر والذي قد يكون أعىل بكثتر عما تشتر إليه التدابتر بيانات السوق التاريخية الت 

كة المصدرة خالف ذلك. و السابقة.    تبينها البيانات التجريبية لدى الشر
 باإلضافة إىل ذلك، يمكن أن تكون بعض المخاطر أعىل من تلك الت 

كة المصدرة وعمالئها واأل عىل تقييم للمعلاألخرى المخاطر إدارة وتعتمد وسائل    تعمل فيها الشر
خرى المتاحة عامة مور األ ومات بشأن السوق الت 

  
  يمكن لها االطالع عليها بخالف ذلك. وقد ال تكون هذه المعلومات صحيحة وكاملة وحديثة أو تم تقييمها بشكل صحيح ف 

أو المعلومات الت 

كة المصأكافة االحوال. و    إدارة الشر
ة تتعلق الداخلية األ المراقبة درة أو سياسات أو إجراءات ي خلل جوهري ف  خرى قد يعرضها إىل مخاطر كبتر

 والسيولة والسوق أو المخاطر التشغيلية، والذي تنتج عنه تأثتر مادي سلتر  عىل أعمالها ووضعها الماىل  ونتائج أعمالها وأفاقها.  باالئتمان

كة الم  صدرة فعالة بكافة الظروفقد ال تكون نظم االمتثال الداخلية بالشر

كة المصدرة عىل  امتعتمد قدرة الشر ام والمراجعة وإعداد  االلت   كة عىل االحتفاظ بنظم اإللت   التقارير  بكافة اللوائح المعمول بها عىل قدرة الشر

ام بهذه اللوائح وقدرتها عىل جذب واالحتفاظ بالموظفير  المؤهلير  إلدارة ومراقبة هذه ا  
كة واإلجراءات لاللت  لنظم واإلجراءات. وبالرغم من أن الشر

  ذلك أعمال الفحص المنتظمة، 
اف السلطات الرقابية بدولة الكويت، بما ف  أداء عمليات الفحص والمراجعة بصورة  ويتمالمصدرة تخضع إىل إشر

  تتضمن مكاتب تدقيق الحسابات ومكاتب التدقيق الداخىل  للتدقيق
ومراجعة واختبار نظم الرقابة  منتظمة من خالل عدد من الجهات والت 

  كافة الظروف وبشكل خاص السلوك
كة المصدرة ال يمكن أن تتأكد من هذه األنظمة واإلجراءات وفاعليتها الكاملة ف   الداخلية بها، فإن الشر

كة المصدرة.  ام الفعىل  أو المزعو والمتعمد من بعض الموظفير  أو اإلحتيال المرتكب ضد الشر
  حالة عدم االلت  

م ألي من اللوائح المعمول بها ف 

ة أو دعاوي مدنية بسبب اإل    قد ينتج عنها غرامات كبتر
كة المصدرة إىل التحقيقات واإلجراءات القضائية واإلدارية الت  ار. يمكن أن تخضع الشر رص 

كة المصدرة ووضعها الماىل  ونتائ
 ج عملياتها. ويمكن أن ينتج عن أي من هذه العوامل تأثتر مادي سلتر  عىل أعمال الشر

ي عىل أعمالها وقدرتها   مما قد ينتج عنه تأثير سلنر
كة المصدرة من توظيف واالحتفاظ بالموظفير  المؤهلير  والمتمرسير  قد ال تتمكن الشر

اتيجيتها  عىل تنفيذ اسير

ات   مجال ختر
ة إدارتها العليا وكذلك التعاون بينهم ف  كة المصدرة عىل جهود ومهارات وسمعة وختر هم ومعلوماتهم المتعددة. ويمكن تعتمد الشر

كة المصدرة لم تقوم بالتأمير  ضد  اتيجياتها. كما أن الشر كة المصدرة من تنفيذ است  الخسائر  أن يؤدي خسارة كبار الموظفير  إىل تأختر أو منع الشر

. ويمكن أن ينتج عن أي من هذه العو    حالة خسارة أي فرد من موظفيها الرئيسيير 
  قد تتعرض لها ف 

كة الت  امل تأثتر مادي سلتر  عىل أعمال الشر

 المصدرة ووضعها الماىل  المستقبىل  ونتائج عملياتها. 

ي كيفية المتبعة من قبل المحاسبية  والقواعد تعتير السياسات 
 
كة المصدرة حاسمة ف اإلبالغ عن وضعها المالي ونتائج األعمال تطبيقها و الشر

 ير مؤكدة وتتطلب من اإلدارة إجراء تقييمات  شأن أمور غ

كة المصدرة بتسجيل واالبالغ عن وضعها الماىل  ونتائج أعمالها ويتعير  عىل قيام كيفية وترتبط ب هامةالمحاسبية  والقواعد تعتتر السياسات 
الشر

م بالمعايتر الدولية للمحاسبة المالية.   
  اختيار وتطبيق العديد من هذه السياسات المحاسبية بحيث تلت 

 اإلدارة الحكم ف 

كة المصدرة باعتبارها أمور هاوقد    اإليضاحات الخاصة بالبيانات المالية للشر
  تبنتها ف 

مة قامت اإلدارة بتحديد أهم السياسات المحاسبية الت 

امات الطارئة امات والتعهدات وااللت   ىل عاإلطالع )يرجر  لما تطلبه من تقدير اإلدارة لقيمة االيرادات المقررة وقيمة بعض الموجودات وااللت  
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يحدث تدهور  (. وتشمل هذه األحكام والتقديرات عىل سبيل المثال مت  2020و 2019بالبيانات المالية السنوية المدققة لعام   2االيضاح رقم 

  الموجودات وتصنيف الموجودات المالية وتحديد مخصصات خسائر االئتمان والقيم العادلة لألصول والمطلوبات. 
 
 ف

  يتم الحصول عليها إما عند  النتائج الماليةعىل  المحاسبية السياسات والقواعد وعة من متن ر مجموعةويمكن أن تؤث
اف بالت  اإليرادات أو االعت 

كة المصدرة سياسات وإجراءات  داد األصول أو تخفيض المطلوبات. وقد وضعت الشر يقصد بها ضمان التحكم للمراقبة تحمل المرصوفات واست 

  التقديرات واأل 
 
باإلضافة لذلك، تضمن السياسات واإلجراءات الرقابية عملية و وتطبيقها بشكل متسق.  ا المحاسبية الهامة لديه حكامالجيد ف

 لعدم 
ً
كة المصدرة بشأن هذه المواضيع،  التأكد تغيتر السياسات المحاسبية بأسلوب مناسب. ومع ذلك، ونظرا الذي يحيط بأحكام وتقديرات الشر

كة المصدرة ضمان أ   التقديراتال يمكن للشر
 
ات ف البيانات  اثناء إصدار المحاسبية أو إعادة صياغتها  أو السياسات نها لن تكون مطالبة بإجراء تغيتر

 المالية المستقبلية.  

كة المصدرة  ي قد تواجهها الشر
 الدعاوى القضائية والغرامات النر

كة المصدرة عرضة لمخاطر إقامة دعاوى قضائية من قبل العديد من األ إ كة ن الشر حمل األحكام الصادرة ضد الشر
ُ
  تتعامل معها وست

طراف الت 

  من المحتمل أن تفرض من قبل الهيئات القضائية المختصة، كل ذلك سيكون 
ة والت    هذه الدعاوي المحتملة تكاليف قضائية أو غرامات كبتر

 
ف

كة ونتائج عملياتها ووضعها الماىل  وتوقعا
 تها المستقبلية. له تأثتر سلتر  وجوهري عىل أعمال الشر

 

كة قد تتعارض مصالح   ي بعض االحيان مع مصالح صغار المساهمير  كبار مساهمير  الشر
 
 ف

كة مساهم  كبار قد  يتعاون     منع بعض اإل اآلخرين أو مع بعض المساهمير  فيما بينهم الشر
 
  اجتماعات الجمعية ف

 
حة ف جراءات أو القرارات المقت 

كة المصدرة. وبالطبع، فعىل المستثمرين العمومية العادية السنوية أو االج نه قد تتعارض مصالح كبار أ مراعاةتماعات غتر العادية لمساهم  الشر

  بعض 
كة المصدرة ف    الشر

كةاألحيان المساهمير  ف    هذه  . مع صغار مساهم  الشر
ر قد  ،األحيانوف   . المساهمير  بعض الفئات من تترص 

كات ومدى قد كة عىل الوفاء بكافة متطلبات الجهات الرقابية حداثة تطبيق قواعد حوكمة الشر  رة الشر

كة    تضمنتها الالئحة التنفيذية المعدلة لقانون هيئة أسواق المال بدولة  باعتماد قامت إدارة الشر
 للقواعد المتبعة الت 

ً
كات وفقا الئحة حوكمة الشر

شيحات والمكافآتالمخاطر والتدقيق ال لجانالكويت، وتشمل هذه اإلجراءات والقواعد تشكيل    تطبيق . داخىل  والت 
كة ف  وسيعتمد نجاح الشر

اطات االستقاللية أقواعد الحوكمة عىل الفهم السليم لقواعد الحوكمة و  هدافها، خاصة فيما يتعلق بتشكيل مجلس اإلدارة واللجان التابعة له واشت 

والمبادئ المرتبطة بتعارض المصالح واألطراف ذوي العالقة  وممارسة كل من مجلس اإلدارة واللجان التابعة له ألدوارهم ومسؤولياتهم

امفصاحات الدورية. كما سيؤدي عدم واإل كة بتلك القواعد وكافة متطلبات الجهات الرقابية إىل تعريضها للجزاءات من قبل هيئة أسواق  الت   الشر

   ،المال. وعليه
كة ف  امفإن فشل الشر كة ونتائج عملياتها ووضعها الماىل  بتطبيق قواعد الحوكمة سيؤثر بشك االلت  

ل سلتر  وجوهري عىل أعمال الشر

 وتوقعاتها المستقبلية. 

كة ي تعمل فيها الشر
 المخاطر ذات الصلة بالمنطقة النر

ي التطور وينشتستمر األ 
 
ي دولة الكويت ف

 
 ستثمار واألعمال التجاريةعن ذلك بيئة غير مستقرة لإل  أ نظمة القانونية ف

  تمتر  الدول االكتر تمر دولة الكويت بم
 راحل مختلفة من تطوير مؤسساتها القانونية والرقابية الت 

ً
. ونتيجة لذلك، قد ال يتم تطبيق تدابتر تقدما

  بعض الحماية اإل 
   األحيانجرائية وكذلك اللوائح الرسمية والقوانير  بشكل متسق، وف 

قد ال يكون من الممكن الحصول عىل التدابتر القانونية الت 

  الوقت المطلوب. وبما أن البيئة القانونية تظل خاضعة يتم تو 
ها بموجب القوانير  واللوائح ذات الصلة ف  ىل التطوير المستمر، قد يواجه إفتر

  األ 
ات غتر متوقعة ف    دولة الكويت الغموض من حيث أمان استثماراتهم. كما أن أية تغيتر

  دولة الكويت قد يكون المستثمرين ف 
نظمة القانونية ف 

  المستقبل، وبالتاىل  قد يكون لذلك األسهم ها تأثتر مادي سلتر  عىل حقوق حملة ل
كة المصدرة أو قد تقوم بها ف    قامت بها الشر

أو االستثمارات الت 

  ونتائج أعمالها. 
كة المصدرة ووضعها القانون   تأثتر سلتر  مادي عىل أعمال الشر

 األنظمة القانونية والرقابية 

ان نية والرقابية إىل خلق بيئة غتر مالئمة بالنسبة لقطاع قد تؤدي النظم القانو    الطتر
ان الجزيرة و  ف  كة طتر   العديد من الدول الت  تعمل بها شر

الت 

  تصنف 
، إال أنها ليست بنفس الوضع الذي تتمتع بها  تطوير أجهزتها الحكومية وكذلك النظم القانونية والرقابيةغتر مكتملة من حيث  مراحلف 

  غرب أوروبا والواليات المتحدة األمريكية. وقد وضعتبه المؤسس
الكويت إجراءات لتعزيز المزيد من الكفاءة والفاعلية  دولة ات الحكومية ف 

اماتبتحمل  ضمن نظمها القانونية والرقابية. ومن بير  تلك اإلجراءات، قيام دولة الكويت العامة للتعريفات والتجارة  االتفاقيةالناشئة عن  االلت  

 لمد نطاق الملكية األجنبية، عىل سبيل المثال )ا
ً
يعا  لما حددته منظمة التجارة العالمية( وقد سنت دولة الكويت بالفعل تشر

ً
ال لجات( )وفقا

  ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص السياسات المتعلقة 
  اقتصادها وسياسات حكومتها )بما ف 

ات ف  الحرص. إال أن دولة الكويت قد تشهد تغتر

امات دولة الكويت باست العامة للتعريفات والتجارة/ منظمة التجارة اإلتفاقية تجاه الناشئة مرار تمديد حقوق الملكية األجنبية بموجب الت  

كة المصدرة.   العالمية( عىل نحو قد يؤثر عىل أعمال الشر
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يعية والرقابية و    تشهدها سياسة الحكومات وتفستر النصوص التشر
ات الت  ان اجبة التطبيق عىل قطاع وقد يكون للتغتر   الطتر

  األسواق الت 
 
ف

كة المصدرة وسمعتها وتكاليف أنشطتها وقدرتها عىل القيام باستثمارات جديدة أو   عىل نشاط الشر
ً
 سلبيا

ً
ا كة المصدرة تأثتر تسييل  تعمل بها الشر

كة المصدرة.    أصول حالية؛ األمر الذي يؤثر بدوره عىل الوضع الماىل  للشر

يعية. وتعمل الشر    عدة نظم قانونية وتشر
 
كات وكيانات تابعة مؤسسة ف ة أو من خالل شر يعات المحلية لتلك  كة المصدرة مباشر وقد تؤثر التشر

كة المصدرة.   إلصدار تراخيص إضافية  النظم عىل نحو سلتر  عىل نشاط الشر
ً
وقد يؤدي ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص إىل زيادة المنافسة نظرا

كة المصدرة أو ربحيتها. أو حدوث تغتر  خيص عىل نحو يؤثر عىل أنشطة الشر وط الت    شر
 
كة المصدرة قيود أو حدود  ات ف كما قد تفرض عىل الشر

 تتعلق بالملكية أو بنطاق األنشطة. 

ي 
ي القانون الكوينر

 
 اإلفالس ف

  األسهم المزمع إصدارها 
 
  يطالب بها المساهمير  ف

  المرتبة ودون أي تميتر  مع األسهم تتساوى كافة المطالبات أو الحقوق الت 
 
أو من ينوب عنهم ف

 قانون اإلفالس رقم 
 
كة المصدرة، فإن أحكام اإلفالس المنصوص عليها ف   حالة صدور الحكم بإفالس الشر

 
كة المصدرة. وف لسنة  71القائمة للشر

كة  2020  عىل قدرة الشر
ً
 سلبيا

ً
ا كة، قد يؤثرا تأثتر اماتها تجاه المساهمير  أو رد أموال حملة وأحكام التنفيذ عىل أصول الشر  

المصدرة عىل الوفاء بالت 

 للقانون لصالح الدول
ً
  المرتبة للمطالبات ذات األولوية طبقا

 
كة بدرجة أقل ف   حالة اإلفالس، وتصنف أي مطالبات لمساهم  الشر

 
ة األسهم ف

ها من يبية والعمالية والدائنير  المرتهنير  وغتر كة المصدرة.  والجهات الحكومية والرص    الشر
 جميع دائت 

  الكويت قد يستغرق عدة سنوات. لذلك، ال يوجد ثمة تأكيد بأن المساهمير  سوف يحصلون عىل كامل 
 
  ف

كما أن الحصول عىل حكم إفالس نهان 

كة المصدرة.    حالة إفالس الشر
 
 قيمة مطالباتهم أو الحصول عليها عىل اإلطالق ف

 القوة القاهرة

ات غتر    المستقبل. وتتضمن حاالت  قد تحدث تغتر
اماتها فيما يتعلق بالعمليات الحالية والمخططة لها ف  كة المصدرة بالت   متوقعة تعيق وفاء الشر

  أو أحداث الق
ضاء القوة القاهرة عىل سبيل المثال ال الحرص وقوع الحوادث أو اندالع الحروب أو الثورات أو أعمال الشغب أو العصيان المدن 

  المستقبل.  والقدر أو وقوع
كة المصدرة ف  اعات العمالية. وليس هناك ضمان الستمرار األداء الماىل  للشر ابات أو الت    الكوارث الطبيعية واإلرص 

  
كة المصدرة منذ التأسيس يلق  الدعم من الظروف االقتصادية القوية ف  الكويت ومنطقة دول مجلس التعاون دولة لقد ظل األداء الماىل  للشر

ة عىل خلفية اإل  الخليجر  وذلك   أسعار النفط.  وال يمكن أنخالل تلك الفت 
يكون هناك ضمان باستمرارية  ستقرار السياس  واالرتفاع المستمر ف 

 
ً
كة المصدرة سوف يستمر. ونظرا   تعمل وتستثمر فيها الشر

  المستقبل، أو أن نمو واستقرار األسواق الت 
كة المصدرة ف  للعالقات األداء الماىل  للشر

 سلبالمت
ً
كة المصدرة وأداؤها الماىل  يمكن أن يتأثرا تأثرا

 داخلة بير  األسواق المالية العالمية، وجب عىل المستثمرين مالحظة أن نشاط الشر
ً
يا

ق  بالتطورات السياسية واالقتصادية والتطورات األخرى ذات الصلة وذلك داخل وخارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجر  ومنطقة دول الشر

كة المصدرة من تقديم عوائد استثمارية مرضية أو مناسبة بشكل مستمر، يمكن للعمالء الحاليير  أن يقرروا األوس   حالة عدم تمكن الشر
ط. وف 

 تخفيض أو تصفية استثماراتهم. 

  
انوعند التعامل ف    قطاع الطتر

كة المصدرة، وذلك ضمن عوامل أخرى يأخذونها ف    حالة عدم ، فإن العمالء ينظرون إىل تاريــــخ الشر
االعتبار. وف 

كة ا كة المصدرة من تقديم الخدمات المطلوبة باألسعار التنافسية، يمكن للعمالء الحاليير  أن يقرروا إنهاء تعاقداتهم مع الشر لمصدرة. تمكن الشر

كة المصدرة عىل المحافظة عىل قاعدة العمالء ا ة انخفاض األداء التشغيىل  عىل قدرة الشر لحالية وجذب عمالء جدد؛ األمر كما قد يؤثر طول فت 

  
كة المصدرة عىل التوسع ف  ان الذي قد يؤثر عىل قدرة الشر كة المصدرة معرضة لخطر سوء اإلدارة أو الغش أو االحتيال أو قطاع الطتر . وتعتتر الشر

 اإلخفاق. 

 للنمو المتوقع وزيادة الدقة والتخصص
ً
  تطوير نظمها وذلك استجابة

كة المصدرة ف    أنشطة النقل الجوي  وتستمر الشر
  إدارة أصولها والتوسع ف 

ف 

كة المصدرة أنها تملك الضوابط التشغيلية واإلدارية المالئمة، إال أن أي سوء إدارة أو غش أو اح   حير  ترى الشر
تيال أو والخدمات المساندة. وف 

كة المصدرة، أو الدعاية السلبية النا   النهوض بالمسؤوليات التشغيلية للشر
شئة عن تلك األعمال، أو توجيه اتهام من أي طرف آخر لها، إخفاق ف 

  المستقبل. 
كة المصدرة تحقيق نتائج مالية إيجابية ف   عىل قدرة الشر

ً
 سلبيا

ً
ا  يمكن أن يؤثر تأثتر

 المخاطر ذات الصلة بأسهم الطرح

ي األسواق النامية والناشئة يتضمن بوجه عام نسبة مخاطر مر 
 
ي أوراق مالية ف

 
 تفعةاالستثمار ف

  األسواق النامية والناشئة 
تطورا، األسواق األكتر تخضع إىل مخاطر أكتر من األسواق هذه  أنالعلم  - مثل الكويت  –يجب عىل المستثمرين ف 

  البيئة السياسية واالقتصادية. 
ات ف    ذلك مستوى أعىل للتقلب ومحدودية السيولة والتغيتر

أن ليس هناك ضمان  إىل ذلك،باإلضافة و بما ف 

  - مثل األسهم -وراق المالية المعرضة لخطر األسواق النامية والناشئة أسواق األ
ً
  مكان  لن تتأثر سلبا

  األسواق الناشئة. آخر بأحداث ف 
 وخاصة ف 
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  يمكن أن ينتج عنها تأثتر مادي سلتر  عىل أعما
ق األوسط وشمال افريقيا الت    دولة الكويت ومنطقة الشر

 
كة وتشمل المخاطر المحددة ف ل الشر

:  ومستقبلها المصدرة ووضعها الماىل    ما يىل 

. قتصادي واإل عدم االستقرار السياس  واإل •  جتماىع 

اعات األخرى.  • اعات المدنية أو العداءات أو الت    أعمال خارجية تتعلق بالحرب والت  

•  .  االضطراب أو العنف المحىل 

 زيادة التضخم وتكلفة المعيشة.  •

يب • يبية والقوانير  الرص    النظم الرص 
 
ائب ف   ذلك فرض الرص 

 
ة بما ف ائب الدول ية المتغتر   ال تفرض رص 

  األ  الت 
 
ائب ف ماكن منخفضة وزيادة الرص 

يبة.   الرص 

 التدخالت الحكومية وسياسة الحماية الحكومية.  •

يبية.  •   القوانير  والممارسات الرقابية وتشمل الهياكل القانونية والقوانير  الرص 
 
ات السلبية المحتملة ف  التغيتر

  توظيف الموظفير  وإدارة العمليات. الصع •
 
 وبات ف

كة المصدرة تنفيذ حقوق ملكيتها الفكرية والتعاقدية.  •   يمكن أن تجعل من الصعب عىل الشر
 النظم القانونية الت 

 القيود عىل حق تحويل أو إخراج العملة.  •

 أطول. أو تحصيلها خالل وقت األرصدة بعض  تحصيلمخاطر عدم القدرة عىل  •

•   
 
 ر الرصف. سعالتغتر ف

 صال. تالصعوبات اللوجستية وصعوبات اإل  •

  عىل المستثمرين المحتملير  ممارسة العناية الخاصة لتقييم المخاطر المعنية ويجب عليهم تحديد ما إذا كان 
  االوراق المالية  االستثمار لذا ينبىع 

ف 

  ضوء تلك المخاطر. وعموما، فإن 
  األسواق النامية والناشئ االستثمار مالئم ف 

المخاطر  كافةالذين يتفهمون   المؤهلير  ة مناسب أكتر للمستثمرين ف 

 المعنية. 

 مالئمة االستثمار

  ضوء ظروفه الخاصة. وعىل وجه الخصوص، يتعير  عىل كل 
  األسهم أن يحدد مالءمة ذلك االستثمار وذلك ف 

يتعير  عىل كل مستثمر محتمل ف 

  :مستثمر محتمل القيام بما يىل  

ةأن يكون لديه معرفة  •   هذه النشر
  األسهم، والمعلومات الواردة ف 

ات ومخاطر االستثمار ف  ة كافية للقيام بتقييم ُمجدي لألسهم وممتر   .وختر

  سياق وضعه الماىل  إأن يتمكن من الوصول إىل األدوات التحليلية المناسبة وأن يكون عىل دراية بها وذلك لتقييم أي  •
  األسهم ف 

ستثمار ف 

 .ستثمارية بصفة عامةثتر األسهم عىل محفظته اإل الخاص، وكذلك تقييم تأ

وط اإل  •   أية أسواق مالية ذات صلةأن يكون لديه فهم تام بشر
كة، وأن يكون عىل دراية بستر األعمال ف    أسهم الشر

 .ستثمار ف 

 بمساعدة مستشار  •
ً
  يمكن أن تؤثر وغتر ذلك  االقتصاديةستثمار عىل تقييم السيناريوهات المحتملة للعوامل إأن يكون قادرا

من العوامل الت 

 .عىل استثماره وقدرته عىل تحمل المخاطر المحتملة

 األسهم سعر وتغير  السيولة

كة المصدرة مدرجإن أ   بورصة الكويت.  ةسهم الشر
 بقيمة أو الطرح بسعر الطرح(، أسهم فيها أسهمهم، )بما بيع من المستثمرون يتمكن ال قدو ف 

،بيع من يتمكنون ال وقد أعىل،
ً
كة قد تخرج عن سيطرة عوامل بعدة تتأثر قد االكتتاب بعد الطرح أسهم أسعار أن إذ ها مطلقا الُمصدرة،  الشر

ات -حرص دون- ذلك  ويشمل    التغتر
كة عمليات نتائج عىل تطرأ الت  ات أو السوق، وظروف الُمصدرة، الشر    التغتر

الحكومية.  عىل األنظمة تطرأ الت 

   االستثمار قيمة أن يدركوا أن المستثمرين عىل
   األسهم، )بما ف 

 السوق سعر يكون أن ويمكن ترتفع.  تنخفض وقد قد ،اإلصدار( أسهم ذلك ف 

  الطرح ألسهم
ً
ة لتقلبات يخضع وقد متذبذبا    التغتر  بسبب كبتر

 وقت من األسهم، أسواق شهدت للمستثمرين. وقد أسهم الطرح سوق جاذبية ف 

ة تقلبات آلخر،    كبتر
   المالية، أسعار األوراق عىل أثر مما التداول، حجاموأ األسعار ف 

كة بأداء عالقة ذات تكون ال قد والت   أو الُمصدرة الشر

كة الُمصدرة عمليات نتائج تكون قد ذلك، عىل عالوةو  توقعاتها.   ويمكن عموما.  والسوق المحللير   توقعات من أقل آلخر وقت من وتوقعاتها الشر

  إ ىلإ األحداث هذه من أي تؤدي أن
 .لألسهم السوق سعر نخفاض ف 

 األرباح توزي    ع

كة من المعلنة المستقبلية األرباح توزيعات عىل الحصول الطرح أسهم لحامىل   يحق كة المصدرة. )وتسىع الشر  عىل إىل الحفاظ المصدرة الشر

   مستقرة سياسة
   األرباح توزيــــع معدالت  ف 

كة رؤية تعكس والت     المستقبلية المصدرة الشر
كة تسىع وال المتكررة( األرباح اراستمر  ف   المصدرة الشر

   تلك عدا ما المساهمير   عىل للتوزيــــع قابلة غتر  احتياطيات إنشاء إىل
كة ستقومو  .واألنظمة القوانير   تفرضها الت   األرباح بتوزيــــع المصدرة الشر

.  ذلك اإلدارة مجلس وجد مت  
ً
 .آلخر وقت تر منتتغ قد األرباح توزيــــع سياسة فإن ذلك، عىل وعالوة مناسبا
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 الحالية الملكية نسبة انخفاض

 ،فيها  كتتاباإلالمطلوب  األسهم قيمة كامل ودفع الطلبات الستالم موعد آخر قبل كتتابباإل حقهم بممارسة الحاليون المساهمون يقم لم إذا

   موضح هو كما
 
ة، هذه ف    التصويت عىل وقدرتهم ملكيتهم نسبة فستنخفض النشر

 
كة ف    المئوية النسبة وبالتاىل  ستنخفض ،المصدرة الشر

 الت 

   الحالية حصتهم تمثل
 
كة مال رأس ف    كما فإن المساهمير   ذلك، إىل باإلضافةو  . كتتاباإل انتهاء بعد المصدرة الشر

 
 الذين االستحقاق تاريــــخ ف

 الطرح. ومع ألسهم صحيح عدد أقرب إىل أسهمهم تدوير عدد سيتم حيث ،ملكيتهم نسبة النخفاض يتعرضون قد الكاملة حقوقهم مارسوا

   كتتاباإل عىل قادرين المساهمير   هؤالء سيكون ذلك،
 
 ملكيتهم نسبة زيادة أو عىل المحافظة من يمكنهم قد الذي األمر إضافية، وهو أسهم ف

  
 
كة ف  .المصدرة الشر

 المخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية

  السوق لممارسة حقوق ال يوجد ما يضمن ربحية السهم من خالل 
 
  ف

 
التداول به بسعر أعىل. كما أنه ليس هنالك ضمان لوجود الطلب الكاف

  حال عدم تمكن المستثمرين من بيع
 
كة عن عدم ممارسة الحقوق. وف   حقوق األولوية او  األولوية أو لتحصيل أي تعويض من الشر

 
الترصف ف

ة ة تداول حقوق األولوية أو فت    األسهمقفل باب اإلل ما قب قبل نهاية فت 
 
  حال لم يكتتب المستثمرون  بخمسة أيام عمل عىل األقل كتتاب ف

 
وف

  اتباع اجراءات 
 
  كتتاب االأو فشلوا ف

 
فال يوجد ضمان بأنه سيتم توزيــــع مبلغ تعويض عليهم، وبذلك سيؤدي إىل  ،الحقوق بالطريقة الصحيحةف

  قواعد بورصة الكويت تكبدهم بعض الخسائر. وعليه، يجب عىل المستثمرين م
 
راجعة التفاصيل الكاملة آللية إدراج وتداول حقوق األولوية ف

  الالئحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال
 
  األحكام المعمول بها ف

 
كات رقم  وف وطريقة عملها  2016لسنة  1والالئحة التنفيذية لقانون الشر

عليهم، للتأكد من أن أي قرار استثماري سيقوم عىل الوىع  والفهم الكامل لطبيعة االستثمار  ويجب أن يكونوا عىل دراية بجميع العوامل المؤثرة

 والمخاطر المتعلقة به.  

كة أو العدول عن االكتتاب  مخاطر نقص الطلب عىل حقوق األولوية وأسهم الشر

ة الت كة خالل فت   حامىل  حقوق األولوية من بيع تلك ال يوجد ضمان بأن يكون هناك طلب كاف عىل حقوق أولوية اكتتاب الشر
داول وذلك لتمكير 

كة من قبل المساهمير  المؤهلير  خالل  الحقوق وتحقيق ربــح منها. كما أنه ليس هناك أي ضمان بأنه سيكون هناك طلب كاف عىل أسهم الشر

  هذ
، وف   

ة الطرح المتبق  افة إىل ذلك، ليس هناك ضمان أنه سيكون باإلض و الحالة لن يكون هناك تعويض الصحاب الحقوق غتر الممارسة.  هفت 

، أو من السوق   
  يحصل عليها المكتتب من خالل ممارسة حقوق األولوية، أو من خالل الطرح المتبق 

  السوق عىل األسهم الت 
هناك طلب كاف ف 

كة والمساهم    كما أنه ال يوجد أي ضمان لنجاح االكتتاب أو   .مما سيؤثر سلبا عىل سعر السهم وربحية الشر
العدول عن حالة عدم العدول عنه و ف 

  األسهم المقررة لهذه الحقوق
  االكتتاب ف 

 صاحبما يمكن أن يؤدي إىل خسارة  االكتتاب لن يتمكن أصحاب حقوق األولوية بممارسة حقهم ف 

كة أو عىل وكيل االكتتا حق األولوية للثمن المسدد منه مقابل الحق بأي أو عىل وكيل المقاصة واإليداع ب دون أن يكون لهم حق الرجوع عىل الشر

  البورصة طوال مطالبة أو تعويض.  
كة متداولة ف  كة أن تظل أسهم الشر   زيادة رأس مال الشر

ط إلدراج واستمرار تداول حقوق األولوية ف  كما ُيشت 

  حقوق األولوية. 
ة االكتتاب ف   فت 

ي حقوق األولوية
 
 مخاطر المضاربة ف

  حقوق األو 
  خسائر جوهرية. تخضع المضاربة ف 

. و  لوية لمخاطر من شأنها أن تتسبب ف  كة والسعر المرجىع 
هناك عالقة طردية بير  سعر سهم الشر

  حال عدم قيام المضارب ببيع حقوق األولوية الموجودة  ،وبناء عىل الحدود السعرية اليومية لتداول السهم
ة أو االكتتاب فيها وف  قبل نهاية فت 

 .للخسائرالتداول فإنه سيكون عرضة 

ائب  الطرح أسهم دفعات عىل رص 

يبة قانون أحكام تطبيق إن يبة فرض الممكن ومن مؤكد، غتر  الدخل رص    دول غتر  من الطرح أسهم حامىل   عىل الدخل رص 
 التعاون مجلس مواطت 

 .الخليجر  

يبة قانون تطبيق بإمكانية الجزم يمكن ال    الدخل رص 
كاتال من الطرح أسهم حامىل   عىل عدمه من الكويت     من شر

 التعاون مجلس دول غتر مواطت 

   وارد هو الخليجر  )كما
ائب"( هذه ف  ة "الرص  يبة لفرض احتمال هناك أن إال . النشر   رص 

ً
   غتر  من الطرح أسهم حامىل   عىل الدخل مستقبال

 مواطت 

   وذلك ،الخليجر   التعاون مجلس دول
يبة الدخل إدارة قررت حال ف     رص 

   المالية وزارة ف 
يبة"( )"إدارة الكويت دولة ف   الكويتية المحاكم أو/و  الرص 

   عملية "استثمار تمثل الطرح أسهم عن الناتجة العوائد أن
   تجاري لنشاط ممارسة تشكل الكويت" )وبحيث دولة ف 

 لغرض الكويت دولة ف 

يبة قانون تطبيق    الدخل رص 
   حت   دولة الكويت(، ف 

   الطرح أسهم لحامل إقامة محل أي وجود عدم حال ف 
   أو الكويت دولة ف 

 تأسيسه تم حال ف 

 .الكويت دولة خارج

ة هذه تاريــــخ حت   يصدر لم يبة إدارة عن النشر ها حول رسم   ترصيــــح أي الرص    الفقرة إليها المشار للمتطلبات تطبيقها أو/و تفستر
 السابقة ف 

   أعاله
   المحاكم عىل تعرض لم أنه الطرح.كما أسهم إصدار لعملية مشابهة عملية إطار ف 

  يكون دولة ف 
   الفصل قرار لها الكويت والت 

 هذه ف 

يبة بتطبيق تتعلق قضية أية( المسألة يبة إدارة لفرض سوابق أي وجود عدم وبالرغم من عليه، بناءو  أعاله.  إليه المشار النحو عىل الدخل رص   الرص 
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يبة   الحاالت  الخليجر   التعاون مجلس دول غتر  من الطرح أسهم أرباح عىل الدخل لرص 
 
 جازم بشكل التأكيد يستحيل فإنه أعاله، إليها المشار ف

يبة إدارة موقف سيكون كيف ائب تطبيق قوانير   لجهة الكويتية المحاكم أو/و الرص     معرفة ه   كما الرص 
 
   عليه المنصوص القسم ف

 
ة ف  نشر

ائب هذه كتتاباإل    يبيةالرص   القوانير   تطبيق جهة موقف أن كما  .العملية الناحية من“( بشأن )" الرص 
 
 .عام بشكل موحدا يكن لم الكويت دولة ف

  
 
يبة إدارة قررت حال ف    العوائد أن الكويتية المحاكم أو الرص 

   غتر  من الطرح أسهم حامل إىل تسدد الت 
 الخليجر   مجلس التعاون دول مواطت 

   لنشاط تجاري مارسةم بالتاىل   الكويت )وتشكل دولة داخل استثمار عملية تمثل منه المملوكة الطرح بأسهم والمتعلقة
 
 لغرض الكويت دولة ف

يبة تطبيق   الدخل رص 
ً
(، للقانون وفقا  

كة فإن الكويت  ائب خاضعة تصبح المذكورة الشر   دولة للرص 
 
   الربــح % عىل15الكويت بواقع  ف

 
 الصاف

 
ً
كة، العائدة األرباح عىل واحتماليا    الطلبات المناسبة وتقديم الترصيــــح وجوب وكذلك للشر

 
   )بما الخصوص هذا ف

 
 اإلقرار تقديم وجوب ذلك ف

يتر  
   الرص 

 
كة يتوجب عىل فإنه ذلك، إىل باإلضافة . الكويت( دولة ف ة تسدد مبالغ أي من 5% يعادل ما تستقطع أن المصدرة الشر كة من مباشر  الشر

   الطرح أسهم حامىل   إىل المصدرة
 
   الطرح أسهم حامىل   قيام بانتظار حاالت محددة، ف

. )يرجر  وضعهم بتسوية المعت  يتر 
حجز  فقرة مراجعة الرص 

ائب –نسبة من المبالغ الواجب سدادها   -الرص 
 
 هذا الخصوص(.  ف

  
 
ائب قانون أحكام تطبيق أن حير   ف    الرص 

كة فإن مؤكد، غتر  هو عدمه من الكويت   من هم الذين أسهم الطرح حامىل   بأن تضمن ال المصدرة الشر

   غتر 
يبة لقانون يخضعوا لن الخليجر   التعاون مجلس دول مواطت     الدخل رص 

 
 المستثمرين عىل يتوجب فإنه وعليه، .أعاله المذكورة الحاالت  ف

يبير   مستشاريــهم إىل الرجوع المحتملير   تبة النتائج عىل للوقوف الرص  ائب تطبيق عىل المت   فيما الصلة ذات األخرى والبلدان الكويتية قوانير  الرص 

اء يتعلق    عليه المنصوص مراجعة الطرح )يرجر  أسهم األرباح بموجب توزيعات واستالم الطرح أسهم وتداول وتملك بشر
 
ة ف  هذه كتتاباإل نشر

ائب – بشأن   -الرص 
 
 الخصوص(.  هذا ف

يبة تطبيق يمكن كات عىل الدخل رص  ها الشر ي  الهيئات من وغير
 
يبة وتطبيق الكويت ف  الُمضافة القيمة رص 

يبة أرباح الشر   لرص 
ً
كة المصدرة غتر خاضعة حاليا   إن الشر

  عىل خطة 2016مارس  14كات داخل الكويت. ولكن ف 
، وافق مجلس الوزراء الكويت 

كات بنسبة % يبة دخل عىل الشر كة المصدرة، وعىل أمناء الحفظ  10لتطبيق رص    يمكن تطبيقها عىل الشر
كات الكويتية الت    أرباح الشر

عىل صاف 

كات، وصناديق االستثمار، والمؤسسات الت   دول أجنبية وعىل أي شخص طبيىع  ومديري األصول، والشر
كات مشابهة أخرى مؤسسة ف  جارية، وشر

  السنوات القادمة. 
  الكويت ف 

كات حت  تاريــــخ هذه و يمارس األعمال التجارية ف  حة عىل الشر يبة القيمة المضافة المقت  لم يتم إصدار قانون رص 

ة   مجلس األمة الك ،النشر
 من خالل إقراره ف 

ً
  الوقت حيث يصدر القانون عادة

، ف    الجريدة الرسمية. وبالتاىل 
ه ف    وتوقيعه من أمتر البالد ونشر

ويت 

 ، ح من مجلس الوزراء أو اعتمادها ليس إن فالحاىل  كات بموجب قانون بشكلها المقت  حة عىل الشر يبة القيمة المضافة المقت  تطبيق قانون رص 

يبية جديدة عىلومؤكدا.    حال فرضت السلطات الكويتية أنظمة رص 
  حال ف 

ها(، أو ف  كات أو غتر يبة الشر كة المصدرة )سواء فيما يتعلق برص   الشر

  الكويت أقّل جاذبية، قد يكون لذلك بالتاىل  أثر سلتر  
  تجعل القيام بأعمال تجارية ف 

يبية الت  ات أخرى عىل القوانير  الرص   جسيم أدخلت أي تغتر

كة المصدرة وعىل نتائج العمليا . عىل األعمال التجارية للشر  ت وعىل التدفق النقدي والوضع الماىل 

اح ينصو  ام فرض عىل القانون اقت  يبة ضمان محجوز الت     غتر  المؤسسات إىل الدفعات عىل الرص 
ً
اح القانون ينص ،المقيمة. حاليا ام عىل اقت   الت  

يبة ضمان محجوز  .األسهم أرباح عىل ليس ولكن 5%بنسبة  التأمير   رسوم وعىل 10% بنسبة الفنية واألتعاب والفوائد عىل الرص 

يبة قانون تطبيق دولة الكويت المتوقع منو     المضافة القيمة عىل الرص 
   القليلة األشهر ف 

يبة القيمة المضافة ف    حير  تم تطبيق رص 
القادمة، ف 

 . يبة هذه تأكيد تطبيق عدم من الرغم عىلو  غالبية دول مجلس التعاون الخليجر    يسبب قد لتطبيقا أن إال ،المالية الخدمات عىل الرص 
ً
 آثارا

كة وضع عىل اقتصادية  .وآفاقها أعمالها ونتائج الماىل   الشر

 القانون تغير 

وط تخضع    للقانون هذه الطرح بأسهم الخاصة واألحكام الشر
   السارية اإلدارية والممارسة الكويت 

   كما الكويت دولة ف 
ة.  تاريــــخ هذه ف   وال النشر

   القانون عىل محتمل لتعدي أي تأثتر  بشأن تأكيد تقديم يمكن
ة، كما هذه تاريــــخ بعد اإلدارية الممارسة أو الكويت   تأكيد تقديم يمكن ال النشر

كة المصدرة قدرة عىل بالسلب يؤثر قد التغيتر  أو التعديل ذلك مثل كان إذا ما بشأن امات الوفاء أو توزيعات األرباح سداد عىل الشر  الناشئة بااللت  

 .الوضع كوني حسبما الطرح أسهم بموجب

ائب عىل أرباح األسهم  مخاطر فرض الرص 

  التنويه هنا إىل أن المادة 
يبية المقررة عىل  150يقتىص  مكررا من قانون هيئة أسواق المال قد نصت عىل أنه: "مع عدم اإلخالل باإلعفاءات الرص 

  سوق األوراق الما
كات المدرجة ف    األوراق المالية الصادرة من الشر

يبة عوائد األوراق المالية والسندات وصكوك أرباح الترصف ف  لية، تعق  من الرص 

كة المصدرة لها". ومع ذلك فإنه ال يوجد ضمانة عىل عدم تعديل هذا ال  كانت الشر
ً
  التمويل وكافة األوراق المالية األخرى المماثلة، أيا

نص ف 

كة المصدرة والمتعلقفإن  ،وبالتاىل   . المستقبل   تسددها الشر
  حال تعديل النص سالف الذكر. الدفعات الت 

ائب ف   ة باألسهم قد تخضع للرص 

ي اتحاد نقدي
 
ي ف  قد تدخل دول مجلس التعاون الخليجر
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هناك احتمال أن تتخىل كل من مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة قطر عن العمالت الوطنية لكل منهم لصالح 

  المستقبل
 
إذا تم اعتماد عملة خليجية موحدة، فإن التقارب والتوافق الالزم للقوانير  والسياسات واإلجراءات سوف و  . عملة خليجية موحدة ف

 .   كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجر 
 
ة عىل البنية األساسية االقتصادية والسياسية ف ات كبتر حت  اآلن، لم يتم اإلعالن عن و يحدث تغتر

  رسم  لتطوير االتحاد 
يعات أو سياسات جديدة. ورغم ذلك، يتعير  عىل جدول زمت    الوقت الحاىل  أي تفاصيل لتشر

 
النقدي وال توجد ف

  الكوي
 
  السياسات واإلجراءات النقدية ف

 
يعات الجديدة وأي تحول ناتج ف ت قد المساهمير  والمستثمرين المحتملير  أن يكونوا عىل علم بأن التشر

كة المصدرة عىل الوفا  اماتها الناتجة عن األسهم. يؤثر عىل قدرة الشر  ء بالت  
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ائب  الرص 

  دولة الكويت والمتعلقة بأسهم الطرح
 
يبية الواجبة التطبيق ف  . فيما يىل  نبذة عامة لبعض االعتبارات الرص 

ً
ض أن تمثل هذه النبذة تحليال وال يفت 

يبية المتعلقة  لكافة االعتبارات الرص 
ً
  أسهم الطرح الرجوع  كامال

 
  أي دولة أخرى. وعىل المكتتبير  المحتملير  ف

 
  دولة الكويت أو ف

 
بأسهم الطرح ف

اء وتملك أسه   دولة الكويت فيما يتعلق بشر
 
ائب السارية ف تبة عىل تطبيق قوانير  الرص 

يبيير  للتأكد من النتائج المت  م الطرح إىل مستشاريــهم الرص 
  تاريــــخ هذه  األرباح و/أو أية مبالغ أخرى قد تنتج عن أسهم الطرح. والترصف فيها واستالم توزيعات 

 
ويعتمد هذا الموجز عىل القانون الساري ف

ي ات وممارسات إدارة رص  ة، وهو يخضع بالتاىل  ألي تعديل قد يطرأ عىل القانون بعد ذلك التاريــــخ )وكذلك أي تغيتر قد يطرأ عىل تفستر
بة النشر

  (. الدخل الكويتية لذلك القانون

يبة الدخل رقم    دولة الكويت تعتمد عىل مرسوم رص 
 
ائب المطبقة ف ( كما هو معدل بموجب المرسوم")" 1955لسنة  3إن هذه النبذة عن الرص 

  رقم  2008لسنة  2القانون رقم 
يبة الدخل الكويت  ("، واللوائح التنفيذية للتعديل التعديل) 1955لسنة  3"تعديل بعض أحكام مرسوم رص 

ه من القرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة والصادرة عن وزارة المالية )"ح"اللوائ)" ائب( وغتر "( كما ه  مفشة ومطبقة من قبل قوانير  الرص 
يبة عىل الدخل بوزارة المالية بدولة الكويت )" يبةإدارة الرص  ة. إدارة الرص    تاريــــخ هذه النشر

 
ات إن "( عىل النحو الساري والمطبق كما ف قد أي تغتر

يبة لتلك القوانير  بعد التاريــــخ المذكور، ستؤدي إىل تعديل هذه النب ائب أو عىل كيفية تطبيق إدارة الرص   عىل قوانير  الرص 
ً
ذة والتأثتر تطرأ مستقبال

 عليها. 

يبة الدخل  رص 

يبة الدخل بنسبة مقطوعة تبلغ  ائب، تفرض رص    الدخل15وبموجب قوانير  الرص 
 
   % فقط من بير  أمور أخرى عىل صاف

واألرباح الرأسمالية الت 
 كان شكلها(، بغض النظر عن مكان تأسيسها، وال

ً
كات أيا ائب عىل انها تشمل أي شر   تفش من قبل إدارة الرص 

  تحققها الهيئة المؤسسة )والت 
ت 

يبة قد أعفت حت  تاريخه الهيئات المؤ    دولة الكويت. وبالرغم من ذلك، فإن إدارة الرص 
 ف 
ً
 تجاريا

ً
  دولة الكويت أو أي بلد تمارس نشاطا

سسة ف 
  هذه 

  يشار إليها ف 
  مجلس التعاون الخليجر  )والت 

ةعضو ف  ي بـ " النشر كات التابعة لدول مجلس التعاون الخليجر يبة عىل الدخل الشر "( من الرص 
ائب عىل الدخل عىل الهيئات المؤسسة غتر التابعة لدول مجلس التعاون الخليجر      وفرضت الرص 

ة بـ)ويشار إليها ف  "الهيئات المؤسسة  هذه النشر
ي  ي دول مجلس التعاون الخليجر

  الهيئات المؤسسة التابعة لدول مجلس التعاون من غير مواطن 
 للشك، المساهمير  ف 

ً
  تشمل منعا

"(، والت 
  دولة الكويت. وعليه، فإن التوضيحات ا

 ف 
ً
 تجاريا

ً
لمبينة فيما يىل  تطبق فقط الخليجر  ولكنهم غتر تابعير  لهذه الدول والذين يمارسون نشاطا

. وبموجب اللوائح، فإن الدخل الناتج عن استثمار األموال داخل دولة    دول مجلس التعاون الخليجر 
عىل الهيئات المؤسسة من غتر مواطت 

  د
يبة الدخل ف   يعتتر أنه ناتج عن القيام بنشاط تجاري داخل دولة الكويت، ويخضع بالتاىل  لرص 

ً
 ولة الكويت. الكويت بعمل ُيدر دخال

كات التوصية البسيطة أو المحاصة.  كات التضامن أو شر كات األشخاص من شر وال  وألغراض هذا الفصل، فإن مصطلح "هيئة مؤسسة" يشمل شر
  إحدى الدول أعضاء مجلس 

كة ذات شخصية اعتبارية تكون قد تأسست ف  يبة أية شر يتضمن مصطلح "هيئة مؤسسة" تكون خاضعة للرص 
  دول مجلس التعاون الخليجر  فقط. التعاون لدول 

  تكون مملوكة بالكامل لمواطت 
   الخليج العرنر  والت 

وتشمل دول مجلس التعاون الخليجر  ف 
 الوقت الراهن كل من دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. 

 رسم الطابع

 ألحكام
ً
  دولة الكويت، ال يستحق عىل المساهمير  سداد أي رسوم طابع أو رسوم تسجيل أو ما شابه ذلك من  طبقا

يبية السارية ف  القوانير  الرص 
  دولة الكويت فيما يتعلق بإصدار األسهم. 

 الرسوم ف 

كة المصدرة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي   إسهام الشر

  
ي المؤرخ ف   للمرسوم األمتر

ً
كات المساهمة الكويتية بسداد مساهمة  1976ديسمتر  12وفقا ها من الشر كة المصدرة كغتر م الشر وتعديالته، تلت  

كة( إىل مؤسسة الكويت للتقدم ا% )واحد بالمائة( من ص1سنوية بمقدار    للشر
  أرباحها السنوية )بعد االستقطاعات الخاصة باالحتياط  القانون 

ف 
 .  العلم 

 الزكاة

كة المصدرة بسدا م الشر  للقانون رقم 1د نسبة تلت  
ً
  أرباحها كزكاة طبقا

  المائة( من صاف 
للعام  58والقرار الوزاري رقم  2006للعام  46% )واحد ف 

 ، وتعديالتهما. 2007

يبة دعم برنامج العمالة الوطنية  رص 

كة المصدرة  م الشر   تلت  
كة مدرجة ف    أرباحها % )ا2.5الكويت لألوراق المالية بسداد نسبة  بورصةنتيجة كونها شر

  المائة( من صاف 
ثنير  ونصف ف 

 للقانون رقم 
ً
نامج دعم العمالة الوطنية طبقا  . 2000للعام  19لتر
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ي قانون هيئة أسواق المال
 
ي ف ينر

 اإلعفاء الرص 

ال وتنظيم بشأن إنشاء هيئة أسواق الم 2010لسنة  7الذي عدل القانون رقم  2015لسنة  22وبالرغم مما ذكر أعاله، فإن أحكام القانون رقم 
( نص عىل "إعفاء عوائد األوراق المالية والسندات وصكوك التمويل وكافة األوراق المالية "تعديالت هيئة أسواق المال"نشاط األوراق المالية )

ائب" )المادة   كانت الجهة المصدرة لها من الرص 
ً
يبية"(هيئة أسواق المال( )"اإلعفاءات  مكرر من تعديالت 150األخرى المماثلة، أيا . الرص 

يبة.  يبية، من الواضح من أنها تؤسس إلعفاء حامىل  أسهم الطرح من الرص   بالرغم من عدم توافر أي تجربة حديثة لتطبيق اإلعفاءات الرص 
  ظل غياب أي تفستر أو وجود أحكام 

 
، خاصة ف

ً
  دولة الكويت ما زال مبهما

 
ائب السائد ف صادرة وبالرغم مما ذكر أعاله، فإن تطبيق نظام الرص 

ائب  يبة بشكل عام لوجهة نظر موحدة فيما يتعلق بفرض الرص   لعدم اعتماد إدارة الرص 
ً
يبة أو المحاكم الكويتية، وكذلك نظرا   دولة عن إدارة الرص 

 
ف
 عىل أي شخص 

ً
ائب مستقبال   االعتبار أن هنالك احتمال بفرض الرص 

 
حامل الكويت. لذلك، فإنه يتوجب عىل المستثمرين المحتملير  األخذ ف

ت هذه    حال اعتتر
 
يبة( وذلك ف يتر  إلدارة الرص 

  تستوجب تقديم إقرار رص 
  دول مجلس التعاون الخليجر  )والت 

ألسهم الطرح من غتر مواطت 
 )وبال

ً
ة و/أو المحاكم الكويتية أن الدخل الناتج عن أسهم الطرح يشكل عملية استثمار األموال داخل دولة الكويت بعمل ُيدر دخال  تاىل  األختر

 
ً
 أو متواجدا

ً
يتر  المشار إليه أعاله(، حت  ولو لم يكن حامل أسهم الطرح مؤسسا

 ممارسة لنشاط تجاري داخل دولة الكويت لغرض النظام الرص 
  دولة الكويت(. 

 
 داخل دولة الكويت )أي لديه محل إقامة ف

 
يبة الدخل عىل دخل األفراد أو األرباح الرأسمالية الواردة لألفراد.   ال تطبق رص 

 حجز نسبة من المبالغ الواجب سدادها

  هذه الفقرة بالُمسدد( يقوم بسداد أي مبالغ إىل طرف آخر أينما وجد )ُيشا
 
  )ُيشار إليه ف

 للوائح، فإنه يتوجب عىل أي طرف كويت 
ً
  وفقا

 
ر إليه ف

ول الطرف اآلخر عىل شهادة صادرة عن إدارة % من قيمة أي مبلغ يتم سداده وذلك لحير  حص5هذه الفقرة بالُمسدد إليه( أن يستقطع ما يعادل 
يبية عليه وتوافق بموجبها عىل تحويل المبلغ المستقطع إىل الطرف اآلخر    وزارة المالية تفيد ببـراءة ذمته من أي مستحقات رص 

 
يبة ف . الرص 

  اإلشارة إىل أنه ال يتوجب عىل الطرف الذي يقوم بسداد المبالغ تحويل المبالغ المستقطعة
يبة، بل يجب عليه  وتقتىص   إىل إدارة الرص 

ً
فورا

يبة تؤكد بأن الُمسدد إلي ه غتر خاضع االحتفاظ بهذه المبالغ وسدادها فقط )أ( إىل الُمسدد إليه عند تقديم هذا األختر شهادة صادرة عن إدارة الرص 
  منها، أو أنه لم يحقق أية أرباح أو أنه قد قام بسداد أو بضمان سدا

ائب أو هو معق  يبة للرص  ائب الدخل المتوجبة بذمته، أو )ب( إىل إدارة الرص  د رص 
  حال عدم تقديم مثل هذه الشهادة. 

  للوائح، فإنه يجب االستقطاع من قيمة توزيعات األرباح. و بناء لطلبها ف 
 للتفستر الحرف 

ً
لذلك، فإنه و وفقا

األسهم، عىل أن يتم إعادة المبالغ المستقطعة إىل حامل % من أي دفعة تسدد إىل حامل 5يتوجب عىل الجهة المصدرة استقطاع ما يعادل 
يبة.   األسهم عند تقديمه للشهادة الصادرة عن إدارة الرص 

ائب أخرى  رص 

باســـــتثناء ما تم اإلشـــــارة إليه أعاله، فإنه يتم ســـــداد كافة الدفعات المتعلقة بأســـــهم الطرح دون اســـــتقطاع أو خصـــــم أو حجز لغرض أو بســـــبب أي  
ائب أو رســـوم ح الية أو مســـتقبلية، أو رســـوم حكومية من أي نوع كانت يتم فرضـــها أو تحصـــيلها أو احتجازها أو اعتمادها من قبل دولة الكويت رص 

  دولة الكويت فيما 
أو نيابة عنها. ال يســـتحق عىل حامىل  أســـهم الطرح ســـداد أي رســـوم طابع ماىل  أو رســـوم تســـجيل أو ما شـــابه ذلك من رســـوم ف 

 يل أسهم الطرح. يتعلق بإصدار أو تحو 
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 معلومات عامة

 هيئة أسواق المال 

 ألحكام قانون رقم 
ً
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم  2010لسنة  7إن هيئة اسواق المال بدولة الكويت ه  الجهة الرقابية المسئولة، وفقا

، وتعديالتهما، عن تنظيم عمليات إصـــــدار األوراق المالية 2015لســـــنة  72قرار رقم نشـــــاط األوراق المالية والئحته التنفيذية الصـــــادرة بموجب ال
اخيص والموافقات الالزمة إلصدار أسهم رأس المال.    دولة الكويت، وإصدار الت 

 
 ف

 تغيير الوضع المالي 

  الوضع الماىل  للشر 
 
ة، لم يحدث أي تغيتر سلتر  مؤثر ف

  هذه النشر
 
وهو تاريــــخ أخر بيانات  2020ديسمتر  31كة منذ باستثناء ما تم اإلفصاح عنه ف

 مالية مدققة. 

 مدقق الحسابات 

كة مكتب  كاهعينت الشر   ديلويت وتوش) الوزان وشر
 
كة للسنة المالية المنتهية ف . تم تدقيق البيانات 2021 ديسمتر  31( كمدقق حسابات الشر

  
 
من  2020ديسمتر  31و 2019ديسمتر  31و 2018ديسمتر  31و 2017تر ديسم 31و 2016ديسمتر  31المالية لألعوام المالية المنتهية ف

كاه )ديلويت وتوش(  الكويت.  خالل مكتب الوزان وشر

 الموافقات عىل اإلصدار بقرار الجمعية العمومية العادية ومجلس اإلدارة 

وتنظيم نشـــــــاط األوراق المالية والئحته  بشـــــــأن إنشـــــــاء هيئة أســـــــواق المال 2010لســـــــنة  7ســـــــيتم إصـــــــدار أســـــــهم رأس المال بموجب القانون رقم 
كات رقم 2015( لسنة 72التنفيذية الصادرة بموجب قرار هيئة أسواق المال رقم )  والئحته التنفيذية.  2016لسنة  1، وتعديالتهما، وقانون الشر

 
كة الصادر بتاريــــخ وقد تمت الموافقة عىل زيادة رأس المال المرصح به بموجب قرار الجمعية العمومية غتر العادية لم  ،2021مايو  19ساهم  الشر

كة الصادر بتاريــــخ توتم  . 2021 أبريل 14 الموافقة عىل زيادة رأس المال وإصدار األسهم بموجب قرار مجلس إدارة الشر

 الموافقات الرسمية 

  دولة الكويت عىل زيادة رأس المال وإصدار األسهم 
كما وافقت   2021مايو  11 الصادر بتاريــــخبموجب قرار الهيئة وافقت هيئة أسواق المال ف 

ة اإل  . 2021مايو  31بتاريــــخ  كتتابهيئة أسواق المال عىل نشر

 سجل المساهمير  

كة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.  كة لدي الشر كة المصدرة بسجل مساهم  الشر   رقم )مقفلة( تحتفظ الشر
كات الكويت   ألحكام قانون الشر

ً
 1طبقا

 ية. والئحته التنفيذ 2016لسنة 

 التسوية والمقاصة 

كة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.  كة المصدرة والمقاصة بشأن أسهم رأس المال من خالل الشر   تتم عىل أسهم الشر
 يتم قبول تسوية المعامالت الت 

 )مقفلة(

كة   الرقابة عىل الشر

  
كة المصدرة ف  ي بموجب مرسوم  2004مارس  3تم تأسيس الشر   دولة الكويت وتخضع أل أمتر

  رقم ف 
كات الكويت   2016لسنة  1حكام قانون الشر

كة المصدرة ل  ألحكام القانون المذكور، كما تخضع الشر
ً
  دولة الكويت طبقا

رقابة هيئة والئحته التنفيذية، وتخضع لرقابة وزارة التجارة والصناعة ف 
 ألحكام 

ً
كة مدرجة طبقا بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط  2010لسنة  7رقم القانون أسواق المال، وبورصة الكويت بوصفها شر

كة إىل والئحته التنفيذية، وتعديالتهما. األوراق المالية  رقابة  وباإلضافة إىل الجهات السابقة تخضع كافة أنشطة النقل والشحن الجوي بالشر
خيص رقم  ان المدن  وذلك وفقا للت   . 2005كتوبر أ  24والصادر بتاريــــخ  AT/1-2005اإلدارة العامة للطتر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 كتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.اشرة ن                           69

كة وإدارتها  معلومات عن الشر

ي أسس ويعمل بموجبها
يعات النر ي للمصدر والتشر

 
 الشكل القانون

كة  ان الجزيرةتأسست شر يأبموجب مرسوم  2004مارس  3ش.م.ك.ع. بتاريــــخ  طتر كة مساهمة كويتية  متر ومسجلة لدى وزارة التجارة  عامة كشر
  رقم 102546والصناعة تحت سجل تجاري 

كات الكويت  والئحته التنفيذية وتخضع لرقابة وزارة  2016لسنة  1، وتخضع ألحكام قانون الشر
كة المصدرة لرقابة هيئة أسواق المال، وبورصة الكويت   ألحكام القانون المذكور، كما تخضع الشر

ً
  دولة الكويت طبقا

 
بوصفها التجارة والصناعة ف

 ألحكام القانون رق
ً
كة مدرجة طبقا بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية،  2010لسنة  7م شر

   وتعديالتهما. 
ان المدن  كة إىل رقابة اإلدارة العامة للطتر وذلك وفقا  وباإلضافة إىل الجهات السابقة تخضع كافة أنشطة النقل والشحن الجوي بالشر

خيص رقم   . 2005أكتوبر  24اريــــخ والصادر بت AT/1-2005للت 

ي ينص عليها النظام األساىسي للمصدر: 
 موجز األحكام النر

كة  أغراض الشر

كة من أجلها خدمات النقل الجوي بدون الخدمات الكمالية األغراضتتضمن    تم تأسيس الشر
والقيام بجميع أعمال النقل الجوي والخدمات  ،الت 

  الداخل والخارج ،رتبطة بها الجوية وكافة االعمال الالزمة أوالمتعلقة أوالم
 
يد ف   ذلك نقل األشخاص والحموالت والبضائع والتر

 
وتقديم  ،بما ف

ان كات الطتر اء الطائرات واألصول األخرى المرتبطة بها نيابة عن شر وتقديم خدمات التأجتر التشغيىل  أو التأجتر  ،والتنسيق مع المصانع ،خدمة شر
انالتمويىل  بما يتناسب مع احتياجات ورغب كات الطتر وتسويق الطائرات لتغطية االحتياجات المتوسطة والطويلة المدى  ،ات العمالء من شر
ان الراغبة بمثل تلك الخدمات كات الطتر   تسويق طائراتها بالبيع والتأجتر  ،لشر

 
ان ف كات الطتر   تقديم الخدمات المرتبطة  ،ومساعدة شر

 
والمشاركة ف

  وخدمات إد
  مجال بتمويل وتوفتر الدعم الفت 

 
ك والمتخصص ف   عمليات االستثمار المشت 

 
ان والمساعدة ف كات الطتر ارة األصول المختلفة لشر

ان كات ، و صناعة الطتر   مجال توفتر الطائرات والمحركات وقطع الغيار بما يتناسب احتياجات العمالء من شر
 
االستثمار بصورة كلية أو جزئية ف

ان والمصانع ها تقديم كافة الخدمات ، و الطتر   الكويت والخارج كخدمات المناولة والصيانة وغتر
ها ف  ان وغتر كات الطتر المتعلقة بالطائرات لشر

ان واإلتجار وحجز التذاكر والخدمات الخاصة بالمسافرين وتوريد    تسليم وإدارة جميع الخدمات والمنتجات المطلوبة من قطاع الطتر
وذلك  ،ف 

  للقيام بالتشغيل المالئم واالحتفاظ ودعم 
ة نشاطها ف  وتوفتر خدمات الوساطة الجمركية للطائرات وتملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشر
  ظل دراسات التقييم وتحديد عوامل

اء الطائرات بصورة كلية أو جزئية ف   الحدود المسموح بها وفقا للقانون وتقديم خدمات تمويل مشاريــــع شر
اء وإستغالل محطات خدمة الطائرات والمستودعات والحظائر والورش والمصانع وكافة اآلالت المخاطر المرتبطة بمثل تلك المشاريــــع وإنش

  مجاالت النقل الجوي للركاب والبضائع والمرافق والمنافع الالزمة لخدمة أغراض ال
  تتصل بأغراضها واالستثمار ف 

كة أو األجهزة والمعدات الت  شر
  الخارجوتأسيس وإنشاء فروع ووكاالت للشر  استكمالها 

  الكويت وف 
ان  ،كة ف  وكذلك القيام بأعمال الوكالة األرضية والفنية والتجارية لخطوط الطتر

  الخارج
  الكويت وف 

  ذلك  ،العربية واألجنبية ف 
وتقديم خدمات السياحة والسفر والشحن والقيام بجميع األعمال المرتبطة أو المتعلقة بها بما ف 

ي، وخدمات العطالت، و  الرحالت المتكاملة، وتأجتر السيارات مع أو بدون سائق، باإلضافة إىل كافة األنشطة السياحية المتعلقة بأغراض النقل التر
  مكاتبها 

كة وف  كة، وكذلك إقامة الحفالت والمسابقات، والمعارض، وعمليات تبادل العملة، وبيع البضائع والمنتجات عىل طائرات الشر الشر
  ومبانيها وتقديم خدمات واإلدا

ان والقيام بجميع اعمال الشحن الجوي ف  رة والتسويق والخدمات االستشارية المتعلقة بمجال صناعة الطتر
  الحدود المسموح بها وفقا للقانون والقيام بكافة أعمال النقل والمناولة والتوزيــــع والتخليص الجمرك  للبضائع الخاص

ة بالشحن الداخل والخارج ف 
ان   دولة  الجوي وإنشاء معاهد الطتر

ان، وتأهيل مواطت    مجال الطتر
والالسلك  والهندسة والخدمات الجوية واالرضية وتدريب الكوادر الفنية ف 

كة والتملك والمنح ألي إمتيازات وإيجارات او إستثمارات او تعهيد  الكويت لتوىل  األعمال الفنية واإلدارية والتجارية الالزمة لتحقيق أغراض الشر
  محافظ مالية تدار من الية أعمال او أي ح

كة عن طريق استثمارها ف  قوق أخرى متعلقة بالطائرات وإستغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشر
كات وجهات متخصصة.   قبل شر

كة المصدرة  إدارة الشر

كة المصدرة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أشخاص تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت الشي وي جوز لكل مساهم سواء كان يتوىل إدارة الشر
كة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها،    مجلس إدارة الشر

 أو إعتباريا تعيير  ممثلير  له ف 
ً
ل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المختارين بهذه شخصا ويستت  

  مجلس اإلد
ارة المختارين بهذه الطريقة الطريقة من مجموع أعضاء مجلس اإلدارة الذين يتم انتخابهم، واليجوز للمساهمير  الذين لهم ممثلير  ف 

م من مجموع أعضاء مجلس اإلدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس اإلدارة الذين يتم انتخابهم، واليجوز للمساهمير  الذين له
  حدود ماز 

  أعضاء مجلس اإلدارة إال ف 
  انتخاب باف 

اك مع المساهمير  األخرين ف 
  مجلس اإلدارة االشت 

  ممثلير  ف 
اد عن النسبة المستخدمة ف 
  مجلس اإلدارة وذلك بنسبة ملكيتهم

  مجلس اإلدارة ويجوز لمجموعة أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيير  ممثل أو أكتر عنهم ف 
 تعيير  ممثلير  ف 

 مجتمعة، ويكون لهوالء الممثلير  ما لألعضاء المنتخبير  من الحقوق والواجبات. 

 ألغراضها، وال يحد من هذه السلطة إال ما لمجلس اإلدارة أوسع السلطات إلدار 
ً
كة وفقا   تقتضيها إدارة الشر

كة والقيام بجميع األعمال الت  ة الشر
كة  اض والتمويل وبيع عقارات الشر ورهنها نص عليه القانون أو النظام األساس  أو قرارات الجمعية العامة ويجوز لمجلس اإلدارة اإلقراض واإلقت 

كة. واعطاء الكفاالت وعقد ا عات بناءا عىل ما تقتضيه مصلحة الشر  لتحكيم والصلح والتتر

اع –ينتخب مجلس اإلدارة    عالقتها مع الغتر وأمام القضاء  -الشي باالقت 
كة ف  رئيسا للمجلس ونائب للرئيس، ويمثل رئيس مجلس اإلدارة الشر

كة، ويعتتر توقيعه كتوق   يبينها عقد الشر
، وعليه تنفيذ قرارات إىل جانب االختصاصات االخرى الت  كة بالغتر   عالقة الشر

يع مجلس اإلدارة ف 
 المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته. 
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اذا طلب إليه إثنان من أعضائه عىل يجتمع مجلس اإلدارة ست مرات عىل األقل خالل السنة الواحدة، بناء عىل دعوة من رئيسه ويجتمع أيضا 
 بحضور أغلبية أعضائه عىل أال يقل

ً
  اجتماع  عدد األقل. ويكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحا

 
الحضور عن ثالثة واليجوز الحضور بالوكالة ف

 أعضاء المجلس.   باستخدام وسائل االتصال الحديثة. ويجوز اتخاذ القرارات بالتمرير بموافقة جميع االجتماعالمجلس. ويجوز 

كة، ويحدد المجلس مخصصاته  أو و أكتر من أعضاء المجلس أيعير  رئيس تنفيذي  أنيجوز لمجلس اإلدارة  هم، يناط به إدارة الشر من غتر

 منصتر  مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي، ويكون من بير  أعضاء مجلس اإلدارة ع
كة وال يجوز الجمع بير    التوقيع عن الشر

 
 أو وصالحياته ف

ً
ضوا

تهم وفقا لقواعد الحوكمة عىل 
ُ
ة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافا  من األعضاء المستقلير  من ذوي الختر

يزيد عددهم  أال أكتر

كة.  ط أن يكون العضو المستقل من بير  مساهم  الشر
 عىل نصف أعضاء المجلس وال يشت 

كة المصدرة  رأس مال الشر

كة المصدرة 2020 ديسمتر  31بتاريــــخ    مقسم عىل  20,000,000، بلغ رأس المال المرصح به للشر
سهم بقيمة إسمية  200,000,000دينار كويت 

كة المصدر والمدفوع بالكامل    حير  بلغ رأس مال الشر
 
  لكل سهم ف

  موزعا عىل  20,000,000قدرها مائة فلس كويت 
 200,000,000دينار كويت 

  لكل سهم. سهم بقيمة إسمية قدرها مائ
 ة فلس كويت 

  
 
كة المرصح به إىل أ، وافقت الجمعية العمومية غتر العادية عىل زيادة ر 2021مايو  19كما ف   مقسم عىل  22,000,000س مال الشر

دينار كويت 
  لكل سهم.  220,000,000

 سهم بقيمة إسمية قدرها مائة فلس كويت 
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 عقد التأسيس والنظام األساىسي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















































































































شركة مساهمة عامة

إسم الشركة و نوعها:           

الكيان القانوني        :           

رقم القيد في السجل التجاري:           

شركه طيران الجزيره-)ش.م.ك( عامة

102546

زيادة رأس المال من  20,000,000. الي 22,000,000.  بقيمة 2,000,000.

19/05/2021 جرى التأشير بالسجل التجاري             بناء علي محضر جمعيه عموميه غير عاديه المنعقده في

تم الموافقة علي التي :

07/06/2021الكويت في :

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الموافقة على تعديل المادة )6( من عقد التأسيس والمادة )6( من الفصل الول )ب( من النظام الساسي للشركة والخاصة برأس مال الشركة 

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة كالتالي :-

نص المادة قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 20,000,000 دينار كويتي )عشرون مليون دينار( موزعا  على 

200,000,000 سهم عادى )مئتان مليون سهم( قيمة كل سهم مائة فلس كويتى وجميع السهم نقدية.

نص المادة بعد التعديل : 

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 22,000,000 دينار كويتي )إثنان وعشرون مليون دينار كويتى( موزعا  على 220,000,000 

سهم عادى )مئتان وعشرون مليون سهم( قيمة كل سهم مائة فلس كويتى وجميع السهم نقدية.وحدد راس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 

20,000,000 دينار كويتي )عشرون مليون دينار كويتى( موزعا  على 200,000,000 سهم عادى ) مئتان مليون سهم ( قيمة كل سهم مائة 

فلس كويتى وجميع السهم نقدية.

6/8/2021 تاريخ الطباعة:  رقم الصفحة:  1/1إدارة السجل التجاري - وزارة التجارة و الصناعة

مستند الكتروني ل يحتاج  الي ختم او توقيع
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 الكويت

 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 تقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقل و

 2021 مارس  31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.

 الكويت

 

 

 

 الصفحة                      المحتويات 

 

  1         تقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقل

 

 2       بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

 

 3       المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(  الربح أو الخسارةبيان 

 

 4     المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( اآلخر الدخل الشامل الربح أو الخسارة وبيان 

 

 5    )غير مدقق(   بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع

 

 6    بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

 

 14 - 7    مدققة(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير 
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 الكويت

 
 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةال –المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(  الربح أو الخسارةبيان 

 

3 

 دينار كويتي  

  
 الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس  31

 2020  2021 إيضاح 

     

 18,962,737  8,137,370 9 إيرادات 

 (20,096,930)  (12,248,798) 10 تكاليف تشغيلية

 (1,134,193)  (4,111,428)  مجمل الخسارة 

     

 (660,586)  462,696  )مصاريف( تشغيلية أخرى/   إيرادات

 (1,904,128)  (1,201,305) 11 عمومية وإدارية مصاريف 

 (1,021,395)  (1,248,617)  تكاليف تمويل

 (1,244,120)  1,008,748  )خسارة( من صرف عمالت أجنبية /ربح 

 (54,215)  (88,356)  الموجودات المالية  -الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 (6,018,637)  (5,178,262)  قبل االستقطاعات والضرائب  الخسارة 

 -  -  الزكاة

 -  -  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 -  -  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (6,018,637)  (5,178,262)  الفترة خسارة 

     

     العائد لـ: 

 (6,018,637)  (5,178,262)  مساهمي الشركة األم  

     

     السهم )فلس(  خسارة 

 (30.09)  (25.9) 12 األساسية والمخففة 

     

 

 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 
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 الكويت

 
 أشهر المنتهية في  ثالثةال –المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( اآلخر الدخل الشامل الربح أو الخسارة وبيان 

 2021 مارس 31
 

4 

 دينار كويتي  

  
 الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس  31

  2021  2020 

     

 (6,018,637)  (5,178,262)  خسارة الفترة 

     

     الشامل اآلخر الدخل 

    بنود قد يعاد تصنيفها الحقاً إلى بيان الدخل 

    

 (5,453,326)  1,027,778 تحوط التدفقات النقدية –احتياطي التحوط 

 (11,471,963)  (4,150,484)  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

     

     العائد لـ: 

 (11,471,963)  (4,150,484)  مساهمي الشركة األم  

     

 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 
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 دينار كويتي 

  رأس المال  
احتياطي  

 قانوني 
  احتياطي تحوط  

)خسائر متراكمة(  

 أرباح مرحلة  /
 

 إجمالي 

 حقوق الملكية 

          

 11,976,265  (6,995,957)  (1,027,778)  -  20,000,000 2021يناير  1في 

/ )المصاريف الشاملة(   إجمالي الدخل الشامل 

 (4,150,484)  (5,178,262)  1,027,778  -  - للفترة

 7,825,781  (12,174,219)  -  -  20,000,000 2021مارس  31في 

          

 40,242,339  13,569,535  837,562  5,835,242  20,000,000 2020يناير  1في 

 (11,471,963)  (6,018,637)  (5,453,326)  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 28,770,376  7,550,898  (4,615,764)  5,835,242  20,000,000 2020مارس  31في 

 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه 
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6 

 دينار كويتي  

 

 

 

 إيضاح

 مارس  31

2021 

 )غير مدققة( 

 مارس  31 

2020 

 )غير مدققة( 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 (6,018,637)  (5,178,262)  الفترة  خسارة

     تسويات لـ: 

 3,926,359  3,657,221 4و 3 استهالك

 1,021,395  1,248,617  تكاليف تمويل

 1,244,120  (1,008,748)  خسارة صرف عمالت أجنبية)ربح( /  

 186,090  166,711  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 (16,113)  (11,073)  فائدة على ودائع ضمان

 54,215  88,356  الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية 

 397,429  (1,037,178)  الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل 

 (9,198)   (42,524)  الزيادة في المخزون  

 5,735,627  (257,358)  النقص في ذمم تجارية مدينة وأخرى  /  (الزيادة)

 1,544,146  957,579  الزيادة في دائنو صيانة 

 (635,086)  1,335,467  في ذمم تجارية دائنة وأخرى  (النقص الزيادة / )

 (3,947,838)  1,623,462  )النقص( في إيرادات مؤجلة  /  الزيادة

 (1,618,895)  (91,575)  في دفعة مقدمة للصيانة النقص

 164,936  (74,968)  النقص في وديعة ضمان 

 (86,511)  (76,500)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

 1,544,610  2,336,405  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 (926,131)  (375,492) 3 )بالصافي من المستبعد(شراء ممتلكات ومعدات 

 (926,131)  (375,492)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

     

     التمويلية التدفقات النقدية من األنشطة 

 (2,976,034)   (4,185,821)  سداد التزامات عقد إيجار 

 (97,088)   (173,229) 9 تكاليف تمويل مدفوعة 

 7,000,000   (463,499)  تسهيل دائنو مرابحة 

 3,926,878   (4,822,549)  األنشطة التمويلية الناتج من  / )المستخدم في(صافي النقد 

     

 4,545,357  (2,861,636)  الزيادة في النقد والنقد المعادل )النقص( / صافي  

 550,029  3,105,431 5 النقد والنقد المعادل في بداية الفترة 

 5,095,386  243,795 5 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة 

 

 المالية المرحلية المكثفة المجمعة. إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه المعلومات 
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 التأسيس واألنشطة  .1

كشركة مساهمة كويتية عامة وفقاً    2004مارس    3"( بموجب مرسوم أميري في  )"الشركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.  تأسست شركة  

لقوانين دولة الكويت، وتزاول أعمالها في مجال تقديم خدمات النقل الجوي ونقل المسافرين جواً بترخيص من اإلدارة العامة للطيران  

 المدني في دولة الكويت. 

 وتتمثل أغراض الشركة األم فيما يلي: 

 نقل الجوي والخدمات المتعلقة به ال •

 استغالل الفوائض المالية المتوفرة عن طريق استثمارها في محافظ عقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.  •

 "المجموعة" في هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.   يشار إلى الشركة وشركتها التابعة مجتمعين بـ

 ، الكويت. 13153، الصفاة 29288مطار الكويت الدولي هو ص.ب. هو إن عنوان مكتب الشركة األم المسجل 

 . 2021مايو  10 المجمعة في المكثفة وافق مجلس اإلدارة على إصدار هذه المعلومات المالية المرحلية 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .2

 : التقارير المالية المرحلية.  34تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

إن هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية مجمعة كاملة  

ر الدولية للتقارير المالية. وفي رأي اإلدارة أنه تم تضمين جميع التسويات التي تتكون من االستحقاقات المتكررة  معدة وفقًا للمعايي 

أشهر   ثالثةللاالعتيادية والتي تعتبر ضرورية للعرض العادل في هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. إن النتائج التشغيلية  

 ال تعتبر بالضرورة مؤشًرا على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية التي تنتهي في  2021 مارس 31المنتهية في 

. للحصول على المزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى البيانات المالية السنوية المجمعة المدققة للمجموعة للسنة  2021ديسمبر  31

 . 2020ديسمبر  31المنتهية في 

 الية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي.تم عرض المعلومات الم

تعطل واسع النطاق في األعمال، مما كان    إلىفي معظم البلدان    2020( في مطلع عام  19-تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد    أدى

 له أثر سلبي على األنشطة االقتصادية. 

 عن استئناف التشغيل التدريجي لعمليات المطار. اإلدارة العامة للطيران المدني في الكويت أعلنت ، 2020أغسطس  1 وفي

التداعيات االقتصادية  إنجة ثانية من الجائحة. ، تأثرت عمليات المطار سلباً مرة أخرى نتيجة لقدوم مو 2021غير أنه وفي فبراير 

على الرغم من ذلك، فمن المتوقع أن   وتؤثر على مؤشرات األداء الرئيسية للمجموعة.فاقم  وتت تعتبر جسيمة    19  –جائحة كوفيد  ألزمة  

د وتيرة التطعيمات في . وبفضل تزاي 2021يونيو سيتم تخفيفها على مراحل بداية من شهر القيود المفروضة على عمليات المطار 

 . 2021الكويت والمنطقة، من المتوقع أن يتزايد الطلب على السفر الجوي في صيف 

 خطط استمرارية األعمال وإدارة السيولة 

تراقب المجموعة الموقف عن كثب وقامت بوضع خطتها لغرض استمرارية األعمال وممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة تعطل  

 أجل تعزيز السيولة واستدامة األعمال. األعمال من 

ً إلى تسيير  استنادًا إلى تخفيف اإلغالق إلى جانب القيود المفروضة على السفر في جميع أرجاء العالم، ستعود المجموعة تدريجيا

ابها وأفرادها كما  رحالتها وتقديم الخدمات لركابها. وستقوم المجموعة بتطبيق إجراءاتها المتعلقة بالتشغيل وذلك لضمان حماية رك

 الطيران.  قطاعينبغي في هذه البيئة الجديدة وبما يتماشى مع أي متطلبات جديدة في  

باإلضافة إلى اإلجراءات التي طبقتها المجموعة خالل السنة السابقة، اقترح مجلس إدارة الشركة األم إصدار حقوق أسهم بمبلغ وقدره  

مليون دينار كويتي( ويخضع هذا االقتراح لموافقة الجهات الرقابية   8أسهم بقيمة مليون دينار كويتي )وتشمل عالوة إصدار  10

 والمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

تحققت المجموعة مما إذا كان من الضروري األخذ في االعتبار أي تسويات وتغييرات في األحكام والتقديرات وإدارة المخاطر  

لبيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية  واإلفصاح عنها في ا

األخرى للتقديرات والتي قد تنطوي على مخاطر جوهرية تتسبب في إجراء تسويات جوهرية على المعلومات المالية المرحلية المكثفة  

 المترتب على التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة.  19 –بأثر جائحة كوفيد المتعلق  17المجمعة. انظر إيضاح 
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 مبدأ االستمرارية

دينار كويتي، وكما في ذلك التاريخ، بلغت الخسائر المتراكمة   5,178,262خالل الفترة، تكبدت المجموعة خسارة صافية بمبلغ 

أجرت المجموعة تقييماً حول قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة في ظل الظروف االقتصادية الحالية  دينار كويتي.    12,174,219

المعلومات المتاحة حول المخاطر وحاالت عدم التأكد المستقبلية. وقد تم إعداد التوقعات التي تتناول األداء المستقبلي إلى جانب كافة 

للمجموعة ورأس المال والسيولة. تشير التوقعات، في الوقت الراهن، إلى أن المجموعة لديها من الموارد ما يكفي لالستمرار في 

عالوة  .  2020ديسمبر    31  وة على أن موقفها المتعلق باالستمرارية لم يتأثر إلى حد كبير ولم يتغير منذمزاولة أنشطتها التشغيلية، عال

وال  .  المجموعةإصدار أسهم سيعزز موقف السيولة لدى شأن حقوق على ذلك وكما هو مفصح عنه أعاله، فإن اقتراح مجلس اإلدارة ب 

ادي قد تثير شكوكاً جوهرية حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة  تشير هذه الظروف واألحداث إلى وجود حالة عدم تأكد م

 ونتيجة لذلك، تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بما يتوافق مع أساس مبدأ االستمرارية. مستمرة. 

ا الفعلي على الربحية المستقبلية للمجموعة ومركزها في العالم، إال أن أثره  19-وبالنظر إلى عدم إمكانية توقع مدة وجسامة جائحة كوفيد

 المالي وتدفقاتها النقدية قد يختلف من واقع التقديرات الحالية واالفتراضات التي وضعتها اإلدارة. 

 الممتلكات والمعدات  .3

 دينار كويتي 

 
محركات وقطع  
 غيار قابلة للتدوير 

 
تحسينات على  
 أرض مستأجرة 

  سيارات   أثاث ومعدات  
أعمال رأسمالية  

 قيد التنفيذ 
 اإلجمالي  

            التكلفة

 29,593,739  1,481,235  28,986  3,924,161  16,994,557  7,164,800 2020ديسمبر  31كما في 

 375,492  323,447  -  23,134  28,911  -  إضافات 

 29,969,231  1,804,682  28,986  3,947,295  17,023,468  7,164,800 2021مارس  31كما في 

            

            االستهالك 

 9,134,855  -  28,986  2,884,772  4,215,519  2,005,578 2020ديسمبر  31كما في 

 513,944  -  -  106,018  308,782  99,144 الفترة المحمل على 

 9,648,799  -  28,986  2,990,790  4,524,301  2,104,722 2021مارس  31كما في 

            

            صافي القيمة الدفترية 

 20,320,432  1,804,682   -   956,505   12,499,167   5,060,078  2021مارس  31كما في 

 20,458,884  1,481,235   -   1,039,389   12,779,038   5,159,222  2020ديسمبر  31كما في 

 21,082,437  1,288,164  725  1,241,578  13,266,503  5,285,467 2020مارس  31كما في 

 : المكثف المجمع كما يلي الربح أو الخسارةتم توزيع االستهالك في بيان 

 دينار كويتي 

 مارس )غير مدققة(  31 الثالثة أشهر المنتهية في  

 2021  2020 

 562,345  408,025 تكاليف تشغيلية 

 100,885  105,919 مصاريف عمومية وإدارية 

 513,944  663,230 
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 أصول حق االستخدام  .4

 دينار كويتي  
 اإلجمالي   أرض مستأجرة   طائرات محركات   طائرات   

         التكلفة
 116,312,915  3,504,601  2,931,994  109,876,320  2020ديسمبر  31كما في 
 11,413,906  -  -  11,413,906  إضافات 

 127,726,821  3,504,601  2,931,994  121,290,226  2021مارس  31كما في 

         
         استهالك 
 22,506,425  644,133  352,312  21,509,980  2020ديسمبر  31كما في 

 3,143,277  102,024  76,695  2,964,558  المحمل على الفترة 

 25,649,702  746,157  429,007  24,474,538  2021مارس  31كما في 

         
         صافي القيمة الدفترية 

 102,077,119  2,758,444  2,502,987  96,815,688  2021مارس  31كما في 

 93,806,490  2,860,468  2,579,682  88,366,340  2020ديسمبر  31كما في 

 91,152,847  3,289,895  2,795,959  85,066,993  2020مارس  31كما في 

 نقد وأرصدة بنكية  .5

 دينار كويتي 

 مارس  31 
2021   

 )غير مدققة( 
 

 ديسمبر  31
2020 
 )مدققة( 

 
 مارس  31

2020   
 )غير مدققة( 

 61,724  67,879  61,305 نقد بالصندوق

 1,281,156  1,461,669  1,395,211 حسابات جارية لدى بنوك

 32,104,967  18,144,968  16,144,968 ودائع ألجل لدى البنوك

 17,601,484  19,674,516  33,447,847 

 (2,460)  (5,779)  (5,778) االئتمانية المتوقعة الخسائر 

 17,595,706  19,668,737  33,445,387 

 (5,145,383)  (4,418,688)  (5,207,293) سحوبات بنكية على المكشوف 

 (23,204,618)  (12,144,618)  (12,144,618) ودائع ذات آجال استحقاق تتجاوز ثالثة أشهر 

 5,095,386  3,105,431  243,795 المعادل في بيان التدفقات النقديةالنقد والنقد 

 %،  3.02% إلى 1.4: من 2020ديسمبر  31% ) 1.76% إلى 1.65من  2021مارس  31تراوح معدل الفائدة الفعلي كما في 

محلي ويحمل معدل فائدة  (. إن تسهيل السحب البنكي على المكشوف ممنوح من بنك %3.89% إلى 2.07: من 2020مارس  31و

 .% سنويًا فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي1.5% إلى 1فعلي يتراوح من 

 رأس المال  .6

دينار كويتي مدفوع   20,000,000يبلغ  2021 مارس 31إن رأسمال الشركة األم المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل كما في 

  200,000,000دينار كويتي( مكوناً من  20,000,000: 2020 مارس 31دينار كويتي؛ و 20,000,000: 2020ديسمبر  31نقداً )

:  2020 مارس 31فلس للسهم الواحد؛ و 100سهم بقيمة  200,000,000: 2020ديسمبر  31فلس للسهم الواحد ) 100سهم بقيمة 

 فلس للسهم الواحد(.   100سهم بقيمة  200,000,000

 التزامات عقد إيجار  .7

 دينار كويتي 

 مارس  31 
2021   

 )غير مدققة( 
 

 ديسمبر  31
2020 
 )مدققة( 

 
 مارس  31

2020   
 )غير مدققة( 

 88,963,283  88,963,283   105,682,689  السنة  /في بداية الفترة  

 11,890,587  11,696,668   10,371,111 إضافات 

 (165,997)  9,037,870   - تسويات 

 924,307  3,985,768   1,075,388 تكاليف تمويل

 (2,976,034)  (8,301,491)   (4,185,821)  دفعات

 1,361,413  300,591  (1,064,976) خسارة ناتج عن صرف عمالت أجنبية   ( /ربح)

 99,997,559  105,682,689   111,878,391 السنة  /في نهاية الفترة  
 



 شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.

 الكويت

 
 2021 مارس 31 –إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

10 

 فيما يلي تفصيل ما ورد أعاله: 

 دينار كويتي 

 مارس  31 
2021   

 )غير مدققة( 

 ديسمبر  31 
2020 
 )مدققة( 

 مارس  31 
2020   

 )غير مدققة( 

 17,581,042  16,048,245  17,483,720  متداولة

 82,416,517  89,634,444  94,394,671 غير متداولة

 111,878,391  105,682,689  99,997,559 

 دائنو مرابحة  .8

 على دينار كويتي من تسهيل قائم لدى بنك تجاري محلي ويستحق السداد  7,000,000خالل الفترة، قامت الشركة بسحب مبلغ 

 % فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي. 1سنوات. يحمل التسهيل معدل تكلفة تمويل بواقع  5

 اإليرادات  .9

 دينار كويتي 

 
 المنتهية في الثالثة أشهر 

 مارس )غير مدققة(  31

 2021  2020 

 16,143,267   6,674,495    إيرادات ركاب 
 1,843,672   676,737       إيرادات إضافية 

 160,686   88,078 إيرادات إضافية للمرافق 
 437,189   199,093 إيرادات إيجار 

 267,643  56,853          رسوم خدمة الركاب 

 110,280   442,114 إيرادات شحن 

 8,137,370  18,962,737 

 تكاليف التشغيل  .10

 دينار كويتي 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس )غير مدققة(  31

 2021  2020 

 4,773,016  1,431,536 وقود طائرات 
 3,285,629  1,317,315 رسوم تحليق وهبوط ومناولة أرضية 

 2,742,315  1,688,390 تكاليف موظفين
 3,825,474  3,551,302 ( 4و 3استهالك )انظر إيضاحي  

 3,437,426  3,366,552 صيانة طائرات تكاليف 
 250,059  - دفعات إيجار 

 65,009  66,987 وجبات الركاب 
 225,231  246,203 تأمين
 1,492,771  580,513 أخرى 

 12,248,798  20,096,930 

 عمومية وإدارية مصاريف  .11

 دينار كويتي 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس )غير مدققة(  31

 2021  2020 

 980,726  533,956 تكاليف موظفين 
 265,472  34,290 تسويق 

 100,885  105,919 ( 3استهالك )انظر إيضاح  
 103,458  119,956 أتعاب مهنية واستشارات 

 41,291  15,207 مصاريف سفر 
 4,150  6,848 إيجار
 408,146  385,129 أخرى 

 1,201,305  1,904,128 

 



 شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.

 الكويت

 
 2021 مارس 31 –إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

11 

 ربحية السهم  .12

 القائمة كما يلي: يتم احتساب ربحية السهم استناداً إلى األرباح العائدة لمساهمي الشركة األم للفترة والمتوسط المرجح لعدد األسهم 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس )غير مدققة(  31

 2021  2020 

 (6,018,637)  (5,178,262) ربحية الفترة )بالدينار الكويتي(

 200,000,000  200,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

 (30.09)  (25.9) األساسية والمخففة  – ربحية السهم )فلس( 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات صلة  .13

تعتبر األطراف أنها ذات صلة إذا كان ألحدها القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير جوهري على القرارات  

صلة )أعضاء مجلس  المالية والتشغيلية للطرف اآلخر. في إطار النشاط االعتيادي لألعمال، تبرم المجموعة معامالت مع أطراف ذات  

اإلدارة واإلدارة العليا وشركات المجموعة(. يتم الموافقة على سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. إن  

المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات صلة غير المفصح عنها في أي إيضاح آخر ضمن هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة  

 ي كما يلي: المجمعة ه

 دينار كويتي 

مارس   31 
2021   

 )غير مدققة( 
 

 ديسمبر  31
2020 
 )مدققة( 

 
مارس   31

2020   
 )غير مدققة( 

      األرصدة  

 55,787  1,550  36,423 صلة   يمستحق من طرف ذ 

 

 دينار كويتي 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس )غير مدققة(  31

 2021  2020 

    المعامالت 

 71,475  41,738 مبيعات وخدمات  

 125,653  154,538 مصاريف عمومية وإدارية 

    

    مكافأة اإلدارة العليا 

 175,177  147,330 رواتب ومزايا أخرى للموظفين 
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 معلومات القطاع  .14

 مبنى المطار وتشغيل وصيانة  نقل الركاب تشغيل خدمات التشغيلي للمجموعة هو  اتإن القطاع

 : مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةفيما يلي معلومات القطاع لفترة ال

 المجموع   عمليات مبنى المطار   خدمات نقل الركاب  

 2021  2020  2021  2020  2021  2020 

 18,962,737   8,137,370  825,919  344,024  18,136,818  7,793,346  إيرادات القطاع 

 23,299,393  12,529,711  690,028  672,606   22,609,365  11,857,105  مصاريف القطاع 

 (660,586)  462,696  -  -   (660,586)  462,696 إيرادات / )مصاريف( تشغيلية أخرى

 1,021,395     1,248,617  25,749  67,886  995,646  1,180,731 تكاليف تمويل

 (6,018,637)   (5,178,262)  110,142  (396,468)  (6,128,779)  (4,781,794) ])خسارة( / ربح[ نتائج القطاع

            

            الموجودات: 

 180,890,701  170,016,284  18,244,356  17,453,426  162,646,345  152,562,858 موجودات القطاع 

            

            المطلوبات: 

 152,120,325  162,190,503  4,418,471  4,667,938  147,701,854  157,522,565 مطلوبات القطاع 

            

 926,131  375,492  410,598   95,612  515,533   279,880 مصاريف رأسمالية  

            

 3,926,359  3,657,221  287,997  327,413  3,638,362  3,329,808 استهالك 
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 األدوات المالية المشتقة  .15

يوضح الجدول التالي القيم اإلسمية التي يتم تحليلها حسب المدة حتى أجل االستحقاق. إن القيمة االسمية هي المبلغ األصلي المرتبط  

األسعار ويمثل األساس الذي يتم بناًء عليه قياس التغيرات في قيمة المشتقات. إن القيم  باألداة المشتقة أو السعر المرجعي أو مؤشر 

االسمية تشير إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة وال تمثل مؤشر لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان. تم تحديد القيمة العادلة 

 ة في السوق. لكافة عقود المشتقات استنادًا إلى البيانات الملحوظ

 وقف التحوط 

مع األطراف المقابلة. ونتيجة لذلك، تم   ة المبرمالتحوط  دوخالل الفترة ونظراً للتغيرات االقتصادية، قررت المجموعة إنهاء عق 

المكثف اإليرادات التشغيلية األخرى في بيان الربح أو الخسار ضمن دينار كويتي  314,876ربح بمبلغ وقدره بصافي االعتراف 

 المجمع.

 العقود اآلجلة لوقود الطائرات كتحوطات تدفق نقدي لمشتريات الوقود المتوقعة بغرض التحوط لمخاطر أسعار الوقود. تم معاملة 

 القيم االسمية حسب المدة حتى االستحقاق   دينار كويتي  : 2021مارس  31

القيمة العادلة    
 السالبة 

 
 القيمة االسمية   شهرا   24 - 3  أشهر   3خالل 

 برميل     

         األدوات المشتقة المحتفظ بها للتحوط: 

 -  -  -  -  العقود اآلجلة للسلع )نفط(  –تحوطات التدفق النقدي 

 

 القيم االسمية حسب المدة حتى االستحقاق   دينار كويتي  : 2020ديسمبر  31

القيمة العادلة    
 الموجبة 

 
 القيمة االسمية   شهرا   24 - 3  أشهر   3خالل 

 برميل     

         األدوات المشتقة المحتفظ بها للتحوط: 

 535,000  390,000  145,000  1,865,340  العقود اآلجلة للسلع )نفط(  –تحوطات التدفق النقدي 

 

 القيم االسمية حسب المدة حتى االستحقاق   دينار كويتي  : 2020 مارس 31

العادلة  القيمة   
 الموجبة 

 
 القيمة االسمية   شهرا   24 - 3  أشهر   3خالل 

 برميل     

         األدوات المشتقة المحتفظ بها للتحوط: 

 935,000  910,000  25,000  4,615,764  العقود اآلجلة للسلع )نفط(  –تحوطات التدفق النقدي 

 التزامات ومطلوبات محتملة  .16

 دينار كويتي 

  مارس 31 

2021   

 )غير مدققة( 

 

 ديسمبر  31

2020 

 )مدققة( 

 

  مارس 31

2020   

 )غير مدققة( 

      

 717,205  109,467  79,557 التزامات رأسمالية 

 24,929,602  28,769,037  28,667,602 كفاالت بنكية

 28,747,159  28,878,504   25,646,807 

دينار كويتي،  23,891,184: 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 19,447,601 بقيمةيشمل الضمان البنكي أعاله ضمانًا للمؤجرين 

 لصيانة الطائرة عوًضا عن دفعات احتياطي الصيانة بموجب عقد اإليجار.  (دينار كويتي 18,885,200  :2020مارس  31
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 19  -األثر المترتب على جائحة كوفيد   .17

 المالية للمجموعة في الفترات المستقبلية ستستمر في اعتمادها على سرعة انتعاش الطلب على السفر الجوي في العالم. إن النتائج 

في   19 – يتعذر على اإلدارة، في هذه المرحلة، تقدير التعافي بشكل موثوق. ونظًرا لعدم القدرة على التنبؤ بمدة وحجم جائحة كوفيد

العالم، فإن األثر الفعلي المترتب على الربحية المستقبلية للمجموعة والمركز المالي والتدفقات النقدية يختلف عن التقديرات الحالية  

 واالفتراضات الموضوعة. 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 

المنشأة في نهاية كل فترة تقرير تقييم ما إذا كان هناك أي  "انخفاض قيمة الموجودات"، يتعين على 36وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 

  – جائحة كوفيد  المتواصل ل ثر  األمؤشر على أن أي موجودات غير نقدية كأصول حق االستخدام قد تعرضت لالنخفاض في القيمة. إن  

ماد خطة أعمال المجموعة كأساس، مع المترتب على صناعة الطيران يعد حدثًا يستدعي التحوط. ولتوقع التدفقات النقدية، تم اعت  19

والعودة بعد ذلك إلى األداء الذي كانت عليه في مرحلة ما   2021حتى منتصف األخذ في االعتبار انخفاض الطلب على النقل الجوي 

 . قبل األزمة

ء. استنادًا إلى االختبار المذكور  % سنويًا طوال فترة التنبؤ بالكامل، كما بلغ معدل النمو النهائي ال شي10.5بلغ معدل الخصم المستخدم  

 أعاله، لم يتم االعتراف بأي انخفاض في القيمة. 

قامت المجموعة أيًضا بإجراء تحليل للحساسية من خالل تغيير عوامل المدخالت بهامش محتمل معقول وتقييم ما إذا كان التغيير في 

 عوامل المدخالت ينتج عنه أي انخفاض في القيمة. 

 محتملة والتزامات مطلوبات 

المجموعة األثر الناجم عن أي توقف في األعمال، بما في ذلك أي تحديات تعاقدية وتغييرات في األعمال أو العالقات التجارية   قيّمت

، ال يوجد  بناًء على تقييم اإلدارة  فيما بين المجموعة والعمالء والموردين، بهدف الزيادة المحتملة في المطلوبات المحتملة وااللتزامات. 

 .مخصص إضافي ليتم االعتراف به أو مطلوبات محتملة يتعين اإلفصاح عنها
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 2018  2019 إيضاح 

     

 82,369,370  103,698,648 15 اإليرادات

 )69,835,144(  )82,553,173( 61 لتكاليف التشغي

 12,534,226  21,145,475  يربح التشغيلال

     

 582,381  489,877  إيرادات أخرى

 )5,707,070(  )6,897,211( 17 مصاريف عمومية وإدارية

 )73,202(  )165,960(  أعباء تمويل

 )299,302(  )223,249(  خسارة عمالت أجنبية

 -  1,159,835 18 استئجار محركاتربح من بيع وإعادة 

 )61,380(  )100,969(  الموجودات المالية –الخسارة االئتمانية المتوقعة 

 6,975,653  15,407,798  الربح قبل االستقطاعات والضرائب

 )69,991(  )93,695(  مصاريف الزكاة

 )63,393(  )138,670(  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 )174,977(  )234,236(  لعمالة الوطنيةضريبة دعم ا

 6,667,292  14,941,197  ربح السنة

     

     :لـالعائد 

 6,667,292  14,941,197  مساهمي الشركة األم

     

    19 ربحية السهم )فلس(

 33.34  74.71  األساسية والمخففة

 

 

 نات المالية المجمعة.إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيا
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  2019  2018 

     

 6,667,292  14,941,197  ربح السنة

     الدخل الشامل اآلخر

الربح أو الخسارة في  إلىسيتم إعادة تصنيفه  الذيالدخل الشامل اآلخر 

 فترات الحقة

 

  
 

 

 -  837,562  مخصص تحوط

 ,667,2926  15,778,759  إجمالي الدخل الشامل للسنة

     

     :لـالعائد 

 6,667,292  15,778,759  مساهمي الشركة األم

 

 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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 رأس

 المال 

 احتياطي 

 قانوني 

 مخصص 

 تحوط 

 أرباح 

 مرحلة 

حقوق  مجموع 

 الملكية

          

 37,836,412  13,541,950  -  4,294,462  20,000,000 2019يناير  1في 

تسوية انتقالية نتيجة تطبيق المعيار 

  16الدولي للتقارير المالية 

 (2)إيضاح  2019يناير  1في 

 

-  

 

- 

 

-  

 

(6,372,832)  

 

(6,372,832) 

   2019يناير  1الرصيد كما في 

 4,294,462  20,000,000 (دلع)م  

 

-  7,169,118  31,463,580 

 15,778,759  14,941,197  837,562  -  - الدخل الشامل للسنة مجموع

 -  (1,540,780)  -  1,540,780  - تحويالت

 (7,000,000)  (7,000,000)  -  -  - (9)إيضاح  مدفوعة توزيعات

 40,242,339  13,569,535  837,562  5,835,242  20,000,000 2019ديسمبر  31في 

          

 38,196,923  14,600,026  -  3,596,897  20,000,000 2018يناير  1في 

تسوية انتقالية نتيجة تطبيق المعيار 

  9الدولي للتقارير المالية 

  2018يناير  1في 

 

-  

 

- 

 

 

-  

 

(27,803)  

 

(27,803) 

   2018يناير  1الرصيد كما في 

 3,596,897  20,000,000 (دلع)م  

 

-  14,572,223  38,169,120 

 6,667,292  6,667,292  -  -  - الدخل الشامل للسنة مجموع

 -  (697,565)  -  697,565  - تحويالت

 (7,000,000)  (7,000,000)  -  -  - (9توزيعات )إيضاح 

 37,836,412  13,541,950  -  4,294,462  20,000,000 2018ديسمبر  31في 

 

 

 ات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.إن اإليضاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع
 الكويت

 

  2019ديسمبر  31السنة المنتهية في  -بيان التدفقات النقدية المجمع 
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 2018  2019 إيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 6,975,653  15,407,798  الربح قبل المساهمات والضرائب

     تسويات لـ:

 1,577,120  12,409,435 4و 3 استهالكات

 28,423  2,660,994  أعباء تمويل

 299,302  223,249  عمالت أجنبية خسارة

 540,000  406,376  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 -  (1,159,835)  ربح من البيع وإعادة االستئجار

 61,380  100,969  الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية

 -  (61,176)  فوائد على ودائع ضمان

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الزكاة وضريبة دعم مخصص 
 308,361  466,601  العمالة الوطنية

 9,790,239  30,454,411  ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

 (1,318,331)  2,552,608  في دفعة مقدمة للصيانة (الزيادةالنقص / )

 (12,378)  (65,444)  في البضاعةالزيادة 

 (1,893,065)  (59,336)  في ودائع ضمانالزيادة 

 (11,618,987)  (7,841,152)  أخرىومدينة  ذمم تجاريةالزيادة في 

 (411,317)  7,246,336   صيانة دائنيفي  )النقص( /الزيادة 

 6,568,071  4,045,372  وأخرى دائنةفي ذمم تجارية  الزيادة

 356,258  417,508  المؤجلةالزيادة في اإليرادات 

 (578,941)  (322,559)  المدفوع لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 881,549  36,427,744  النقد الناتج من العمليات

المدفوع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الزكاة وضريبة دعم العمالة 
 (376,591)  (308,363)  الوطنية

 504,958  36,119,381  ة التشغيليةألنشطاصافي النقد الناتج من 

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (9,779,185)  (4,314,900) 3 )بالصافي من البيع( شراء ممتلكات ومعدات

 -  4,622,834  بيع محرك

 (9,779,185)  307,934  األنشطة االستثمارية (المستخدم فيالناتج من / )صافي النقد 

     ات النقدية من األنشطة التمويليةالتدفق

 (7,000,000)  (7,000,000)  توزيعات مدفوعة

 -  (11,977,076)  سداد التزامات عقد إيجار )بما فيها أعباء التمويل(

 (28,423)  (165,960)  أعباء تمويل مدفوعة

 (7,028,423)  (19,143,036)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 (16,302,650)  17,284,279  في النقد والنقد المعادل (النقصالزيادة/ )صافي 

     النقد والنقد المعادل

 22,778,406  6,465,306  في بداية السنة   

 (10,450)  5,062   الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية

 في نهاية السنة   
 
 
 
 

 23,754,647  6,465,306 

 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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 األنشطةتأسيس وال .1

بموجب مرسوم أميري كشركة مساهمة  2004مارس  3"( بتاريخ )"الشركة األم ع.تأسست شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.

 ً دمات النقل الجوي ونقل المسافرين جواً بترخيص من ، ويتمثل نشاطها في تقديم خلقوانين دولة الكويتكويتية عامة وفقا

 (.مبنى المطار بدولة الكويت )"مبنى المطار"مة للطيران المدني بدولة الكويت باإلضافة إلى تشغيل وصيانة اإلدارة العا

 هي كما يلي:إن أغراض الشركة 

 .خدمات النقل الجوي بدون الخدمات الكمالية 

 بها بما في ذلك نقل ي والخدمات الجوية وكافة األعمال الالزمة أو المتعلقة او المرتبطة القيام بجميع أعمال النقل الجو

 األشخاص والحموالت والبضائع والبريد في الداخل والخارج.

  والتنسيق مع المصانع.تقديم خدمة شراء الطائرات واألصول األخرى المرتبطة بها نيابة عن شركات الطيران 

 ورغبات العمالء من شركات الطيران. احتياجاتتشغيلي أو التأجير التمويلي بما يتناسب مع تقديم خدمات التأجير ال 

  لشركات الطيران الراغبة بمثل تلك الخدمات.المتوسطة والطويلة المدى  االحتياجاتتسويق الطائرات لتغطية 

  والتأجيرمساعدة شركات الطيران في تسويق طائراتها بالبيع. 

 وتوفير الدعم الفني وخدمات إدارة األصول المختلفة لشركات الطيران.لخدمات المرتبطة بتمويل المشاركة في تقديم ا 

 .المساعدة في عمليات االستثمار المشترك والمتخصص في مجال صناعة الطيران 

  الء العم واحتياجاتاالستثمار بصورة كلية أو جزئية في مجال توفير الطائرات والمحركات وقطع الغيار بما يتناسب

 شركات الطيران والمصانع.من 

  تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالطائرات لشركات الطيران وغيرها في الكويت والخارج كخدمات المناولة والصيانة

 وغيرها.

 .حجز التذاكر والخدمات الخاصة بالمسافرين 

 الطيران وذلك للقيام بالتشغيل  توريد واإلتجار في تسليم وإدارة جميع الخدمات والمنتجات المطلوبة من قبل قطاع

 ودعم وتوفير خدمات الوساطة الجمركية للطائرات.المالئم واالحتفاظ 

 .تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون 

 م وتحديد عوامل المخاطر تقديم خدمات تمويل مشاريع شراء الطائرات بصورة كلية أو جزئية في ظل دراسات التقيي

 بمثل تلك المشاريع.المرتبطة 

  إنشاء واستغالل محطات خدمة الطائرات والمستودعات والحظائر والورش والمصانع وكافة اآلالت واألجهزة

 التي تتصل بأغراضها.والمعدات 

  راض الشركة أو لخدمة أغاالستثمار في مجاالت النقل الجوي للركاب والبضائع والمرافق والمنافع الالزمة

 استكمالها.

  للشركة في الكويت وفي الخارج وكذلك القيام بأعمال الوكالة األرضية والفنية تأسيس وإنشاء فروع ووكاالت

 والتجارية لخطوط الطيران العربية واألجنبية في الكويت وفي الخارج.

 البريلمتعلقة بها بما في ذلك النقل تقديم خدمات السياحة والسفر والشحن والقيام بجميع األعمال المرتبطة أو ا 

السياحية  األنشطةكافة باإلضافة إلى  ،وخدمات العطالت والرحالت المتكاملة وتأجير السيارات مع أو بدون سائق

حفالت والمسابقات والمعارض وعمليات تبادل العملة وبيع البضائع الإقامة وكذلك المتعلقة بأغراض الشركة 

  لشركة وفي مكاتبها ومبانيها.رات اوالمنتجات على طائ

 .تقديم خدمات اإلدارة والتسويق والخدمات االستشارية المتعلقة بمجال صناعة الطيران 

 .القيام بجميع أعمال الشحن الجوي في الداخل والخارج في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون 

 لبضائع الخاصة بالشحن الجوي.القيام بكافة أعمال النقل والمناولة والتوزيع والتخليص الجمركي ل 

  إنشاء معاهد الطيران والالسلكي والهندسة والخدمات الجوية واألرضية وتدريب الكوادر الفنية في مجال الطيران

 وتأهيل مواطني دولة الكويت لتولي األعمال الفنية واإلدارية والتجارية الالزمة لتحقيق أغراض الشركة.

  حقوق أخرى متعلقة بالطائرات. مارات أو تعهيد ألية أعمال أو أيإيجارات أو استثالتملك والمنح ألي امتيازات أو 

  استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات

 متخصصة. 
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 التابعة التالية: ةالشركلدى الشركة األم 

 الملكيةنسبة   بلد التأسيس  اسم الشركة

    2019  2018 

 %99.99  %99.99  الكويت  شركة السحاب لخدمات الطيران ذ.م.م. 

 .لمصلحة الشركة بها من قبل طرف آخرمحتفظ  التابعة أعالهفي الشركة المتبقية ملكية الإن حصص 

 مجمعة.في هذه البيانات المالية البـ"المجموعة" عة معاً شار إلى الشركة األم والشركة التابي   

 الكويت.  ،13153، الصفاة 29288ص. ب  المسجل في مطار الكويت الدولي، مكتب المجموعةعنوان يقع 

 بتاريخفي وقت سابق  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في المجمعة وافق مجلس اإلدارة على إصدار البيانات المالية 

 المنعقد بتاريخ  اجتماعهم فيستناداً إلى قرار مجلس اإلدارة المجمعة االبيانات المالية  تلك تم تعديل .2020 فبراير 11

باإلضافة إلى اإلفصاح عن  2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل من أجل إلغاء توزيعات األرباح المقترحة 2020 مارس 19

 للسنة المنتهية فيمعدلة تمثل البيانات المالية الهذه البيانات المالية المجمعة  فإنوعليه،  .31األمر المبين في إيضاح 

إصدار هذه البيانات المالية المجمعة من قبل ب تم التصريح. أعالهاستناداً إلى قرار مجلس اإلدارة المذكور  2019ديسمبر  31

 اجتماع الجمعية العمومية السنوي لموافقة المساهمين فيتخضع و 2020 مارس 31 بتاريخالمجموعة مجلس إدارة أعضاء 

 المقبل. 

 الهامةالسياسات المحاسبية اإلعداد و ساأس .2

 س اإلعداداأس 2.1

ً لل ن مجلس معايير المحاسبة الدولية الصادرة ع معايير الدولية للتقارير الماليةتم إعداد هذه البيانات المالية المجمعة وفقا

  .للقياس فة التاريخيةأساس مبدأ التكلعلى و تفسيرات المعايير الدولية للتقارير الماليةوالتفسيرات الصادرة عن لجنة 

 .تم عرض هذه البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتيي

المبالغ  فيتقديرات وافتراضات قد تؤثر وضع إن إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة 

والمبالغ المجمعة والمطلوبات المحتملة بتاريخ البيانات المالية للموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات  المفصح عنها

ً من اإلدارة ممارسة أحكامها خالل عملية تطبيق  .لإليرادات والمصروفات خالل فترة التقرير المفصح عنها كما يتطلب أيضا

التقديرات واالفتراضات فيها تكون ي تلك التأو التعقيد أو  األحكاممن  قدر أكبرتخللها التي ي األمورالسياسات المحاسبية. إن 

 .28جوهرية بالنسبة للبيانات المالية مبينة في إيضاح 

 المحاسبية واإلفصاحات السياساتالتغيرات في  2.2

 سارية المفعول للسنة الحالية

البيانات المالية إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة تتفق مع تلك المستخدمة في إعداد 

 اعتباًرا من عقود اإليجار: 16باستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية  2018ديسمبر  31السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 

 .2.9كما هو موضح أدناه باإلضافة إلى السياسة المتعلقة بالتحوط المبينة في إيضاح  2019يناير  1

 عقود اإليجار 16ارير المالية تطبيق المعيار الدولي للتقأثر 

عقود اإليجار والذي يسري مفعوله على الفترات السنوية  16المعيار الدولي للتقارير المالية خالل السنة الحالية طبقت المجموعة 

 .2019يناير  1التي تبدأ في أو بعد 

بة عقود اإليجار. يقدم المعيار تغييرات جوهرية متطلبات جديدة أو معدلة تتعلق بمحاس 16يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 

على محاسبة عقود اإليجار عن طريق إزالة التفريق بين عقود اإليجار التشغيلي والتمويلي ويتطلب االعتراف بأصل حق 

يرة األجل وعقود االستخدام والتزام عقد اإليجار في تاريخ بدء مدة العقد بالنسبة لجميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قص

إيجار األصول منخفضة القيمة، وذلك عند تطبيق إعفاءات االعتراف. على النقيض من محاسبة المستأجر، ال تزال متطلبات 

 محاسبة المؤجر كما هي دون تغيير إلى حد كبير.

ها لم تقم بتعديل معلومات ولكن 2019يناير  1اعتباراً من بأثر رجعي  16المعيار الدولي للتقارير المالية المجموعة  طبقت

ً  2018رة التقرير المقارنة لفت وبدالً من ذلك، اعترفت المجموعة لما تسمح به األحكام االنتقالية المحددة بموجب المعيار. وفقا

اسات إن السي .2019يناير  1 باألثر التراكمي للتطبيق المبدئي للمعيار كتسوية على الرصيد االفتتاحي لألرباح المرحلة كما في

البيانات  على 16ن أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم أ ، كما2.7معيار الجديد مبينة في إيضاح المحاسبية لهذا ال

 .29في إيضاح المالية المجمعة للمجموعة مبين 
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 صيانة الطائرات المستأجرة عن المحاسبة 

مخصصات ال كان في السابق يتم تكوينيجار. اإلبموجب عقود  تفظ بهاالمحالطائرات  لصيانةلدى المجموعة التزامات تعاقدية 

 ورشكل الطائرة الرئيسي وزيارات فحوصات هيالمتعلقة بالتكاليف المستقبلية المقدرة  استناداً إلىمدة عقد اإليجار  طوال

التزامات الصيانة التعاقدية التي ال  فإن، 16عيار الدولي للتقارير المالية . بموجب الماإليجار والتزامات نهاية عقدالمحركات 

ستخدام في حق اال أصولتم رسملتها كجزء من ، وياإليجار عند بدء عقديتم االعتراف بها بالكامل تعتمد على استخدام الطائرة 

الطائرة تخدام التزامات الصيانة التعاقدية التي تعتمد على اس إن اإليجار. استهالكها طوال مدة عقد ، كما يتمبداية عقد اإليجار

 ر، يتم تكوين مخصص مقابلها.مدة عقد اإليجا طوال

 معايير صادرة لكنها غير سارية المفعول بعد 2.3

. المجموعةالمعايير الدولية للتقارير المالية التالية ولكن لم يسر مفعولها بعد ولم يتم تطبيقها مبكًرا من قبل وتعديل تم إصدار 

 سارية المفعول. عندما تصبح اتطبيقه المجموعةتعتزم 

)تعديالت( بيع أو مشاركة الموجودات بين مستثمر وشركته  28ومعيار المحاسبة الدولي  10المعيار الدولي للتقارير المالية 

 الزميلة أو مشروعه المشترك

مساهمة الفيها بيع أو  يتمتعالج الحاالت التي  28ومعيار المحاسبة الدولي  10إن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

وتحديداً، تبين التعديالت أن األرباح أو الخسائر الناتجة عن فقدان  بأصول بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك.

السيطرة على شركة تابعة ال تشتمل على أعمال نتيجة معاملة تنطوي على شركة زميلة أو مشروع مشترك يتم المحاسبة عنهما 

طريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف بها في ربح أو خسارة الشركة األم بمقدار حصص المستثمرين من غير ذوي  باستخدام

العالقة في تلك الشركة الزميلة أو ذلك المشروع المشترك. وبالمثل، فإن األرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة قياس 

كة تابعة سابقة )والتي أصبحت شركة زميلة أو مشروع مشترك يتم االستثمارات بالقيمة العادلة والمحتفظ بها في أي شر

المحاسبة عنهما باستخدام طريقة حقوق الملكية( يتم االعتراف بها في ربح أو خسارة الشركة األم السابقة بمقدار حصص 

 المستثمرين من غير ذوي العالقة في الشركة الزميلة الجديدة أو المشروع المشترك الجديد.

مجلس معايير المحاسبة الدولية حتى اآلن تاريخ سريان التعديالت. غير أنه ي سمح بالتطبيق المبكر للتعديالت. تتوقع  لم يحدد

في الفترات المستقبلية في حال إبرام مثل هذه  للمجموعةأن تطبيق هذه التعديالت قد يؤثر في البيانات المالية  المجموعة

 المعامالت.

 : تعريف األعمال3لي للتقارير المالية تعديالت على المعيار الدو

غير أنه ال يلزم لمجموعة متكاملة من األنشطة واألصول أن تتضمن مخرجات، تتضمن عادة ما  األعمالتوضح التعديالت أن 

مجموعة األنشطة واألصول إذ أنه لتحقيق هذا الغرض، ينبغي أن تتضمن  مخرجات حتى تكون مؤهلة ألن تصبح أعماالً.

ً  المكتسبة إرشادات إضافية تتضمن التعديالت مخرجات.  إنتاجبشكل كبير في مدخالً وآلية جوهرية على األقل يسهمان معا

  أم ال. آلية جوهريةتحديد ما إذا كان قد تم الحصول على في تساعد 

ول المكتسبة ال تعتبر صاختياري يسمح بإجراء تقييم مبسط لما إذا كانت مجموعة األنشطة واأل تركيزتقدم التعديالت اختبار 

إذا كانت القيمة العادلة صول المكتسبة أعماالً مجموعة األنشطة واألال تعتبر اختبار التركيز االختياري، استناداً إلى . أعماالً 

 القابلة للتحديد. األصول المماثلةمن أو مجموعة فردي قابل للتحديد إلجمالي األصول المكتسبة مركزة في أصل 

 لاندماج األعما 2.4

ج األعمال هي عملية تجميع أعمال منفصلة في كيان واحد نتيجة حصول منشأة واحدة وهو المشتري على السيطرة على ادمان

ج األعمال. يتم قياس مبلغ الشراء ادمانواحد أو أكثر من األعمال األخرى. يتم استخدام طريقة االقتناء المحاسبية الحتساب عمليات 

تحملها في  من المفترضعادلة للموجودات المحولة واألسهم المصدرة والمطلوبات المتكبدة أو تلك التي المدفوع لالقتناء بالقيم ال

تاريخ العملية. إن المبلغ المحول يتضمن القيمة العادلة ألي موجودات أو مطلوبات ناتجة من ترتيب شراء محتمل. يتم تحميل 

ً قياس الموجودات المقتناة المحددة والمطلوبات وكذلك التكاليف التي تتعلق بعملية االقتناء كمصاريف عند تك بدها. يتم مبدئيا

المطلوبات المحتملة التي يتم افتراض تحملها في عملية اندماج األعمال )صافي الموجودات المقتناة في عملية اندماج األعمال( 

ة التابعة المقتناة بنسبة حصة الحقوق غير المسيطرة بالقيمة العادلة في تاريخ االقتناء. يتم إدراج الحقوق غير المسيطرة في الشرك

 في صافي موجودات الشركة المقتناة.

األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس الحصص المملوكة سابقاً في الشركة المقتناة بالقيمة العادلة في تاريخ  اندماجعند تنفيذ عملية 

يان الربح أو الخسارة المجمع. يتم تحديد القيمة العادلة لحصص ملكية الشركة االقتناء ويتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة في ب

المقتناة في تاريخ االقتناء باستخدام وسائل تقييم مع األخذ في االعتبار نتيجة المعامالت الحديثة لموجودات مماثلة في نفس 

 الصناعة ونفس القطاع الجغرافي.

ً من أحداث وقعت  اندماجحتملة المتكبدة من عملية بشكل منفصل بالمطلوبات الم الشركةتعترف  ً قائما األعمال إذا كانت التزاما

 بالماضي ومن الممكن تقدير قيمتها العادلة بشكل موثوق به. 
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األعمال نتيجة حدث طارئ أو عدم تأكد متعلق بكل أو جزء من أصل أو التزام  اندماجإن التعويض المستلم من البائع في عملية 

 تاريخ االقتناء بقيمته العادلة وقت االقتناء يتم إدراجه كأصل تعويض في تاريخ االقتناء بقيمته العادلة وقت االقتناء. مدرج في

األعمال وتقوم بتسجيل أي تعديل على هذه القيم المؤقتة خالل فترة  اندماجقيم مؤقتة للمحاسبة المبدئية عن عملية  الشركةتستخدم 

 .اً من تاريخ االقتناءالقياس وهي اثنا عشر شهر

 التجميع 2.5

والشركات التابعة )المنشآت التي تسيطر عليها( والمنشآت الم سيَطر عليها من قبل  للمجموعةبتجميع البيانات المالية  الشركةتقوم 

 شركاتها التابعة. 

 على الشركة المستثمر بها فقط في حالة:   المجموعةتسيطر 

 ( على سبيل المثال: الحقوق القائمة التي تتيح لها قدرتها الحالية على توجيه أنشطة السيطرة على الشركة المستثمر بها

 الشركة المستثمر بها(؛

  التعرض للتغير في العوائد أو امتالك حقوق بها نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر بها؛ 

 غ العائدات. قدرة المجموعة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر بها للتأثير على مبل 

في الشركة المستثمر بها أقل من أغلبية حقوق التصويت أو الحقوق المماثلة في الشركة المستثمر  المجموعةعندما تكون حصة 

 كافة الحقائق والظروف عند تقييم أثر سلطتها على الشركة المستثمر بها، بما في ذلك:المجموعة بها، عندها تراعي 

 اب حق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر بها. الترتيبات التعاقدية مع أصح 

  .الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية اآلخرى 

  .حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة 

لى على حدة من تاريخ نقل السيطرة إ بنديتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية المجمعة على أساس كل 

 وحتى تاريخ توقف السيطرة.   المجموعة

يتم إظهار الحقوق غير المسيطرة في الشركة المقتناة بنسبة حصة الحقوق غير المسيطرة في المبالغ المدرجة لصافي الموجودات 

. إن االندماجخ المحددة للشركة المقتناة في تاريخ االقتناء وبحصة الحقوق غير المسيطرة من التغيرات في حقوق الملكية من تاري

مجموع الدخل الشامل يتم توزيعه على الحقوق غير المسيطرة حتى لو نتج عن ذلك أن يكون لدى الحقوق غير المسيطرة رصيد 

في الشركة التابعة والتي ال ينتج عنها فقد السيطرة يتم المحاسبة عنها كمعامالت  المجموعةعجز. إن التغيرات في حصص ملكية 

تعديل القيم الدفترية للحقوق المسيطرة وغير المسيطرة وذلك لتعكس التغيرات في حصتها في الشركة التابعة  يتم حقوق الملكية.

ويتم إدراج أي فرق بين القيمة التي تم فيها تعديل الحقوق غير المسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المستلم مباشرة في 

. يتم إظهار الحقوق غير المسيطرة في بند مستقل في بيان المركز المالي المجمع موعةالمجحقوق الملكية وتكون متاحة لمساهمي 

وبيان الربح أو الخسارة المجمع. يتم تصنيف الحقوق غير المسيطرة كمطلوبات مالية إلى الحد الذي يكون فيه هناك التزام 

 .طرةيتوجب سداد نقدي أو تسليم موجودات مالية أخرى لتسوية الحقوق غير المسي
يتم إعداد البيانات المالية المجمعة باستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت المتشابهة واألحداث األخرى التي تتم في نفس 

الظروف بناًء على آخر بيانات مالية مدققة للشركات التابعة. يتم عند التجميع استبعاد األرصدة والمعامالت واإليرادات 

. يتم أيضاً استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المجموعةمتبادلة بالكامل بين شركات والمصاريف والتوزيعات ال

والمدرجة في الموجودات بالكامل. يتم تسجيل الخسائر المتكبدة ما بين شركات  المجموعةالمعامالت المتبادلة بين شركات 

 انات المالية المجمعة.، والتي تمثل مؤشر على انخفاض القيمة، في البيالمجموعة

موجودات )بما فيها الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة بقيمها  استبعادالسيطرة على الشركة التابعة، يتم  الشركةفي حال فقدت 

لة الحقوق غير المسيطرة. يتم إدراج أي استثمار محتفظ به بالقيمة العاد استبعادالدفترية في تاريخ فقدان تلك السيطرة وكذلك يتم 

فروق ناتجة مع المبالغ التي سبق االعتراف بها مباشرةً في حقوق الملكية إلى بيان الربح  تاريخ فقد السيطرة. يتم تحويل أيفي 

 أو الخسارة المجمع.
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 الشهـرة

يطرة في ونسبة حصة الحقوق غير المس المنقولتنشأ الشهرة من اندماج األعمال ويتم احتسابها بأنها الزيادة في مجموع المبلغ 

األعمال على مراحل، تضاف القيمة  الندماجالمبالغ المدرجة لصافي الموجودات المحددة للشركة المقتناة إن وجدت. وبالنسبة 

العادلة في تاريخ االقتناء لحصة ملكية الشركة المقتنية المحتفظ بها سابقاً في الشركة المقتناة على صافي القيم العادلة في تاريخ 

ويتم إدراجه مباشرةً في  بيع بأسعار مخفضةوجودات المحددة المقتناة والمطلوبات المتكبدة. إن أي عجز هو ربح من االقتناء للم

 بيان الربح أو الخسارة المجمع.

يتم توزيع الشهرة على كل وحدة توليد نقد تنتمي إليها وذلك لغرض تقييم االنخفاض في قيمة الشهرة. إن أرباح وخسائر بيع 

 تابعة أو جزء منها تتضمن القيمة الدفترية للشهرة المتعلقة بالشركة التابعة المباعة أو الجزء المباع منها.الشركة ال

 الممتلكات والمعدات 2.6

ً االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة الناتجة عن انخفاض القيمة، إن وجدت.  تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا

لحالته التشغيلية حتى  لتكاليف المباشرة لتجهيز األصلبنود الممتلكات والمعدات سعر الشراء وجميع اتتضمن تكلفة كل بند من 

 وفقاً للسياسة المحاسبية للمجموعة. يتم رسملة تكاليف االقتراضو. لمزمعا هستخداميصبح جاهزاً ال

ة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة كما يتم استهالك تكلفة الممتلكات والمعدات ناقصاً القيم المتبقية المقدرة بطريق

 يلي:

 سنوات 

  5 تحسينات على ممتلكات مستأجرة

 20 مباني

  5 – 3 أثاث ومعدات

 15 محركات

  3 – 2 قطع محركات أخرى

   5 سيارات

لمزمع له، يتم تحويله من األعمال الرأسمالية تدرج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة. عندما يصبح األصل جاهزاً لالستخدام ا

 قيد التنفيذ إلى الفئة المالئمة ضمن الممتلكات والمعدات ويتم احتساب استهالكه ابتداًء من ذلك التاريخ.

إن قطع الغيار االستهالكية تصنف كممتلكات ومعدات إذا كان من المتوقع أن تستخدم على مدى أكثر من فترة واحدة وتستهلك 

 مدى أعمارها اإلنتاجية.  على

عند االستحواذ إلى الصيانة المدفوعة مسبقًا ويتم استهالكه على مدار فترة خمس ي عزى بالنسبة للمحرك الجديد تكلفة العنصر  إن

المجدولة ، مثل الصيانة تحسين للفترات المستقبليةالعمليات ب تتعلقالتكاليف الالحقة المتكبدة والتي  إنيع. صنتسنوات من تاريخ ال

 كافةمن هذه التحسينات. يتم تحميل  االستفادة فترةعلى مدار  يتم رسملتها واستهالكها، طويلة األجل واإلصالحات الرئيسية

 بيان الدخل عند تكبدها. فيتكاليف الصيانة األخرى 

ستهالك التعديالت والتحسينات يتم تحميل مصاريف التصليح والصيانة على بيان الدخل المجمع خالل فترة تكبدها. يتم رسملة وا

  الرئيسية على الممتلكات والمعدات على مدى األعمار اإلنتاجية المتبقية للموجودات المتعلقة بها.

يتم تحديد  يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك، ويتم تعديلها عند االقتضاء في نهاية كل سنة مالية.

المبيعات والقيمة  المحصل منعنصر الممتلكات والمعدات على أنه الفرق بين  استبعادأو  بيعة الناتجة عن الربح أو الخسار

 .المجمع الدخلويتم االعتراف به في بيان  ،الدفترية لألصل

 تسهيالت الشركات المصنعة 

كات من تكلفة الطائرة والمحركات المتعلقة باقتناء الطائرات والمحر فيما يتعلقيتم تخفيض الرصيد الدائن المستلم من الم صنعين 

 لدخل المجمع، حسب شروط التسهيالت االئتمانية.بها أو يؤخذ إلى بيان ا

 المحاسبة عن عقود اإليجار 2.7

 2019يناير  1السياسة المطبقة اعتباًرا من  

 عندما تكون المجموعة هي الطرف المستأجر 

هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. تعترف المجموعة بأصل حق االستخدام  تحدد المجموعة عند بدء العقد ما إذا كان العقد

 والتزام عقد اإليجار في التاريخ الذي يكون فيه األصل متاًحا لالستخدام من قبل المجموعة )تاريخ بدء العقد(.
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 اعتباًرا من ذلك التاريخ، تقيس المجموعة حق االستخدام بالتكلفة والتي تتكون من:

 القياس المبدئي اللتزام عقد اإليجار. قيمة  

  أي دفعات عقد إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء مدة عقد اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستحقة التحصيل 

  أي تكاليف مباشرة أولية؛ و 

 ألحكام وشر ً وط عقد اإليجار كنتيجة تقدير للتكاليف التي سيتم تكبدها إلعادة األصل محل العقد إلى الحالة المطلوبة وفقا

الستخدام األصل محل العقد خالل فترة معينة، ويجب االعتراف بها على أنها جزء من تكلفة أصل "حق االستخدام" عندما 

تتكبد المجموعة االلتزام بتلك التكاليف المتكبدة في تاريخ بدء مدة العقد أو كنتيجة الستخدام األصل محل العقد خالل فترة 

 معينة.

ريخ بدء مدة العقد تقيس المجموعة التزام عقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات عقد اإليجار غير المسددة في ذلك التاريخ. في تا

اعتباًرا من ذلك التاريخ، يتم خصم دفعات عقد اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار، إذا أمكن تحديد هذا المعدل 

 مكن تحديده بسهولة، تستخدم المجموعة معدل اقتراضها اإلضافي. بسهولة. إذا كان ال ي

تتكون دفعات عقد اإليجار المتضمنة في قياس التزام عقد اإليجار من الدفعات التالية لحق استخدام األصل محل العقد خالل مدة 

 عقد اإليجار والتي لم تسدد في تاريخ بدء مدة العقد:

 ات اإليجار الثابتة في جوهرها(، ناقًصا أي حوافز إيجار مستحقة التحصيل الدفعات الثابتة )بما في ذلك دفع 

  دفعات عقد إيجار متغيرة تعتمد على مؤشر أو معدل 

  مبالغ يتوقع دفعها بواسطة المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية 

 عقولة، و سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً من ممارسة هذا الخيار بصورة م 

 دفعات الغرامات إلنهاء عقد اإليجار إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المستأجر خيار إنهاء عقد اإليجار 

يتم االعتراف بالدفعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل واألصول منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف 

 ضمن الربح أو الخسارة.

موعة التزام مقابل تكاليف إزالة األصل المستأجر أو رده إلى المكان الذي يقع فيه أو إعادة األصل المعني للحالة عند تحمل المج

. يتم إدراج التكاليف في 37المطلوبة وفقًا لشروط وأحكام عقد اإليجار، يتم تكوين مخصص وقياسه وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 

 ا تتعلق التكاليف بهذا األصل، ما لم يتم تكبد تلك التكاليف إلنتاج مخزون.أصل حق االستخدام ذي الصلة بقدر م

 القياس الالحق 

بعد تاريخ بدء مدة العقد، تقيس المجموعة أصل حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. 

ر اإلنتاجي لألصل ومدة عقد اإليجار، أيهما أقرب. تحدد المجموعة ما يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت خالل العم

إذا كان أصل حق االستخدام قد تعرض لالنخفاض في القيمة وتعترف بأي خسارة ناتجة عن االنخفاض في القيمة في بيان الدخل. 

 يبدأ االستهالك عند تاريخ بدء مدة عقد اإليجار.

موعة التزام عقد اإليجار عن طريق زيادة القيمة الدفترية كي تعكس الفائدة على التزام عقد بعد تاريخ بدء مدة العقد، تقيس المج

 اإليجار وتخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات عقد اإليجار المسددة. 

 تعيد المجموعة قياس التزام عقد اإليجار )وتقوم بإجراء التسوية المالئمة على أصل حق االستخدام ذي الصلة( عند: 

  تغير مدة عقد اإليجار أو عندما يكون هناك حدث مهم أو يطرأ تغيير في الظروف نتيجة التغير في تقييم ممارسة خيار

الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام عقد اإليجار عن طريق خصم دفعات عقد اإليجار المعدلة باستخدام معدل 

 الخصم المعدل. 

 ب التغيرات التي طرأت على المؤشر أو المعدل أو الدفعات المتوقعة وفقًا للقيمة المتبقية تغير دفعات عقد اإليجار بسب

المكفولة، وفي هذه الحاالت يتم إعادة قياس التزام عقد اإليجار عن طريق خصم دفعات عقد اإليجار المعدلة باستخدام معدل 

في معدل الفائدة العائم، وفي هذه الحالة يتم استخدام خصم غير متغير )ما لم يكن تغير دفعات عقد اإليجار بسبب التغير 

 معدل الخصم المعدل(. 

  تعديل عقد اإليجار وعدم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام عقد

ر باستخدام معدل الخصم المعدل في التاريخ اإليجار استنادًا إلى مدة عقد اإليجار المعدل عن طريق خصم دفعات عقد اإليجا

 الفعلي للتعديل. 
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توزع كل دفعة إيجار بين االلتزام وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة خالل مدة عقد اإليجار كي تنتج 
د الدوري الثابت للفائدة هو معدل الخصم معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. إن معدل العائ

 المستخدم في القياس المبدئي اللتزام عقد اإليجار.

بالنسبة للعقد الذي ينطوي على مكون إيجاري مع مكون إيجاري أو غير إيجاري واحد أو أكثر، يجب على المستأجر توزيع 
سبي المستقل للمكون اإليجاري، والسعر المستقل اإلجمالي المقابل المالي في العقد على كل مكون إيجاري على أساس السعر التنا

 للمكونات غير اإليجارية.

 معامالت البيع وإعادة االستئجار

تبرم المجموعة معامالت بيع وإعادة استئجار بحيث تقوم ببيع أصول معينة إلى طرف ثالث ومن ثم تعيد استئجارها. وعند تقدير 
، بقدر ما المجمعالدخل بيان أو خسارة ناتج عن البيع في  ربحمة العادلة، يتم االعتراف بأي أن عائدات البيع المستلمة تعكس القي

مرتبطة بالحقوق ضمن القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام  وتدرج أي أرباح أو خسائر مستبقاة ترتبط بالحقوق التي تم نقلها.
ائدات البيع المستلمة وفقًا للقيمة العادلة، يتم االعتراف بأي شروط حينما ال يتم تسجيل ع المعترف به عند بدء مدة عقد اإليجار.

سوق أقل بمثابة دفعة مقدمة من دفعات اإليجار، ويتم االعتراف بأي شروط سوق أعلى بمثابة تمويل إضافي مقدم بواسطة 

 .المؤجر

 عندما تكون المجموعة هي الطرف المؤجر

مجموعة هي الطرف المؤجر كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي. عندما تنقل شروط عقد يتم تصنيف عقود اإليجار التي تكون فيها ال
اإليجار كافة مخاطر ومنافع الملكية إلى المستأجر، يتم تصنيف العقد على أنه عقد إيجار تمويلي. وتصنف كافة عقود اإليجار 

 األخرى كعقود إيجار تشغيلي.

ر التشغيلي على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار. يتم إضافة التكاليف يتم االعتراف بإيراد التأجير من عقود اإليجا

المباشرة األولية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم إطفائها على أساس 
 القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار.

لتوزيع المقابل  15المعيار الدولي للتقارير المالية  المجموعةإيجارية وغير إيجارية، تطبق  عندما يشتمل العقد على مكونات
 بموجب العقد على كل مكون.

 2019يناير  1السياسة المطبقة قبل  

 عندما تكون المجموعة هي الطرف المستأجر

 عقود اإليجار التشغيلي

يجار إنافع الملكية على أنها عقود خاطر وممكافة المؤجر خاللها ب يتم تصنيف عقود إيجار الممتلكات والمعدات التي يحتفظ
القسط الثابت على على أساس بيان الربح أو الخسارة المجمع في يجار التشغيلي تشغيلي. ويتم تحميل المبالغ المدفوعة عن عقود اإل

 يجار.مدى فترة عقود اإل

 عندما تكون المجموعة هي الطرف المؤجر

مبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب عقود اإليجار التمويلي كذمم مدينة بمقدار قيمة صافي استثمار المجموعة يتم االعتراف بال

في عقود اإليجار. ويتم توزيع إيرادات عقود اإليجار التمويلي على الفترات المحاسبية لتعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي 
 .استثمار المجموعة القائم في عقود اإليجار

يتم االعتراف بإيراد التأجير من عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدار مدة عقد اإليجار ذي الصلة. يتم  
إضافة التكاليف المباشرة األولية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم إطفائها 

 ثابت على مدار مدة عقد اإليجار.على أساس القسط ال

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  2.8

ر من قيمتها ثأكوأصول حق االستخدام غير المالي مثل الممتلكات والمعدات  صلفي حالة وجود دليل على أن القيمة الدفترية لأل
يمته االستردادية. يتم اختبار انخفاض قيمة الشهرة االستردادية، فإنه يتم اختبار انخفاض قيمتها ويتم تخفيض قيمة األصل إلى ق

 على األقل مرة واحدة سنوياً. إن وجدت 

يتم تحديد القيمة االستردادية لألصل المفرد إذا كان ال يولد أية تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن تلك المولدة من موجودات 
يع الموجودات إلى أدنى حد يمكن عنده تحديد تدفقات نقدية بشكل أخرى أو مجموعة من الموجودات. في هذه الحالة، يتم تجم

مستقل، والتي تعرف بوحدات توليد النقد وذلك لغرض تقييم االنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة 

 .وكذلك الشهرة

ً منها تكاليف البيع أو ق يمة االستخدام، أيهما أعلى. ومن أجل تحديد قيمة إن القيمة االستردادية هي القيمة العادلة مخصوما
االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لتصل إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس 

النقدية المستقبلية المقدرة. تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المتعلقة باألصل الذي لم يتم تعديل تدفقاته 
سنوات. ويتم استخدام هذه الخطط الحتساب قيمة االستخدام.  5إلى  4بإعداد خطط لألعمال تتراوح مدتها من  مجموعةتقوم ال

 5إلى  4ويتم استخدام معدالت النمو طويل المدى للتدفقات النقدية لتقدير التدفقات النقدية لفترة تتجاوز تلك المدة التي تتراوح من 

سنوات. يتم تحديد القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع باستخدام أساليب التقييم واألخذ في االعتبار نتائج المعامالت الحديثة 
 لموجودات مماثلة في نفس مجال األعمال ونفس المنطقة الجغرافية.
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فترية للوحدة، يتم توزيع خسائر انخفاض القيمة بشكل مبدئي إذا كانت القيمة االستردادية لوحدة توليد النقد أقل من القيمة الد

لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة متعلقة بالوحدة، ثم على الموجودات األخرى للوحدة بالتناسب على أساس القيمة الدفترية لكل 

مجمع، إال إذا كانت تتعلق أصل في الوحدة. يتم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في بيان الربح أو الخسارة ال

بموجودات مسجلة بمبلغ تم إعادة تقييمه، وفي هذه الحالة يتم اعتبار خسارة انخفاض القيمة على أنها انخفاض ناتج عن إعادة 

 تقييم في حدود قيمة أي ربح إعادة تقييم سبق االعتراف به.

دير بتاريخ كل فترة مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل بالنسبة للموجودات غير المالية التي ال تتضمن شهرة، يتم إجراء تق

بتقدير  مجموعةالفر مثل هذا الدليل، تقوم على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقاً لم تعد موجودة أو قد انخفضت. وإذا ما تو

ناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده. يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المسجلة سابقاً فقط إذا كان ه

إدراج آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن عملية العكس محدودة بحيث أن القيمة الدفترية  منذالقيمة الممكن استردادها لألصل 

االستهالك في حالة  لألصل ال تتجاوز القيمة الممكن استردادها وال تتجاوز القيمة الدفترية التي قد يتم تحديد قيمتها بعد استقطاع

 ردالمجمع. ال يمكن  الدخلعدم تسجيل خسائر االنخفاض في القيمة لألصل في سنوات سابقة. يتم تسجيل هذا العكس في بيان 

 الجزء المتعلق بالشهرة في فترة الحقة.

 األدوات المالية 2.9

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية

 "بالتكلفة المطفأة". كافة موجوداتها المالية كـ المجموعةتصنف 

 يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة استيفائه للشروط التالية:

 أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصل من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و 

 والفائدة  األصليلمبلغ ى تدفقات نقدية تتمثل في دفعات من الأن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إ

 القائم. األصليفقط على المبلغ 

 تقييم نموذج األعمال

مجموعة األصول المالية لتحقيق تها لكيفية إداريعكس على النحو األفضل المستوى الذي عند تحدد المجموعة نموذج أعمالها 

جموعة هو فقط تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصيل كل . وذلك سواء كان هدف الممن األعمال هدفها

من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناتجة من بيع الموجودات. إذا لم ينطبق أي من كالهما )على سبيل المثال 

 جودات المالية كجزء من نموذج أعمال "البيع"الموجودات المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة(، عندئذ يتم تصنيف المو

. يستند تقييم نموذج األعمال إلى سيناريوهات متوقعة بشكل معقول دون أخذ والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  "أسوأ األحوال" أو "الحالة المضغوطة" في عين االعتبار.

 التدفقات النقدية التعاقدية  اختبار خصائص

ذا استهدف نموذج األعمال االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع، إ

والفائدة فقط الخاصة باختبار  األصليدوات المالية تمثل دفعات من المبلغ بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لأل المجموعةتقوم 

 والفائدة فقط. األصليلمبلغ تحقق دفعات ا

ألغراض هذا االختبار، ي عرف "أصل المبلغ" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي وقد يتغير خالل عمر 

 األصل المالي )على سبيل المثال عند وجود دفعات مسددة من المبلغ األصلي أو إطفاء القسط / الخصم(.

مية للفائدة في أي ترتيب إقراض أساسي تتمثل في مراعاة القيمة الزمنية لألموال ومخاطر االئتمان، إن العناصر األكثر أه

صلي والفائدة فقط، تطبق الشركة بخالف مخاطر اإلقراض األساسية األخرى وهامش الربح. والختبار تحقق دفعات من المبلغ األ

 ا األصل المالي والمدة المحدد عنها سعر الفائدة.أحكام، وتراعي العوامل ذات الصلة مثل العملة المقوم به

كموجودات مالية مدرجة بالتكلفة وودائع الضمان المصنفة بطبيعتها إن النقد واألرصدة البنكية والذمم التجارية المدينة واألخرى 

 المطفأة.

 المطلوبات المالية

 لعادلة من خالل الربح أو الخسارة".يتم تصنيف كافة المطلوبات المالية كـ " غير تلك المصنفة بالقيمة ا
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 االعتراف وعدم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية

 يتم االعتراف بالموجودات أو المطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لهذه األدوات.

الحق التعاقدي في استالم التدفقات النقدية  باألصل المالي )بالكامل أو جزء منه( عندما ينتهي يتم االعترافال 

ً بتحويل كافة مخاطر ومنافع الملكية أو عندما تفقد  الناتجة من الموجودات المالية أو عندما تقوم المجموعة فعليا

السيطرة على الموجودات المالية. في حال حافظت المجموعة على سيطرتها، فإنها تستمر في إدراج األصل 

 سيطرتها.  المالي طوال مدة

عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحية  بااللتزام الماليال يتم االعتراف 

استحقاقه. عند استبدال التزام مالي قائم بالتزام آخر من نفس الم قرض بشروط مختلفة بشكل جوهري أو أن شروط 

دية، يتم معالجة مثل هذا االستبدال أو التعديل كاستبعاد لاللتزام األصلي االلتزام القائم قد تم تعديلها بصورة ما

واالعتراف بااللتزام الجديد. عند استبعاد التزام مالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية المطفأة والمقابل 

 أو الخسارة. الربحضمن المدفوع )بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات مفترضة(، 

يتم إدراج كافة عمليات الشراء والبيع االعتيادية للموجودات المالية باستخدام المحاسبة بتاريخ التسوية. يتم إدراج 

أو في بيان الدخل الشامل اآلخر الدخل التغيرات في القيمة العادلة بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية في بيان ا

بقة والخاصة بكل أداة مالية. إن عمليات الشراء والبيع االعتيادية هي عمليات شراء طبقاً للسياسة المحاسبية المط

ً للقوانين أو األعراف  أو بيع موجودات مالية تتطلب تسليم الموجودات خالل فترة زمنية يتم تحديدها عامة وفقا

 المتعامل بها في األسواق.

 القياس

المتعلقة مباشرة المالية بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف المعاملة  يتم مبدئياً قياس كافة الموجودات أو المطلوبات

 .بعملية االقتناء

ً قياس وإدراج المطلوبات المالية "غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة"  يتم الحقا

الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت  تادابإيربالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي. يتم االعتراف 

االستبعاد. ت صنف حصص الملكية كمطلوبات  مناألجنبية ضمن الربح أو الخسارة وكذلك أي أرباح أو خسائر 

 مالية إذا كان هناك التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أي أصل مالي آخر.

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 

لموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة وفقاً ر االئتمانية المتوقعة على ايل الخسائبتسج المجموعةتقوم 

 .9للمعيار الدولي للتقارير المالية 

يتم قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على األداة المالية بطريقة تعكس المبالغ بشكل غير متحيز ومرجح 

يم مجموعة من النتائج المحتملة والقيمة الزمنية لألموال واألحداث باالحتماالت والتي يتم تحديدها من خالل تقي

السابقة والظروف الحالية وتوقعات الظروف االقتصادية المستقبلية. يطبق نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة 

جيات على كافة األدوات المالية باستثناء االستثمار في أدوات حقوق الملكية. ويتم بانتظام مراجعة المنه

 واالفتراضات بما في ذلك توقعات الظروف االقتصادية المستقبلية.

 نهج العاممال

تطرأ تغيرات على ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.  9يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 االعترافي الجدارة االئتمانية منذ الموجودات تؤدي إلى انتقالها بين المراحل الثالثة التالية استنادًا إلى التغير ف

 المبدئي.

المبدئي  االعترافاألدوات المالية التي لم ينتج عنها زيادة ملحوظة في المخاطر االئتمانية منذ  1تتضمن المرحلة 

أو تلك التي لها مخاطر ائتمانية منخفضة كما في تاريخ التقرير. وبالنسبة لتلك الموجودات، يتم تسجيل الخسائر 

شهراً الخسائر االئتمانية المتوقعة  12شهراً. تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12تمانية المتوقعة لمدة االئ

شهًرا بعد تاريخ التقرير. ليس من المتوقع أن ينخفض النقد على  12والتي تنتج من أحداث التعثر المحتملة خالل 

ألصل مرجحة باحتمالية أن الخسارة ستحدث خالل لكامل على الكن الخسائر االئتمانية باشهًرا  12مدى فترة الـ 

على مستوى منخفض من المخاطر  ينطويفي اعتبارها أن األصل المالي  المجموعةشهًرا المقبلة. تضع  12الـ 

االئتمانية عندما يكون تصنيف المخاطر االئتمانية مساوياً لتعريف "التصنيف االئتماني المرتفع" المتعارف عليه 

 لياً.دو
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المبدئي )ما  االعترافاألدوات المالية التي نتج عنها زيادة ملحوظة في المخاطر االئتمانية منذ  2تتضمن المرحلة 

دليل موضوعي على انخفاض  لها يوجدال لم يكن لها مخاطر ائتمانية منخفضة كما في تاريخ التقرير( ولكن 

إن الخسائر االئتمانية  عمرها. خالللخسائر االئتمانية المتوقعة اب االعترافالقيمة. وبالنسبة لتلك الموجودات، يتم 

المتوقعة خالل عمر األداة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من أحداث التعثر المحتملة خالل العمر 

احتمالية التعثر المتوقع لألداة المالية. إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي متوسط الخسائر االئتمانية المرجح مع 

عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على األدوات المالية قد زادت بشكل ملحوظ، باعتباره العامل المرجح. 

تراعي اإلدارة المعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة من أجل مقارنة مخاطر التعثر التي تحدث في تاريخ التقرير 

 العتراف المبدئي لألداة المالية. ا مع مخاطر التعثر التي تحدث عند

استنادًا إلى التغيرات المتوقعة في عوامل االقتصاد الكلي في تقييمها  المستقبليةالمعلومات  المجموعةتستخدم 

 لمدى وقوع زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان لألداة منذ التحقق المبدئي وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.

لموجودات المالية التي لها دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة كما في تاريخ التقرير. : ا3تتضمن المرحلة 

بالنسبة لتلك الموجودات، يتم تسجيل الخسائر االئتمانية على مدار عمرها كالفرق بين مجمل القيمة الدفترية 

ائدة الفعلي األصلي للموجودات لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الف

 المالية.

يتم تسجيل أي تعديالت على القيمة الدفترية لألصل المالي الناتجة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة في الربح أو 

 أو خسارة ناتجة عن انخفاض القيمة.الخسارة كربح 

وقيمة التعرض عند التعثر ومعدل  إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الناتج المخصوم من احتمالية التعثر

 12الخسارة عند التعثر. تتمثل احتمالية التعثر في احتمالية تعثر المقترض في الوفاء بمطلوباته المالية إما لمدة 

شهًرا( أو على مدى المدة المتبقية من االلتزام )احتمالية التعثر خالل مدة االلتزام(.  12شهًرا )احتمالية التعثر لمدة 

قيمة التعرض عند  المجموعةقيمة التعرض عند التعثر في قيمة التعرض المتوقعة عند حدوث تعثر. تحدد  تتمثل

التعثر من التعرض الحالي لألدوات المالية والتغيرات المحتملة على المبالغ القائمة المسموح بها بموجب العقد بما 

 في ذلك اإلطفاء.

إجمالي قيمته الدفترية. يمثل معدل الخسارة عند التعثر الخسارة  تمثل قيمة التعرض عند التعثر لألصل المالي

 المتوقعة المشروطة بوقوع حدث تعثر وقيمتها المتوقعة عند التحقق والقيمة الزمنية لألموال.

 نهج المبسطمال

جارية الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل عمر األداة على الذمم التب المبسط لالعتراف المنهج المجموعةتطبق 

عنصر  ولم يكن لها أياالئتمانية  جدارتهاالمدينة. وعليه، يتم تصنيف الذمم التجارية المدينة التي لم تنخفض 

 ويتم تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل عمر األداة. 2تمويل هام ضمن المرحلة 

 التعثر حالة

ادها داخلياً أو الحصول عليها من مصادر خارجية تعثر عندما تشير المعلومات التي تم إعد حالة المجموعةتسجل 

إلى أنه من غير المرجح أن يقوم المدين بدفع المبالغ المستحقة كاملة لدائنيه )دون النظر إلى أي ضمانات محتفظ 

أن التعثر يحدث عندما ينقضي تاريخ  المجموعة(. بغض النظر عن هذا األساس، ترى المجموعةبها من قبل 

لى أي معلومات معقولة ومؤيدة تشير إ المجموعةيوماً ما لم يكن لدى  90مالي لفترة تزيد عن  استحقاق أي أصل

 مة.وجود معيار تعثر آخر أكثر مالء

 يتم شطب الموجودات المالية إذا لم يكن هناك دليل واقعي على إمكانية استردادها. 

 األدوات المالية المشتقة 

ً بالقيمة  ً وفقاً يتم تسجيل المشتقات مبدئيا العادلة في تاريخ إبرام عقد مشتقات األداة المالية ويعاد قياسها الحقا

يتم في الربح أو الخسارة ما لم مباشرة لقيمتها العادلة في تاريخ كل تقرير. يتم تسجيل الربح أو الخسارة الناتجة 

اف بالربح أو الخسارة على ، وفي هذه الحالة يعتمد توقيت االعترفعالة المشتقات كأداة تحوطواعتبار تصنيف 

 طبيعة عالقة التحوط.

يتم تسجيل المشتقات ذات القيمة العادلة الموجبة كأصل مالي، بينما يتم تسجيل المشتقات ذات القيمة العادلة السالبة 

ية ما لم يكن للمجموعة كل من الحق القانوني والنال تخضع المشتقات للمقاصة في البيانات المالية كالتزام مالي. 

إلجراء المقاصة. يتم عرض المشتقات كأصل أو التزام غير متداول، إذا كان أجل االستحقاق المتبقي لألداة يزيد 

شهًرا. يتم عرض المشتقات األخرى كموجودات أو  12شهًرا وليس من المتوقع تحقيقه أو تسويته خالل  12عن 

 مطلوبات متداولة. 
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 محاسبة التحوط

تقات كأدوات تحوط فيما يتعلق بمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة في المجموعة بعض المش تصنف

تحوطات القيمة العادلة أو تحوطات التدفقات النقدية أو تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية. يتم 

 تدفقات النقدية.لاتحوطات  الزم على أنهالرتباط م  تحوطات مخاطر صرف العمالت األجنبية  المحاسبة عن

في ر المحددة. لمعامالت التي تستوفي المعاييعلى ا، تطبق المجموعة محاسبة التحوط من أجل إدارة مخاطر معينة

ً لعالقة التحوطيوجد ، عالقة التحوط بداية ً رسميا ً وتوثيقا ويجب أن يشمل ذلك التوثيق تحديد أداة التحوط،  وسما

، وكيفية قيام المنشأة بتقييم ما إذا كانت عالقة التحوط لتي يتم التحوط منهاوالبند المتحوط له وطبيعة المخاطر ا

تستوفي متطلبات فاعلية التحوط )بما في ذلك تحليل مصادر عدم فاعلية عالقة التحوط، وكيفية تحديد نسبة 

 تستوفي عالقة التحوط جميع متطلبات فاعلية التحوط التالية:  التحوط(.

 ط بجميع متطلبات فعالية التحوط التالية:عالقة التحو تفيعندما 

  وأداة التحوط؛له المتحوط بند بين العالقة اقتصادية يكون هناك 

  ؛ والتي تنشأ عن تلك العالقة االقتصاديةالقيمة في تغيرات العلى  يةمخاطر االئتمانالأثر أال يهمين 

  له التي تقوم البند المتحوط مية كالناتجة عن النسبة  عالقة التحوط هي نفسفي نسبة التحوط أن تكون

البند من تلك الكمية لتحوط ي تستخدمه المجموعة فعليًا ذأداة التحوط البلغ مو، فعليًابالتحوط له المجموعة 

 .له المتحوط

إدارة من هدف ولكن بقي الالتحوط نسبة استيفاء متطلب فاعلية التحوط المتعلق ب عن تحوطالتوقفت عالقة إذا 

التحوط الخاص بعالقة التحوط )أي نسبة تعديل  المجموعةيجب على ، كما هوة التحوط المصنفة المخاطر لعالق

 مرة أخرى.ضوابط التأهل يستوفي بحيث توازن( الإعادة 

 تحوطات القيم العادلة

ت أدوا إذا اشتملتالربح أو الخسارة إال  ضمن ألدوات التحوط المؤهلة بالتغير في القيمة العادلة يتم االعتراف

وفي هذه الحالة يتم ، اآلخر مة العادلة من خالل الدخل الشاملالمصنفة بالقي أداة حقوق الملكية على التحوط

 .الدخل الشامل اآلخر ضمناالعتراف بها 

ً الذي لم يتم قياسه له  المتحوطيتم تعديل القيمة الدفترية للبند  ذي الالقيمة العادلة في ر تغيمقابل البالقيمة العادلة  فعليا

بالقيمة  بالنسبة ألدوات الدين المقاسةالربح أو الخسارة.  ضمن إدراج ما يقابلهمع  ةتحوطممخاطر الالإلى  ي عزى

ً  نظراً ألنهاة الدفتري القيمةيتم تعديل  نلفإنه ، العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، بالقيمة العادلة مدرجة فعليا

وفي حالة إذا الربح أو الخسارة بدالً من الدخل الشامل اآلخر.  ضمنتحوط ولكن يتم االعتراف بأرباح أو خسائر ال

فإن ربح أو  ،بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمصنفة ملكية الأداة حقوق يمثل  له المتحوط البند كان

 من أجل مطابقة أداة التحوط. تظل مدرجة ضمن الدخل الشامل اآلخر التحوطخسارة 

، إلى الربح أو الخسارةعن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات  ناتجةأو خسائر  أرباح رة تحويل أيمباشيتم 

إعادة  ، ويتمالدخل الشامل اآلخرفي  يتم االعتراف به ذيوال الفعال من تحوطات التدفق النقدي باستثناء الجزء

 له. طتحومبند الال استبعادتصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة عند 

 تحوطات التدفق النقدي

التي يتم تصنيفها  وأدوات التحوط الفعالة األخرى للمشتقات إن الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة

، خل الشامل اآلخر ويتم تجميعه ضمن مخصص التحوطوتأهيلها كتحوطات تدفق نقدي يتم االعتراف به في الد

. ويتم االعتراف بالربح اعتباراً من بداية التحوطله يمة العادلة للبند المتحوط مقتصراً على التغير التراكمي في الق

تحوط مباشرة في الربح أو الخسارة، ويتم ادراجه ضمن بند "األرباح أو الخسارة على الجزء غير الفعال من ال

 والخسائر األخرى".

ن حقوق الملكية ي عاد تصنيفها إلى الربح أو إن المبالغ المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر والمجمعة ضم

الخسارة في الفترات التي يؤثر خاللها البند المتحوط له في الربح أو الخسارة، وذلك ضمن البند المتحوط له 

والمعترف به. غير أنه عندما ينشأ عن معاملة متوقعة متحوط لها االعتراف بأصل غير مالي أو التزام غير مالي، 

من  استبعادهاوالخسائر المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر والمجمعة ضمن حقوق الملكية يتم فإن األرباح 

ً لألصل غي ر المالي أو االلتزام غير المالي. وال يؤثر هذا حقوق الملكية وإدراجها ضمن التكلفة المقاسة مبدئيا

بعض أو كل الخسائر المتراكمة  أنإذا كانت المجموعة تتوقع التحويل على الدخل الشامل اآلخر. عالوة على ذلك، 

الربح أو  ضمن مباشرةيتم إعادة تصنيف هذا المبلغ فإنه ، ضمن مخصص التحوط لن يتم استردادها في المستقبل

 الخسارة.
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مؤهلة عالقة التحوط )أو جزء منها( عن الوفاء بالمعايير ال تتوقف فقط عندمامحاسبة التحوط  المجموعةتوقف 

أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنهاؤها صالحية (. ويشمل ذلك الحاالت التي تنتهي فيها ، إن وجد)بعد إعادة التوازن

الدخل الشامل  مدرجة فيال األرباح والخسائرإن . بأثر مستقبلي التوقفهذا يتم المحاسبة عن و أو ممارستها.

تصنيفها حقوق الملكية ويتم إعادة ضمن مدرجة  تظل في ذلك الوقت مخصص التحوط ضمن ةمتراكمالاآلخر و

فإن األرياح ، دما ال يتوقع حدوث معاملة متوقعةعنومتوقعة. معاملة في حال حدوث  إلى الربح أو الخسارة

 .الربح أو الخسارة ضمن مباشرةيتم تصنيفها  مخصص التحوط ضمنالمتراكمة  والخسائر

 المخزون  2.10

ر واللوازم بتكلفة المتوسط المرجح وصافي القيمة الممكن تحقيقها بعد استقطاع يتم تقييم المخزون وقطع الغيا

 مخصص البنود بطيئة الحركة والمتقادمة، أيهما أقل.

 النقد والنقد المعادل 2.11

ذات آجال استحقاق  ألجل لدى البنوكالودائع يتمثل النقد والنقد المعادل في النقد بالصندوق والحسابات الجارية و

 .االقتناءشهر من تاريخ أتتجاوز ثالثة ة ال أصلي

 الموظفين مكافأة نهاية خدمة  2.12

ً لقانون العمل الكويتي واللوائح الداخلية للشركة على أساس  يستحق موظفو المجموعة مكافأة نهاية خدمة وفقا

ية الخدمة فترات الخدمة المتراكمة للموظفين وآخر راتب والعالوات المستحقة. إن القيمة الحالية لمكافأة نها

المستحقة للموظفين، وهي غير ممولة، يتم تحديدها بشكل سنوي من خالل التقييمات االكتوارية باستخدام طريقة 

الوحدة اإلضافية المقدرة. يشتمل التقييم االكتواري على إجراء االفتراضات المتنوعة مثل تحديد معدل الخصم، 

 تم مراجعة هذه االفتراضات في تاريخ كل تقرير.وزيادات الرواتب المستقبلية ومعدالت الوفيات. ي

تسجل القيم الناتجة عن عمليات إعادة القياس التي تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرةً في بيان المركز 

في الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تتكبد فيها.  مصاريف مستحقة أو أرصدة دائنةالمالي ويتم االعتراف بأي 

القيم الناتجة عن عمليات إعادة القياس المدرجة في الدخل الشامل اآلخر يتم االعتراف بها مباشرةً في حقوق  إن

 الملكية ضمن بند "احتياطات أخرى" ولن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.

، أو عندما تعترف خطةأو تقليص ال في حالة تعديل الربح أو الخسارة ضمن نهاية الخدمةبتكلفة  االعترافيتم 

. يتم مبكرفي وقت  يتم ، إذا كان ذلكالخدمةمستحقات إنهاء  يكلة ذات الصلة أوالمجموعة بتكاليف إعادة اله

التسوية. يتم احتساب صافي  عند حدوثاالعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن تسوية خطة المزايا المحددة 

 أصل أو التزام خطة المزايا المحددة. صافييق معدل الخصم على الفائدة عن طريق تطب

أو  األرباح تشتملتسوية خطة منافع محددة عند حدوث التسوية. عن  الناتجةوالخسائر  األرباح المجموعة تسجل

الخطة، أو أي تغير في القيمة الحالية  لموجوداتالقيمة العادلة  عنالتسوية على أي تغير ناتج  الناتجة عن الخسائر

لم يتم االعتراف بها  نهاية الخدمة التيوخسائر اكتوارية ذات صلة وتكلفة  أرباحالمحدد، وأي  منافعال اللتزام

 ً  .سابقا

 اإليراداتب االعتراف 2.13

إلى العميل. يتم  بها داء من خالل نقل الخدمة الموعودالتزام األ يتم استيفاءتعترف المجموعة باإليرادات عندما 

عند نقطة ، يد توقيت نقل السيطرة على الخدمةتحد يتعين. يهالى السيطرة علندما يحصل العميل عنقل الخدمة ع

اإليرادات ب االعترافمعايير  فيما يلي، وعليهاإليرادات. وذلك لغرض االعتراف ب، أو بمرور الوقت زمنية محددة

 من اإليرادات: العناصر الهامةالمطبقة على والمحددة 

ويتم قياسها على أنها  والخدمات ورسوم اإلدارة ،ركاب على متن الطائرةالتنشأ إيرادات الركاب من بيع مقاعد 

 ، وذلك في حالة قيامالتزام األداء عندما يتم استيفاءيرادات الركاب بإ يتم االعترافالسعر الذي يدفعه العميل. 

ها عمالء "عدم . يتم االعتراف بالمبالغ التي يدفعويتم االعتراف باإليرادات عند نقطة زمنية محددة الرحلة

، حيث ال يحق لهؤالء العمالء عموًما تغيير الرحالت أو عند تقديم الخدمة المحجوزة ركاب" كإيرادات لتواجدا

 طلب استرداد األموال بمجرد مغادرة الرحلة.
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مخصصة، ، والمقاعد الالمسجلة المصاحبة للركاب اإليرادات الناتجة عن توفير األمتعةعلى مل اإليرادات اإلضافية تتش

 التزام األداء عندما يتم استيفاءاإليرادات هذه . يتم االعتراف بوإيرادات الشحن على متن الطائرةمبيعات الورسوم التغيير، و

، ويتم االعتراف قاس بالسعر الذي يدفعه العميل مقابل الخدمة المحجوزةوي   ،الرحلة ذات الصلة قيامعموًما عند الذي يحدث 

 زمنية محددة. باإليرادات عند نقطة

عندما يتم استيفاء بعد في بيان المركز المالي  إقالعهااإليرادات غير المكتسبة من الرحالت الجوية التي لم يتم  تسجيليتم 

 .في بيان الدخل التزام األداء، ومن ثم يتم إدراجها

 العقد. مدةوقت بما يتناسب مع مرور المع التي يتم االعتراف بها  اتيرادات من عقود اإلعالناإلتحصل المجموعة على 

 تكاليف االقتراض 2.14

يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تتعلق مباشرة باالقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل كجزء من تكلفة األصل. يتم االعتراف 

 بتكاليف االقتراض كمصاريف في الفترة التي تكبدت فيها ما عدا مقدار ما يتم رسملته. 

 جنبية لعمالت األترجمة ا 2.15

، فيها نشاطها. وبالنسبة للمجموعةالبيئة االقتصادية الرئيسية التي تزاول السائدة في عملة المنشأة هي لرئيسية لعملة الالإن 

للدولة التي  المحليةالتابعة، فإن العملة الرئيسية عموماً هي العملة  لدينار الكويتي. وبالنسبة للشركةفإن العملة الرئيسية هي ا

 أو العملة األجنبية المستخدمة.ها أنشطتها تمارس في

الموجودات  يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. وتحول

تي باستخدام في تاريخ بيان المركز المالي إلى الدينار الكويالعمالت األجنبية ذات الطبيعة النقدية والمقّومة ب والمطلوبات

 المجمع.بيان الدخل  إلىالناتجة أسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. وتؤخذ األرباح والخسائر 

 مخصص االلتزامات 2.16

يتم تكوين مخصص االلتزامات عندما يكون هناك احتمال طلب تدفق موارد اقتصادية خارج المجموعة، نتيجة أحداث 

 لي أو متوقع، ويكون من الممكن تقديـر هذا االلتزام بشكل موثوق فيه.قانوني حا التزاماقتصادية سابقة، لسداد 

إعادة شروط  يلبيإلى المستوى الذي  إصالح وصيانة الطائرات المستأجرةبالمجموعة كطرف مستأجر التزام تعاقدي  لدى

 يمجموعة أجهزة الهبوط فها وومحركات هياكل الطائراتئها في نهاية مدة التأجير بالنسبة لاستيفاوالواجب التسليم المحددة 

وفحص  الستعادة أداء المحرك جدولة الصيانة الدورية طاقة المساعدة. يتطلب ذلك من المجموعةة ووحدات الطائرال

والمواصفات الرقابية. تقوم المجموعة بتقدير تكاليف  لكي تتوافق مع مواصفات م صنع الطائرةالطائرات طوال مدة التأجير 

بموجب اتفاقية التأجير ذات الصلة،  أو دورة طيران االحتياطي التعاقدي لكل ساعة ة استناداً إلى معدالتالصيانة ذات الصل

استناداً  خضع هذا األمر للتعديل. يأو دورات الطيران الفعليةساعات فيما يخص  ويتم االعتراف بهذا المبلغ في بيان الدخل

فحص حتى موعد  المنبثقة من االستخدام الفعلي والمقدر للمحرك والطائرة ةوالتقديرات التقنية الهندسي إلى التكلفة الفعلية

  الصيانة القادم.

 قياس القيمة العادلة 2.17

 القيم العادلة

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في 

 تند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام تتم إما:السوق في تاريخ القياس. يس

  في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام؛ أو 

 الرئيسي، في السوق األكثر ربًحا لألصل أو االلتزام؛ في حال غياب السوق 

 ا.إلى السوق الرئيسي أو األكثر ربًحا متاحً  يجب أن يكون دخول المجموعة

يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو 

 االلتزام، على افتراض أن المشاركين في السوق سيتصرفون بما فيه مصلحتهم االقتصادية.

المشارك في السوق على توليد المنافع االقتصادية من خالل يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي بعين االعتبار قدرة 

 االستخدام األفضل واألمثل لألصل أو بيعه إلى مشارك آخر في السوق سيستخدم األصل بأفضل وأمثل استخدام له. 

، والتي تزيد من أساليب التقييم المالئمة للظروف والتي يتوفر من أجلها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة تستخدم المجموعة

 استخدام المدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غير الملحوظة.



 شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع
 الكويت

 

  2019ديسمبر  31 –المجمعة  إيضاحات حول البيانات المالية
 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

 

22 

يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات، التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في البيانات المالية، ضمن تسلسل 

 خالت المستوى األقل التي تكون جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:القيمة العادلة، كما هو مبين أدناه، استناداً إلى مد

  أسعار السوق المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتماثلة؛  –1المستوى 

  بشكل أساليب التقييم التي يكون فيها أدنى مستوى للمدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ملحو – 2المستوى ً ظا

 مباشر أو غير مباشر. 

  يكون فيها أدنى مستوى للمدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة غير ملحوظ. أساليب التقييم التي – 3المستوى 

بالنسبة لألدوات المالية المسعرة في سوق نشط، يتم تحديد قيمتها العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة. يتم استخدام 

 لب للموجودات وأسعار العرض للمطلوبات. أسعار الط

وبالنسبة لألدوات المالية غير المسعرة، يتم تحديد قيمتها العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية لالستثمارات المشابهة أو 

معلنة من قبل باالعتماد على التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة أو نماذج التقييم األخرى المالئمة أو باستخدام األسعار ال

 السماسرة. 

وبالنسبة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، يتم تحديد قيمتها العادلة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المستقبلية 

 المخصومة بمعدل العائد الحالي السائد في السوق ألدوات مالية مماثلة.

ما إذا كانت  ية على أساس متكرر، تحدد المجموعةبها في البيانات المال وبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم االعتراف

عن طريق إعادة تقييم التصنيف )بناًء على أدنى مستوى للمدخالت القياس االنتقاالت قد حدثت بين مستويات تسلسل 

 الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير.

فئات للموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر  ة، حددت الشركةات القيمة العادلولغرض إفصاح

 األصل أو االلتزام ومستوى تسلسل القيمة العادلة على النحو الموضح أعاله.

 ضرائب الدخل 2.18

ة المطبقة لفترة التي يظهر فيها الربح وفقاً للقوانين الضريبيفي ايتم إدراج ضريبة الدخل المستحقة على األرباح كمصاريف 

 في نطاق السلطة القانونية التي تعمل فيها المجموعة. 

يتم احتساب ضريبة الدخل المؤجلة بطريقة االلتزامات على كافة الفروق المؤقتة بتاريخ بيان المركز المالي بين الوعاء 

لضرائب المؤجلة تعتمد الضريبي للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية ألغراض رفع التقارير المالية. إن مخصصات ا

 على مدى التحكم في توقيت رد الفروق المؤقتة وإمكانية ردها في المستقبل القريب.

يتم قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية المتوقع تطبيقها للفترة التي يتم فيها تحقيق األصل 

 فعالً في تاريخ بيان المركز المالي. )والقوانين الضريبية( المطبقة أو المجازةأو تسوية االلتزام وفقاً للمعدالت الضريبية 

تتحقق الموجودات الضريبية المؤجلة لكل الفروق المؤقتة، بما في ذلك األرصدة المرحلة للخسائر الضريبية غير المستخدمة 

. يتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات للمدى الذي يمكن فيه استخدامها في مقابلة األرباح الضريبية التي سوف تنتج

الضريبية المؤجلة في تاريخ كل بيان مركز مالي ويتم تخفيضها للمدى الذي يكون فيه من غير المحتمل تحقيق أرباح كافية 

 تسمح باستخدام هذه الموجودات الضريبية المؤجلة.

 موجودات ومطلوبات محتملة 2.19

المطلوبات المحتملة يتم االعتراف ب. وال بشكل كبير عندما يصبح تحققها مؤكداً  الموجودات المحتملة كأصل إالب ي عترفال 

قانوني حالي أو متوقع،  التزاملسداد ، نتيجة أحداث سابقة، ق موارد اقتصاديةفما لم يكن من المحتمل طلب تدكمطلوبات، 

 ه. فيويمكن تقدير هذا االلتزام بشكل موثوق 
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 الممتلكات والمعدات .3

 
 محركات 
 وقطع غيار

تحسينات على  
 ممتلكات مستأجرة

 أثاث 
 ومعدات

أعمال رأسمالية قيد   سيارات 
 التنفيذ

 المجموع 

            التكلفة

 18,683,951  5,810,029  28,986  2,167,366  2,125,741  8,551,829 2017ديسمبر  31كما في 

 9,779,185  6,999,882  -  818,264  576,619  1,384,420 إضافات 

 -  (11,164,942)  -  -  10,927,926  237,016 تحويالت

 28,463,136  1,644,969  28,986  2,985,630  13,630,286  10,173,265 2018ديسمبر  31كما في 

 7,080,047  1,576,728  -  323,312  1,077,012  4,102,995 إضافات 

 -  (2,534,276)  -  464,989  1,548,789  520,498 تحويالت

 (7,695,198)  (63,240)  -  -  -  (7,631,958) استبعادات

 27,847,985  624,181  28,986  3,773,931  16,256,087  7,164,800 2019ديسمبر  31كما في 

            
            استهالكات

 4,914,544  -  23,448  2,109,330  1,310,216  1,471,550 2017ديسمبر  31كما في 

 1,577,120  -  2,835  103,352  615,760  855,173 المحمل على السنة

 6,491,664  -  26,283  2,212,682  1,925,976  2,326,723 2018ديسمبر  31كما في 

 2,707,245  -   1,621   258,007  995,077  1,452,540 المحمل على السنة

 (2,170,259)  -     -   -  -  (2,170,259) استبعادات

 7,028,650  -   27,904   2,470,689  2,921,053  1,609,004 2019ديسمبر  31كما في 

            

            صافي القيمة الدفترية

 20,819,335  624,181  1,082  1,303,242  13,335,034  5,555,796 2019ديسمبر  31كما في 

 21,971,472  1,644,969  2,703  772,948  11,704,310  7,846,542 2018ديسمبر  31كما في 

دينار كويتي(،  10,452,287: 2018ديسمبر  31دينار كويتي ) 10,718,095تم إنشائها على أرض مستأجرة بمبلغ تتضمن التحسينات على أرض مستأجرة مبنى المطار والمكاتب التي 

 دينار كويتي( على التوالي. 1,252,023: 2018ديسمبر  31دينار كويتي ) 1,187,777و

 تم توزيع االستهالك في بيان الدخل المجمع كما يلي:
  2019  2018 

 1,474,097  2,451,364  تكاليف تشغيل 
 103,023  255,881  مصاريف عمومية وإدارية

  2,707,245  1,577,120 
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 ستخدامأصول حق اال .4

  المجموع

 أرض

  مستأجرة

محركات 

  اتطائر  طائرات

 

 2019يناير  1الرصيد كما في   52,909,294  -  2,514,013  55,423,307

 يضاف:  إضافات  34,056,343  2,913,926  -  36,970,269

 ناقصاً: االستهالك  (9,394,795)  (40,420)  (266,975)  (9,702,190)

82,691,386  2,247,038  2,873,506  77,570,842   

 6 تتراوح بينيجار في األصل لمدد ثابتة اإلعقود  يتم إبرام. ائرات ومحركات من أجل مزاولة أعمالهاط المجموعةتستأجر 

جار األراضي المستأجرة ات، كما تصل مدة عقود إيسنة بالنسبة للمحرك 12سنتين إلى من بالنسبة للطائرات، و سنة 14إلى 

 سنة. 20إلى 

ردي وتنطوي على قدر كبير من الشروط واألحكام المختلفة. إن عقود يتم التفاوض على مدد عقد اإليجار على أساس ف

 قتراض. االاإليجار ال تفرض أي تعهدات، لكن األصول المستأجرة قد ال تستخدم كضمان مقابل 

 صيانة لدفعات مقدمة ل .5

  .المستقبلية للطائرات صيانةلغرض المقدمة لمزودي خدمة  دفعةيمثل هذا البند 

 ودائع ضمان .6

    0192  2018 

 3,176,782  2,767,875    ودائع لدى مؤجرين

 1,360,430  1,455,156    ودائع أخرى 

 (12,403)  (6,984)    الخسائر االئتمانية المتوقعة

    4,216,047  4,524,809 

 فيما يلي تفصيل البنود المذكورة أعاله:

2018  2019  

 متداول 1,172,192  1,914,890

 غير متداول 3,043,855  2,609,919

4,524,809  4,216,047  

التي  اإليجار والتزامات الصيانة دفعاتفي سداد  مقابل أي تعثركضمان  يتم دفعها المبالغ التي المؤجرين هي لدىالودائع إن 

بند بها مباشرة ضمن المؤجر يتم االعتراف  استردادها من المبالغ التي ال يتوقع إناإليجار.  ودتتكبدها المجموعة بموجب عق

 .المجمعمصاريف التشغيل في بيان الدخل 

 أخرىومدينة  ذمم تجارية .7

  2019  2018 

 1,727,353  3,362,722  ذمم تجارية مدينة

 (127,426)  (226,701) الخسارة االئتمانية المتوقعة 

  3,136,021  1,599,927 

     

 989,044  1,082,537  دفعات مقدمة

 11,365,765  15,502,473  أخرى ذمم مدينة

 أرصدة دائنة من مصنعي المحركات مقابل مطالبات كفالة –أخرى 

 1,628,007  2,946,405 مقدمة للصيانة ودفعة

 -  681,899 موجودات مشتقة

 (91,858)  (104,034) الخسارة االئتمانية المتوقعة 

  20,109,280  13,890,958 

  23,245,301  15,490,885 
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 إجمالي القيمة الدفترية المقدرة للذمم التجارية المدينة والخسائر االئتمانية المتوقعة:  فيما يلي

 2019  2018 

 

إجمالي القيمة 

الدفترية المقدرة 

  عند التعثر

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة خالل 

  عمر األداة

إجمالي القيمة 

الدفترية المقدرة 

  عند التعثر

الخسائر 

مانية االئت

المتوقعة خالل 

 عمر األداة

 2,099  1,539,145  2,791  2,853,613 غير مستحقة
 231  45,580  2,335  145,770 يوماً  90-30من 

ً  90أكثر من   125,096  142,628  221,575  363,339 يوما

 127,426  1,727,353  226,701  3,362,722 المجموع

 : فيما يلي الحركة على مخصص الخسارة

     2019  2018 

 152,956  127,426     الرصيد االفتتاحي
 -  99,275     المحمل على السنة

 (25,530)  -     استردادات
     226,701  127,426 

 مقّومة بالعمالت التالية: لتجارية المدينة واألخرى للمجموعةا للذممإن القيم الدفترية 

    2019  2018 

 1,768,868  5,584,028    الدينار الكويتي
 13,243,519  17,265,227    الدوالر األمريكي 
 13,553  45,196    الدرهم اإلماراتي
 132,660  41,573    الجنيه المصري

 15,084  60,206    اليورو
 365,324  264,419    الروبية الهندية

 171,161  315,387    أخرى
    23,576,036  15,710,169 

 نقد وأرصدة بنكية .8

 2019  2018 

 30,761  34,820 نقد بالصندوق
 3,303,510  3,520,247 حسابات جارية لدى البنوك
 3,141,485  20,204,968 ودائع ألجل لدى البنوك

 23,760,035  6,475,756 
 (10,450)  (5,388) الخسارة االئتمانية المتوقعة 

 6,465,306  23,754,647 دفقات النقديةالنقد والنقد المعادل في بيان الت

: 2018ديسمبر  31) %3.90 % إلى2.80 ، تراوح سعر الفائدة الفعلية على الودائع ألجل من2019ديسمبر  31كما في 

 %(. 3% إلى  2.05من 

 إن النقد واألرصدة البنكية مقّومة بالعمالت التالية:

    2019  2018 

 4,008,510  21,781,895    الدينار الكويتي
 1,092,438  384,645    الدوالر األمريكي 
 7,997  153,395    الدرهم اإلماراتي
 143,095  177,445    الجنيه المصري

 30,558  29,350    اليورو
 677,911  207,131    الروبية الهندية

 515,247  1,026,174    أخرى

    23,760,035  6,475,756 
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 رأس المال  .9

دينار كويتي  20,000,000المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  الشركة األممال رأس، يبلغ 2019ديسمبر  31كما في 

ديسمبر  31فلس لكل سهم ) 100سهم بقيمة  200,000,000دينار كويتي( مكونا من  20,000,000: 2018ديسمبر  31)

 فلس لكل سهم(.  100سهم بقيمة  200,000,000: 2018

  اتتوزيع

 توزيعات نقدية بقيمة 2019 أبريل 15بتاريخ المنعقد السنوية الجمعية العمومية في اجتماع الشركة األم  مساهمواعتمد 

: 2017ديسمبر  31) 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في دينار كويتي  7,000,000 بإجمالي مبلغفلس للسهم الواحد،  35

 كويتي(.  دينار 7,000,000

 حةتوزيعات مقتر

للسهم  فلس 67.5نقدية بواقع أرباح ات توزيعإجراء  2020فبراير  11في اجتماعهم المنعقد بتاريخ  دارةاإلمجلس  اقترح

فلس للسهم الواحد  35 :2018ديسمبر  31) 2019ديسمبر  31 في دينار كويتي للسنة المنتهية 13,500,000بمبلغ  الواحد،

ً بموافقة الجمعية العمومية السنوية. المسجلين للمساهمين دينار كويتي( 7,000,000 بمبلغ ً قرر  رهنا مجلس أعضاء الحقا

 .2019ديسمبر  31 توزيعات األرباح للسنة المنتهية فيقرار إلغاء  2020مارس  19اإلدارة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 

 االحتياطيات  .10

 االحتياطي القانوني

وعليه، فقد % من صافي الربح إلى االحتياطي القانوني. 10تحويل  يتم ،األم ركات والنظام األساسي للشركةقانون الشلوفقاً 

االحتياطي القانوني  استخداميجوز % من الربح قبل االستقطاعات الضريبية إلى االحتياطي القانوني. 10تم تخصيص نسبة 

 بتأمين هذا الحد.مرحلة الرباح األ% كحد أقصى في السنوات التي ال تسمح فيها 5تصل إلى  اتمين توزيعأفقط لت

 االحتياطي االختياري

موافقة شريطة الحتياطي االختياري لعلى أنه يجوز لمجلس اإلدارة أن يقترح توزيعات  للشركة األمينص النظام األساسي 

تياطي قيود على توزيع االح أي وجدتال لالحتياطي االختياري.  تحويل لم يقترح مجلس اإلدارة أيخالل السنة، المساهمين. 

 االختياري.

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .11

 الوحدة اإلضافية المقدرة.باستخدام طريقة  مكافأة نهاية الخدمة لموظفيهاالتزام  تقيس المجموعة

تحسب المكافأة المستحقة على بناًء على خطة منافع محددة غير ممولة.  مكافأة نهاية الخدمة لموظفيهاالتزام  المجموعةتوفر 

ألحكام قانون العمل ويتم احتسابها وفقًا  إتمام الحد األدنى من الخدمة، شريطة، للموظف وفترة الخدمة راتب خرأساس آ

عند اإلستقالة أو إنهاء خدمات الموظف. يتم استحقاق التكاليف المتوقعة مقابل هذه المكافأة خالل مدة خدمة  تستحقالكويتي و

 الموظف.

 االسترداد.اتب ومخاطر ومثل مخاطر معدل الخصم ومخاطر الر اريةلمخاطر اكتوةً عاد المجموعةإن هذه الخطة تعرض 

 مخاطر معدل الخصم: إن انخفاض معدل الخصم يزيد من التزامات الخطة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين على أساس الرواتب المستقبلية المقدرة تزام مخاطر الرواتب: يتم احتساب القيمة الحالية الل

 كين في الخطة، وعليه، فإن الزيادة في رواتب المشاركين في الخطة سوف تزيد من قيمة التزام الخطة.للمشار

مخاطر االسترداد: تدفع المكافأة عند ترك الموظف العمل إما عن طريق االستقالة أو التقاعد، وبالتالي فإن معدل دوران 

 الموظفين يوثر على توقيت الدفع.

. تم قياس القيمة 2019ديسمبر  31قيمة الحالية لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين قد تم إجراؤه في إن آخر تقييم اكتواري لل

 الحالية لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين وتكلفة الخدمة الحالية ذات الصلة، باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة.

، %3.5أة نهاية الخدمة للموظفين تمثل معدل الخصم بواقع إن االفتراضات اإلكتوارية الهامة المستخدمة في تحديد مكاف

 %.30% إلى 5، ومعدل االسترداد المتوقع الذي يتراوح من %3والزيادة المتوقعة في الراتب بواقع 
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 فيما يلي الحركة على القيمة الحالية اللتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين خالل السنة الحالية:

   2019 

 2,370,783   يناير  1الرصيد في 

 (149,324)   النقص في الرصيد االفتتاحي لاللتزام

 555,700   تكلفة الفائدة والخدمة الحالية

 (322,559)   مكافآت مدفوعة

   2,454,600 

 تحليل الحساسية على مكافأة نهاية الخدمة للموظفين: 

فتراضات ذات العالقة التي قد لمحتملة بشكل معقول في االإن تحليل الحساسية أدناه قد تم تحديده على أساس التغيرات ا

 تحدث في نهاية فترة التقرير، مع إبقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة.

 / خفض بمبلغ سين مكافأة نهاية الخدمة للموظفينالتزام  %، فإن0.5)انخفاض( معدل الخصم بواقع  في حالة ارتفاع

 دينار كويتي(. 87,350دينار كويتي )زيادة بمبلغ  80,950

 / سيزيد مكافأة نهاية الخدمة للموظفينالتزام  %، فإن0.5 بنسبة الراتب المتوقعمعدل زيادة )نقص(  في حالة زيادة 

 دينار كويتي(. 82,250بمبلغ  نقصدينار كويتي ) 84,350بمبلغ 

أنه من غير المحتمل أن تحدث  حيثة للموظفين، تغير الفعلي في التزام مكافأة نهاية الخدمقد ال يمثل تحليل الحساسية أعاله ال

 التغيرات في االفتراضات بمعزل عن بعضها البعض كما أن بعض االفتراضات قد تكون مرتبطة ببعضها.

 صيانة دائنو  .12

ة طائرال يأجهزة الهبوط فو صلةالمحركات ذات الو لطائرات المستأجرةا فيما يخصالصيانة  دائنيتقوم المجموعة بتقدير 

 .عقود اإليجار التشغيلياتفاقيات اللتزاماتها كمستأجر بموجب وفقاً  دات الطاقة المساعدةووح

 اإليجار دالتزامات عق .13

2019    

    

 2019يناير  1كما في    60,784,175

 إضافات   37,661,150

 أعباء تمويل   2,495,034

 مدفوعات   (11,977,076)

88,963,283    

 :نود المذكورة أعالهتصنيف البفيما يلي 

2019    

    

 متداول   12,031,667

 غير متداول   76,931,616

88,963,283    

 د إيجار تنطوي على دفعات إيجار متغيرة غير متضمنة في قياس التزامات عقد اإليجار. أي عقو المجموعةال يوجد لدى 

. إن إلتزامات عقود اإليجار يتم ات عقود اإليجار الخاصة بهامخاطر سيولة جوهرية فيما يتعلق بالتزام المجموعةال تواجه 

 مراقبتها بواسطة اإلدارة المالية للمجموعة. 

% 4 والمعترف به في بيان المركز المالي بلغ المطبق على التزامات عقد اإليجارللمجموعة معدل االقتراض اإلضافي  إن

 .2019 ديسمبر 31 فيكما 
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 عمالت التالية: مقومة بال بالشركةات عقود اإليجار الخاصة إن القيم الدفترية اللتزام

2019    

 دينار كويتي   2,530,629

 دوالر أمريكي   86,432,654

88,963,283    

 ذمم تجارية دائنة وأخرى .14

 2019  2018 

 7,576,649  7,872,342 ذمم تجارية دائنة

 6,160,485  9,053,647 مصاريف مستحقة

 1,345,178  3,155,114 ضريبة مستحقة

 773,255  929,521 مستحقات إجازات الموظفين

 1,202,373  717,525 أخرى

 21,728,149  17,057,940 

 األخرى للمجموعة مقّومة بالعمالت التالية:والدائنة  للذمم التجاريةإن القيم الدفترية 

    2019  2018 

 3,064,047  8,494,866    الدينار الكويتي

 10,823,464  10,037,656    لدوالر األمريكي ا

 565,514  393,878    الدرهم اإلماراتي 

 311,734  731,382    الجنيه المصري

 383,391  236,551    اليورو 

 592,763  727,143    الروبية الهندية

 1,317,027  1,106,673    أخرى

    21,728,149  17,057,940 

 اإليرادات .15

 مات اإليرادات المفصلةمعلو

 المفصلة بحسب قطاعات الخدمات الرئيسية:الرحالت الجوية فيما يلي إيرادات 

 2019   2018 

 74,970,779  91,117,995 إيرادات ركاب

 5,950,347  7,806,089 إيرادات إضافية

 337,062  2,224,715 إيرادات إيجار

 575,968  1,150,550 رسوم خدمة الركاب

 338,371  905,655 للمرافق ات إضافيةإيراد

 196,843  493,644 إيرادات الشحن

 103,698,648  82,369,370 

 قامت المجموعة باالعتراف بالموجودات والمطلوبات التالية المتعلقة بالعقود المبرمة مع عمالء.

 العقد التزامات 

 

ديسمبر  31

2019 

 يناير 1 

 2019 

 4,295,196  4,712,704 إيرادات مؤجلة

 4,712,704  4,295,196 

، لم تقم المجموعة باإلفصاح عن سعر المعاملة المخصص اللتزامات األداء 15كما يسمح المعيار الدولي للتقارير المالية 

 المتبقية، نظراً ألنها تقدم خدمات بشكل رئيسي تتطابق مباشرة مع القيمة المنقولة للعميل.
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 تكاليف التشغيل .16

 2019  2018 

 20,120,757  22,012,317 وقود طائرات

 10,788,998  12,920,891 رسوم تحليق وهبوط ومناولة أرضية

 9,401,172  11,141,349 تكاليف موظفين

 5,984,409  6,790,118 صيانة عقود إيجار  

 1,474,097  12,153,554 استهالك 

 4,567,369  6,054,221 صيانة طائرات 

 11,582,166  1,702,736 إيرادات إيجار

 -  2,495,034 أعباء تمويل من  التزامات عقد إيجار

 1,439,513  1,483,398 وجبات الركاب

 896,503  1,327,772 مصاريف نظام الحجز

 380,768  491,195 تأمين 

 3,199,392  3,980,588 أخرى

 82,553,173  69,835,144 

 دفوعات عقود إيجار قصيرة األجل.من متتكون  خالل السنة الحالية إيرادات اإليجار إن

 مصاريف عمومية وإدارية .17

  2019  2018 

 2,551,502  3,173,305  تكاليف موظفين 

 1,294,453  1,177,803  تسويق

 103,023  255,881  استهالكات

 243,868  136,386  إيجار

 275,532  296,686  أتعاب مهنية واستشارات

 154,252  172,771  مصاريف سفر

 1,084,440  1,684,379  أخرى

  6,897,211  5,707,070 

 الربح من البيع وإعادة االستئجار .18

 دينار 1,159,835مبلغ : ال شيء( وسجلت ربًحا ب2018محركين ) وإعادة استئجاربيع عملية  المجموعة أتمت، خالل العام

. ثابتة بطبيعتهااإليجار عقد مدفوعات  إنعاًما.  12إلى  2وح ما بين المحركات المباعة لفترة تترا استئجارتم إعادة . كويتي

ً مخاطر القيمة المتبقية تحويل االستئجار تسهلالبيع وإعادة  إن عملية العمر اإلنتاجي مرونة في إدارة  ، كما تضفي أيضا

 لمجموعة.لدى اسيولة الو للموجودات

 ربحية السهم  .19

خالل السنة والمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  المجموعةى الربح العائد لمساهمي يتم احتساب ربحية السهم استناداً إل

 كما يلي:

  2019  2018 

 6,667,292  14,941,197  ربح السنة )بالدينار الكويتي(

 200,000,000  200,000,000  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

 33.34  74.71  األساسية والمخففة –ربحية السهم )فلس( 
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 صلةالطراف ذات األالمعامالت مع األرصدة و .20

موظفي اإلدارة العليا معامالت مع أطراف ذات صلة )المدراء و المجموعةتبرم ، لألعمال في إطار النشاط االعتيادي

ت واألرصدة تم الموافقة على سياسات تسعير وشروط هذه المعامالت من قبل اإلدارة. إن المعامالي(. مجموعةوشركات ال

 مع األطراف ذات الصلة التي لم يتم اإلفصاح عنها في إيضاحات أخرى من هذه البيانات المالية هي كما يلي:

  2019  2018 

     األرصدة
 7,853  47,038  مستحق من أطراف ذات صلة 

     المعامالت
 291,659  409,397  مبيعات وخدمات 

 535,462  721,813  مصروفات عمومية وإدارية
     مكافأة اإلدارة العليا

 792,645  805,407  رواتب ومزايا أخرى للموظفين

 الضرائب  .21

بمزايا اإلعفاء من االلتزامات الضريبية المتاحة بموجب االتفاقيات الضريبية الثنائية مع الدول التي ت سير  المجموعةتتمتع 

 تحديدها الحقاً من قبل السلطات الضريبية لتلك الدول. قد تخضع لضرائب يتم المجموعةلها رحالتها. غير أن 

ذ.م.م.،  يرانلطلسحاب شركة لكها تمتبيع أربع طائرات  علىمن الضرائب البديل الحد األدنى ملزمة بسداد  مجموعةإن ال

قدم وهي حالياً ، سددت المجموعة الضرائب بناًء على اإلقرار الضريبي الم2017وفي  الواليات المتحدة األمريكية.مؤسسة ب

 .النهائي في انتظار إصدار كتاب الربط الضريبي

 معلومات القطاع .22

 المطار. وصيانة مبنىإن القطاع التشغيلي للمجموعة هو تشغيل خدمات نقل الركاب وتشغيل 

 ديسمبر: 31فيما يلي معلومات القطاع للسنة المنتهية في 

 المجموع  عمليات مبنى المطار  خدمات نقل الركاب 

 2019  2018  2019  2018  2019  2018 

 82,369,370  103,698,648  1,251,399  4,280,920  81,117,971  99,417,728 إيرادات القطاع

 75,616,055  87,205,418  1,821,077  3,059,391  73,794,978  84,146,027 مصاريف القطاع

ربح من البيع 

 -  1,159,835  -  -  -  1,159,835 وإعادة االستئجار

ادات فوائد إير

 )مدرجة في

 295,540  415,728  -  -  295,540  415,728 (إيرادات أخرى

 73,202  2,660,995  -  123,161  73,202  2,537,834 أعباء تمويل

 6,975,653  15,407,798  (569,678)  1,098,368  7,545,331  14,309,430 نتائج القطاع

            

            ودات:الموج

 62,866,145  166,653,225  12,523,143  11,427,851  50,343,002  155,225,374 موجودات القطاع

            

            المطلوبات:

 25,029,733  126,410,886  1,078,366  3,608,590  23,951,367  122,802,296 مطلوبات القطاع

            

مصاريف 

 9,779,185  7,080,047  4,315,566  1,018,100  5,463,619  6,061,947 ية رأسمال

            

 1,577,120  12,409,435  597,737  904,678  979,383  11,504,757 استهالك 
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 األدوات المالية المشتقة .23

 يمبلغ األصلالق. إن القيمة االسمية هي يوضح الجدول التالي القيم اإلسمية التي يتم تحليلها حسب المدة حتى أجل االستحقا

المرتبط باألداة المشتقة أو السعر المرجعي أو مؤشر األسعار ويمثل األساس الذي يتم بناًء عليه قياس التغيرات في قيمة 

اطر مخأو االسمية تشير إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة وال تمثل مؤشر لمخاطر السوق القيم إن  المشتقات.

تبرم المجموعة العقود  .البيانات الملحوظة في السوقالقيمة العادلة لكافة عقود المشتقات استنادًا إلى  تحديداالئتمان. تم 

 اآلجلة لبترول برنت من أجل تحوط مخاطر أسعار الوقود. ويتم تصنيف هذه المشتقات كأدوات تحوط.

وطات تدفق نقدي لمشتريات الوقود المتوقعة بغرض التحوط لمخاطر إن العقود اآلجلة لوقود الطائرات يتم معاملتها كتح

 أسعار الوقود.

 القيم االسمية حسب المدة حتى االستحقاق  دينار كويتي  :2019ديسمبر  31

القيمة العادلة   
 الموجبة

 
 القيمة االسمية  شهراً  24 - 3  أشهر 3خالل 

 برميل    

         :األدوات المشتقة المحتفظ بها للتحوط
العقود اآلجلة للسلع  – تحوطات التدفق النقدي

 500,000  425,000  75,000  837,562  )نفط(
 

 القيم االسمية حسب المدة حتى االستحقاق  دينار كويتي  :2018ديسمبر  31في 

القيمة العادلة   
 الموجبة

 
 القيمة االسمية  شهراً  24 - 3  أشهر 3خالل 

 برميل    

         المشتقة المحتفظ بها للتحوط: األدوات

العقود اآلجلة للسلع  – تحوطات التدفق النقدي
 الشئ  الشئ  الشئ  الشئ  )نفط(

 مطلوبات محتملة وارتباطات  .24

    2019  2018 

 1,229,830  383,800  التزامات رأسمالية

 5,872,103  22,351,703  كفاالت بنكية 

  22,735,503  7,101,933 

 دينار كويتي مقابل عقود إيجار قصيرة األجل.  243,377، تلتزم المجموعة بسداد مبلغ2019ديسمبر  31كما في 

كامل بالعليها  عة مؤمنالمجموإن طائرة تابعة للمجموعة.  تتعلق بحادث يخص مطالبةبرفع وزارة الدفاع الكويتية  قامت

قد تنشأ عن هذه المطالبة  حدوث أي خسارة يةاحتمالأن  ترى المجموعة ،القانونية االستشارات ضد هذه الحوادث، وبناًء على

 هو أمراً مستبعداً.

 عقود اإليجار التشغيلي  ترتيبات .25

 المؤجرعندما تكون المجموعة هي الطرف 

 . المبنى المطار، بالمساحة المستأجرة في المؤجرالطرف هي  فيها تي تكون المجموعة، التتعلق عقود اإليجار التشغيلي

تأجر خيار في حالة قيام المستأجر بممارسة خيار التجديد. ال يملك المس سوقية مرجعيةتحتوي هذه العقود على أي شروط 

 .مدة اإليجار الشراء عند انتهاء

 عقد اإليجار التشغيلي:المتعلقة ب الذمم المدينةفيما يلي تحليل استحقاق 

    2019  2018 

 1,191,932  1,710,612  أقل من سنة واحدة 

 2,030,378  4,354,718  أكثر من سنة واحدة وأقل من خمس سنوات 

 -  186,312  أكثر من خمس سنوات 

  6,251,642  3,222,310 
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 إدارة المخاطر المالية .26

 عوامل المخاطر المالية

االئتمان ومخاطر السيولة.  إن استخدام المجموعة لألدوات المالية يعرضها لمخاطر مالية عدة مثل مخاطر السوق ومخاطر

تقوم المجموعة بشكل مستمر بمراجعة تعرضها للمخاطر المالية وتتخذ اإلجراءات الالزمة للحد منها لمستويات مقبولة. تقوم 

ً لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. وتقوم اإلدارة المالية بتحديد وتقييم  اإلدارة المالية بإدارة مخاطر المجموعة وفقا

مخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة. يقوم مجلس اإلدارة بإعداد أسس إلدارة المخاطر الكلية ال

باإلضافة إلى سياسات تغطي مناطق محددة مثل مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان 

 واستثمار السيولة الفائضة. 

 مبينة أدناه: سية التي تتعرض لها المجموعةالرئيإن المخاطر 

 مخاطر السوق  (أ

 مخاطر العمالت األجنبية  (1)

في  للتغيراتالمالية نتيجة  اةالعادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألد القيم تقلبمخاطر  هيمخاطر العمالت األجنبية  إن

مما يعرضها لمخاطر العمالت األجنبية  الدولي على النطاقنشاطها  العمالت األجنبية. تزاول المجموعةصرف  أسعار

تنشأ مخاطر العمالت األجنبية من المعامالت التجارية المستقبلية،  .األجنبية المختلفة لعمالتلالناتجة عن التعرض 

 الموجودات والمطلوبات المعترف بها وصافي االستثمارات في العمليات األجنبية.و

من شركات المجموعة إدارة مخاطر العمالت األجنبية الخاصة بها مقابل العمالت سياسة تتطلب  وضعت إدارة المجموعة

الرئيسية. تنشأ مخاطر العمالت األجنبية عندما يتم إنجاز المعامالت التجارية المستقبلية أو االعتراف بالموجودات 

 والمطلوبات بعملة ليست العملة الرئيسية للمنشأة. 

اطر العمالت األجنبية كنتيجة ألرباح / خسائر ترجمة موجودات ومطلوبات مقومة بشكل أساسي لمخ تتعرض المجموعة

 األخرىوالدائنة والذمم التجارية  والودائع والنقد والنقد المعادل األخرىوالمدينة التجارية  الذممبالعمالت األجنبية مثل 

ذات  في اإليضاحات المتعلقة باألدوات الماليةللعمالت األجنبية  المجموعة. تم اإلفصاح عن تعرض والتزامات عقد اإليجار

 .الصلة

% مع ثبات 5الدينار الكويتي مقابل العمالت الرئيسية األخرى بواقع صرف ، إذا انخفض سعر 2019ديسمبر  31كما في 

 ، كما يلي:2019ديسمبر  31جميع المتغيرات األخرى، لكان صافي األثر على الربح / حقوق الملكية كما في 

 على الربح األثر 

 2018  2019 العملة

 175,625  )3,941,022( الدوالر األمريكي
 )27,198(  )9,764( الدرهم اإلماراتي
 )1,799(  )25,618( الجنيه المصري

 )16,887(  )7,350( اليورو
 22,524  )12,780( الروبية الهندية

 )31,531(  11,744 أخرى

 120,734  )3,984,790( صافي األثر
 

 ربح% مقابل العمالت المذكورة أعاله، لكان األثر مساوياً ولكن عكسياً على 5الدينار الكويتي بواقع صرف إذا ارتفع سعر 

 .السنة

 مخاطر أسعار الفائدة (2)

سعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أأسعار إن مخاطر 

  الفائدة السوقية.

 الفائدة بالنسبة للمجموعة من الودائع ألجل لدى البنوك.أسعار تنشأ مخاطر 

الفائدة بشكل فعال. وتقوم المجموعة بوضع سيناريوهات عدة مع األخذ أسعار تقوم المجموعة بتحليل مدى تعرضها لمخاطر 

مويل البديل. بناًء على هذه السيناريوهات، تقوم المجموعة باحتساب بعين االعتبار إعادة التمويل وتجديد المراكز الحالية والت

األثر على بيان الدخل المجمع لتحول سعر الفائدة المحدد. وفي كل افتراض يتم استخدام سعر فائدة متغير واحد لجميع 

دة. تقوم المجموعة بإدارة العمالت. تعمل هذه السيناريوهات فقط للمطلوبات التي تمثل المراكز الرئيسية المحملة بالفائ

 الفائدة عند الضرورة.أسعار الفائدة من خالل مراقبة تحركات أسعار مخاطر 
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نقطة أساس مع ثبات كافة المتغيرات  50الفائدة في ذلك التاريخ أعلى بواقع أسعار ، إذا كانت 2019ديسمبر  31كما في 

 15,707ربح السنة أعلى بمبلغ لكان : 2018ديسمبر  31)دينار كويتي  17,727األخرى، لكان ربح السنة أعلى بمبلغ 

 دينار كويتي(.

ً على ربح  50الفائدة بواقع أسعار إذا انخفضت  ً ولكن عكسيا نقطة أساس في تاريخ بيان المركز المالي لكان األثر مساويا

 السنة.

 مخاطر أسعار األسهم (3)

التغيرات هذه  نتجتنتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء ة تقلب قيمة األدوات الماليخاطر أسعار األسهم هي مخاطر إن م

 أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق. ةمصدرجهتها الأو فردية عوامل محددة ألداة عن 

 أدوات مالية معرضة لمخاطر أسعار األسهم. ار األسهم حيث أنها ال تحتفظ بأيال تتعرض المجموعة لمخاطر أسع

 أسعار الوقودمخاطر  (4)

تتعرض صناعة الطيران لتقلبات أسعار وقود الطائرات. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر عن طريق مراقبة تكلفة وقود 

قد تستخدم المجموعة مبادالت معدل السلعة وذلك لتحقيق مستوى تحكم في تكاليف وقود والفعلية والمتوقعة.  الطائرات

 بشكل سلبي. الطائرات حتى ال تتأثر الربحية

 مخاطر االئتمان (ب

ً  بالتزاماتهعدم قدرة أحد أطراف األداة المالية على الوفاء  احتمالطر اخم يه االئتمان مخاطرإن  خسارة مالية للطرف  مسببا

 .والذمم المدينة بشكل رئيسي في الودائع البنكية ،لمخاطر االئتمان المجموعةالتي تعـرض  ،الموجودات المالية تتمثلاآلخر. 

طر اخمإن  .عالية ائتمانية جدارةلدى مؤسسات مالية ذات تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر عن طريق إيداع الودائع 

بالمجموعة وتوزعها بين عدد كبير المطبقة من قبل  ظراً لسياسات إدارة االئتمانن ةمحدودبالذمم المدينة االئتمان فيمـا يتعلق 

 من العمالء.

ي تحليل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان على األدوات المالية التي يتم االعتراف بمخصص يتضمن الجدول التال

 الخسائر االئتمانية المتوقعة مقابلها:

   

الخسائر  منهج

االئتمانية 

 المتوقعة

 

2019  2018 

 4,524,809  4,216,047  العام   ودائع ضمان

 ,727,3531  3,362,722  المبسط   ذمم تجارية مدينة 

 11,365,765  15,502,473  العام   ذمم مدينة أخرى

 6,444,995  23,725,215  العام   أرصدة بنكية

 )242,138(  )343,107(     ناقصا : الخسائر االئتمانية المتوقعة

     48,069,230  23,820,784 

 االئتمانيدرجات التصنيف من قبل مؤسسات التقييم  المتدنية استناداً إلى االئتمانيةتلجأ المجموعة إلى إعفاء المخاطر 

ن إكما في تاريخ التقرير، ف المنخفض االئتماني( التصنيف BBB-الخارجي. في حال تصنيف األداة المالية بأقل من )

تصنيف يتم إيداع كافة األرصدة لدى أطراف مقابلة يتمتعون ب .االئتمانيةالمجموعة تعتبر ذلك كزيادة ملحوظة في المخاطر 

 دينار كويتي نظراً ألنه يندرج ضمن التصنيف االئتماني المنخفض. 77,466ائتماني مرتفع باستثناء مبلغ 

، كما أن الودائع محتفظ بها من قبل بشكل رئيسي من مؤجري الطائرات وودائع الضمان تستحق الذمم المدينة األخرى

بأي ضمانات أو تعزيزات ائتمانية  المجموعةال تحتفظ . طتهاسلطات المطارات في دول متعددة تباشر فيها المجموعة أنش

 هذه الذمم المدينة. ب المتعلقةلتغطية مخاطر االئتمان 
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إن الذمم التجارية المدينة تتكون بشكل كبير من مبالغ مستحقة من وكاالت سفر ذات سمعة جيدة، وهي مضمونة بشكل كامل 

غير مترابطة. إن صافي الزيادة في نظراً ألن هذه الوكاالت  ية يعتبر محدوداً إن تركز المخاطر االئتمان بكفاالت بنكية.

تقوم المجموعة بشطب  مخصص الخسارة خالل السنة ي عزى بشكل رئيسي إلى الزيادة في مجمل قيمة التعرض عند التعثر.

ة كبيرة وال يوجد دليل واقعي على في حال توافر معلومات تشير إلى أن المدين يواجه صعوبات مالي الذمم التجارية المدينة

 .االسترداد

 مخاطر السيولة  (ج

. الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية عند استحقاقهاعلى هي مخاطر عدم قدرة المجموعة مخاطر السيولة إن 

تحصل عليها المجموعة من تتضمن إدارة مخاطر السيولة توفير النقد الالزم وتوافر التمويل من خالل مبالغ كافية ومناسبة 

 . تسهيالت ائتمانية ملزمة مع القدرة على إقفال المراكز السوقية المفتوحة

من خالل مجموعات استحقاق متقاربة بناء على المدة المتبقية لتواريخ  للمجموعةااللتزامات المالية يحلل الجدول أدناه 

. إن المبالغ المبينة في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير االستحقاقات التعاقدية كما في تاريخ بيان المركز المالي

 المخصومة. 

  أقل من سنة 
 بين سنة
  وسنتين

 5و 2بين 
  سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

        2019ديسمبر  31في 

 -  -  -  21,728,149 ذمم تجارية دائنة وأخرى

 47,961,144  8,46425,82  15,179,626  15,318,642 التزامات عقد إيجار

 37,046,791  15,179,626  25,828,464  47,961,144 

        

        2019ديسمبر  31في 

 -  -  -  17,057,940 ذمم تجارية دائنة وأخرى

 17,057,940  -  -  - 

 مخاطر رأس المالإدارة  .27

على أساس مبدأ ار في مزاولة نشاطها على االستمرتأمين قدرتها هو عند إدارة رأس المال  المجموعةأهداف  من

تكلفة تخفيض واألفضل لرأس المال  الهيكلتوفير منافع لألطراف المعنية األخرى ولتحقيق عوائد للمساهمين و االستمرارية

 رأس المال. 

عادة رأس لغرض المحافظة على أو تعديل هيكل رأس المال، قد ت عِدل المجموعة قيمة التوزيعات المدفوعة للمساهمين أو إ

 المال للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو بيع الموجودات لتخفيض الدين. 

مثل غيرها في مجال الصناعة، تراقب المجموعة رأسمالها على أساس معدل المديونية. يتم احتساب معدل المديونية على 

إجمالي القروض ناقصاً النقد والنقد  أساس قسمة صافي الدين على إجمالي رأس المال. يتم احتساب صافي الدين على أساس

المعادل. في حين يتم احتساب إجمالي رأس المال كحقوق الملكية كما تظهر في بيان المركز المالي المجمع، زائداً صافي 

 لم يكن هناك أي قروض على المجموعة. 2018ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31الدين. كما في 

 مةاألحكام والتقديرات المحاسبية الها .28

تضع المجموعة تقديرات وافتراضات قد تؤثر على المبالغ المفصح عنها في هذه البيانات المالية المجمعة. يتم تعديل 

التقديرات إذا حدث تغير في الظروف التي استندت إليها هذه التقديرات. إن األمور التي تعتبر فيها التقديرات واالفتراضات 

 و األمور التي تتضمن قدر أكبر من األحكام هي: جوهرية بالنسبة للبيانات المالية أ

 تكاليف صيانة الطائرات المستأجرة

إثبات يتم تتحمل المجموعة التزامات مقابل تكاليف الصيانة فيما يخص طائراتها المستأجرة طوال مدة عقد التأجير. 

ً شهرجمع الربح أو الخسارة الممصروف في بيان  ت الطيران المستخدمة الحتساب مبلغ إلى عدد ساعات أو دورااستنادا  يا

تكاليف الصيانة اإلضافية لمحركات الطائرات استنادا إلى ستحق . وتيغطي تكلفة عمليات الصيانة الشاقة عند إجرائها

المقدرة دورات الطيران لتحديد ساعات مستوى هام من األحكام التشغيلية. ويتطلب ذلك متطلبات التقديرات التقنية الهندسية لل

 والتكلفة ذات الصلة في ذلك الوقت.المقرر للصيانة  ى الموعد القادمحت
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 تصنيف الموجودات المالية

تقوم المجموعة بتحديد تصنيف الموجودات المالية بناًء على تقييم نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ باألصل من خالله، 

على أصل المبلغ  األصلي والفائدة فقطالمبلغ دفعات من ط بوتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي تتعلق فق

  تصنيف الموجودات المالية للمزيد من المعلومات. 2.9القائم. يرجى الرجوع إلى إيضاح 

 انخفاض قيمة الموجودات 

ة أو بالقيمة العادلة كافة الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأير الخسائر االئتمانية المتوقعة على تقوم المجموعة بتقد

المجمع، باستثناء أدوات حقوق الملكية. ينطوي تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة على استخدام ملحوظ  الدخلمن خالل بيان 

انخفاض قيمة الموجودات المالية للمزيد من  2.9للبيانات الداخلية والخارجية واالفتراضات. يرجى الرجوع إلى إيضاح 

 المعلومات.

 عمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات األ

ت حدد المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات. تتغير األعمار اإلنتاجية المقدرة نتيجة التغير 

ر اإلنتاجي في التكنولوجيا. يتغير االستهالك المحمل على السنة بصورة جوهرية في حال اختالف األعمار الفعلية عن العم

 المقدر لألصل.

 المطلوبات المحتملة

هي مطلوبات محتملة تنشأ نتيجة أحداث ماضية يتأكد وجودها فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث  المحتملةالمطلوبات 

لة مستقبلية غير مؤكدة ال تقع بالكامل ضمن سيطرة المنشأة. يتم تسجيل مخصصات المطلوبات عندما تعتبر الخسارة محتم

ويمكن تقديرها بصورة معقولة. إن تحديد ما إذا كان يجب تسجيل مخصص من عدمه مقابل أي مطلوبات محتملة يستند إلى 

 أحكام اإلدارة.

 مستحقات تكاليف تحليق الطائرات

ً تستحق اإلدارة  تقوم ومواقف الطائرات والمناولة األرضية والرسوم األخرى المطبقة في كل مطار مصاريف الهبوط  شهريا

من خالله بتشغيل رحالتها. تستند هذه التقديرات إلى معدل الرسوم المطبقة في كل مطار استناداً إلى االتفاقيات  المجموعة

وأخر فواتير مستلمة بشأن الخدمات المقدمة. ويتم بالمثل تقدير مستحقات رسوم رحالت الطيران الزائدة عن الحد وذلك 

. وقد تختلف الرسوم الفعلية عن الرسوم المستحقة ويتم احتساب مخصص للفروق وذلك بموجب االتفاق المبرم مع كل دولة

 بأثر مستقبلي.

 خيارات التمديد واإلنهاء في عقود اإليجار

يتم إدراج خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود اإليجار الخاصة بالمجموعة. تستخدم هذه البنود لزيادة المرونة 

 ق بإدارة العقود. يمكن ممارسة غالبية خيارات التمديد واإلنهاء من قبل كل من المجموعة والمؤجر المعني.التشغيلية فيما يتعل

عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في الحسبان كافة الوقائع والظروف ذات الصلة التي توجد حافًزا اقتصاديًا 

اإلنهاء. يتم إدراج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء( للمستأجر لممارسة خيار التمديد أو عدم ممارسة خيار 

فقط في مدة عقد اإليجار، إذا كان تمديدها )أو عدم إنهاءها( مؤكدًا بصورة معقولة. يتم مراجعة التقييم، عند وقوع حدث مهم 

 ر.أو تغير مهم في الظروف التي تقع وتؤثر في هذا التقييم وتكون ضمن سيطرة المستأج

 خصم دفعات عقد اإليجار

. طبقت اإلدارة األحكام والتقديرات لتحديد معدل للمجموعة يتم خصم دفعات عقد اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي

 االقتراض اإلضافي عند بدء مدة عقد اإليجار.

 16أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  .29

 أثر التعريف الجديد لعقد اإليجار

ولكن ليس بغرض  16ستعانت المجموعة بالوسائل العملية المتاحة عند االنتقال لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ا

إعادة تقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. وبالتالي، فإن تعريف عقد اإليجار وفقًا لمعيار المحاسبة 

سيظل مطبقًا على عقود اإليجار المبرمة أو  4تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  وتفسير لجنة 17الدولي رقم 

 . 2019يناير  1المعدلة قبل 
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ما إذا  16يتعلق التغيير في تعريف عقد اإليجار بمفهوم السيطرة بصورة رئيسية. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

إيجار على أساس ما إذا كان العميل له حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية نظير كان العقد ينطوي على عقد 

وتفسير لجنة  17مقابل. ويتعارض ذلك مع التركيز على "المخاطر والمنافع" الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 

 . 4تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 

على جميع  16ريف عقد اإليجار واإلرشادات ذات الصلة المبينة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تطبق المجموعة تع

)سواء كانت المجموعة هي الطرف المؤجر أو المستأجر في عقد  2019يناير  1عقود اإليجار المبرمة أو المعدلة في أو بعد 

 اإليجار(.

 األثر في محاسبة المستأجر

ً على أنها  16دولي للتقارير المالية رقم يغير المعيار ال طريقة محاسبة المجموعة عن عقود اإليجار التي تم تصنيفها سابقا

 ، والتي كانت بنود خارج الميزانية العمومية.17عقود إيجار تشغيلي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 د اإليجار )باستثناء ما هو مبين أدناه(، تقوم المجموعة بـ:على كافة عقو 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  المجمع،الدخل االعتراف بمصروف استهالك أصول حق االستخدام والفوائد على التزامات عقد اإليجار في بيان 

 من فصل إجمالي المبلغ النقدي المسدد من المبلغ األصلي )المعروض ضمن األنشطة التمويلية( والفوائد )المعروضة ض

 األنشطة التمويلية( في بيان التدفقات النقدية المجمع.

التزامات عقد أصول حق االستخدام ويتم االعتراف بحوافز اإليجار )على سبيل المثال مدة اإليجار المجانية( كجزء من قياس 

خفيض لمصروف اإليجار على كحوافز عقد إيجار مطفأة كت 17اإليجار، بينما يتم االعتراف بها وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 

 أساس القسط الثابت.

، يتم اختبار أصول حق االستخدام لتحديد انخفاض القيمة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 16وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

36 . 

اف بمصروف اإليجار على االعتر المجموعةشهًرا أو أقل(، اختارت  12بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل )مدة اإليجار 

يتم عرض هذا المصروف ضمن بند "تكلفة . 16أساس القسط الثابت وفقًا لما يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية 

 المجمع. الدخلالعمليات" في بيان 

ً كعقود استعانت المجموعة بالوسائل العملية التالية عند تطبيق منهج االستدراك المتراكم على عقود اإليجار ال مصنفة سابقا

 .17إيجار تشغيلي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 ،طبقت المجموعة معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص متشابهة بصورة معقولة 

  مدةاختارت المجموعة عدم االعتراف بأصول حق االستخدام والتزامات عقد اإليجار على عقود اإليجار التي تنتهي 

 شهراً من تاريخ التطبيق المبدئي. 12رها خالل إيجا

 استبعدت المجموعة التكاليف المباشرة األولية من قياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق المبدئي، و 

استعانت المجموعة باإلدراك المتأخر كما هو الحال في تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يشتمل على خيارات تمديد عقد 

 يجار أو إنهائه.اإل

% 4 والمعترف به في بيان المركز المالي بلغ المطبق على التزامات عقد اإليجارللمجموعة معدل االقتراض اإلضافي  إن

 .2019يناير  1 فيكما 

تم بالتزامات عقد اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار التي  المجموعة، اعترفت 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

عقود اإليجار. تم قياس تلك االلتزامات  17تصنيفها سابقًا "كعقود إيجار تشغيلي" بموجب مبادىء معيار المحاسبة الدولي 

 .2019يناير  1بالقيمة الحالية لدفعات عقد اإليجار المتبقية وخصمها باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر كما في 
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 في  17عقد اإليجار التشغيلي المفصح عنها نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم يوضح الجدول التالي التزامات 

، والمخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ التطبيق المبدئي، وكذلك التزامات عقد 2018ديسمبر  31

 اإليجار المعترف بها في بيان المركز المالي في تاريخ التطبيق المبدئي.

 2019 

 63,554,706 2018 ديسمبر 31كما في مفصح عنها لتزامات عقد اإليجار التشغيلي ا

 3,762,500 ي ضاف: تسويات ناتجة عن فرق معالجة خيارات التمديد

 2,384,830 ي ضاف: تعديالت جوهرية في عقد اإليجار

 69,702,036 

 ,175,78460 ق المبدئيمخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر في تاريخ التطبي

دينار كويتي كأصول حق  55,423,307اعترفت المجموعة بمبلغ ، 16عند االنتقال لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

ال توجد عقود إيجار متوقع خسارتها قد تتطلب إجراء دينار كويتي كالتزامات عقد إيجار.  60,784,175االستخدام، ومبلغ 

 حق االستخدام في تاريخ التطبيق المبدئي. تسويات على أصول

 أرقام المقارنة .30

أو  صافي الربحفي  يؤثر ذلكدون أن  ولكنكي تتوافق مع عرض السنة الحالية  مبالغ السنة السابقةتم إعادة تصنيف بعض 

ً حقوق الملكية المفصح عنهما   .سابقا

 أحداث الحقة .31

وتفشيه في معظم دول العالم إلى تعطل األعمال بشكل  2020داية ( في ب19 -أدى ظهور فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

واسع وما تبع ذلك من آثار سلبية على النشاط االقتصادي. تعتبر المجموعة هذا الحدث من أحداث بعد فترة التقرير التي ال 

تائج هذا الحدث غير معلومة تتطلب تعديالت، وعليه، لم تقم بأي تعديالت على البيانات المالية المجمعة نتيجة لذلك. إن ن

إن اإلدارة بصدد إعادة  ولذلك ال يمكن قياس األثر على المجموعة بمعقولية في تاريخ إصدار هذه البيانات المالية المجمعة.

. احترازية بديلة سيناريوهاتوإدراج المنقحة والتدفقات النقدية ذات الصلة باستخدام االفتراضات نشاطها التجاري تقييم 

المالية.  التعهداتعلى  قد يكون لها أثر ، لم يتم تحديد أي أزمة سيولة أو أموراداً إلى التحليل الذي تم اجراؤه حتى اآلناستنو

لزمة تستمر اإلدارة في مراقبة الوضع عن كثب واالستفادة من التسهيالت وف س السعي نحو الحصول على تسهيالت والم 

هذه األمور وغيرها من  مراعاة. سيتم اإلضطرابفترة  في حالة استمرار احتياطية، أو اتخاذ تدابير إضافية كخطة إضافية

 .2020 لسنةتحديد تقديرات المجموعة  عنداألمور ذات الصلة 
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