
السادة المساهمون الكرام، 

نجحت شركة طيران الجزيرة مع نهاية عام 2018
بترسيخ نموذج أعمالها الذي امتد ليشمل وجهات 

سفر جديدة ذات طلب مرتفع، وافتتاح المبنى الجديد 
لركاب طيران الجزيرة، وتحسين المبيعات والخدمات 

التسويقية، وتنفيذ برنامج ترشيد اإلنفاق، واالستثمار 
بقوة في فرص جديدة تضيف المزيد من القيمة 

للعمالء والمساهمين والشركاء. 

توسيع شبكة وجهاتنا وتلبية متطلبات القاعدة 
الكبيرة من العمالء 

 "طيران الجزيرة" في عام 2018 على التوسع في 
ْ

زت
ّ
رك

شبه القارة الهندية، بحيث باتت تغطي وجهات جديدة 
هي: كوتشي وأحمد أباد ومومباي ونيودلهي. 
وكما أشار رئيس مجلس اإلدارة في وقت سابق، 

 في عدد 
ً
تعاني الخطوط بين الهند والكويت نقصا

الرحالت، ما دفع ما يقارب مليون هندي مقيم في 
الكويت إلى االتجاه إلى شركات طيران إقليمية 

منافسة تقّدم رحالت ترانزيت بين الكويت والهند. 

وقد كان لتوسعنا إلى هذه الوجهات تأثير مباشر على 
حصتنا السوقية وعدد الركاب الذين يسافرون مباشرة 

من الكويت إلى الهند. 

تأثير طيران الجزيرة على رحالت الطيران بين الكويت 
 في عام 2018

ً
والهند كان واضحا

أظهرت احصائيات السفر لعام 2018 زيادة ملحوظة في 
عدد المسافرين بين الكويت وأحمد أباد بلغت نسبة 
%33، واستحوذت طيران الجزيرة على حصة سوقية 

بلغت %42 على هذا الخط. كما ارتفع عدد المسافرين 
بين الكويت وحيدر أباد وكوتشي ومومباي بنسبة 

%343 و%23 و%15 على التوالي، في حين استحوذت 
"طيران الجزيرة" على حصص سوقية مهمة على هذه 
الخطوط بلغت %87 و%27 و%13 على التوالي، وذلك 

منذ تشغيل هذه الخطوط في عام 2018 إلى نهايته.* 

وخالل العام المنصرم، لم تبادر شركات الطيران األخرى 
بتعزيز قدرتها في خدمة هذه الوجهات، مما يشير 

بوضوح إلى أن إطالق "طيران الجزيرة" لرحالتها وزيادة 
الطاقة االستيعابية للمقاعد، قد أعاد توجيه 

المسافرين الذين كانوا يختارون في السابق رحالت 
الترانزيت، للسفر على خطوطنا المباشرة بين الكويت 

 للعام، بدأنا بتشغيل رحالتنا إلى 
ً
والهند. وختاما

نيودلهي في األسبوعين األخيرين من شهر ديسمبر. 

مع توسيع قاعدة عمالئنا، انتهزت "طيران الجزيرة" 
الفرصة لخدمة نقل الركاب من الهند إلى وجهات مثل 

المملكة العربية السعودية ودول الخليج األخرى، ال 
سيما قطر، وذلك عبر الكويت. فقمنا بزيادة عدد 

رحالتنا اليومية إلى كل من جدة وقطر خالل العام، 
وحرصنا على تقديم رحالت بمواقيت مناسبة لركاب 

الترانزيت. 

وكان إطالق رحالتنا إلى المدينة المنورة في المملكة 
العربية السعودية خالل موسم السياحة الدينية، 

 كذلك للمسافرين الترانزيت القادمين من شبه 
ً
داعما

القارة الهندية على وجه الخصوص.  

 للطلب المتزايد على الوجهات السياحية القريبة 
ً

وتلبية
من منطقة الشرق األوسط، أطلقنا رحالت إلى تبليسي 

عاصمة جورجيا، وبلغت حصتنا السوقية من هذا الخط 
نسبة %43 في 2018

اليوم لم تعد خدمات "طيران الجزيرة" تقتصر على نقل 
المسافرين من نقطة إلى أخرى ومن وإلى الكويت، بل 

استطاعت أن توسع حركة النقل الجوي ضمن 
شبكتها، ونقل المسافرين عبر مركزها الكويت إلى 
وجهتهم النهائية. وزادت المساهمة من ربط حركة 
النقل الجوي من %3 في 2017 إلى %18 في نهاية 
2018، فيما نما إجمالي عدد الركاب بنسبة قياسية 

بلغت %46.4 على أساس سنوي ليصل إلى نحو 
مليوني مسافر. 

توسيع األسطول واالستثمار في الكفاءة 
التشغيلية 

مت "طيران الجزيرة" طائرتين جديدتين، منهما 
ّ
تسل

إيرباص من طرازA320neo  التي تعد أول طائرة يتم 
تشغيلها في منطقة الشرق األوسط، واألولى ضمن 

طلبية ألربع طائرات إضافية من الطراز نفسه التي 
ستنضم إلى أسطولنا النامي. وبفضل مثل هذه 

الطائرات التي تمكن من تخفيض استهالك الوقود 
ونسبة ضوضاء المحرك، تستطيع "طيران الجزيرة" 

مواصلة التوسع في شبكة الوجهات التي تخدمها 
لتستهدف وجهات جديدة تبعد عن الكويت بما يقارب 

5 إلى 6 ساعات. في 2019، سنبدأ رحالتنا إلى مطار 
A320neo غاتويك لندن من خالل طائرة إيرباص

كما قمنا بتحسين االستفادة من طائراتنا بنسبة 
%29.5 لتصل إلى 13.6 ساعات، مما يدعم زيادة عدد 
رحالت المغادرة بنسبة %39.9 إلى 16194 رحلة مغادرة. 

توسيع نطاق خدماتنا وافتتاح المبنى الجديد 
لركاب طيران الجزيرة

يعتبر المبنى الجديد لركاب طيران الجزيرة T5 الذي تم 
افتتاحه في مطار الكويت الدولي في مايو 2018، 
بمثابة خطوة محورية في نمو عملياتنا وتعزيز تجربة 

عمالئنا. 

ويعد هذا المبنى من بين عدد قليل من مباني الركاب 
التي تملكها وتشغلها شركة طيران خاصة على 

مستوى العالم، وقد تم تصميمه لتسهيل إجراءات 
السفر وتوفير عمالئنا بتجربة سريعة وسلسة بفضل 

أحدث التسهيالت التي تشمل أجهزة التسجيل ذاتي، 
وتصميم عصري يهدف إلى تخفيف تزاحم الركاب، 
وسوق حرة ومحالت ومطاعم متنوعة، ومساحات 

وفرة لمواقف السيارات، واألهم من ذلك كله، مسافة 
 من نقطة مواقف السيارات إلى 

ً
تصل إلى 90 مترا

نقطة الصعود إلى الطائرة. 

توسيع خدماتنا وزيادة اإليرادات من مصادر 
إضافية 

 لنهجنا الذي يّركز على تلبية احتياجات 
ً
استكماال

المسافرين، واصلنا االستثمار في خدمات مبتكرة ال 
توفر خيارات جديدة وتضيف قيمة لتجربة المسافرين 

على متن "طيران الجزيرة" فحسب، بل تخلق مصادر 
إضافية لإليرادات لمجموعتنا. فقد أطلقنا قائمة

Jazeera Café  على متن جميع رحالتنا والتي تقدم 
مجموعة واسعة من المأكوالت والمشروبات 

للمسافرين على الدرجة االقتصادية، وافتتحنا السوق 
الحرة وغيرها من متاجر البيع بالتجزئة في مبنى الركاب 
 ، Jazeera Screensوأطلقنا نظام الترفيه الجوي ،T5

وقمنا بإعادة تخصيص المقاعد لتوفير امكانية حجز 
المقاعد ذات األولوية والمساحة األكبر. فمن خالل هذه 

المبادرات المدّرة للدخل، يمكننا في "طيران الجزيرة" 
الحفاظ على أسعارنا المخفضة ومواصلة تميزنا في 

قطاع السفر. 

الحفاظ على معايير العمليات التشغيلية في 
صناعة الطيران 

بالتوازي مع تركيزنا على توسيع نطاق خدماتنا، 
حافظنا على التزامنا بمعاييرنا العالية من الكفاءة 

التشغيلية ومعايير السالمة وأنظمة التحكم. وفي 
ديسمبر 2018، تم تجديد اعتماد شركة طيران الجزيرة 

من خالل برنامج  لتدقيق السالمة التشغيلية 
IOSA)، وهو اعتراف دولي بأنظمة اإلدارة والرقابة 

التشغيلية للشركة. 

التركيز على مستوى خدمة العمالء 

بفضل توسعة شبكة عملنا وإطالق وجهات جديدة 
وخدمات وتسهيالت مميزة، استطعنا تعزيز نطاق 

منتجاتنا واالستمرار في تقديم منتجات تلبي تطلعات 
 في 

ً
نا تحوال

ّ
العمالء واحتياجاتهم. بناء عليه، حقق

مكانتنا من مجرد شركة طيران وطنية صغيرة إلى 
شركة طيران إقليمية وأكثر من ذلك، األمر الذي خلق 
تجربة سفر سلسة وفعالة في كل مرة يختار عمالئنا 
السفر مع "طيران الجزيرة". باإلضافة إلى ذلك، ارتكزت 

عملياتنا التسويقية على التفاعل بشكل كبير من خالل 
المنصات الرقمية، وزاد بذلك تفاعلنا مع عمالئنا من خالل 

هذه القنوات، واستثمرنا في أدوات إدارة عالقات 

العمالء لخدمتهم بشكل أفضل، وواصلنا إطالق 
العروض طوال العام. وأسفرت جهودنا عن ارتفاع 

معدل عامل الحمولة من %73.9 في 2017 إلى 75.2%
في 2018

االلتزام بمسؤوليتنا االجتماعية 

تفخر "طيران الجزيرة" ببرنامج تطوير الخريجين الذي 
أسسته منذ سنوات حيث تقوم بدعم التطوير 

المهني للشباب في الكويت من خالل التدريب العملي 
في أقسام الشركة. ويمتد هذا البرنامج التدريبي 
على ستة أشهر ويهدف إلى بناء المهارات وإتاحة 

المجال أمام الخريجين الشباب لدخول صناعة الطيران من 
خالل توفير فرص عمل لهم في نهاية البرنامج. 

وتتماشى أهداف البرنامج مع األهداف المرصودة في 
خطة التنمية لرؤية كويت جديدة 2035

كما نقدم دعمنا للمحتاجين، فقد كان عام 2018 هو 
العام الذي تأثرت فيه والية كيراال في الهند بشدة 

بالفيضانات، وأخذنا على عاتقنا مسؤولية دعم 
المشاريع المحلية المتضررة والتي تعد الدخل 

الرئيسي لشريحة كبيرة من سكان هذه المنطقة، 
 
ً
ووفرنا خدمة نقل اإلغاثة بين الكويت وكوتشي دعما

لهذه الجهود. 

اآلفاق المستقبلية 

على الرغم من تحديات قطاع السفر اإلقليمي حيث 
أغلبية شركات الطيران حكومية، تواصل "طيران الجزيرة" 

 
ً
تحقيق أهدافها التشغيلية، واستقطاب أعدادا

إضافية من الركاب، وزيادة معدل الحمولة، وتحسين 
مستوى المبيعات والتسويق، وإدارة التكاليف بشكل 

فعال، وزيادة مصادر اإليرادات على المدى الطويل. 

باإلضافة إلى ما سبق، تواصل "طيران الجزيرة" 
استثماراتها في طائرات جديدة، وتنويع العروض، 

واستقطاب شرائح جديدة من العمالء، واألهم من 
ذلك، ضمان استمرار تسجيل معدل عائد مرضي 

للمساهمين، ودعم مجتمعنا من خالل برامج تعليمية 
واجتماعية ومهنية متكاملة. 

على صعيد العام 2019، نرمي إلى إطالق رحالت 
جديدة إلى لندن وشبه القارة الهندية ووجهات جديدة 

في منطقة الشرق األوسط، وهو ما يتزامن مع 
استالمنا ثالث طائرات من طراز A320neo جديدة لدعم 

هذا التوسع. في غضون ذلك، نلتزم بالحفاظ على 
تميزنا في األداء التشغيلي والخدمات والمنتجات 

التي نقدمها إلى عمالئنا.   

وفي الختام، أود أن أشكر فريق عمل "طيران الجزيرة" 
الذي يواصل التميز في كل جانب من جوانب أعمالنا في 

واحدة من أكثر الصناعات تنافسية في المنطقة 
والعالم، والشكر موصول إلى مجلس اإلدارة على 

دعمهم المستمر لفريق اإلدارة التنفيذية. وبكل 
تأكيد، أتوجه بالشكر لعمالئنا ومساهمينا على 

اختيارهم السفر على متن "طيران الجزيرة". 

مع خالص الشكر، 

روهيت راماشاندران 

القرير السنوي لعام 2018
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نحن الشركة الكويتية الرائدة 
في قطاع الطيران منخفض التكلفة 

على مستوى المنطقة والعالم، 
 T5 ونسّير رحالتنا من مبنى الركاب

في مطار الكويت الدولي. 

المحتويات

السادة المساهمون الكرام، 

نجحت شركة طيران الجزيرة مع نهاية عام 2018
بترسيخ نموذج أعمالها الذي امتد ليشمل وجهات 

سفر جديدة ذات طلب مرتفع، وافتتاح المبنى الجديد 
لركاب طيران الجزيرة، وتحسين المبيعات والخدمات 

التسويقية، وتنفيذ برنامج ترشيد اإلنفاق، واالستثمار 
بقوة في فرص جديدة تضيف المزيد من القيمة 

للعمالء والمساهمين والشركاء. 

توسيع شبكة وجهاتنا وتلبية متطلبات القاعدة 
الكبيرة من العمالء 

 "طيران الجزيرة" في عام 2018 على التوسع في 
ْ

زت
ّ
رك

شبه القارة الهندية، بحيث باتت تغطي وجهات جديدة 
هي: كوتشي وأحمد أباد ومومباي ونيودلهي. 
وكما أشار رئيس مجلس اإلدارة في وقت سابق، 

 في عدد 
ً
تعاني الخطوط بين الهند والكويت نقصا

الرحالت، ما دفع ما يقارب مليون هندي مقيم في 
الكويت إلى االتجاه إلى شركات طيران إقليمية 

منافسة تقّدم رحالت ترانزيت بين الكويت والهند. 

وقد كان لتوسعنا إلى هذه الوجهات تأثير مباشر على 
حصتنا السوقية وعدد الركاب الذين يسافرون مباشرة 

من الكويت إلى الهند. 

تأثير طيران الجزيرة على رحالت الطيران بين الكويت 
 في عام 2018

ً
والهند كان واضحا

أظهرت احصائيات السفر لعام 2018 زيادة ملحوظة في 
عدد المسافرين بين الكويت وأحمد أباد بلغت نسبة 
%33، واستحوذت طيران الجزيرة على حصة سوقية 

بلغت %42 على هذا الخط. كما ارتفع عدد المسافرين 
بين الكويت وحيدر أباد وكوتشي ومومباي بنسبة 

%343 و%23 و%15 على التوالي، في حين استحوذت 
"طيران الجزيرة" على حصص سوقية مهمة على هذه 
الخطوط بلغت %87 و%27 و%13 على التوالي، وذلك 

منذ تشغيل هذه الخطوط في عام 2018 إلى نهايته.* 

وخالل العام المنصرم، لم تبادر شركات الطيران األخرى 
بتعزيز قدرتها في خدمة هذه الوجهات، مما يشير 

بوضوح إلى أن إطالق "طيران الجزيرة" لرحالتها وزيادة 
الطاقة االستيعابية للمقاعد، قد أعاد توجيه 

المسافرين الذين كانوا يختارون في السابق رحالت 
الترانزيت، للسفر على خطوطنا المباشرة بين الكويت 

 للعام، بدأنا بتشغيل رحالتنا إلى 
ً
والهند. وختاما

نيودلهي في األسبوعين األخيرين من شهر ديسمبر. 

مع توسيع قاعدة عمالئنا، انتهزت "طيران الجزيرة" 
الفرصة لخدمة نقل الركاب من الهند إلى وجهات مثل 

المملكة العربية السعودية ودول الخليج األخرى، ال 
سيما قطر، وذلك عبر الكويت. فقمنا بزيادة عدد 

رحالتنا اليومية إلى كل من جدة وقطر خالل العام، 
وحرصنا على تقديم رحالت بمواقيت مناسبة لركاب 

الترانزيت. 

وكان إطالق رحالتنا إلى المدينة المنورة في المملكة 
العربية السعودية خالل موسم السياحة الدينية، 

 كذلك للمسافرين الترانزيت القادمين من شبه 
ً
داعما

القارة الهندية على وجه الخصوص.  

 للطلب المتزايد على الوجهات السياحية القريبة 
ً

وتلبية
من منطقة الشرق األوسط، أطلقنا رحالت إلى تبليسي 

عاصمة جورجيا، وبلغت حصتنا السوقية من هذا الخط 
نسبة %43 في 2018

اليوم لم تعد خدمات "طيران الجزيرة" تقتصر على نقل 
المسافرين من نقطة إلى أخرى ومن وإلى الكويت، بل 

استطاعت أن توسع حركة النقل الجوي ضمن 
شبكتها، ونقل المسافرين عبر مركزها الكويت إلى 
وجهتهم النهائية. وزادت المساهمة من ربط حركة 
النقل الجوي من %3 في 2017 إلى %18 في نهاية 
2018، فيما نما إجمالي عدد الركاب بنسبة قياسية 

بلغت %46.4 على أساس سنوي ليصل إلى نحو 
مليوني مسافر. 

توسيع األسطول واالستثمار في الكفاءة 
التشغيلية 

مت "طيران الجزيرة" طائرتين جديدتين، منهما 
ّ
تسل

إيرباص من طرازA320neo  التي تعد أول طائرة يتم 
تشغيلها في منطقة الشرق األوسط، واألولى ضمن 

طلبية ألربع طائرات إضافية من الطراز نفسه التي 
ستنضم إلى أسطولنا النامي. وبفضل مثل هذه 

الطائرات التي تمكن من تخفيض استهالك الوقود 
ونسبة ضوضاء المحرك، تستطيع "طيران الجزيرة" 

مواصلة التوسع في شبكة الوجهات التي تخدمها 
لتستهدف وجهات جديدة تبعد عن الكويت بما يقارب 

5 إلى 6 ساعات. في 2019، سنبدأ رحالتنا إلى مطار 
A320neo غاتويك لندن من خالل طائرة إيرباص

كما قمنا بتحسين االستفادة من طائراتنا بنسبة 
%29.5 لتصل إلى 13.6 ساعات، مما يدعم زيادة عدد 
رحالت المغادرة بنسبة %39.9 إلى 16194 رحلة مغادرة. 

توسيع نطاق خدماتنا وافتتاح المبنى الجديد 
لركاب طيران الجزيرة

يعتبر المبنى الجديد لركاب طيران الجزيرة T5 الذي تم 
افتتاحه في مطار الكويت الدولي في مايو 2018، 
بمثابة خطوة محورية في نمو عملياتنا وتعزيز تجربة 

عمالئنا. 

ويعد هذا المبنى من بين عدد قليل من مباني الركاب 
التي تملكها وتشغلها شركة طيران خاصة على 

مستوى العالم، وقد تم تصميمه لتسهيل إجراءات 
السفر وتوفير عمالئنا بتجربة سريعة وسلسة بفضل 

أحدث التسهيالت التي تشمل أجهزة التسجيل ذاتي، 
وتصميم عصري يهدف إلى تخفيف تزاحم الركاب، 
وسوق حرة ومحالت ومطاعم متنوعة، ومساحات 

وفرة لمواقف السيارات، واألهم من ذلك كله، مسافة 
 من نقطة مواقف السيارات إلى 

ً
تصل إلى 90 مترا

نقطة الصعود إلى الطائرة. 

توسيع خدماتنا وزيادة اإليرادات من مصادر 
إضافية 

 لنهجنا الذي يّركز على تلبية احتياجات 
ً
استكماال

المسافرين، واصلنا االستثمار في خدمات مبتكرة ال 
توفر خيارات جديدة وتضيف قيمة لتجربة المسافرين 

على متن "طيران الجزيرة" فحسب، بل تخلق مصادر 
إضافية لإليرادات لمجموعتنا. فقد أطلقنا قائمة

Jazeera Café  على متن جميع رحالتنا والتي تقدم 
مجموعة واسعة من المأكوالت والمشروبات 

للمسافرين على الدرجة االقتصادية، وافتتحنا السوق 
الحرة وغيرها من متاجر البيع بالتجزئة في مبنى الركاب 
 ، Jazeera Screensوأطلقنا نظام الترفيه الجوي ،T5

وقمنا بإعادة تخصيص المقاعد لتوفير امكانية حجز 
المقاعد ذات األولوية والمساحة األكبر. فمن خالل هذه 

المبادرات المدّرة للدخل، يمكننا في "طيران الجزيرة" 
الحفاظ على أسعارنا المخفضة ومواصلة تميزنا في 

قطاع السفر. 

الحفاظ على معايير العمليات التشغيلية في 
صناعة الطيران 

بالتوازي مع تركيزنا على توسيع نطاق خدماتنا، 
حافظنا على التزامنا بمعاييرنا العالية من الكفاءة 

التشغيلية ومعايير السالمة وأنظمة التحكم. وفي 
ديسمبر 2018، تم تجديد اعتماد شركة طيران الجزيرة 

من خالل برنامج  لتدقيق السالمة التشغيلية 
IOSA)، وهو اعتراف دولي بأنظمة اإلدارة والرقابة 

التشغيلية للشركة. 

التركيز على مستوى خدمة العمالء 

بفضل توسعة شبكة عملنا وإطالق وجهات جديدة 
وخدمات وتسهيالت مميزة، استطعنا تعزيز نطاق 

منتجاتنا واالستمرار في تقديم منتجات تلبي تطلعات 
 في 

ً
نا تحوال

ّ
العمالء واحتياجاتهم. بناء عليه، حقق

مكانتنا من مجرد شركة طيران وطنية صغيرة إلى 
شركة طيران إقليمية وأكثر من ذلك، األمر الذي خلق 
تجربة سفر سلسة وفعالة في كل مرة يختار عمالئنا 
السفر مع "طيران الجزيرة". باإلضافة إلى ذلك، ارتكزت 

عملياتنا التسويقية على التفاعل بشكل كبير من خالل 
المنصات الرقمية، وزاد بذلك تفاعلنا مع عمالئنا من خالل 

هذه القنوات، واستثمرنا في أدوات إدارة عالقات 

العمالء لخدمتهم بشكل أفضل، وواصلنا إطالق 
العروض طوال العام. وأسفرت جهودنا عن ارتفاع 

معدل عامل الحمولة من %73.9 في 2017 إلى 75.2%
في 2018

االلتزام بمسؤوليتنا االجتماعية 

تفخر "طيران الجزيرة" ببرنامج تطوير الخريجين الذي 
أسسته منذ سنوات حيث تقوم بدعم التطوير 

المهني للشباب في الكويت من خالل التدريب العملي 
في أقسام الشركة. ويمتد هذا البرنامج التدريبي 
على ستة أشهر ويهدف إلى بناء المهارات وإتاحة 

المجال أمام الخريجين الشباب لدخول صناعة الطيران من 
خالل توفير فرص عمل لهم في نهاية البرنامج. 

وتتماشى أهداف البرنامج مع األهداف المرصودة في 
خطة التنمية لرؤية كويت جديدة 2035

كما نقدم دعمنا للمحتاجين، فقد كان عام 2018 هو 
العام الذي تأثرت فيه والية كيراال في الهند بشدة 

بالفيضانات، وأخذنا على عاتقنا مسؤولية دعم 
المشاريع المحلية المتضررة والتي تعد الدخل 

الرئيسي لشريحة كبيرة من سكان هذه المنطقة، 
 
ً
ووفرنا خدمة نقل اإلغاثة بين الكويت وكوتشي دعما

لهذه الجهود. 

اآلفاق المستقبلية 

على الرغم من تحديات قطاع السفر اإلقليمي حيث 
أغلبية شركات الطيران حكومية، تواصل "طيران الجزيرة" 

 
ً
تحقيق أهدافها التشغيلية، واستقطاب أعدادا

إضافية من الركاب، وزيادة معدل الحمولة، وتحسين 
مستوى المبيعات والتسويق، وإدارة التكاليف بشكل 

فعال، وزيادة مصادر اإليرادات على المدى الطويل. 

باإلضافة إلى ما سبق، تواصل "طيران الجزيرة" 
استثماراتها في طائرات جديدة، وتنويع العروض، 

واستقطاب شرائح جديدة من العمالء، واألهم من 
ذلك، ضمان استمرار تسجيل معدل عائد مرضي 

للمساهمين، ودعم مجتمعنا من خالل برامج تعليمية 
واجتماعية ومهنية متكاملة. 

على صعيد العام 2019، نرمي إلى إطالق رحالت 
جديدة إلى لندن وشبه القارة الهندية ووجهات جديدة 

في منطقة الشرق األوسط، وهو ما يتزامن مع 
استالمنا ثالث طائرات من طراز A320neo جديدة لدعم 

هذا التوسع. في غضون ذلك، نلتزم بالحفاظ على 
تميزنا في األداء التشغيلي والخدمات والمنتجات 

التي نقدمها إلى عمالئنا.   

وفي الختام، أود أن أشكر فريق عمل "طيران الجزيرة" 
الذي يواصل التميز في كل جانب من جوانب أعمالنا في 

واحدة من أكثر الصناعات تنافسية في المنطقة 
والعالم، والشكر موصول إلى مجلس اإلدارة على 

دعمهم المستمر لفريق اإلدارة التنفيذية. وبكل 
تأكيد، أتوجه بالشكر لعمالئنا ومساهمينا على 

اختيارهم السفر على متن "طيران الجزيرة". 

مع خالص الشكر، 

روهيت راماشاندران 
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السادة المساهمون الكرام، 

شهدت شركة طيران الجزيرة تطورات محورية خالل 
 الستراتيجيتها القائمة على 

ً
عام 2018 وذلك تنفيذا

توسيع وتنويع ما تقدمه من منتجات وخدمات، حيث 
 جديدة وأطلقت خدمات نوعية من شأنها 

ً
انتهزت فرصا

تمكين مجموعتنا من الحفاظ على أدائها اإليجابي من 
األرباح المستمرة منذ الربع الثالث من 2010.

إنجازات عام 2018: اقتناص الفرص الجديدة لمواصلة 
النمو 

الشك أن أبرز ما شهدته "طيران الجزيرة" في العام 
الماضي كان افتتاح مبناها الخاص للركاب المعروف 

 للجهود التي 
ً
اليوم بمبنى ركاب T5 الذي كان تتويجا

بذلتها منذ وقت طويل، بحيث تتمكن من خالل هذا 
المرفق التشغيلي تعزيز تجربة السفر التي تقدمها 
 عن الخدمات اللوجستية المحدودة 

ً
لعمالئها، بعيدا

في مبنى الركاب الرئيسي في مطار الكويت الدولي. 

لم تمِض فترة طويلة حتى أثمرت نتائج افتتاح هذا 
المبنى الخاص، والذي كان له أثر واضح على تسريع 
 من توفير مواقف 

ً
إجراءات السفر على عمالئنا، بدءا

 إلى تسجيل الوصول عبر بواباتنا 
ً
للسيارات، وصوال

 عن ازدحام المبنى الرئيسي للركاب، 
ً
المخصصة بعيدا

 خالل ذروة موسم الصيف. 
ً

خاصة
 

مت "طيران الجزيرة" أول طائرة 
ّ
باإلضافة إلى هذا، تسل

إيرباص من طرازA320neo  تصل إلى الشرق األوسط، 
واألولى من طلبية تشمل أربع طائرات من الطراز نفسه 

إذ ستقوم هذه الطائرات الجديدة بدعم خطط 
الشركة بمواصلة التوّسع في شبكة الوجهات التي 
تخدمها والتي تبعد عن الكويت بما يقارب 5 إلى 6 
ننا طائرات A320neo من تخفيض 

ّ
ساعات. كما تمك

التكاليف الناتجة عن تشغيل الطائرة وذلك بفضل 
التحديثات في التصميم التي تعزز أداء هذه الطائرة 
ذات الممر الواحد وتزيد نطاق الطيران الذي تخدمه 

حيث تخدم خططنا إلطالق رحالتنا إلى مطار غاتويك 
في لندن خالل عام 2019.  

وعلى صعيد شبكة وجهاتنا، كان من الطبيعي أن 
نعمل على توسيع نطاق الدول والمدن التي نسّير 

إليها رحالتنا وذلك بما يخدم أكبر شرائح من المقيمين 
في الكويت، وأولهما الجالية المصرية والتي خصصنا 

لها ست وجهات إلى بالدها، تليها الجالية الهندية 
التي بدأنا بخدمتها بأول وجهة إلى الهند بنهاية عام 
2017 وأضفنا إليها أربع وجهات جديدة خالل 2018 حيث 

بدأنا بتسيير رحالت إلى كوتشي وأحمد آباد ومومباي 
ونيودلهي. 

حتى العام الماضي، كانت الخطوط بين الهند والكويت 
تفتقر إلى شركات تخدمها، وأدى ذلك إلى استحواذ 

شركات طيران إقليمية منافسة على حصة سوقية 
كبيرة في نقل المسافرين من الكويت إلى وجهتهم 

في الهند عبر المطار الذي تشغل منه هذه الشركات. 
وال شك أن استراتيجيتنا للتوسع من خالل إتاحة رحالت 

مباشرة بين البلدين قد استوفت الطلب الكامن في 
 
ً
السوق. وكان إلطالق هذه الوجهات الجديدة تأثيرا
 على حصتنا السوقية والطلب، وهو ما نطلق 

ً
فوريا

عليه اسم "تأثير طيران الجزيرة". وسيقوم الرئيس 
التنفيذي من خالل كلمته بإلقاء المزيد من الضوء حول 

تأثير هذه الرحالت المباشرة الجديدة التي قمنا 
بإطالقها على الحصص السوقية ومستوى الطلب بين 

الكويت والهند. 

 
ً
بهذه الرحالت الجديدة، انتهزت "طيران الجزيرة" أيضا

الفرصة لزيادة معدل الرحالت إلى وجهات رئيسية في 
منطقة الشرق األوسط لتربط المسافرين من الهند 

بوجهات مواصلة مثل السعودية ودول خليجية أخرى، 
 قطر. 

ً
خاصة

واليوم، لم تعد خدمات "طيران الجزيرة" تقتصر على 
نقل المسافرين من نقطة سفرهم إلى الكويت 

والعكس كذلك، بل استطاعت أن توسع نشاط النقل 
الجوي ضمن شبكتها لتنقل المسافرين من نقطة 

سفرهم إلى وجهتهم النهائية عبر ربطهم بمركزها 
الكويت. وساهم هذا التوسع في زيادة مساهمة 

ربط حركة النقل الجوي من %3 في 2017 إلى 18%
في نهاية 2018

وتم تتويج هذه التوسعات والخدمات بزيادة وخلق 
مصادر إيرادات إضافية جديدة التي زادت بنسبة 

%40.8 عن العام 2017

نتائج إيجابية ومواصلة التشغيل من دون ديون 

أنهت طيران الجزيرة عام 2018 بتسجيلها زيادة قياسية 
في عدد المسافرين، بنمو وقدره %46.4 على أساس 

سنوي، وزيادة كبيرة في استخدام الطائرات بنسبة 
%25.3 لتصل إلى 13:06 ساعات، إضافة إلى زيادة عدد 

رحالت المغادرة بنسبة %39.9 لتبلغ 16,194 رحلة 
مغادرة، وارتفاع عامل الحمولة بنسبة 75.2%

هذا وبلغت قيمة اإليرادات التشغيلية التي سجلتها 
الشركة 82.4 ماليين دينار كويتي، بزيادة نسبتها 

%45.5 من 2017، فيما بلغ صافي أرباحنا 6.7 ماليين 
دينار كويتي وأرباحنا التشغيلية 6.8 ماليين دينار 
كويتي. ويتضمن صافي الربح والربح التشغيلي 

تكاليف بمليون ونصف دينار مسجلة لمرة واحدة بسبب 
األحداث االستثنائية وغير المتكررة التي طرأت، 

وتسجيل 534 ألف دينار عبارة عن خسائر تشغيلية 
تتعلق بالعمليات التشغيلية للمنشآت.  

وبلغ متوسط العائد على الكرسي 40.8 دينار 
كويتي، أقل بنسبة طفيفة عن المستويات التاريخية. 
فمع إطالق وجهات جديدة خالل 2018، قّدمنا للعمالء 

خصومات بهدف جذبهم وتعزيز حصتنا السوقية. وتجدر 
 تأثر بزيادة الطاقة 

ً
اإلشارة إلى أن العائد أيضا

االستيعابية في أسواق الطيران بالمنطقة ودخول 
شركة طيران اقتصادي جديدة في السوق المحلي 

في األشهر التسعة األولى من 2018

 استثنائية 
ً
باإلضافة إلى ذلك، سجلت الشركة أحداثا

غير متكررة أثّرت على النتائج النهائية. فقد شهد مطار 
 للعمليات 

ً
 تاما

ً
الكويت الدولي خالل 2018 إيقافا

التشغيلية مرتين خالل الربع األخير من عام 2018، 
تجاوزت كل واحدة منها 12 ساعة بسبب سوء األحوال 
 بالفيضانات 

ً
الجوية. وتأثر مطار كوتشين الدولي أيضا

الشديدة التي أوقفت إحدى طائراتنا ألكثر من ثالثة 
 إلى حادثتين، األولى 

ً
أيام. وتعرض أسطولنا أيضا

بسبب االرتطام بطيور والثاني عبارة عن حادث 
تشغيلي استدعى إجراء صيانة للطائرة. وبلغت تكلفة 

هذه األحداث غير المتكررة 1.5 مليون دينار كويتي. 

على صعيد آخر، استمرت التحديات االقتصادية خالل 
العام، إذ واصلت أسعار الوقود ارتفاعها منذ أواخر عام 

2017، ترافق ذلك مع ارتفاع الطاقة االستيعابية في 
السوق وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير في تركيا 
والهند حيث تسّير الشركة رحالتها، عالوة على البيئة 
 السيما وأن غالبية شركات 

ً
التشغيلية التنافسية جدا

الطيران حكومية. 

لكن ورغم هذه التحديات، حققنا نتائج إيجابية بفضل 
استثماراتنا في الفرص والخدمات التي ترتكز على 

العميل والتي تهدف إلى زيادة طاقتنا، وتنويع قاعدة 
عمالئنا، واستغالل مصادر جديدة لإليرادات، األمر الذي 
يؤسس لشركة طيران الجزيرة قاعدة تشغيلية يمكن 

استدامتها على المدى الطويل ويحقق الربحية. 

توصيات مجلس اإلدارة 

 
ً
 اإلعالن أن مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع أرباحا

ً
يسرنا أيضا

نقدية بقيمة 7 ماليين دينار، يتم عرضها لموافقة 
المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية. 

نظرتنا  المستقبلية 

تهدف "طيران الجزيرة" في 2019 إلى مواصلة توسيع 
شبكتها واستقطاب شرائح جديدة من العمالء عبر 
إطالق رحالت إلى وجهات جديدة في كل من أوروبا 

والهند وباكستان وبنغالديش والخليج. هذا التوسع 
 باستالم ثالث طائرات جديدة من 

ً
سيكون مدعوما

طراز إيرباص A320neo ضمن إطار خططنا الرامية إلى 
زيادة أسطولنا ليبلغ أكثر من 20 طائرة بحلول عام 

2022

من الناحية المالية، نعمل على التحوط من تقلبات 
أسعار الوقود وذلك لتخفيض التكاليف وتدعيم 

االستقرار في ظل األهداف الموضوعة للفترة المقبلة. 
أما بالنسبة لالقتصاد الكويتي، فمن المتوقع أن يكون 

 في 2019، بالنظر إلى أن وكالة التصنيف 
ً
مستقرا

االئتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" ثبتت التصنيفات 
االئتمانية السيادية للكويت بالعمالت المحلية واألجنبية 

AA/A-1 على المديين البعيد والقصير عند

 من التشغيل 
ً
يسعدني القول إنه وبعد 14 عاما

واالبتكار والمصداقية ونمو أنشطتنا التي نجحت في 
الصمود أمام التحديات االقتصادية اإلقليمية 
والعالمية، نفخر في "طيران الجزيرة" بإنجازاتنا 

والمساعي والجهود الحثيثة التي بذلها كل شخص 
في شركتنا. وأنتهز هذه الفرصة ألشكر مساهمينا 
على ثقتهم المستمرة باستراتيجيتنا ورؤيتنا على 
المدى البعيد، والشكر موصول إلى عمالئنا على 

والئهم واختيارهم للسفر مع "طيران الجزيرة".  

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.  

مروان بودي 

الشك أن افتتاح مبنى الركاب T5 الخاص بطيران 
 للجهود التي بذلتها منذ وقت 

ً
الجزيرة كان تتويجا

طويل، بحيث تتمكن من خالل هذا المرفق التشغيلي 
 عن 

ً
تعزيز تجربة السفر التي تقدمها لعمالئها، بعيدا

الخدمات اللوجستية المحدودة في مبنى الركاب 
الرئيسي في مطار الكويت الدولي. 

السادة المساهمون الكرام، 

نجحت شركة طيران الجزيرة مع نهاية عام 2018
بترسيخ نموذج أعمالها الذي امتد ليشمل وجهات 

سفر جديدة ذات طلب مرتفع، وافتتاح المبنى الجديد 
لركاب طيران الجزيرة، وتحسين المبيعات والخدمات 

التسويقية، وتنفيذ برنامج ترشيد اإلنفاق، واالستثمار 
بقوة في فرص جديدة تضيف المزيد من القيمة 

للعمالء والمساهمين والشركاء. 

توسيع شبكة وجهاتنا وتلبية متطلبات القاعدة 
الكبيرة من العمالء 

 "طيران الجزيرة" في عام 2018 على التوسع في 
ْ

زت
ّ
رك

شبه القارة الهندية، بحيث باتت تغطي وجهات جديدة 
هي: كوتشي وأحمد أباد ومومباي ونيودلهي. 
وكما أشار رئيس مجلس اإلدارة في وقت سابق، 

 في عدد 
ً
تعاني الخطوط بين الهند والكويت نقصا

الرحالت، ما دفع ما يقارب مليون هندي مقيم في 
الكويت إلى االتجاه إلى شركات طيران إقليمية 

منافسة تقّدم رحالت ترانزيت بين الكويت والهند. 

وقد كان لتوسعنا إلى هذه الوجهات تأثير مباشر على 
حصتنا السوقية وعدد الركاب الذين يسافرون مباشرة 

من الكويت إلى الهند. 

تأثير طيران الجزيرة على رحالت الطيران بين الكويت 
 في عام 2018

ً
والهند كان واضحا

أظهرت احصائيات السفر لعام 2018 زيادة ملحوظة في 
عدد المسافرين بين الكويت وأحمد أباد بلغت نسبة 
%33، واستحوذت طيران الجزيرة على حصة سوقية 

بلغت %42 على هذا الخط. كما ارتفع عدد المسافرين 
بين الكويت وحيدر أباد وكوتشي ومومباي بنسبة 

%343 و%23 و%15 على التوالي، في حين استحوذت 
"طيران الجزيرة" على حصص سوقية مهمة على هذه 
الخطوط بلغت %87 و%27 و%13 على التوالي، وذلك 

منذ تشغيل هذه الخطوط في عام 2018 إلى نهايته.* 

وخالل العام المنصرم، لم تبادر شركات الطيران األخرى 
بتعزيز قدرتها في خدمة هذه الوجهات، مما يشير 

بوضوح إلى أن إطالق "طيران الجزيرة" لرحالتها وزيادة 
الطاقة االستيعابية للمقاعد، قد أعاد توجيه 

المسافرين الذين كانوا يختارون في السابق رحالت 
الترانزيت، للسفر على خطوطنا المباشرة بين الكويت 

 للعام، بدأنا بتشغيل رحالتنا إلى 
ً
والهند. وختاما

نيودلهي في األسبوعين األخيرين من شهر ديسمبر. 

مع توسيع قاعدة عمالئنا، انتهزت "طيران الجزيرة" 
الفرصة لخدمة نقل الركاب من الهند إلى وجهات مثل 

المملكة العربية السعودية ودول الخليج األخرى، ال 
سيما قطر، وذلك عبر الكويت. فقمنا بزيادة عدد 

رحالتنا اليومية إلى كل من جدة وقطر خالل العام، 
وحرصنا على تقديم رحالت بمواقيت مناسبة لركاب 

الترانزيت. 

وكان إطالق رحالتنا إلى المدينة المنورة في المملكة 
العربية السعودية خالل موسم السياحة الدينية، 

 كذلك للمسافرين الترانزيت القادمين من شبه 
ً
داعما

القارة الهندية على وجه الخصوص.  

 للطلب المتزايد على الوجهات السياحية القريبة 
ً

وتلبية
من منطقة الشرق األوسط، أطلقنا رحالت إلى تبليسي 

عاصمة جورجيا، وبلغت حصتنا السوقية من هذا الخط 
نسبة %43 في 2018

اليوم لم تعد خدمات "طيران الجزيرة" تقتصر على نقل 
المسافرين من نقطة إلى أخرى ومن وإلى الكويت، بل 

استطاعت أن توسع حركة النقل الجوي ضمن 
شبكتها، ونقل المسافرين عبر مركزها الكويت إلى 
وجهتهم النهائية. وزادت المساهمة من ربط حركة 
النقل الجوي من %3 في 2017 إلى %18 في نهاية 
2018، فيما نما إجمالي عدد الركاب بنسبة قياسية 

بلغت %46.4 على أساس سنوي ليصل إلى نحو 
مليوني مسافر. 

توسيع األسطول واالستثمار في الكفاءة 
التشغيلية 

مت "طيران الجزيرة" طائرتين جديدتين، منهما 
ّ
تسل

إيرباص من طرازA320neo  التي تعد أول طائرة يتم 
تشغيلها في منطقة الشرق األوسط، واألولى ضمن 

طلبية ألربع طائرات إضافية من الطراز نفسه التي 
ستنضم إلى أسطولنا النامي. وبفضل مثل هذه 

الطائرات التي تمكن من تخفيض استهالك الوقود 
ونسبة ضوضاء المحرك، تستطيع "طيران الجزيرة" 

مواصلة التوسع في شبكة الوجهات التي تخدمها 
لتستهدف وجهات جديدة تبعد عن الكويت بما يقارب 

5 إلى 6 ساعات. في 2019، سنبدأ رحالتنا إلى مطار 
A320neo غاتويك لندن من خالل طائرة إيرباص

كما قمنا بتحسين االستفادة من طائراتنا بنسبة 
%29.5 لتصل إلى 13.6 ساعات، مما يدعم زيادة عدد 
رحالت المغادرة بنسبة %39.9 إلى 16194 رحلة مغادرة. 

توسيع نطاق خدماتنا وافتتاح المبنى الجديد 
لركاب طيران الجزيرة

يعتبر المبنى الجديد لركاب طيران الجزيرة T5 الذي تم 
افتتاحه في مطار الكويت الدولي في مايو 2018، 
بمثابة خطوة محورية في نمو عملياتنا وتعزيز تجربة 

عمالئنا. 

ويعد هذا المبنى من بين عدد قليل من مباني الركاب 
التي تملكها وتشغلها شركة طيران خاصة على 

مستوى العالم، وقد تم تصميمه لتسهيل إجراءات 
السفر وتوفير عمالئنا بتجربة سريعة وسلسة بفضل 

أحدث التسهيالت التي تشمل أجهزة التسجيل ذاتي، 
وتصميم عصري يهدف إلى تخفيف تزاحم الركاب، 
وسوق حرة ومحالت ومطاعم متنوعة، ومساحات 

وفرة لمواقف السيارات، واألهم من ذلك كله، مسافة 
 من نقطة مواقف السيارات إلى 

ً
تصل إلى 90 مترا

نقطة الصعود إلى الطائرة. 

توسيع خدماتنا وزيادة اإليرادات من مصادر 
إضافية 

 لنهجنا الذي يّركز على تلبية احتياجات 
ً
استكماال

المسافرين، واصلنا االستثمار في خدمات مبتكرة ال 
توفر خيارات جديدة وتضيف قيمة لتجربة المسافرين 

على متن "طيران الجزيرة" فحسب، بل تخلق مصادر 
إضافية لإليرادات لمجموعتنا. فقد أطلقنا قائمة

Jazeera Café  على متن جميع رحالتنا والتي تقدم 
مجموعة واسعة من المأكوالت والمشروبات 

للمسافرين على الدرجة االقتصادية، وافتتحنا السوق 
الحرة وغيرها من متاجر البيع بالتجزئة في مبنى الركاب 
 ، Jazeera Screensوأطلقنا نظام الترفيه الجوي ،T5

وقمنا بإعادة تخصيص المقاعد لتوفير امكانية حجز 
المقاعد ذات األولوية والمساحة األكبر. فمن خالل هذه 

المبادرات المدّرة للدخل، يمكننا في "طيران الجزيرة" 
الحفاظ على أسعارنا المخفضة ومواصلة تميزنا في 

قطاع السفر. 

الحفاظ على معايير العمليات التشغيلية في 
صناعة الطيران 

بالتوازي مع تركيزنا على توسيع نطاق خدماتنا، 
حافظنا على التزامنا بمعاييرنا العالية من الكفاءة 

التشغيلية ومعايير السالمة وأنظمة التحكم. وفي 
ديسمبر 2018، تم تجديد اعتماد شركة طيران الجزيرة 

من خالل برنامج  لتدقيق السالمة التشغيلية 
IOSA)، وهو اعتراف دولي بأنظمة اإلدارة والرقابة 

التشغيلية للشركة. 

التركيز على مستوى خدمة العمالء 

بفضل توسعة شبكة عملنا وإطالق وجهات جديدة 
وخدمات وتسهيالت مميزة، استطعنا تعزيز نطاق 

منتجاتنا واالستمرار في تقديم منتجات تلبي تطلعات 
 في 

ً
نا تحوال

ّ
العمالء واحتياجاتهم. بناء عليه، حقق

مكانتنا من مجرد شركة طيران وطنية صغيرة إلى 
شركة طيران إقليمية وأكثر من ذلك، األمر الذي خلق 
تجربة سفر سلسة وفعالة في كل مرة يختار عمالئنا 
السفر مع "طيران الجزيرة". باإلضافة إلى ذلك، ارتكزت 

عملياتنا التسويقية على التفاعل بشكل كبير من خالل 
المنصات الرقمية، وزاد بذلك تفاعلنا مع عمالئنا من خالل 

هذه القنوات، واستثمرنا في أدوات إدارة عالقات 

العمالء لخدمتهم بشكل أفضل، وواصلنا إطالق 
العروض طوال العام. وأسفرت جهودنا عن ارتفاع 

معدل عامل الحمولة من %73.9 في 2017 إلى 75.2%
في 2018

االلتزام بمسؤوليتنا االجتماعية 

تفخر "طيران الجزيرة" ببرنامج تطوير الخريجين الذي 
أسسته منذ سنوات حيث تقوم بدعم التطوير 

المهني للشباب في الكويت من خالل التدريب العملي 
في أقسام الشركة. ويمتد هذا البرنامج التدريبي 
على ستة أشهر ويهدف إلى بناء المهارات وإتاحة 

المجال أمام الخريجين الشباب لدخول صناعة الطيران من 
خالل توفير فرص عمل لهم في نهاية البرنامج. 

وتتماشى أهداف البرنامج مع األهداف المرصودة في 
خطة التنمية لرؤية كويت جديدة 2035

كما نقدم دعمنا للمحتاجين، فقد كان عام 2018 هو 
العام الذي تأثرت فيه والية كيراال في الهند بشدة 

بالفيضانات، وأخذنا على عاتقنا مسؤولية دعم 
المشاريع المحلية المتضررة والتي تعد الدخل 

الرئيسي لشريحة كبيرة من سكان هذه المنطقة، 
 
ً
ووفرنا خدمة نقل اإلغاثة بين الكويت وكوتشي دعما

لهذه الجهود. 

اآلفاق المستقبلية 

على الرغم من تحديات قطاع السفر اإلقليمي حيث 
أغلبية شركات الطيران حكومية، تواصل "طيران الجزيرة" 

 
ً
تحقيق أهدافها التشغيلية، واستقطاب أعدادا

إضافية من الركاب، وزيادة معدل الحمولة، وتحسين 
مستوى المبيعات والتسويق، وإدارة التكاليف بشكل 

فعال، وزيادة مصادر اإليرادات على المدى الطويل. 

باإلضافة إلى ما سبق، تواصل "طيران الجزيرة" 
استثماراتها في طائرات جديدة، وتنويع العروض، 

واستقطاب شرائح جديدة من العمالء، واألهم من 
ذلك، ضمان استمرار تسجيل معدل عائد مرضي 

للمساهمين، ودعم مجتمعنا من خالل برامج تعليمية 
واجتماعية ومهنية متكاملة. 

على صعيد العام 2019، نرمي إلى إطالق رحالت 
جديدة إلى لندن وشبه القارة الهندية ووجهات جديدة 

في منطقة الشرق األوسط، وهو ما يتزامن مع 
استالمنا ثالث طائرات من طراز A320neo جديدة لدعم 

هذا التوسع. في غضون ذلك، نلتزم بالحفاظ على 
تميزنا في األداء التشغيلي والخدمات والمنتجات 

التي نقدمها إلى عمالئنا.   

وفي الختام، أود أن أشكر فريق عمل "طيران الجزيرة" 
الذي يواصل التميز في كل جانب من جوانب أعمالنا في 

واحدة من أكثر الصناعات تنافسية في المنطقة 
والعالم، والشكر موصول إلى مجلس اإلدارة على 

دعمهم المستمر لفريق اإلدارة التنفيذية. وبكل 
تأكيد، أتوجه بالشكر لعمالئنا ومساهمينا على 

اختيارهم السفر على متن "طيران الجزيرة". 

مع خالص الشكر، 

روهيت راماشاندران 



السادة المساهمون الكرام، 

شهدت شركة طيران الجزيرة تطورات محورية خالل 
 الستراتيجيتها القائمة على 

ً
عام 2018 وذلك تنفيذا

توسيع وتنويع ما تقدمه من منتجات وخدمات، حيث 
 جديدة وأطلقت خدمات نوعية من شأنها 

ً
انتهزت فرصا

تمكين مجموعتنا من الحفاظ على أدائها اإليجابي من 
األرباح المستمرة منذ الربع الثالث من 2010

إنجازات عام 2018: اقتناص الفرص الجديدة لمواصلة 
النمو 

الشك أن أبرز ما شهدته "طيران الجزيرة" في العام 
الماضي كان افتتاح مبناها الخاص للركاب المعروف 

 للجهود التي 
ً
اليوم بمبنى ركاب T5 الذي كان تتويجا

بذلتها منذ وقت طويل، بحيث تتمكن من خالل هذا 
المرفق التشغيلي تعزيز تجربة السفر التي تقدمها 
 عن الخدمات اللوجستية المحدودة 

ً
لعمالئها، بعيدا

في مبنى الركاب الرئيسي في مطار الكويت الدولي. 

لم تمِض فترة طويلة حتى أثمرت نتائج افتتاح هذا 
المبنى الخاص، والذي كان له أثر واضح على تسريع 
 من توفير مواقف 

ً
إجراءات السفر على عمالئنا، بدءا

 إلى تسجيل الوصول عبر بواباتنا 
ً
للسيارات، وصوال

 عن ازدحام المبنى الرئيسي للركاب، 
ً
المخصصة بعيدا

 خالل ذروة موسم الصيف. 
ً

خاصة

مت "طيران الجزيرة" أول طائرة 
ّ
باإلضافة إلى هذا، تسل

إيرباص من طرازA320neo  تصل إلى الشرق األوسط، 
واألولى من طلبية تشمل أربع طائرات من الطراز نفسه 

إذ ستقوم هذه الطائرات الجديدة بدعم خطط 
الشركة بمواصلة التوّسع في شبكة الوجهات التي 

تخدمها والتي تبعد عن الكويت بما يقارب 5 إلى 6
ننا طائرات A320neo من تخفيض 

ّ
ساعات. كما تمك

التكاليف الناتجة عن تشغيل الطائرة وذلك بفضل 
التحديثات في التصميم التي تعزز أداء هذه الطائرة 
ذات الممر الواحد وتزيد نطاق الطيران الذي تخدمه 

حيث تخدم خططنا إلطالق رحالتنا إلى مطار غاتويك 
في لندن خالل عام 2019

وعلى صعيد شبكة وجهاتنا، كان من الطبيعي أن 
نعمل على توسيع نطاق الدول والمدن التي نسّير 

إليها رحالتنا وذلك بما يخدم أكبر شرائح من المقيمين 
في الكويت، وأولهما الجالية المصرية والتي خصصنا 

لها ست وجهات إلى بالدها، تليها الجالية الهندية 
التي بدأنا بخدمتها بأول وجهة إلى الهند بنهاية عام 
2017 وأضفنا إليها أربع وجهات جديدة خالل 2018 حيث 

بدأنا بتسيير رحالت إلى كوتشي وأحمد آباد ومومباي 
ونيودلهي. 

حتى العام الماضي، كانت الخطوط بين الهند والكويت 
تفتقر إلى شركات تخدمها، وأدى ذلك إلى استحواذ 

شركات طيران إقليمية منافسة على حصة سوقية 
كبيرة في نقل المسافرين من الكويت إلى وجهتهم 

في الهند عبر المطار الذي تشغل منه هذه الشركات. 
وال شك أن استراتيجيتنا للتوسع من خالل إتاحة رحالت 

مباشرة بين البلدين قد استوفت الطلب الكامن في 
 
ً
السوق. وكان إلطالق هذه الوجهات الجديدة تأثيرا
 على حصتنا السوقية والطلب، وهو ما نطلق 

ً
فوريا

عليه اسم "تأثير طيران الجزيرة". وسيقوم الرئيس 
التنفيذي من خالل كلمته بإلقاء المزيد من الضوء حول 

تأثير هذه الرحالت المباشرة الجديدة التي قمنا 
بإطالقها على الحصص السوقية ومستوى الطلب بين 

الكويت والهند. 

 
ً
بهذه الرحالت الجديدة، انتهزت "طيران الجزيرة" أيضا

الفرصة لزيادة معدل الرحالت إلى وجهات رئيسية في 
منطقة الشرق األوسط لتربط المسافرين من الهند 

بوجهات مواصلة مثل السعودية ودول خليجية أخرى، 
 قطر. 

ً
خاصة

واليوم، لم تعد خدمات "طيران الجزيرة" تقتصر على 
نقل المسافرين من نقطة سفرهم إلى الكويت 

والعكس كذلك، بل استطاعت أن توسع نشاط النقل 
الجوي ضمن شبكتها لتنقل المسافرين من نقطة 

سفرهم إلى وجهتهم النهائية عبر ربطهم بمركزها 
الكويت. وساهم هذا التوسع في زيادة مساهمة 

ربط حركة النقل الجوي من %3 في 2017 إلى 18% 
في نهاية 2018.  

وتم تتويج هذه التوسعات والخدمات بزيادة وخلق 
مصادر إيرادات إضافية جديدة التي زادت بنسبة 

%40.8 عن العام 2017. 

نتائج إيجابية ومواصلة التشغيل من دون ديون 

أنهت طيران الجزيرة عام 2018 بتسجيلها زيادة قياسية 
في عدد المسافرين، بنمو وقدره %46.4 على أساس 

سنوي، وزيادة كبيرة في استخدام الطائرات بنسبة 
%25.3 لتصل إلى 13:06 ساعات، إضافة إلى زيادة عدد 

رحالت المغادرة بنسبة %39.9 لتبلغ 16,194 رحلة 
مغادرة، وارتفاع عامل الحمولة بنسبة 75.2%. 

هذا وبلغت قيمة اإليرادات التشغيلية التي سجلتها 
الشركة 82.4 ماليين دينار كويتي، بزيادة نسبتها 

%45.5 من 2017، فيما بلغ صافي أرباحنا 6.7 ماليين 
دينار كويتي وأرباحنا التشغيلية 6.8 ماليين دينار 
كويتي. ويتضمن صافي الربح والربح التشغيلي 

تكاليف بمليون ونصف دينار مسجلة لمرة واحدة بسبب 
األحداث االستثنائية وغير المتكررة التي طرأت، 

وتسجيل 534 ألف دينار عبارة عن خسائر تشغيلية 
تتعلق بالعمليات التشغيلية للمنشآت.  

وبلغ متوسط العائد على الكرسي 40.8 دينار 
كويتي، أقل بنسبة طفيفة عن المستويات التاريخية. 
فمع إطالق وجهات جديدة خالل 2018، قّدمنا للعمالء 

خصومات بهدف جذبهم وتعزيز حصتنا السوقية. وتجدر 
 تأثر بزيادة الطاقة 

ً
اإلشارة إلى أن العائد أيضا

االستيعابية في أسواق الطيران بالمنطقة ودخول 
شركة طيران اقتصادي جديدة في السوق المحلي 

في األشهر التسعة األولى من 2018. 

 استثنائية 
ً
باإلضافة إلى ذلك، سجلت الشركة أحداثا

غير متكررة أثّرت على النتائج النهائية. فقد شهد مطار 
 للعمليات 

ً
 تاما

ً
الكويت الدولي خالل 2018 إيقافا

التشغيلية مرتين خالل الربع األخير من عام 2018، 
تجاوزت كل واحدة منها 12 ساعة بسبب سوء األحوال 
 بالفيضانات 

ً
الجوية. وتأثر مطار كوتشين الدولي أيضا

الشديدة التي أوقفت إحدى طائراتنا ألكثر من ثالثة 
 إلى حادثتين، األولى 

ً
أيام. وتعرض أسطولنا أيضا

بسبب االرتطام بطيور والثاني عبارة عن حادث 
تشغيلي استدعى إجراء صيانة للطائرة. وبلغت تكلفة 

هذه األحداث غير المتكررة 1.5 مليون دينار كويتي. 

على صعيد آخر، استمرت التحديات االقتصادية خالل 
العام، إذ واصلت أسعار الوقود ارتفاعها منذ أواخر عام 

2017، ترافق ذلك مع ارتفاع الطاقة االستيعابية في 
السوق وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير في تركيا 
والهند حيث تسّير الشركة رحالتها، عالوة على البيئة 
 السيما وأن غالبية شركات 

ً
التشغيلية التنافسية جدا

الطيران حكومية. 
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لكن ورغم هذه التحديات، حققنا نتائج إيجابية بفضل 
استثماراتنا في الفرص والخدمات التي ترتكز على 

العميل والتي تهدف إلى زيادة طاقتنا، وتنويع قاعدة 
عمالئنا، واستغالل مصادر جديدة لإليرادات، األمر الذي 
يؤسس لشركة طيران الجزيرة قاعدة تشغيلية يمكن 

استدامتها على المدى الطويل ويحقق الربحية. 

توصيات مجلس اإلدارة 

 
ً
 اإلعالن أن مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع أرباحا

ً
يسرنا أيضا

نقدية بقيمة 7 ماليين دينار، يتم عرضها لموافقة 
المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية. 

نظرتنا  المستقبلية 

تهدف "طيران الجزيرة" في 2019 إلى مواصلة توسيع 
شبكتها واستقطاب شرائح جديدة من العمالء عبر 
إطالق رحالت إلى وجهات جديدة في كل من أوروبا 

والهند وباكستان وبنغالديش والخليج. هذا التوسع 
 باستالم ثالث طائرات جديدة من 

ً
سيكون مدعوما

طراز إيرباص A320neo ضمن إطار خططنا الرامية إلى 
زيادة أسطولنا ليبلغ أكثر من 20 طائرة بحلول عام 

2022

من الناحية المالية، نعمل على التحوط من تقلبات 
أسعار الوقود وذلك لتخفيض التكاليف وتدعيم 

االستقرار في ظل األهداف الموضوعة للفترة المقبلة. 
أما بالنسبة لالقتصاد الكويتي، فمن المتوقع أن يكون 

 في 2019، بالنظر إلى أن وكالة التصنيف 
ً
مستقرا

االئتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" ثبتت التصنيفات 
االئتمانية السيادية للكويت بالعمالت المحلية واألجنبية 

AA/A-1 على المديين البعيد والقصير عند

 من التشغيل 
ً
يسعدني القول إنه وبعد 14 عاما

واالبتكار والمصداقية ونمو أنشطتنا التي نجحت في 
الصمود أمام التحديات االقتصادية اإلقليمية 
والعالمية، نفخر في "طيران الجزيرة" بإنجازاتنا 

والمساعي والجهود الحثيثة التي بذلها كل شخص 
في شركتنا. وأنتهز هذه الفرصة ألشكر مساهمينا 
على ثقتهم المستمرة باستراتيجيتنا ورؤيتنا على 
المدى البعيد، والشكر موصول إلى عمالئنا على 

والئهم واختيارهم للسفر مع "طيران الجزيرة".  

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.  

مروان بودي 

تعليƠƠق الصƠƠورة: مبنƠƠى ركاب طيƠƠران الجزيرة T5 فƠƠي مطار الكويت الدولي 
خالل افتتاحه في شƠƠهر مايو 2018. 

82.4مليون دك
اإليرادات التشغيلية

+45.4% من 2017 

6.7مليون دك
صافي الربح

6.8مليون دك
األرباح التشغيلية

40.8 دك
متوسط العائد 
على الكرسي

السادة المساهمون الكرام، 

نجحت شركة طيران الجزيرة مع نهاية عام 2018
بترسيخ نموذج أعمالها الذي امتد ليشمل وجهات 

سفر جديدة ذات طلب مرتفع، وافتتاح المبنى الجديد 
لركاب طيران الجزيرة، وتحسين المبيعات والخدمات 

التسويقية، وتنفيذ برنامج ترشيد اإلنفاق، واالستثمار 
بقوة في فرص جديدة تضيف المزيد من القيمة 

للعمالء والمساهمين والشركاء. 

توسيع شبكة وجهاتنا وتلبية متطلبات القاعدة 
الكبيرة من العمالء 

 "طيران الجزيرة" في عام 2018 على التوسع في 
ْ

زت
ّ
رك

شبه القارة الهندية، بحيث باتت تغطي وجهات جديدة 
هي: كوتشي وأحمد أباد ومومباي ونيودلهي. 
وكما أشار رئيس مجلس اإلدارة في وقت سابق، 

 في عدد 
ً
تعاني الخطوط بين الهند والكويت نقصا

الرحالت، ما دفع ما يقارب مليون هندي مقيم في 
الكويت إلى االتجاه إلى شركات طيران إقليمية 

منافسة تقّدم رحالت ترانزيت بين الكويت والهند. 

وقد كان لتوسعنا إلى هذه الوجهات تأثير مباشر على 
حصتنا السوقية وعدد الركاب الذين يسافرون مباشرة 

من الكويت إلى الهند. 

تأثير طيران الجزيرة على رحالت الطيران بين الكويت 
 في عام 2018

ً
والهند كان واضحا

أظهرت احصائيات السفر لعام 2018 زيادة ملحوظة في 
عدد المسافرين بين الكويت وأحمد أباد بلغت نسبة 
%33، واستحوذت طيران الجزيرة على حصة سوقية 

بلغت %42 على هذا الخط. كما ارتفع عدد المسافرين 
بين الكويت وحيدر أباد وكوتشي ومومباي بنسبة 

%343 و%23 و%15 على التوالي، في حين استحوذت 
"طيران الجزيرة" على حصص سوقية مهمة على هذه 
الخطوط بلغت %87 و%27 و%13 على التوالي، وذلك 

منذ تشغيل هذه الخطوط في عام 2018 إلى نهايته.* 

وخالل العام المنصرم، لم تبادر شركات الطيران األخرى 
بتعزيز قدرتها في خدمة هذه الوجهات، مما يشير 

بوضوح إلى أن إطالق "طيران الجزيرة" لرحالتها وزيادة 
الطاقة االستيعابية للمقاعد، قد أعاد توجيه 

المسافرين الذين كانوا يختارون في السابق رحالت 
الترانزيت، للسفر على خطوطنا المباشرة بين الكويت 

 للعام، بدأنا بتشغيل رحالتنا إلى 
ً
والهند. وختاما

نيودلهي في األسبوعين األخيرين من شهر ديسمبر. 

مع توسيع قاعدة عمالئنا، انتهزت "طيران الجزيرة" 
الفرصة لخدمة نقل الركاب من الهند إلى وجهات مثل 

المملكة العربية السعودية ودول الخليج األخرى، ال 
سيما قطر، وذلك عبر الكويت. فقمنا بزيادة عدد 

رحالتنا اليومية إلى كل من جدة وقطر خالل العام، 
وحرصنا على تقديم رحالت بمواقيت مناسبة لركاب 

الترانزيت. 

وكان إطالق رحالتنا إلى المدينة المنورة في المملكة 
العربية السعودية خالل موسم السياحة الدينية، 

 كذلك للمسافرين الترانزيت القادمين من شبه 
ً
داعما

القارة الهندية على وجه الخصوص.  

 للطلب المتزايد على الوجهات السياحية القريبة 
ً

وتلبية
من منطقة الشرق األوسط، أطلقنا رحالت إلى تبليسي 

عاصمة جورجيا، وبلغت حصتنا السوقية من هذا الخط 
نسبة %43 في 2018

اليوم لم تعد خدمات "طيران الجزيرة" تقتصر على نقل 
المسافرين من نقطة إلى أخرى ومن وإلى الكويت، بل 

استطاعت أن توسع حركة النقل الجوي ضمن 
شبكتها، ونقل المسافرين عبر مركزها الكويت إلى 
وجهتهم النهائية. وزادت المساهمة من ربط حركة 
النقل الجوي من %3 في 2017 إلى %18 في نهاية 
2018، فيما نما إجمالي عدد الركاب بنسبة قياسية 

بلغت %46.4 على أساس سنوي ليصل إلى نحو 
مليوني مسافر. 

توسيع األسطول واالستثمار في الكفاءة 
التشغيلية 

مت "طيران الجزيرة" طائرتين جديدتين، منهما 
ّ
تسل

إيرباص من طرازA320neo  التي تعد أول طائرة يتم 
تشغيلها في منطقة الشرق األوسط، واألولى ضمن 

طلبية ألربع طائرات إضافية من الطراز نفسه التي 
ستنضم إلى أسطولنا النامي. وبفضل مثل هذه 

الطائرات التي تمكن من تخفيض استهالك الوقود 
ونسبة ضوضاء المحرك، تستطيع "طيران الجزيرة" 

مواصلة التوسع في شبكة الوجهات التي تخدمها 
لتستهدف وجهات جديدة تبعد عن الكويت بما يقارب 

5 إلى 6 ساعات. في 2019، سنبدأ رحالتنا إلى مطار 
A320neo غاتويك لندن من خالل طائرة إيرباص

كما قمنا بتحسين االستفادة من طائراتنا بنسبة 
%29.5 لتصل إلى 13.6 ساعات، مما يدعم زيادة عدد 
رحالت المغادرة بنسبة %39.9 إلى 16194 رحلة مغادرة. 

توسيع نطاق خدماتنا وافتتاح المبنى الجديد 
لركاب طيران الجزيرة

يعتبر المبنى الجديد لركاب طيران الجزيرة T5 الذي تم 
افتتاحه في مطار الكويت الدولي في مايو 2018، 
بمثابة خطوة محورية في نمو عملياتنا وتعزيز تجربة 

عمالئنا. 

ويعد هذا المبنى من بين عدد قليل من مباني الركاب 
التي تملكها وتشغلها شركة طيران خاصة على 

مستوى العالم، وقد تم تصميمه لتسهيل إجراءات 
السفر وتوفير عمالئنا بتجربة سريعة وسلسة بفضل 

أحدث التسهيالت التي تشمل أجهزة التسجيل ذاتي، 
وتصميم عصري يهدف إلى تخفيف تزاحم الركاب، 
وسوق حرة ومحالت ومطاعم متنوعة، ومساحات 

وفرة لمواقف السيارات، واألهم من ذلك كله، مسافة 
 من نقطة مواقف السيارات إلى 

ً
تصل إلى 90 مترا

نقطة الصعود إلى الطائرة. 

توسيع خدماتنا وزيادة اإليرادات من مصادر 
إضافية 

 لنهجنا الذي يّركز على تلبية احتياجات 
ً
استكماال

المسافرين، واصلنا االستثمار في خدمات مبتكرة ال 
توفر خيارات جديدة وتضيف قيمة لتجربة المسافرين 

على متن "طيران الجزيرة" فحسب، بل تخلق مصادر 
إضافية لإليرادات لمجموعتنا. فقد أطلقنا قائمة

Jazeera Café  على متن جميع رحالتنا والتي تقدم 
مجموعة واسعة من المأكوالت والمشروبات 

للمسافرين على الدرجة االقتصادية، وافتتحنا السوق 
الحرة وغيرها من متاجر البيع بالتجزئة في مبنى الركاب 
 ، Jazeera Screensوأطلقنا نظام الترفيه الجوي ،T5

وقمنا بإعادة تخصيص المقاعد لتوفير امكانية حجز 
المقاعد ذات األولوية والمساحة األكبر. فمن خالل هذه 

المبادرات المدّرة للدخل، يمكننا في "طيران الجزيرة" 
الحفاظ على أسعارنا المخفضة ومواصلة تميزنا في 

قطاع السفر. 

الحفاظ على معايير العمليات التشغيلية في 
صناعة الطيران 

بالتوازي مع تركيزنا على توسيع نطاق خدماتنا، 
حافظنا على التزامنا بمعاييرنا العالية من الكفاءة 

التشغيلية ومعايير السالمة وأنظمة التحكم. وفي 
ديسمبر 2018، تم تجديد اعتماد شركة طيران الجزيرة 

من خالل برنامج  لتدقيق السالمة التشغيلية 
IOSA)، وهو اعتراف دولي بأنظمة اإلدارة والرقابة 

التشغيلية للشركة. 

التركيز على مستوى خدمة العمالء 

بفضل توسعة شبكة عملنا وإطالق وجهات جديدة 
وخدمات وتسهيالت مميزة، استطعنا تعزيز نطاق 

منتجاتنا واالستمرار في تقديم منتجات تلبي تطلعات 
 في 

ً
نا تحوال

ّ
العمالء واحتياجاتهم. بناء عليه، حقق

مكانتنا من مجرد شركة طيران وطنية صغيرة إلى 
شركة طيران إقليمية وأكثر من ذلك، األمر الذي خلق 
تجربة سفر سلسة وفعالة في كل مرة يختار عمالئنا 
السفر مع "طيران الجزيرة". باإلضافة إلى ذلك، ارتكزت 

عملياتنا التسويقية على التفاعل بشكل كبير من خالل 
المنصات الرقمية، وزاد بذلك تفاعلنا مع عمالئنا من خالل 

هذه القنوات، واستثمرنا في أدوات إدارة عالقات 

العمالء لخدمتهم بشكل أفضل، وواصلنا إطالق 
العروض طوال العام. وأسفرت جهودنا عن ارتفاع 

معدل عامل الحمولة من %73.9 في 2017 إلى 75.2%
في 2018

االلتزام بمسؤوليتنا االجتماعية 

تفخر "طيران الجزيرة" ببرنامج تطوير الخريجين الذي 
أسسته منذ سنوات حيث تقوم بدعم التطوير 

المهني للشباب في الكويت من خالل التدريب العملي 
في أقسام الشركة. ويمتد هذا البرنامج التدريبي 
على ستة أشهر ويهدف إلى بناء المهارات وإتاحة 

المجال أمام الخريجين الشباب لدخول صناعة الطيران من 
خالل توفير فرص عمل لهم في نهاية البرنامج. 

وتتماشى أهداف البرنامج مع األهداف المرصودة في 
خطة التنمية لرؤية كويت جديدة 2035

كما نقدم دعمنا للمحتاجين، فقد كان عام 2018 هو 
العام الذي تأثرت فيه والية كيراال في الهند بشدة 

بالفيضانات، وأخذنا على عاتقنا مسؤولية دعم 
المشاريع المحلية المتضررة والتي تعد الدخل 

الرئيسي لشريحة كبيرة من سكان هذه المنطقة، 
 
ً
ووفرنا خدمة نقل اإلغاثة بين الكويت وكوتشي دعما

لهذه الجهود. 

اآلفاق المستقبلية 

على الرغم من تحديات قطاع السفر اإلقليمي حيث 
أغلبية شركات الطيران حكومية، تواصل "طيران الجزيرة" 

 
ً
تحقيق أهدافها التشغيلية، واستقطاب أعدادا

إضافية من الركاب، وزيادة معدل الحمولة، وتحسين 
مستوى المبيعات والتسويق، وإدارة التكاليف بشكل 

فعال، وزيادة مصادر اإليرادات على المدى الطويل. 

باإلضافة إلى ما سبق، تواصل "طيران الجزيرة" 
استثماراتها في طائرات جديدة، وتنويع العروض، 

واستقطاب شرائح جديدة من العمالء، واألهم من 
ذلك، ضمان استمرار تسجيل معدل عائد مرضي 

للمساهمين، ودعم مجتمعنا من خالل برامج تعليمية 
واجتماعية ومهنية متكاملة. 

على صعيد العام 2019، نرمي إلى إطالق رحالت 
جديدة إلى لندن وشبه القارة الهندية ووجهات جديدة 

في منطقة الشرق األوسط، وهو ما يتزامن مع 
استالمنا ثالث طائرات من طراز A320neo جديدة لدعم 

هذا التوسع. في غضون ذلك، نلتزم بالحفاظ على 
تميزنا في األداء التشغيلي والخدمات والمنتجات 

التي نقدمها إلى عمالئنا.   

وفي الختام، أود أن أشكر فريق عمل "طيران الجزيرة" 
الذي يواصل التميز في كل جانب من جوانب أعمالنا في 

واحدة من أكثر الصناعات تنافسية في المنطقة 
والعالم، والشكر موصول إلى مجلس اإلدارة على 

دعمهم المستمر لفريق اإلدارة التنفيذية. وبكل 
تأكيد، أتوجه بالشكر لعمالئنا ومساهمينا على 

اختيارهم السفر على متن "طيران الجزيرة". 

مع خالص الشكر، 

روهيت راماشاندران 
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السادة المساهمون الكرام، 

شهدت شركة طيران الجزيرة تطورات محورية خالل 
 الستراتيجيتها القائمة على 

ً
عام 2018 وذلك تنفيذا

توسيع وتنويع ما تقدمه من منتجات وخدمات، حيث 
 جديدة وأطلقت خدمات نوعية من شأنها 

ً
انتهزت فرصا

تمكين مجموعتنا من الحفاظ على أدائها اإليجابي من 
األرباح المستمرة منذ الربع الثالث من 2010

إنجازات عام 2018: اقتناص الفرص الجديدة لمواصلة 
النمو 

الشك أن أبرز ما شهدته "طيران الجزيرة" في العام 
الماضي كان افتتاح مبناها الخاص للركاب المعروف 

 للجهود التي 
ً
اليوم بمبنى ركاب T5 الذي كان تتويجا

بذلتها منذ وقت طويل، بحيث تتمكن من خالل هذا 
المرفق التشغيلي تعزيز تجربة السفر التي تقدمها 
 عن الخدمات اللوجستية المحدودة 

ً
لعمالئها، بعيدا

في مبنى الركاب الرئيسي في مطار الكويت الدولي. 

لم تمِض فترة طويلة حتى أثمرت نتائج افتتاح هذا 
المبنى الخاص، والذي كان له أثر واضح على تسريع 
 من توفير مواقف 

ً
إجراءات السفر على عمالئنا، بدءا

 إلى تسجيل الوصول عبر بواباتنا 
ً
للسيارات، وصوال

 عن ازدحام المبنى الرئيسي للركاب، 
ً
المخصصة بعيدا

 خالل ذروة موسم الصيف. 
ً

خاصة

مت "طيران الجزيرة" أول طائرة 
ّ
باإلضافة إلى هذا، تسل

إيرباص من طرازA320neo  تصل إلى الشرق األوسط، 
واألولى من طلبية تشمل أربع طائرات من الطراز نفسه 

إذ ستقوم هذه الطائرات الجديدة بدعم خطط 
الشركة بمواصلة التوّسع في شبكة الوجهات التي 

تخدمها والتي تبعد عن الكويت بما يقارب 5 إلى 6
ننا طائرات A320neo من تخفيض 

ّ
ساعات. كما تمك

التكاليف الناتجة عن تشغيل الطائرة وذلك بفضل 
التحديثات في التصميم التي تعزز أداء هذه الطائرة 
ذات الممر الواحد وتزيد نطاق الطيران الذي تخدمه 

حيث تخدم خططنا إلطالق رحالتنا إلى مطار غاتويك 
في لندن خالل عام 2019

وعلى صعيد شبكة وجهاتنا، كان من الطبيعي أن 
نعمل على توسيع نطاق الدول والمدن التي نسّير 

إليها رحالتنا وذلك بما يخدم أكبر شرائح من المقيمين 
في الكويت، وأولهما الجالية المصرية والتي خصصنا 

لها ست وجهات إلى بالدها، تليها الجالية الهندية 
التي بدأنا بخدمتها بأول وجهة إلى الهند بنهاية عام 
2017 وأضفنا إليها أربع وجهات جديدة خالل 2018 حيث 

بدأنا بتسيير رحالت إلى كوتشي وأحمد آباد ومومباي 
ونيودلهي. 

حتى العام الماضي، كانت الخطوط بين الهند والكويت 
تفتقر إلى شركات تخدمها، وأدى ذلك إلى استحواذ 

شركات طيران إقليمية منافسة على حصة سوقية 
كبيرة في نقل المسافرين من الكويت إلى وجهتهم 

في الهند عبر المطار الذي تشغل منه هذه الشركات. 
وال شك أن استراتيجيتنا للتوسع من خالل إتاحة رحالت 

مباشرة بين البلدين قد استوفت الطلب الكامن في 
 
ً
السوق. وكان إلطالق هذه الوجهات الجديدة تأثيرا
 على حصتنا السوقية والطلب، وهو ما نطلق 

ً
فوريا

عليه اسم "تأثير طيران الجزيرة". وسيقوم الرئيس 
التنفيذي من خالل كلمته بإلقاء المزيد من الضوء حول 

تأثير هذه الرحالت المباشرة الجديدة التي قمنا 
بإطالقها على الحصص السوقية ومستوى الطلب بين 

الكويت والهند. 

 
ً
بهذه الرحالت الجديدة، انتهزت "طيران الجزيرة" أيضا

الفرصة لزيادة معدل الرحالت إلى وجهات رئيسية في 
منطقة الشرق األوسط لتربط المسافرين من الهند 

بوجهات مواصلة مثل السعودية ودول خليجية أخرى، 
 قطر. 

ً
خاصة

واليوم، لم تعد خدمات "طيران الجزيرة" تقتصر على 
نقل المسافرين من نقطة سفرهم إلى الكويت 

والعكس كذلك، بل استطاعت أن توسع نشاط النقل 
الجوي ضمن شبكتها لتنقل المسافرين من نقطة 

سفرهم إلى وجهتهم النهائية عبر ربطهم بمركزها 
الكويت. وساهم هذا التوسع في زيادة مساهمة 

ربط حركة النقل الجوي من %3 في 2017 إلى 18%
في نهاية 2018

وتم تتويج هذه التوسعات والخدمات بزيادة وخلق 
مصادر إيرادات إضافية جديدة التي زادت بنسبة 

%40.8 عن العام 2017

نتائج إيجابية ومواصلة التشغيل من دون ديون 

أنهت طيران الجزيرة عام 2018 بتسجيلها زيادة قياسية 
في عدد المسافرين، بنمو وقدره %46.4 على أساس 

سنوي، وزيادة كبيرة في استخدام الطائرات بنسبة 
%25.3 لتصل إلى 13:06 ساعات، إضافة إلى زيادة عدد 

رحالت المغادرة بنسبة %39.9 لتبلغ 16,194 رحلة 
مغادرة، وارتفاع عامل الحمولة بنسبة 75.2%

هذا وبلغت قيمة اإليرادات التشغيلية التي سجلتها 
الشركة 82.4 ماليين دينار كويتي، بزيادة نسبتها 

%45.5 من 2017، فيما بلغ صافي أرباحنا 6.7 ماليين 
دينار كويتي وأرباحنا التشغيلية 6.8 ماليين دينار 
كويتي. ويتضمن صافي الربح والربح التشغيلي 

تكاليف بمليون ونصف دينار مسجلة لمرة واحدة بسبب 
األحداث االستثنائية وغير المتكررة التي طرأت، 

وتسجيل 534 ألف دينار عبارة عن خسائر تشغيلية 
تتعلق بالعمليات التشغيلية للمنشآت.  

وبلغ متوسط العائد على الكرسي 40.8 دينار 
كويتي، أقل بنسبة طفيفة عن المستويات التاريخية. 
فمع إطالق وجهات جديدة خالل 2018، قّدمنا للعمالء 

خصومات بهدف جذبهم وتعزيز حصتنا السوقية. وتجدر 
 تأثر بزيادة الطاقة 

ً
اإلشارة إلى أن العائد أيضا

االستيعابية في أسواق الطيران بالمنطقة ودخول 
شركة طيران اقتصادي جديدة في السوق المحلي 

في األشهر التسعة األولى من 2018

 استثنائية 
ً
باإلضافة إلى ذلك، سجلت الشركة أحداثا

غير متكررة أثّرت على النتائج النهائية. فقد شهد مطار 
 للعمليات 

ً
 تاما

ً
الكويت الدولي خالل 2018 إيقافا

التشغيلية مرتين خالل الربع األخير من عام 2018، 
تجاوزت كل واحدة منها 12 ساعة بسبب سوء األحوال 
 بالفيضانات 

ً
الجوية. وتأثر مطار كوتشين الدولي أيضا

الشديدة التي أوقفت إحدى طائراتنا ألكثر من ثالثة 
 إلى حادثتين، األولى 

ً
أيام. وتعرض أسطولنا أيضا

بسبب االرتطام بطيور والثاني عبارة عن حادث 
تشغيلي استدعى إجراء صيانة للطائرة. وبلغت تكلفة 

هذه األحداث غير المتكررة 1.5 مليون دينار كويتي. 

على صعيد آخر، استمرت التحديات االقتصادية خالل 
العام، إذ واصلت أسعار الوقود ارتفاعها منذ أواخر عام 

2017، ترافق ذلك مع ارتفاع الطاقة االستيعابية في 
السوق وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير في تركيا 
والهند حيث تسّير الشركة رحالتها، عالوة على البيئة 
 السيما وأن غالبية شركات 

ً
التشغيلية التنافسية جدا

الطيران حكومية. 

لكن ورغم هذه التحديات، حققنا نتائج إيجابية بفضل 
استثماراتنا في الفرص والخدمات التي ترتكز على 

العميل والتي تهدف إلى زيادة طاقتنا، وتنويع قاعدة 
عمالئنا، واستغالل مصادر جديدة لإليرادات، األمر الذي 
يؤسس لشركة طيران الجزيرة قاعدة تشغيلية يمكن 

استدامتها على المدى الطويل ويحقق الربحية. 

توصيات مجلس اإلدارة 

 
ً
 اإلعالن أن مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع أرباحا

ً
يسرنا أيضا

نقدية بقيمة 7 ماليين دينار، يتم عرضها لموافقة 
المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية. 

نظرتنا  المستقبلية 

تهدف "طيران الجزيرة" في 2019 إلى مواصلة توسيع 
شبكتها واستقطاب شرائح جديدة من العمالء عبر 
إطالق رحالت إلى وجهات جديدة في كل من أوروبا 

والهند وباكستان وبنغالديش والخليج. هذا التوسع 
 باستالم ثالث طائرات جديدة من 

ً
سيكون مدعوما

طراز إيرباص A320neo ضمن إطار خططنا الرامية إلى 
زيادة أسطولنا ليبلغ أكثر من 20 طائرة بحلول عام 

 .2022

من الناحية المالية، نعمل على التحوط من تقلبات 
أسعار الوقود وذلك لتخفيض التكاليف وتدعيم 

االستقرار في ظل األهداف الموضوعة للفترة المقبلة. 
أما بالنسبة لالقتصاد الكويتي، فمن المتوقع أن يكون 

 في 2019، بالنظر إلى أن وكالة التصنيف 
ً
مستقرا

االئتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" ثبتت التصنيفات 
االئتمانية السيادية للكويت بالعمالت المحلية واألجنبية 

 .+AA/A-1 على المديين البعيد والقصير عند

 من التشغيل 
ً
يسعدني القول إنه وبعد 14 عاما

واالبتكار والمصداقية ونمو أنشطتنا التي نجحت في 
الصمود أمام التحديات االقتصادية اإلقليمية 
والعالمية، نفخر في "طيران الجزيرة" بإنجازاتنا 

والمساعي والجهود الحثيثة التي بذلها كل شخص 
في شركتنا. وأنتهز هذه الفرصة ألشكر مساهمينا 
على ثقتهم المستمرة باستراتيجيتنا ورؤيتنا على 
المدى البعيد، والشكر موصول إلى عمالئنا على 

والئهم واختيارهم للسفر مع "طيران الجزيرة".  
 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.  

 
مروان بودي 

     تهدف "طيران 
الجزيرة" في 2019 إلى 

مواصلة توسيع شبكتها 
واستقطاب شرائح 

جديدة من العمالء عبر 
إطالق رحالت إلى وجهات 
جديدة في كل من أوروبا 

والهند وباكستان 
وبنغالديش والخليج. هذا 

 
ً
التوسع سيكون مدعوما

باستالم ثالث طائرات 
جديدة من طراز إيرباص 

A320neo ضمن إطار 
خططنا الرامية إلى زيادة 

أسطولنا ليبلغ أكثر من 
20 طائرة بحلول عام 

 .2022

السادة المساهمون الكرام، 

نجحت شركة طيران الجزيرة مع نهاية عام 2018
بترسيخ نموذج أعمالها الذي امتد ليشمل وجهات 

سفر جديدة ذات طلب مرتفع، وافتتاح المبنى الجديد 
لركاب طيران الجزيرة، وتحسين المبيعات والخدمات 

التسويقية، وتنفيذ برنامج ترشيد اإلنفاق، واالستثمار 
بقوة في فرص جديدة تضيف المزيد من القيمة 

للعمالء والمساهمين والشركاء. 

توسيع شبكة وجهاتنا وتلبية متطلبات القاعدة 
الكبيرة من العمالء 

 "طيران الجزيرة" في عام 2018 على التوسع في 
ْ

زت
ّ
رك

شبه القارة الهندية، بحيث باتت تغطي وجهات جديدة 
هي: كوتشي وأحمد أباد ومومباي ونيودلهي. 
وكما أشار رئيس مجلس اإلدارة في وقت سابق، 

 في عدد 
ً
تعاني الخطوط بين الهند والكويت نقصا

الرحالت، ما دفع ما يقارب مليون هندي مقيم في 
الكويت إلى االتجاه إلى شركات طيران إقليمية 

منافسة تقّدم رحالت ترانزيت بين الكويت والهند. 

وقد كان لتوسعنا إلى هذه الوجهات تأثير مباشر على 
حصتنا السوقية وعدد الركاب الذين يسافرون مباشرة 

من الكويت إلى الهند. 

تأثير طيران الجزيرة على رحالت الطيران بين الكويت 
 في عام 2018

ً
والهند كان واضحا

أظهرت احصائيات السفر لعام 2018 زيادة ملحوظة في 
عدد المسافرين بين الكويت وأحمد أباد بلغت نسبة 
%33، واستحوذت طيران الجزيرة على حصة سوقية 

بلغت %42 على هذا الخط. كما ارتفع عدد المسافرين 
بين الكويت وحيدر أباد وكوتشي ومومباي بنسبة 

%343 و%23 و%15 على التوالي، في حين استحوذت 
"طيران الجزيرة" على حصص سوقية مهمة على هذه 
الخطوط بلغت %87 و%27 و%13 على التوالي، وذلك 

منذ تشغيل هذه الخطوط في عام 2018 إلى نهايته.* 

وخالل العام المنصرم، لم تبادر شركات الطيران األخرى 
بتعزيز قدرتها في خدمة هذه الوجهات، مما يشير 

بوضوح إلى أن إطالق "طيران الجزيرة" لرحالتها وزيادة 
الطاقة االستيعابية للمقاعد، قد أعاد توجيه 

المسافرين الذين كانوا يختارون في السابق رحالت 
الترانزيت، للسفر على خطوطنا المباشرة بين الكويت 

 للعام، بدأنا بتشغيل رحالتنا إلى 
ً
والهند. وختاما

نيودلهي في األسبوعين األخيرين من شهر ديسمبر. 

مع توسيع قاعدة عمالئنا، انتهزت "طيران الجزيرة" 
الفرصة لخدمة نقل الركاب من الهند إلى وجهات مثل 

المملكة العربية السعودية ودول الخليج األخرى، ال 
سيما قطر، وذلك عبر الكويت. فقمنا بزيادة عدد 

رحالتنا اليومية إلى كل من جدة وقطر خالل العام، 
وحرصنا على تقديم رحالت بمواقيت مناسبة لركاب 

الترانزيت. 

وكان إطالق رحالتنا إلى المدينة المنورة في المملكة 
العربية السعودية خالل موسم السياحة الدينية، 

 كذلك للمسافرين الترانزيت القادمين من شبه 
ً
داعما

القارة الهندية على وجه الخصوص.  

 للطلب المتزايد على الوجهات السياحية القريبة 
ً

وتلبية
من منطقة الشرق األوسط، أطلقنا رحالت إلى تبليسي 

عاصمة جورجيا، وبلغت حصتنا السوقية من هذا الخط 
نسبة %43 في 2018

اليوم لم تعد خدمات "طيران الجزيرة" تقتصر على نقل 
المسافرين من نقطة إلى أخرى ومن وإلى الكويت، بل 

استطاعت أن توسع حركة النقل الجوي ضمن 
شبكتها، ونقل المسافرين عبر مركزها الكويت إلى 
وجهتهم النهائية. وزادت المساهمة من ربط حركة 
النقل الجوي من %3 في 2017 إلى %18 في نهاية 
2018، فيما نما إجمالي عدد الركاب بنسبة قياسية 

بلغت %46.4 على أساس سنوي ليصل إلى نحو 
مليوني مسافر. 

توسيع األسطول واالستثمار في الكفاءة 
التشغيلية 

مت "طيران الجزيرة" طائرتين جديدتين، منهما 
ّ
تسل

إيرباص من طرازA320neo  التي تعد أول طائرة يتم 
تشغيلها في منطقة الشرق األوسط، واألولى ضمن 

طلبية ألربع طائرات إضافية من الطراز نفسه التي 
ستنضم إلى أسطولنا النامي. وبفضل مثل هذه 

الطائرات التي تمكن من تخفيض استهالك الوقود 
ونسبة ضوضاء المحرك، تستطيع "طيران الجزيرة" 

مواصلة التوسع في شبكة الوجهات التي تخدمها 
لتستهدف وجهات جديدة تبعد عن الكويت بما يقارب 

5 إلى 6 ساعات. في 2019، سنبدأ رحالتنا إلى مطار 
A320neo غاتويك لندن من خالل طائرة إيرباص

كما قمنا بتحسين االستفادة من طائراتنا بنسبة 
%29.5 لتصل إلى 13.6 ساعات، مما يدعم زيادة عدد 
رحالت المغادرة بنسبة %39.9 إلى 16194 رحلة مغادرة. 

توسيع نطاق خدماتنا وافتتاح المبنى الجديد 
لركاب طيران الجزيرة

يعتبر المبنى الجديد لركاب طيران الجزيرة T5 الذي تم 
افتتاحه في مطار الكويت الدولي في مايو 2018، 
بمثابة خطوة محورية في نمو عملياتنا وتعزيز تجربة 

عمالئنا. 

ويعد هذا المبنى من بين عدد قليل من مباني الركاب 
التي تملكها وتشغلها شركة طيران خاصة على 

مستوى العالم، وقد تم تصميمه لتسهيل إجراءات 
السفر وتوفير عمالئنا بتجربة سريعة وسلسة بفضل 

أحدث التسهيالت التي تشمل أجهزة التسجيل ذاتي، 
وتصميم عصري يهدف إلى تخفيف تزاحم الركاب، 
وسوق حرة ومحالت ومطاعم متنوعة، ومساحات 

وفرة لمواقف السيارات، واألهم من ذلك كله، مسافة 
 من نقطة مواقف السيارات إلى 

ً
تصل إلى 90 مترا

نقطة الصعود إلى الطائرة. 

توسيع خدماتنا وزيادة اإليرادات من مصادر 
إضافية 

 لنهجنا الذي يّركز على تلبية احتياجات 
ً
استكماال

المسافرين، واصلنا االستثمار في خدمات مبتكرة ال 
توفر خيارات جديدة وتضيف قيمة لتجربة المسافرين 

على متن "طيران الجزيرة" فحسب، بل تخلق مصادر 
إضافية لإليرادات لمجموعتنا. فقد أطلقنا قائمة

Jazeera Café  على متن جميع رحالتنا والتي تقدم 
مجموعة واسعة من المأكوالت والمشروبات 

للمسافرين على الدرجة االقتصادية، وافتتحنا السوق 
الحرة وغيرها من متاجر البيع بالتجزئة في مبنى الركاب 
 ، Jazeera Screensوأطلقنا نظام الترفيه الجوي ،T5

وقمنا بإعادة تخصيص المقاعد لتوفير امكانية حجز 
المقاعد ذات األولوية والمساحة األكبر. فمن خالل هذه 

المبادرات المدّرة للدخل، يمكننا في "طيران الجزيرة" 
الحفاظ على أسعارنا المخفضة ومواصلة تميزنا في 

قطاع السفر. 

الحفاظ على معايير العمليات التشغيلية في 
صناعة الطيران 

بالتوازي مع تركيزنا على توسيع نطاق خدماتنا، 
حافظنا على التزامنا بمعاييرنا العالية من الكفاءة 

التشغيلية ومعايير السالمة وأنظمة التحكم. وفي 
ديسمبر 2018، تم تجديد اعتماد شركة طيران الجزيرة 

من خالل برنامج  لتدقيق السالمة التشغيلية 
IOSA)، وهو اعتراف دولي بأنظمة اإلدارة والرقابة 

التشغيلية للشركة. 

التركيز على مستوى خدمة العمالء 

بفضل توسعة شبكة عملنا وإطالق وجهات جديدة 
وخدمات وتسهيالت مميزة، استطعنا تعزيز نطاق 

منتجاتنا واالستمرار في تقديم منتجات تلبي تطلعات 
 في 

ً
نا تحوال

ّ
العمالء واحتياجاتهم. بناء عليه، حقق

مكانتنا من مجرد شركة طيران وطنية صغيرة إلى 
شركة طيران إقليمية وأكثر من ذلك، األمر الذي خلق 
تجربة سفر سلسة وفعالة في كل مرة يختار عمالئنا 
السفر مع "طيران الجزيرة". باإلضافة إلى ذلك، ارتكزت 

عملياتنا التسويقية على التفاعل بشكل كبير من خالل 
المنصات الرقمية، وزاد بذلك تفاعلنا مع عمالئنا من خالل 

هذه القنوات، واستثمرنا في أدوات إدارة عالقات 

العمالء لخدمتهم بشكل أفضل، وواصلنا إطالق 
العروض طوال العام. وأسفرت جهودنا عن ارتفاع 

معدل عامل الحمولة من %73.9 في 2017 إلى 75.2%
في 2018

االلتزام بمسؤوليتنا االجتماعية 

تفخر "طيران الجزيرة" ببرنامج تطوير الخريجين الذي 
أسسته منذ سنوات حيث تقوم بدعم التطوير 

المهني للشباب في الكويت من خالل التدريب العملي 
في أقسام الشركة. ويمتد هذا البرنامج التدريبي 
على ستة أشهر ويهدف إلى بناء المهارات وإتاحة 

المجال أمام الخريجين الشباب لدخول صناعة الطيران من 
خالل توفير فرص عمل لهم في نهاية البرنامج. 

وتتماشى أهداف البرنامج مع األهداف المرصودة في 
خطة التنمية لرؤية كويت جديدة 2035

كما نقدم دعمنا للمحتاجين، فقد كان عام 2018 هو 
العام الذي تأثرت فيه والية كيراال في الهند بشدة 

بالفيضانات، وأخذنا على عاتقنا مسؤولية دعم 
المشاريع المحلية المتضررة والتي تعد الدخل 

الرئيسي لشريحة كبيرة من سكان هذه المنطقة، 
 
ً
ووفرنا خدمة نقل اإلغاثة بين الكويت وكوتشي دعما

لهذه الجهود. 

اآلفاق المستقبلية 

على الرغم من تحديات قطاع السفر اإلقليمي حيث 
أغلبية شركات الطيران حكومية، تواصل "طيران الجزيرة" 

 
ً
تحقيق أهدافها التشغيلية، واستقطاب أعدادا

إضافية من الركاب، وزيادة معدل الحمولة، وتحسين 
مستوى المبيعات والتسويق، وإدارة التكاليف بشكل 

فعال، وزيادة مصادر اإليرادات على المدى الطويل. 

باإلضافة إلى ما سبق، تواصل "طيران الجزيرة" 
استثماراتها في طائرات جديدة، وتنويع العروض، 

واستقطاب شرائح جديدة من العمالء، واألهم من 
ذلك، ضمان استمرار تسجيل معدل عائد مرضي 

للمساهمين، ودعم مجتمعنا من خالل برامج تعليمية 
واجتماعية ومهنية متكاملة. 

على صعيد العام 2019، نرمي إلى إطالق رحالت 
جديدة إلى لندن وشبه القارة الهندية ووجهات جديدة 

في منطقة الشرق األوسط، وهو ما يتزامن مع 
استالمنا ثالث طائرات من طراز A320neo جديدة لدعم 

هذا التوسع. في غضون ذلك، نلتزم بالحفاظ على 
تميزنا في األداء التشغيلي والخدمات والمنتجات 

التي نقدمها إلى عمالئنا.   

وفي الختام، أود أن أشكر فريق عمل "طيران الجزيرة" 
الذي يواصل التميز في كل جانب من جوانب أعمالنا في 

واحدة من أكثر الصناعات تنافسية في المنطقة 
والعالم، والشكر موصول إلى مجلس اإلدارة على 

دعمهم المستمر لفريق اإلدارة التنفيذية. وبكل 
تأكيد، أتوجه بالشكر لعمالئنا ومساهمينا على 

اختيارهم السفر على متن "طيران الجزيرة". 

مع خالص الشكر، 

روهيت راماشاندران 
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رسالة الرئيس التنفيذي

السادة المساهمون الكرام، 

نجحت شركة طيران الجزيرة مع نهاية عام 2018 
بترسيخ نموذج أعمالها الذي امتد ليشمل وجهات 

سفر جديدة ذات طلب مرتفع، وافتتاح المبنى الجديد 
لركاب طيران الجزيرة، وتحسين المبيعات والخدمات 

التسويقية، وتنفيذ برنامج ترشيد اإلنفاق، واالستثمار 
بقوة في فرص جديدة تضيف المزيد من القيمة 

للعمالء والمساهمين والشركاء. 

توسيع شبكة وجهاتنا وتلبية متطلبات القاعدة 
الكبيرة من العمالء 

 "طيران الجزيرة" في عام 2018 على التوسع في 
ْ

زت
ّ
رك

شبه القارة الهندية، بحيث باتت تغطي وجهات جديدة 
هي: كوتشي وأحمد أباد ومومباي ونيودلهي. 
وكما أشار رئيس مجلس اإلدارة في وقت سابق، 

 في عدد 
ً
تعاني الخطوط بين الهند والكويت نقصا

الرحالت، ما دفع ما يقارب مليون هندي مقيم في 
الكويت إلى االتجاه إلى شركات طيران إقليمية 

منافسة تقّدم رحالت ترانزيت بين الكويت والهند. 
 

وقد كان لتوسعنا إلى هذه الوجهات تأثير مباشر على 
حصتنا السوقية وعدد الركاب الذين يسافرون مباشرة 

من الكويت إلى الهند. 

تأثير طيران الجزيرة على رحالت الطيران بين الكويت 
 في عام 2018 

ً
والهند كان واضحا

أظهرت احصائيات السفر لعام 2018 زيادة ملحوظة في 
عدد المسافرين بين الكويت وأحمد أباد بلغت نسبة 
%33، واستحوذت طيران الجزيرة على حصة سوقية 

بلغت %42 على هذا الخط. كما ارتفع عدد المسافرين 
بين الكويت وحيدر أباد وكوتشي ومومباي بنسبة 

%343 و%23 و%15 على التوالي، في حين استحوذت 
"طيران الجزيرة" على حصص سوقية مهمة على هذه 
الخطوط بلغت %87 و%27 و%13 على التوالي، وذلك 

منذ تشغيل هذه الخطوط في عام 2018 إلى نهايته.* 

وخالل العام المنصرم، لم تبادر شركات الطيران األخرى 
بتعزيز قدرتها في خدمة هذه الوجهات، مما يشير 

بوضوح إلى أن إطالق "طيران الجزيرة" لرحالتها وزيادة 
الطاقة االستيعابية للمقاعد، قد أعاد توجيه 

المسافرين الذين كانوا يختارون في السابق رحالت 
الترانزيت، للسفر على خطوطنا المباشرة بين الكويت 

 للعام، بدأنا بتشغيل رحالتنا إلى 
ً
والهند. وختاما

نيودلهي في األسبوعين األخيرين من شهر ديسمبر. 

مع توسيع قاعدة عمالئنا، انتهزت "طيران الجزيرة" 
الفرصة لخدمة نقل الركاب من الهند إلى وجهات مثل 

المملكة العربية السعودية ودول الخليج األخرى، ال 
سيما قطر، وذلك عبر الكويت. فقمنا بزيادة عدد 

رحالتنا اليومية إلى كل من جدة وقطر خالل العام، 
وحرصنا على تقديم رحالت بمواقيت مناسبة لركاب 

الترانزيت. 

وكان إطالق رحالتنا إلى المدينة المنورة في المملكة 
العربية السعودية خالل موسم السياحة الدينية، 

 كذلك للمسافرين الترانزيت القادمين من شبه 
ً
داعما

القارة الهندية على وجه الخصوص.  

 للطلب المتزايد على الوجهات السياحية القريبة 
ً

وتلبية
من منطقة الشرق األوسط، أطلقنا رحالت إلى تبليسي 

عاصمة جورجيا، وبلغت حصتنا السوقية من هذا الخط 
نسبة %43 في 2018. 

 
اليوم لم تعد خدمات "طيران الجزيرة" تقتصر على نقل 
المسافرين من نقطة إلى أخرى ومن وإلى الكويت، بل 

استطاعت أن توسع حركة النقل الجوي ضمن 
شبكتها، ونقل المسافرين عبر مركزها الكويت إلى 
وجهتهم النهائية. وزادت المساهمة من ربط حركة 
النقل الجوي من %3 في 2017 إلى %18 في نهاية 
2018، فيما نما إجمالي عدد الركاب بنسبة قياسية 

بلغت %46.4 على أساس سنوي ليصل إلى نحو 
مليوني مسافر. 

توسيع األسطول واالستثمار في الكفاءة 
التشغيلية 

مت "طيران الجزيرة" طائرتين جديدتين، منهما 
ّ
تسل

إيرباص من طرازA320neo  التي تعد أول طائرة يتم 
تشغيلها في منطقة الشرق األوسط، واألولى ضمن 

طلبية ألربع طائرات إضافية من الطراز نفسه التي 
ستنضم إلى أسطولنا النامي. وبفضل مثل هذه 

الطائرات التي تمكن من تخفيض استهالك الوقود 
ونسبة ضوضاء المحرك، تستطيع "طيران الجزيرة" 

مواصلة التوسع في شبكة الوجهات التي تخدمها 
لتستهدف وجهات جديدة تبعد عن الكويت بما يقارب 

5 إلى 6 ساعات. في 2019، سنبدأ رحالتنا إلى مطار 
A320neo غاتويك لندن من خالل طائرة إيرباص

كما قمنا بتحسين االستفادة من طائراتنا بنسبة 
%29.5 لتصل إلى 13.6 ساعات، مما يدعم زيادة عدد 
رحالت المغادرة بنسبة %39.9 إلى 16194 رحلة مغادرة. 

توسيع نطاق خدماتنا وافتتاح المبنى الجديد 
لركاب طيران الجزيرة

يعتبر المبنى الجديد لركاب طيران الجزيرة T5 الذي تم 
افتتاحه في مطار الكويت الدولي في مايو 2018، 
بمثابة خطوة محورية في نمو عملياتنا وتعزيز تجربة 

عمالئنا. 

ويعد هذا المبنى من بين عدد قليل من مباني الركاب 
التي تملكها وتشغلها شركة طيران خاصة على 

مستوى العالم، وقد تم تصميمه لتسهيل إجراءات 
السفر وتوفير عمالئنا بتجربة سريعة وسلسة بفضل 

أحدث التسهيالت التي تشمل أجهزة التسجيل ذاتي، 
وتصميم عصري يهدف إلى تخفيف تزاحم الركاب، 
وسوق حرة ومحالت ومطاعم متنوعة، ومساحات 

وفرة لمواقف السيارات، واألهم من ذلك كله، مسافة 
 من نقطة مواقف السيارات إلى 

ً
تصل إلى 90 مترا

نقطة الصعود إلى الطائرة. 

توسيع خدماتنا وزيادة اإليرادات من مصادر 
إضافية 

 لنهجنا الذي يّركز على تلبية احتياجات 
ً
استكماال

المسافرين، واصلنا االستثمار في خدمات مبتكرة ال 
توفر خيارات جديدة وتضيف قيمة لتجربة المسافرين 

على متن "طيران الجزيرة" فحسب، بل تخلق مصادر 
إضافية لإليرادات لمجموعتنا. فقد أطلقنا قائمة

Jazeera Café  على متن جميع رحالتنا والتي تقدم 
مجموعة واسعة من المأكوالت والمشروبات 

للمسافرين على الدرجة االقتصادية، وافتتحنا السوق 
الحرة وغيرها من متاجر البيع بالتجزئة في مبنى الركاب 
 ، Jazeera Screensوأطلقنا نظام الترفيه الجوي ،T5

وقمنا بإعادة تخصيص المقاعد لتوفير امكانية حجز 
المقاعد ذات األولوية والمساحة األكبر. فمن خالل هذه 

المبادرات المدّرة للدخل، يمكننا في "طيران الجزيرة" 
الحفاظ على أسعارنا المخفضة ومواصلة تميزنا في 

قطاع السفر. 

الحفاظ على معايير العمليات التشغيلية في 
صناعة الطيران 

بالتوازي مع تركيزنا على توسيع نطاق خدماتنا، 
حافظنا على التزامنا بمعاييرنا العالية من الكفاءة 

التشغيلية ومعايير السالمة وأنظمة التحكم. وفي 
ديسمبر 2018، تم تجديد اعتماد شركة طيران الجزيرة 

من خالل برنامج  لتدقيق السالمة التشغيلية 
IOSA)، وهو اعتراف دولي بأنظمة اإلدارة والرقابة 

التشغيلية للشركة. 

التركيز على مستوى خدمة العمالء 

بفضل توسعة شبكة عملنا وإطالق وجهات جديدة 
وخدمات وتسهيالت مميزة، استطعنا تعزيز نطاق 

منتجاتنا واالستمرار في تقديم منتجات تلبي تطلعات 
 في 

ً
نا تحوال

ّ
العمالء واحتياجاتهم. بناء عليه، حقق

مكانتنا من مجرد شركة طيران وطنية صغيرة إلى 
شركة طيران إقليمية وأكثر من ذلك، األمر الذي خلق 
تجربة سفر سلسة وفعالة في كل مرة يختار عمالئنا 
السفر مع "طيران الجزيرة". باإلضافة إلى ذلك، ارتكزت 

عملياتنا التسويقية على التفاعل بشكل كبير من خالل 
المنصات الرقمية، وزاد بذلك تفاعلنا مع عمالئنا من خالل 

هذه القنوات، واستثمرنا في أدوات إدارة عالقات 

العمالء لخدمتهم بشكل أفضل، وواصلنا إطالق 
العروض طوال العام. وأسفرت جهودنا عن ارتفاع 

معدل عامل الحمولة من %73.9 في 2017 إلى 75.2%
في 2018

االلتزام بمسؤوليتنا االجتماعية 

تفخر "طيران الجزيرة" ببرنامج تطوير الخريجين الذي 
أسسته منذ سنوات حيث تقوم بدعم التطوير 

المهني للشباب في الكويت من خالل التدريب العملي 
في أقسام الشركة. ويمتد هذا البرنامج التدريبي 
على ستة أشهر ويهدف إلى بناء المهارات وإتاحة 

المجال أمام الخريجين الشباب لدخول صناعة الطيران من 
خالل توفير فرص عمل لهم في نهاية البرنامج. 

وتتماشى أهداف البرنامج مع األهداف المرصودة في 
خطة التنمية لرؤية كويت جديدة 2035

كما نقدم دعمنا للمحتاجين، فقد كان عام 2018 هو 
العام الذي تأثرت فيه والية كيراال في الهند بشدة 

بالفيضانات، وأخذنا على عاتقنا مسؤولية دعم 
المشاريع المحلية المتضررة والتي تعد الدخل 

الرئيسي لشريحة كبيرة من سكان هذه المنطقة، 
 
ً
ووفرنا خدمة نقل اإلغاثة بين الكويت وكوتشي دعما

لهذه الجهود. 

اآلفاق المستقبلية 

على الرغم من تحديات قطاع السفر اإلقليمي حيث 
أغلبية شركات الطيران حكومية، تواصل "طيران الجزيرة" 

 
ً
تحقيق أهدافها التشغيلية، واستقطاب أعدادا

إضافية من الركاب، وزيادة معدل الحمولة، وتحسين 
مستوى المبيعات والتسويق، وإدارة التكاليف بشكل 

فعال، وزيادة مصادر اإليرادات على المدى الطويل. 

باإلضافة إلى ما سبق، تواصل "طيران الجزيرة" 
استثماراتها في طائرات جديدة، وتنويع العروض، 

واستقطاب شرائح جديدة من العمالء، واألهم من 
ذلك، ضمان استمرار تسجيل معدل عائد مرضي 

للمساهمين، ودعم مجتمعنا من خالل برامج تعليمية 
واجتماعية ومهنية متكاملة. 

على صعيد العام 2019، نرمي إلى إطالق رحالت 
جديدة إلى لندن وشبه القارة الهندية ووجهات جديدة 

في منطقة الشرق األوسط، وهو ما يتزامن مع 
استالمنا ثالث طائرات من طراز A320neo جديدة لدعم 

هذا التوسع. في غضون ذلك، نلتزم بالحفاظ على 
تميزنا في األداء التشغيلي والخدمات والمنتجات 

التي نقدمها إلى عمالئنا.   

وفي الختام، أود أن أشكر فريق عمل "طيران الجزيرة" 
الذي يواصل التميز في كل جانب من جوانب أعمالنا في 

واحدة من أكثر الصناعات تنافسية في المنطقة 
والعالم، والشكر موصول إلى مجلس اإلدارة على 

دعمهم المستمر لفريق اإلدارة التنفيذية. وبكل 
تأكيد، أتوجه بالشكر لعمالئنا ومساهمينا على 

اختيارهم السفر على متن "طيران الجزيرة". 

مع خالص الشكر، 

روهيت راماشاندران 

* المصƠƠدر: التقريƠƠر السƠƠنوي التابƠƠع لإلدارة العامƠƠة للطيران المدني عن عام 2018. 
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السادة المساهمون الكرام، 

نجحت شركة طيران الجزيرة مع نهاية عام 2018
بترسيخ نموذج أعمالها الذي امتد ليشمل وجهات 

سفر جديدة ذات طلب مرتفع، وافتتاح المبنى الجديد 
لركاب طيران الجزيرة، وتحسين المبيعات والخدمات 

التسويقية، وتنفيذ برنامج ترشيد اإلنفاق، واالستثمار 
بقوة في فرص جديدة تضيف المزيد من القيمة 

للعمالء والمساهمين والشركاء. 

توسيع شبكة وجهاتنا وتلبية متطلبات القاعدة 
الكبيرة من العمالء 

 "طيران الجزيرة" في عام 2018 على التوسع في 
ْ

زت
ّ
رك

شبه القارة الهندية، بحيث باتت تغطي وجهات جديدة 
هي: كوتشي وأحمد أباد ومومباي ونيودلهي. 
وكما أشار رئيس مجلس اإلدارة في وقت سابق، 

 في عدد 
ً
تعاني الخطوط بين الهند والكويت نقصا

الرحالت، ما دفع ما يقارب مليون هندي مقيم في 
الكويت إلى االتجاه إلى شركات طيران إقليمية 

منافسة تقّدم رحالت ترانزيت بين الكويت والهند. 

وقد كان لتوسعنا إلى هذه الوجهات تأثير مباشر على 
حصتنا السوقية وعدد الركاب الذين يسافرون مباشرة 

من الكويت إلى الهند. 

تأثير طيران الجزيرة على رحالت الطيران بين الكويت 
 في عام 2018

ً
والهند كان واضحا

أظهرت احصائيات السفر لعام 2018 زيادة ملحوظة في 
عدد المسافرين بين الكويت وأحمد أباد بلغت نسبة 
%33، واستحوذت طيران الجزيرة على حصة سوقية 

بلغت %42 على هذا الخط. كما ارتفع عدد المسافرين 
بين الكويت وحيدر أباد وكوتشي ومومباي بنسبة 

%343 و%23 و%15 على التوالي، في حين استحوذت 
"طيران الجزيرة" على حصص سوقية مهمة على هذه 
الخطوط بلغت %87 و%27 و%13 على التوالي، وذلك 

منذ تشغيل هذه الخطوط في عام 2018 إلى نهايته.* 

وخالل العام المنصرم، لم تبادر شركات الطيران األخرى 
بتعزيز قدرتها في خدمة هذه الوجهات، مما يشير 

بوضوح إلى أن إطالق "طيران الجزيرة" لرحالتها وزيادة 
الطاقة االستيعابية للمقاعد، قد أعاد توجيه 

المسافرين الذين كانوا يختارون في السابق رحالت 
الترانزيت، للسفر على خطوطنا المباشرة بين الكويت 

 للعام، بدأنا بتشغيل رحالتنا إلى 
ً
والهند. وختاما

نيودلهي في األسبوعين األخيرين من شهر ديسمبر. 

مع توسيع قاعدة عمالئنا، انتهزت "طيران الجزيرة" 
الفرصة لخدمة نقل الركاب من الهند إلى وجهات مثل 

المملكة العربية السعودية ودول الخليج األخرى، ال 
سيما قطر، وذلك عبر الكويت. فقمنا بزيادة عدد 

رحالتنا اليومية إلى كل من جدة وقطر خالل العام، 
وحرصنا على تقديم رحالت بمواقيت مناسبة لركاب 

الترانزيت. 

وكان إطالق رحالتنا إلى المدينة المنورة في المملكة 
العربية السعودية خالل موسم السياحة الدينية، 

 كذلك للمسافرين الترانزيت القادمين من شبه 
ً
داعما

القارة الهندية على وجه الخصوص.  

 للطلب المتزايد على الوجهات السياحية القريبة 
ً

وتلبية
من منطقة الشرق األوسط، أطلقنا رحالت إلى تبليسي 

عاصمة جورجيا، وبلغت حصتنا السوقية من هذا الخط 
نسبة %43 في 2018

اليوم لم تعد خدمات "طيران الجزيرة" تقتصر على نقل 
المسافرين من نقطة إلى أخرى ومن وإلى الكويت، بل 

استطاعت أن توسع حركة النقل الجوي ضمن 
شبكتها، ونقل المسافرين عبر مركزها الكويت إلى 
وجهتهم النهائية. وزادت المساهمة من ربط حركة 
النقل الجوي من %3 في 2017 إلى %18 في نهاية 
2018، فيما نما إجمالي عدد الركاب بنسبة قياسية 

بلغت %46.4 على أساس سنوي ليصل إلى نحو 
مليوني مسافر. 

توسيع األسطول واالستثمار في الكفاءة 
التشغيلية 

مت "طيران الجزيرة" طائرتين جديدتين، منهما 
ّ
تسل

إيرباص من طرازA320neo  التي تعد أول طائرة يتم 
تشغيلها في منطقة الشرق األوسط، واألولى ضمن 

طلبية ألربع طائرات إضافية من الطراز نفسه التي 
ستنضم إلى أسطولنا النامي. وبفضل مثل هذه 

الطائرات التي تمكن من تخفيض استهالك الوقود 
ونسبة ضوضاء المحرك، تستطيع "طيران الجزيرة" 

مواصلة التوسع في شبكة الوجهات التي تخدمها 
لتستهدف وجهات جديدة تبعد عن الكويت بما يقارب 

5 إلى 6 ساعات. في 2019، سنبدأ رحالتنا إلى مطار 
 .A320neo غاتويك لندن من خالل طائرة إيرباص

كما قمنا بتحسين االستفادة من طائراتنا بنسبة 
%29.5 لتصل إلى 13.6 ساعات، مما يدعم زيادة عدد 
رحالت المغادرة بنسبة %39.9 إلى 16194 رحلة مغادرة. 

توسيع نطاق خدماتنا وافتتاح المبنى الجديد 
لركاب طيران الجزيرة  

يعتبر المبنى الجديد لركاب طيران الجزيرة T5 الذي تم 
افتتاحه في مطار الكويت الدولي في مايو 2018، 
بمثابة خطوة محورية في نمو عملياتنا وتعزيز تجربة 

عمالئنا. 

ويعد هذا المبنى من بين عدد قليل من مباني الركاب 
التي تملكها وتشغلها شركة طيران خاصة على 

مستوى العالم، وقد تم تصميمه لتسهيل إجراءات 
السفر وتوفير عمالئنا بتجربة سريعة وسلسة بفضل 

أحدث التسهيالت التي تشمل أجهزة التسجيل ذاتي، 
وتصميم عصري يهدف إلى تخفيف تزاحم الركاب، 
وسوق حرة ومحالت ومطاعم متنوعة، ومساحات 

وفرة لمواقف السيارات، واألهم من ذلك كله، مسافة 
 من نقطة مواقف السيارات إلى 

ً
تصل إلى 90 مترا

نقطة الصعود إلى الطائرة. 
 

توسيع خدماتنا وزيادة اإليرادات من مصادر 
إضافية 

 لنهجنا الذي يّركز على تلبية احتياجات 
ً
استكماال

المسافرين، واصلنا االستثمار في خدمات مبتكرة ال 
توفر خيارات جديدة وتضيف قيمة لتجربة المسافرين 

على متن "طيران الجزيرة" فحسب، بل تخلق مصادر 
إضافية لإليرادات لمجموعتنا. فقد أطلقنا قائمة

Jazeera Café  على متن جميع رحالتنا والتي تقدم 
مجموعة واسعة من المأكوالت والمشروبات 

للمسافرين على الدرجة االقتصادية، وافتتحنا السوق 
الحرة وغيرها من متاجر البيع بالتجزئة في مبنى الركاب 
 ، Jazeera Screensوأطلقنا نظام الترفيه الجوي ،T5

وقمنا بإعادة تخصيص المقاعد لتوفير امكانية حجز 
المقاعد ذات األولوية والمساحة األكبر. فمن خالل هذه 

المبادرات المدّرة للدخل، يمكننا في "طيران الجزيرة" 
الحفاظ على أسعارنا المخفضة ومواصلة تميزنا في 

قطاع السفر. 

الحفاظ على معايير العمليات التشغيلية في 
صناعة الطيران 

بالتوازي مع تركيزنا على توسيع نطاق خدماتنا، 
حافظنا على التزامنا بمعاييرنا العالية من الكفاءة 

التشغيلية ومعايير السالمة وأنظمة التحكم. وفي 
ديسمبر 2018، تم تجديد اعتماد شركة طيران الجزيرة 

من خالل برنامج IATA لتدقيق السالمة التشغيلية 
(IOSA)، وهو اعتراف دولي بأنظمة اإلدارة والرقابة 

التشغيلية للشركة. 

التركيز على مستوى خدمة العمالء 

بفضل توسعة شبكة عملنا وإطالق وجهات جديدة 
وخدمات وتسهيالت مميزة، استطعنا تعزيز نطاق 

منتجاتنا واالستمرار في تقديم منتجات تلبي تطلعات 
 في 

ً
نا تحوال

ّ
العمالء واحتياجاتهم. بناء عليه، حقق

مكانتنا من مجرد شركة طيران وطنية صغيرة إلى 
شركة طيران إقليمية وأكثر من ذلك، األمر الذي خلق 
تجربة سفر سلسة وفعالة في كل مرة يختار عمالئنا 
السفر مع "طيران الجزيرة". باإلضافة إلى ذلك، ارتكزت 

عملياتنا التسويقية على التفاعل بشكل كبير من خالل 
المنصات الرقمية، وزاد بذلك تفاعلنا مع عمالئنا من خالل 

هذه القنوات، واستثمرنا في أدوات إدارة عالقات 

العمالء لخدمتهم بشكل أفضل، وواصلنا إطالق 
العروض طوال العام. وأسفرت جهودنا عن ارتفاع 

معدل عامل الحمولة من %73.9 في 2017 إلى 75.2%
في 2018

االلتزام بمسؤوليتنا االجتماعية 

تفخر "طيران الجزيرة" ببرنامج تطوير الخريجين الذي 
أسسته منذ سنوات حيث تقوم بدعم التطوير 

المهني للشباب في الكويت من خالل التدريب العملي 
في أقسام الشركة. ويمتد هذا البرنامج التدريبي 
على ستة أشهر ويهدف إلى بناء المهارات وإتاحة 

المجال أمام الخريجين الشباب لدخول صناعة الطيران من 
خالل توفير فرص عمل لهم في نهاية البرنامج. 

وتتماشى أهداف البرنامج مع األهداف المرصودة في 
خطة التنمية لرؤية كويت جديدة 2035

كما نقدم دعمنا للمحتاجين، فقد كان عام 2018 هو 
العام الذي تأثرت فيه والية كيراال في الهند بشدة 

بالفيضانات، وأخذنا على عاتقنا مسؤولية دعم 
المشاريع المحلية المتضررة والتي تعد الدخل 

الرئيسي لشريحة كبيرة من سكان هذه المنطقة، 
 
ً
ووفرنا خدمة نقل اإلغاثة بين الكويت وكوتشي دعما

لهذه الجهود. 

اآلفاق المستقبلية 

على الرغم من تحديات قطاع السفر اإلقليمي حيث 
أغلبية شركات الطيران حكومية، تواصل "طيران الجزيرة" 

 
ً
تحقيق أهدافها التشغيلية، واستقطاب أعدادا

إضافية من الركاب، وزيادة معدل الحمولة، وتحسين 
مستوى المبيعات والتسويق، وإدارة التكاليف بشكل 

فعال، وزيادة مصادر اإليرادات على المدى الطويل. 

باإلضافة إلى ما سبق، تواصل "طيران الجزيرة" 
استثماراتها في طائرات جديدة، وتنويع العروض، 

واستقطاب شرائح جديدة من العمالء، واألهم من 
ذلك، ضمان استمرار تسجيل معدل عائد مرضي 

للمساهمين، ودعم مجتمعنا من خالل برامج تعليمية 
واجتماعية ومهنية متكاملة. 

على صعيد العام 2019، نرمي إلى إطالق رحالت 
جديدة إلى لندن وشبه القارة الهندية ووجهات جديدة 

في منطقة الشرق األوسط، وهو ما يتزامن مع 
استالمنا ثالث طائرات من طراز A320neo جديدة لدعم 

هذا التوسع. في غضون ذلك، نلتزم بالحفاظ على 
تميزنا في األداء التشغيلي والخدمات والمنتجات 

التي نقدمها إلى عمالئنا.   

وفي الختام، أود أن أشكر فريق عمل "طيران الجزيرة" 
الذي يواصل التميز في كل جانب من جوانب أعمالنا في 

واحدة من أكثر الصناعات تنافسية في المنطقة 
والعالم، والشكر موصول إلى مجلس اإلدارة على 

دعمهم المستمر لفريق اإلدارة التنفيذية. وبكل 
تأكيد، أتوجه بالشكر لعمالئنا ومساهمينا على 

اختيارهم السفر على متن "طيران الجزيرة". 

مع خالص الشكر، 

روهيت راماشاندران 

13:06ساعة
استخدام الطائرة

+29.5% من 2017 

16,194
إقالع

+39.9% من 2017 

%75.2
معدل الحمولة
زيادة عن 73.9% في2017 

%46.4
زيادة في عدد 

المسافرين
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السادة المساهمون الكرام، 

نجحت شركة طيران الجزيرة مع نهاية عام 2018
بترسيخ نموذج أعمالها الذي امتد ليشمل وجهات 

سفر جديدة ذات طلب مرتفع، وافتتاح المبنى الجديد 
لركاب طيران الجزيرة، وتحسين المبيعات والخدمات 

التسويقية، وتنفيذ برنامج ترشيد اإلنفاق، واالستثمار 
بقوة في فرص جديدة تضيف المزيد من القيمة 

للعمالء والمساهمين والشركاء. 

توسيع شبكة وجهاتنا وتلبية متطلبات القاعدة 
الكبيرة من العمالء 

 "طيران الجزيرة" في عام 2018 على التوسع في 
ْ

زت
ّ
رك

شبه القارة الهندية، بحيث باتت تغطي وجهات جديدة 
هي: كوتشي وأحمد أباد ومومباي ونيودلهي. 
وكما أشار رئيس مجلس اإلدارة في وقت سابق، 

 في عدد 
ً
تعاني الخطوط بين الهند والكويت نقصا

الرحالت، ما دفع ما يقارب مليون هندي مقيم في 
الكويت إلى االتجاه إلى شركات طيران إقليمية 

منافسة تقّدم رحالت ترانزيت بين الكويت والهند. 

وقد كان لتوسعنا إلى هذه الوجهات تأثير مباشر على 
حصتنا السوقية وعدد الركاب الذين يسافرون مباشرة 

من الكويت إلى الهند. 

تأثير طيران الجزيرة على رحالت الطيران بين الكويت 
 في عام 2018

ً
والهند كان واضحا

أظهرت احصائيات السفر لعام 2018 زيادة ملحوظة في 
عدد المسافرين بين الكويت وأحمد أباد بلغت نسبة 
%33، واستحوذت طيران الجزيرة على حصة سوقية 

بلغت %42 على هذا الخط. كما ارتفع عدد المسافرين 
بين الكويت وحيدر أباد وكوتشي ومومباي بنسبة 

%343 و%23 و%15 على التوالي، في حين استحوذت 
"طيران الجزيرة" على حصص سوقية مهمة على هذه 
الخطوط بلغت %87 و%27 و%13 على التوالي، وذلك 

منذ تشغيل هذه الخطوط في عام 2018 إلى نهايته.* 

وخالل العام المنصرم، لم تبادر شركات الطيران األخرى 
بتعزيز قدرتها في خدمة هذه الوجهات، مما يشير 

بوضوح إلى أن إطالق "طيران الجزيرة" لرحالتها وزيادة 
الطاقة االستيعابية للمقاعد، قد أعاد توجيه 

المسافرين الذين كانوا يختارون في السابق رحالت 
الترانزيت، للسفر على خطوطنا المباشرة بين الكويت 

 للعام، بدأنا بتشغيل رحالتنا إلى 
ً
والهند. وختاما

نيودلهي في األسبوعين األخيرين من شهر ديسمبر. 

مع توسيع قاعدة عمالئنا، انتهزت "طيران الجزيرة" 
الفرصة لخدمة نقل الركاب من الهند إلى وجهات مثل 

المملكة العربية السعودية ودول الخليج األخرى، ال 
سيما قطر، وذلك عبر الكويت. فقمنا بزيادة عدد 

رحالتنا اليومية إلى كل من جدة وقطر خالل العام، 
وحرصنا على تقديم رحالت بمواقيت مناسبة لركاب 

الترانزيت. 

وكان إطالق رحالتنا إلى المدينة المنورة في المملكة 
العربية السعودية خالل موسم السياحة الدينية، 

 كذلك للمسافرين الترانزيت القادمين من شبه 
ً
داعما

القارة الهندية على وجه الخصوص.  

 للطلب المتزايد على الوجهات السياحية القريبة 
ً

وتلبية
من منطقة الشرق األوسط، أطلقنا رحالت إلى تبليسي 

عاصمة جورجيا، وبلغت حصتنا السوقية من هذا الخط 
نسبة %43 في 2018

اليوم لم تعد خدمات "طيران الجزيرة" تقتصر على نقل 
المسافرين من نقطة إلى أخرى ومن وإلى الكويت، بل 

استطاعت أن توسع حركة النقل الجوي ضمن 
شبكتها، ونقل المسافرين عبر مركزها الكويت إلى 
وجهتهم النهائية. وزادت المساهمة من ربط حركة 
النقل الجوي من %3 في 2017 إلى %18 في نهاية 
2018، فيما نما إجمالي عدد الركاب بنسبة قياسية 

بلغت %46.4 على أساس سنوي ليصل إلى نحو 
مليوني مسافر. 

توسيع األسطول واالستثمار في الكفاءة 
التشغيلية 

مت "طيران الجزيرة" طائرتين جديدتين، منهما 
ّ
تسل

إيرباص من طرازA320neo  التي تعد أول طائرة يتم 
تشغيلها في منطقة الشرق األوسط، واألولى ضمن 

طلبية ألربع طائرات إضافية من الطراز نفسه التي 
ستنضم إلى أسطولنا النامي. وبفضل مثل هذه 

الطائرات التي تمكن من تخفيض استهالك الوقود 
ونسبة ضوضاء المحرك، تستطيع "طيران الجزيرة" 

مواصلة التوسع في شبكة الوجهات التي تخدمها 
لتستهدف وجهات جديدة تبعد عن الكويت بما يقارب 

5 إلى 6 ساعات. في 2019، سنبدأ رحالتنا إلى مطار 
A320neo غاتويك لندن من خالل طائرة إيرباص

كما قمنا بتحسين االستفادة من طائراتنا بنسبة 
%29.5 لتصل إلى 13.6 ساعات، مما يدعم زيادة عدد 
رحالت المغادرة بنسبة %39.9 إلى 16194 رحلة مغادرة. 

توسيع نطاق خدماتنا وافتتاح المبنى الجديد 
لركاب طيران الجزيرة

يعتبر المبنى الجديد لركاب طيران الجزيرة T5 الذي تم 
افتتاحه في مطار الكويت الدولي في مايو 2018، 
بمثابة خطوة محورية في نمو عملياتنا وتعزيز تجربة 

عمالئنا. 

ويعد هذا المبنى من بين عدد قليل من مباني الركاب 
التي تملكها وتشغلها شركة طيران خاصة على 

مستوى العالم، وقد تم تصميمه لتسهيل إجراءات 
السفر وتوفير عمالئنا بتجربة سريعة وسلسة بفضل 

أحدث التسهيالت التي تشمل أجهزة التسجيل ذاتي، 
وتصميم عصري يهدف إلى تخفيف تزاحم الركاب، 
وسوق حرة ومحالت ومطاعم متنوعة، ومساحات 

وفرة لمواقف السيارات، واألهم من ذلك كله، مسافة 
 من نقطة مواقف السيارات إلى 

ً
تصل إلى 90 مترا

نقطة الصعود إلى الطائرة. 

توسيع خدماتنا وزيادة اإليرادات من مصادر 
إضافية 

 لنهجنا الذي يّركز على تلبية احتياجات 
ً
استكماال

المسافرين، واصلنا االستثمار في خدمات مبتكرة ال 
توفر خيارات جديدة وتضيف قيمة لتجربة المسافرين 

على متن "طيران الجزيرة" فحسب، بل تخلق مصادر 
إضافية لإليرادات لمجموعتنا. فقد أطلقنا قائمة

Jazeera Café  على متن جميع رحالتنا والتي تقدم 
مجموعة واسعة من المأكوالت والمشروبات 

للمسافرين على الدرجة االقتصادية، وافتتحنا السوق 
الحرة وغيرها من متاجر البيع بالتجزئة في مبنى الركاب 
 ، Jazeera Screensوأطلقنا نظام الترفيه الجوي ،T5

وقمنا بإعادة تخصيص المقاعد لتوفير امكانية حجز 
المقاعد ذات األولوية والمساحة األكبر. فمن خالل هذه 

المبادرات المدّرة للدخل، يمكننا في "طيران الجزيرة" 
الحفاظ على أسعارنا المخفضة ومواصلة تميزنا في 

قطاع السفر. 

الحفاظ على معايير العمليات التشغيلية في 
صناعة الطيران 

بالتوازي مع تركيزنا على توسيع نطاق خدماتنا، 
حافظنا على التزامنا بمعاييرنا العالية من الكفاءة 

التشغيلية ومعايير السالمة وأنظمة التحكم. وفي 
ديسمبر 2018، تم تجديد اعتماد شركة طيران الجزيرة 

من خالل برنامج  لتدقيق السالمة التشغيلية 
IOSA)، وهو اعتراف دولي بأنظمة اإلدارة والرقابة 

التشغيلية للشركة. 

التركيز على مستوى خدمة العمالء 

بفضل توسعة شبكة عملنا وإطالق وجهات جديدة 
وخدمات وتسهيالت مميزة، استطعنا تعزيز نطاق 

منتجاتنا واالستمرار في تقديم منتجات تلبي تطلعات 
 في 

ً
نا تحوال

ّ
العمالء واحتياجاتهم. بناء عليه، حقق

مكانتنا من مجرد شركة طيران وطنية صغيرة إلى 
شركة طيران إقليمية وأكثر من ذلك، األمر الذي خلق 
تجربة سفر سلسة وفعالة في كل مرة يختار عمالئنا 
السفر مع "طيران الجزيرة". باإلضافة إلى ذلك، ارتكزت 

عملياتنا التسويقية على التفاعل بشكل كبير من خالل 
المنصات الرقمية، وزاد بذلك تفاعلنا مع عمالئنا من خالل 

هذه القنوات، واستثمرنا في أدوات إدارة عالقات 

العمالء لخدمتهم بشكل أفضل، وواصلنا إطالق 
العروض طوال العام. وأسفرت جهودنا عن ارتفاع 

معدل عامل الحمولة من %73.9 في 2017 إلى 75.2% 
في 2018. 

االلتزام بمسؤوليتنا االجتماعية 

تفخر "طيران الجزيرة" ببرنامج تطوير الخريجين الذي 
أسسته منذ سنوات حيث تقوم بدعم التطوير 

المهني للشباب في الكويت من خالل التدريب العملي 
في أقسام الشركة. ويمتد هذا البرنامج التدريبي 
على ستة أشهر ويهدف إلى بناء المهارات وإتاحة 

المجال أمام الخريجين الشباب لدخول صناعة الطيران من 
خالل توفير فرص عمل لهم في نهاية البرنامج. 

وتتماشى أهداف البرنامج مع األهداف المرصودة في 
خطة التنمية لرؤية كويت جديدة 2035. 

كما نقدم دعمنا للمحتاجين، فقد كان عام 2018 هو 
العام الذي تأثرت فيه والية كيراال في الهند بشدة 

بالفيضانات، وأخذنا على عاتقنا مسؤولية دعم 
المشاريع المحلية المتضررة والتي تعد الدخل 

الرئيسي لشريحة كبيرة من سكان هذه المنطقة، 
 
ً
ووفرنا خدمة نقل اإلغاثة بين الكويت وكوتشي دعما

لهذه الجهود. 

اآلفاق المستقبلية 

على الرغم من تحديات قطاع السفر اإلقليمي حيث 
أغلبية شركات الطيران حكومية، تواصل "طيران الجزيرة" 

 
ً
تحقيق أهدافها التشغيلية، واستقطاب أعدادا

إضافية من الركاب، وزيادة معدل الحمولة، وتحسين 
مستوى المبيعات والتسويق، وإدارة التكاليف بشكل 

فعال، وزيادة مصادر اإليرادات على المدى الطويل. 

باإلضافة إلى ما سبق، تواصل "طيران الجزيرة" 
استثماراتها في طائرات جديدة، وتنويع العروض، 

واستقطاب شرائح جديدة من العمالء، واألهم من 
ذلك، ضمان استمرار تسجيل معدل عائد مرضي 

للمساهمين، ودعم مجتمعنا من خالل برامج تعليمية 
واجتماعية ومهنية متكاملة. 

 
على صعيد العام 2019، نرمي إلى إطالق رحالت 

جديدة إلى لندن وشبه القارة الهندية ووجهات جديدة 
في منطقة الشرق األوسط، وهو ما يتزامن مع 

استالمنا ثالث طائرات من طراز A320neo جديدة لدعم 
هذا التوسع. في غضون ذلك، نلتزم بالحفاظ على 
تميزنا في األداء التشغيلي والخدمات والمنتجات 

التي نقدمها إلى عمالئنا.   

    تواصل "طيران الجزيرة" 
استثماراتها في طائرات 
جديدة، وتنويع العروض، 

واستقطاب شرائح جديدة 
من العمالء، واألهم من 

ذلك، ضمان استمرار 
تسجيل معدل عائد 

مرضي للمساهمين، 
ودعم مجتمعنا من خالل 

برامج تعليمية واجتماعية 
ومهنية متكاملة. 

وفي الختام، أود أن أشكر فريق عمل "طيران الجزيرة" 
الذي يواصل التميز في كل جانب من جوانب أعمالنا في 

واحدة من أكثر الصناعات تنافسية في المنطقة 
والعالم، والشكر موصول إلى مجلس اإلدارة على 

دعمهم المستمر لفريق اإلدارة التنفيذية. وبكل 
تأكيد، أتوجه بالشكر لعمالئنا ومساهمينا على 

اختيارهم السفر على متن "طيران الجزيرة". 

مع خالص الشكر، 
 

روهيت راماشاندران 



السادة المساهمون الكرام، 

نجحت شركة طيران الجزيرة مع نهاية عام 2018
بترسيخ نموذج أعمالها الذي امتد ليشمل وجهات 

سفر جديدة ذات طلب مرتفع، وافتتاح المبنى الجديد 
لركاب طيران الجزيرة، وتحسين المبيعات والخدمات 

التسويقية، وتنفيذ برنامج ترشيد اإلنفاق، واالستثمار 
بقوة في فرص جديدة تضيف المزيد من القيمة 

للعمالء والمساهمين والشركاء. 

توسيع شبكة وجهاتنا وتلبية متطلبات القاعدة 
الكبيرة من العمالء 

 "طيران الجزيرة" في عام 2018 على التوسع في 
ْ

زت
ّ
رك

شبه القارة الهندية، بحيث باتت تغطي وجهات جديدة 
هي: كوتشي وأحمد أباد ومومباي ونيودلهي. 
وكما أشار رئيس مجلس اإلدارة في وقت سابق، 

 في عدد 
ً
تعاني الخطوط بين الهند والكويت نقصا

الرحالت، ما دفع ما يقارب مليون هندي مقيم في 
الكويت إلى االتجاه إلى شركات طيران إقليمية 

منافسة تقّدم رحالت ترانزيت بين الكويت والهند. 

وقد كان لتوسعنا إلى هذه الوجهات تأثير مباشر على 
حصتنا السوقية وعدد الركاب الذين يسافرون مباشرة 

من الكويت إلى الهند. 

تأثير طيران الجزيرة على رحالت الطيران بين الكويت 
 في عام 2018

ً
والهند كان واضحا

أظهرت احصائيات السفر لعام 2018 زيادة ملحوظة في 
عدد المسافرين بين الكويت وأحمد أباد بلغت نسبة 
%33، واستحوذت طيران الجزيرة على حصة سوقية 

بلغت %42 على هذا الخط. كما ارتفع عدد المسافرين 
بين الكويت وحيدر أباد وكوتشي ومومباي بنسبة 

%343 و%23 و%15 على التوالي، في حين استحوذت 
"طيران الجزيرة" على حصص سوقية مهمة على هذه 
الخطوط بلغت %87 و%27 و%13 على التوالي، وذلك 

منذ تشغيل هذه الخطوط في عام 2018 إلى نهايته.* 

وخالل العام المنصرم، لم تبادر شركات الطيران األخرى 
بتعزيز قدرتها في خدمة هذه الوجهات، مما يشير 

بوضوح إلى أن إطالق "طيران الجزيرة" لرحالتها وزيادة 
الطاقة االستيعابية للمقاعد، قد أعاد توجيه 

المسافرين الذين كانوا يختارون في السابق رحالت 
الترانزيت، للسفر على خطوطنا المباشرة بين الكويت 

 للعام، بدأنا بتشغيل رحالتنا إلى 
ً
والهند. وختاما

نيودلهي في األسبوعين األخيرين من شهر ديسمبر. 

مع توسيع قاعدة عمالئنا، انتهزت "طيران الجزيرة" 
الفرصة لخدمة نقل الركاب من الهند إلى وجهات مثل 

المملكة العربية السعودية ودول الخليج األخرى، ال 
سيما قطر، وذلك عبر الكويت. فقمنا بزيادة عدد 

رحالتنا اليومية إلى كل من جدة وقطر خالل العام، 
وحرصنا على تقديم رحالت بمواقيت مناسبة لركاب 

الترانزيت. 

وكان إطالق رحالتنا إلى المدينة المنورة في المملكة 
العربية السعودية خالل موسم السياحة الدينية، 

 كذلك للمسافرين الترانزيت القادمين من شبه 
ً
داعما

القارة الهندية على وجه الخصوص.  

 للطلب المتزايد على الوجهات السياحية القريبة 
ً

وتلبية
من منطقة الشرق األوسط، أطلقنا رحالت إلى تبليسي 

عاصمة جورجيا، وبلغت حصتنا السوقية من هذا الخط 
نسبة %43 في 2018

اليوم لم تعد خدمات "طيران الجزيرة" تقتصر على نقل 
المسافرين من نقطة إلى أخرى ومن وإلى الكويت، بل 

استطاعت أن توسع حركة النقل الجوي ضمن 
شبكتها، ونقل المسافرين عبر مركزها الكويت إلى 
وجهتهم النهائية. وزادت المساهمة من ربط حركة 
النقل الجوي من %3 في 2017 إلى %18 في نهاية 
2018، فيما نما إجمالي عدد الركاب بنسبة قياسية 

بلغت %46.4 على أساس سنوي ليصل إلى نحو 
مليوني مسافر. 

توسيع األسطول واالستثمار في الكفاءة 
التشغيلية 

مت "طيران الجزيرة" طائرتين جديدتين، منهما 
ّ
تسل

إيرباص من طرازA320neo  التي تعد أول طائرة يتم 
تشغيلها في منطقة الشرق األوسط، واألولى ضمن 

طلبية ألربع طائرات إضافية من الطراز نفسه التي 
ستنضم إلى أسطولنا النامي. وبفضل مثل هذه 

الطائرات التي تمكن من تخفيض استهالك الوقود 
ونسبة ضوضاء المحرك، تستطيع "طيران الجزيرة" 

مواصلة التوسع في شبكة الوجهات التي تخدمها 
لتستهدف وجهات جديدة تبعد عن الكويت بما يقارب 

5 إلى 6 ساعات. في 2019، سنبدأ رحالتنا إلى مطار 
A320neo غاتويك لندن من خالل طائرة إيرباص

كما قمنا بتحسين االستفادة من طائراتنا بنسبة 
%29.5 لتصل إلى 13.6 ساعات، مما يدعم زيادة عدد 
رحالت المغادرة بنسبة %39.9 إلى 16194 رحلة مغادرة. 

توسيع نطاق خدماتنا وافتتاح المبنى الجديد 
لركاب طيران الجزيرة

يعتبر المبنى الجديد لركاب طيران الجزيرة T5 الذي تم 
افتتاحه في مطار الكويت الدولي في مايو 2018، 
بمثابة خطوة محورية في نمو عملياتنا وتعزيز تجربة 

عمالئنا. 

ويعد هذا المبنى من بين عدد قليل من مباني الركاب 
التي تملكها وتشغلها شركة طيران خاصة على 

مستوى العالم، وقد تم تصميمه لتسهيل إجراءات 
السفر وتوفير عمالئنا بتجربة سريعة وسلسة بفضل 

أحدث التسهيالت التي تشمل أجهزة التسجيل ذاتي، 
وتصميم عصري يهدف إلى تخفيف تزاحم الركاب، 
وسوق حرة ومحالت ومطاعم متنوعة، ومساحات 

وفرة لمواقف السيارات، واألهم من ذلك كله، مسافة 
 من نقطة مواقف السيارات إلى 

ً
تصل إلى 90 مترا

نقطة الصعود إلى الطائرة. 

توسيع خدماتنا وزيادة اإليرادات من مصادر 
إضافية 

 لنهجنا الذي يّركز على تلبية احتياجات 
ً
استكماال

المسافرين، واصلنا االستثمار في خدمات مبتكرة ال 
توفر خيارات جديدة وتضيف قيمة لتجربة المسافرين 

على متن "طيران الجزيرة" فحسب، بل تخلق مصادر 
إضافية لإليرادات لمجموعتنا. فقد أطلقنا قائمة

Jazeera Café  على متن جميع رحالتنا والتي تقدم 
مجموعة واسعة من المأكوالت والمشروبات 

للمسافرين على الدرجة االقتصادية، وافتتحنا السوق 
الحرة وغيرها من متاجر البيع بالتجزئة في مبنى الركاب 
 ، Jazeera Screensوأطلقنا نظام الترفيه الجوي ،T5

وقمنا بإعادة تخصيص المقاعد لتوفير امكانية حجز 
المقاعد ذات األولوية والمساحة األكبر. فمن خالل هذه 

المبادرات المدّرة للدخل، يمكننا في "طيران الجزيرة" 
الحفاظ على أسعارنا المخفضة ومواصلة تميزنا في 

قطاع السفر. 

الحفاظ على معايير العمليات التشغيلية في 
صناعة الطيران 

بالتوازي مع تركيزنا على توسيع نطاق خدماتنا، 
حافظنا على التزامنا بمعاييرنا العالية من الكفاءة 

التشغيلية ومعايير السالمة وأنظمة التحكم. وفي 
ديسمبر 2018، تم تجديد اعتماد شركة طيران الجزيرة 

من خالل برنامج  لتدقيق السالمة التشغيلية 
IOSA)، وهو اعتراف دولي بأنظمة اإلدارة والرقابة 

التشغيلية للشركة. 

التركيز على مستوى خدمة العمالء 

بفضل توسعة شبكة عملنا وإطالق وجهات جديدة 
وخدمات وتسهيالت مميزة، استطعنا تعزيز نطاق 

منتجاتنا واالستمرار في تقديم منتجات تلبي تطلعات 
 في 

ً
نا تحوال

ّ
العمالء واحتياجاتهم. بناء عليه، حقق

مكانتنا من مجرد شركة طيران وطنية صغيرة إلى 
شركة طيران إقليمية وأكثر من ذلك، األمر الذي خلق 
تجربة سفر سلسة وفعالة في كل مرة يختار عمالئنا 
السفر مع "طيران الجزيرة". باإلضافة إلى ذلك، ارتكزت 

عملياتنا التسويقية على التفاعل بشكل كبير من خالل 
المنصات الرقمية، وزاد بذلك تفاعلنا مع عمالئنا من خالل 

هذه القنوات، واستثمرنا في أدوات إدارة عالقات 

العمالء لخدمتهم بشكل أفضل، وواصلنا إطالق 
العروض طوال العام. وأسفرت جهودنا عن ارتفاع 

معدل عامل الحمولة من %73.9 في 2017 إلى 75.2%
في 2018

االلتزام بمسؤوليتنا االجتماعية 

تفخر "طيران الجزيرة" ببرنامج تطوير الخريجين الذي 
أسسته منذ سنوات حيث تقوم بدعم التطوير 

المهني للشباب في الكويت من خالل التدريب العملي 
في أقسام الشركة. ويمتد هذا البرنامج التدريبي 
على ستة أشهر ويهدف إلى بناء المهارات وإتاحة 

المجال أمام الخريجين الشباب لدخول صناعة الطيران من 
خالل توفير فرص عمل لهم في نهاية البرنامج. 

وتتماشى أهداف البرنامج مع األهداف المرصودة في 
خطة التنمية لرؤية كويت جديدة 2035

كما نقدم دعمنا للمحتاجين، فقد كان عام 2018 هو 
العام الذي تأثرت فيه والية كيراال في الهند بشدة 

بالفيضانات، وأخذنا على عاتقنا مسؤولية دعم 
المشاريع المحلية المتضررة والتي تعد الدخل 

الرئيسي لشريحة كبيرة من سكان هذه المنطقة، 
 
ً
ووفرنا خدمة نقل اإلغاثة بين الكويت وكوتشي دعما

لهذه الجهود. 

اآلفاق المستقبلية 

على الرغم من تحديات قطاع السفر اإلقليمي حيث 
أغلبية شركات الطيران حكومية، تواصل "طيران الجزيرة" 

 
ً
تحقيق أهدافها التشغيلية، واستقطاب أعدادا

إضافية من الركاب، وزيادة معدل الحمولة، وتحسين 
مستوى المبيعات والتسويق، وإدارة التكاليف بشكل 

فعال، وزيادة مصادر اإليرادات على المدى الطويل. 

باإلضافة إلى ما سبق، تواصل "طيران الجزيرة" 
استثماراتها في طائرات جديدة، وتنويع العروض، 

واستقطاب شرائح جديدة من العمالء، واألهم من 
ذلك، ضمان استمرار تسجيل معدل عائد مرضي 

للمساهمين، ودعم مجتمعنا من خالل برامج تعليمية 
واجتماعية ومهنية متكاملة. 

على صعيد العام 2019، نرمي إلى إطالق رحالت 
جديدة إلى لندن وشبه القارة الهندية ووجهات جديدة 

في منطقة الشرق األوسط، وهو ما يتزامن مع 
استالمنا ثالث طائرات من طراز A320neo جديدة لدعم 

هذا التوسع. في غضون ذلك، نلتزم بالحفاظ على 
تميزنا في األداء التشغيلي والخدمات والمنتجات 

التي نقدمها إلى عمالئنا.   

وفي الختام، أود أن أشكر فريق عمل "طيران الجزيرة" 
الذي يواصل التميز في كل جانب من جوانب أعمالنا في 

واحدة من أكثر الصناعات تنافسية في المنطقة 
والعالم، والشكر موصول إلى مجلس اإلدارة على 

دعمهم المستمر لفريق اإلدارة التنفيذية. وبكل 
تأكيد، أتوجه بالشكر لعمالئنا ومساهمينا على 

اختيارهم السفر على متن "طيران الجزيرة". 

مع خالص الشكر، 

روهيت راماشاندران 
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السادة المساهمون الكرام، 

نجحت شركة طيران الجزيرة مع نهاية عام 2018
بترسيخ نموذج أعمالها الذي امتد ليشمل وجهات 

سفر جديدة ذات طلب مرتفع، وافتتاح المبنى الجديد 
لركاب طيران الجزيرة، وتحسين المبيعات والخدمات 

التسويقية، وتنفيذ برنامج ترشيد اإلنفاق، واالستثمار 
بقوة في فرص جديدة تضيف المزيد من القيمة 

للعمالء والمساهمين والشركاء. 

توسيع شبكة وجهاتنا وتلبية متطلبات القاعدة 
الكبيرة من العمالء 

 "طيران الجزيرة" في عام 2018 على التوسع في 
ْ

زت
ّ
رك

شبه القارة الهندية، بحيث باتت تغطي وجهات جديدة 
هي: كوتشي وأحمد أباد ومومباي ونيودلهي. 
وكما أشار رئيس مجلس اإلدارة في وقت سابق، 

 في عدد 
ً
تعاني الخطوط بين الهند والكويت نقصا

الرحالت، ما دفع ما يقارب مليون هندي مقيم في 
الكويت إلى االتجاه إلى شركات طيران إقليمية 

منافسة تقّدم رحالت ترانزيت بين الكويت والهند. 

وقد كان لتوسعنا إلى هذه الوجهات تأثير مباشر على 
حصتنا السوقية وعدد الركاب الذين يسافرون مباشرة 

من الكويت إلى الهند. 

تأثير طيران الجزيرة على رحالت الطيران بين الكويت 
 في عام 2018

ً
والهند كان واضحا

أظهرت احصائيات السفر لعام 2018 زيادة ملحوظة في 
عدد المسافرين بين الكويت وأحمد أباد بلغت نسبة 
%33، واستحوذت طيران الجزيرة على حصة سوقية 

بلغت %42 على هذا الخط. كما ارتفع عدد المسافرين 
بين الكويت وحيدر أباد وكوتشي ومومباي بنسبة 

%343 و%23 و%15 على التوالي، في حين استحوذت 
"طيران الجزيرة" على حصص سوقية مهمة على هذه 
الخطوط بلغت %87 و%27 و%13 على التوالي، وذلك 

منذ تشغيل هذه الخطوط في عام 2018 إلى نهايته.* 

وخالل العام المنصرم، لم تبادر شركات الطيران األخرى 
بتعزيز قدرتها في خدمة هذه الوجهات، مما يشير 

بوضوح إلى أن إطالق "طيران الجزيرة" لرحالتها وزيادة 
الطاقة االستيعابية للمقاعد، قد أعاد توجيه 

المسافرين الذين كانوا يختارون في السابق رحالت 
الترانزيت، للسفر على خطوطنا المباشرة بين الكويت 

 للعام، بدأنا بتشغيل رحالتنا إلى 
ً
والهند. وختاما

نيودلهي في األسبوعين األخيرين من شهر ديسمبر. 

مع توسيع قاعدة عمالئنا، انتهزت "طيران الجزيرة" 
الفرصة لخدمة نقل الركاب من الهند إلى وجهات مثل 

المملكة العربية السعودية ودول الخليج األخرى، ال 
سيما قطر، وذلك عبر الكويت. فقمنا بزيادة عدد 

رحالتنا اليومية إلى كل من جدة وقطر خالل العام، 
وحرصنا على تقديم رحالت بمواقيت مناسبة لركاب 

الترانزيت. 

وكان إطالق رحالتنا إلى المدينة المنورة في المملكة 
العربية السعودية خالل موسم السياحة الدينية، 

 كذلك للمسافرين الترانزيت القادمين من شبه 
ً
داعما

القارة الهندية على وجه الخصوص.  

 للطلب المتزايد على الوجهات السياحية القريبة 
ً

وتلبية
من منطقة الشرق األوسط، أطلقنا رحالت إلى تبليسي 

عاصمة جورجيا، وبلغت حصتنا السوقية من هذا الخط 
نسبة %43 في 2018

اليوم لم تعد خدمات "طيران الجزيرة" تقتصر على نقل 
المسافرين من نقطة إلى أخرى ومن وإلى الكويت، بل 

استطاعت أن توسع حركة النقل الجوي ضمن 
شبكتها، ونقل المسافرين عبر مركزها الكويت إلى 
وجهتهم النهائية. وزادت المساهمة من ربط حركة 
النقل الجوي من %3 في 2017 إلى %18 في نهاية 
2018، فيما نما إجمالي عدد الركاب بنسبة قياسية 

بلغت %46.4 على أساس سنوي ليصل إلى نحو 
مليوني مسافر. 

توسيع األسطول واالستثمار في الكفاءة 
التشغيلية 

مت "طيران الجزيرة" طائرتين جديدتين، منهما 
ّ
تسل

إيرباص من طرازA320neo  التي تعد أول طائرة يتم 
تشغيلها في منطقة الشرق األوسط، واألولى ضمن 

طلبية ألربع طائرات إضافية من الطراز نفسه التي 
ستنضم إلى أسطولنا النامي. وبفضل مثل هذه 

الطائرات التي تمكن من تخفيض استهالك الوقود 
ونسبة ضوضاء المحرك، تستطيع "طيران الجزيرة" 

مواصلة التوسع في شبكة الوجهات التي تخدمها 
لتستهدف وجهات جديدة تبعد عن الكويت بما يقارب 

5 إلى 6 ساعات. في 2019، سنبدأ رحالتنا إلى مطار 
A320neo غاتويك لندن من خالل طائرة إيرباص

كما قمنا بتحسين االستفادة من طائراتنا بنسبة 
%29.5 لتصل إلى 13.6 ساعات، مما يدعم زيادة عدد 
رحالت المغادرة بنسبة %39.9 إلى 16194 رحلة مغادرة. 

توسيع نطاق خدماتنا وافتتاح المبنى الجديد 
لركاب طيران الجزيرة

يعتبر المبنى الجديد لركاب طيران الجزيرة T5 الذي تم 
افتتاحه في مطار الكويت الدولي في مايو 2018، 
بمثابة خطوة محورية في نمو عملياتنا وتعزيز تجربة 

عمالئنا. 

ويعد هذا المبنى من بين عدد قليل من مباني الركاب 
التي تملكها وتشغلها شركة طيران خاصة على 

مستوى العالم، وقد تم تصميمه لتسهيل إجراءات 
السفر وتوفير عمالئنا بتجربة سريعة وسلسة بفضل 

أحدث التسهيالت التي تشمل أجهزة التسجيل ذاتي، 
وتصميم عصري يهدف إلى تخفيف تزاحم الركاب، 
وسوق حرة ومحالت ومطاعم متنوعة، ومساحات 

وفرة لمواقف السيارات، واألهم من ذلك كله، مسافة 
 من نقطة مواقف السيارات إلى 

ً
تصل إلى 90 مترا

نقطة الصعود إلى الطائرة. 

توسيع خدماتنا وزيادة اإليرادات من مصادر 
إضافية 

 لنهجنا الذي يّركز على تلبية احتياجات 
ً
استكماال

المسافرين، واصلنا االستثمار في خدمات مبتكرة ال 
توفر خيارات جديدة وتضيف قيمة لتجربة المسافرين 

على متن "طيران الجزيرة" فحسب، بل تخلق مصادر 
إضافية لإليرادات لمجموعتنا. فقد أطلقنا قائمة

Jazeera Café  على متن جميع رحالتنا والتي تقدم 
مجموعة واسعة من المأكوالت والمشروبات 

للمسافرين على الدرجة االقتصادية، وافتتحنا السوق 
الحرة وغيرها من متاجر البيع بالتجزئة في مبنى الركاب 
 ، Jazeera Screensوأطلقنا نظام الترفيه الجوي ،T5

وقمنا بإعادة تخصيص المقاعد لتوفير امكانية حجز 
المقاعد ذات األولوية والمساحة األكبر. فمن خالل هذه 

المبادرات المدّرة للدخل، يمكننا في "طيران الجزيرة" 
الحفاظ على أسعارنا المخفضة ومواصلة تميزنا في 

قطاع السفر. 

الحفاظ على معايير العمليات التشغيلية في 
صناعة الطيران 

بالتوازي مع تركيزنا على توسيع نطاق خدماتنا، 
حافظنا على التزامنا بمعاييرنا العالية من الكفاءة 

التشغيلية ومعايير السالمة وأنظمة التحكم. وفي 
ديسمبر 2018، تم تجديد اعتماد شركة طيران الجزيرة 

من خالل برنامج  لتدقيق السالمة التشغيلية 
IOSA)، وهو اعتراف دولي بأنظمة اإلدارة والرقابة 

التشغيلية للشركة. 

التركيز على مستوى خدمة العمالء 

بفضل توسعة شبكة عملنا وإطالق وجهات جديدة 
وخدمات وتسهيالت مميزة، استطعنا تعزيز نطاق 

منتجاتنا واالستمرار في تقديم منتجات تلبي تطلعات 
 في 

ً
نا تحوال

ّ
العمالء واحتياجاتهم. بناء عليه، حقق

مكانتنا من مجرد شركة طيران وطنية صغيرة إلى 
شركة طيران إقليمية وأكثر من ذلك، األمر الذي خلق 
تجربة سفر سلسة وفعالة في كل مرة يختار عمالئنا 
السفر مع "طيران الجزيرة". باإلضافة إلى ذلك، ارتكزت 

عملياتنا التسويقية على التفاعل بشكل كبير من خالل 
المنصات الرقمية، وزاد بذلك تفاعلنا مع عمالئنا من خالل 

هذه القنوات، واستثمرنا في أدوات إدارة عالقات 

العمالء لخدمتهم بشكل أفضل، وواصلنا إطالق 
العروض طوال العام. وأسفرت جهودنا عن ارتفاع 

معدل عامل الحمولة من %73.9 في 2017 إلى 75.2%
في 2018

االلتزام بمسؤوليتنا االجتماعية 

تفخر "طيران الجزيرة" ببرنامج تطوير الخريجين الذي 
أسسته منذ سنوات حيث تقوم بدعم التطوير 

المهني للشباب في الكويت من خالل التدريب العملي 
في أقسام الشركة. ويمتد هذا البرنامج التدريبي 
على ستة أشهر ويهدف إلى بناء المهارات وإتاحة 

المجال أمام الخريجين الشباب لدخول صناعة الطيران من 
خالل توفير فرص عمل لهم في نهاية البرنامج. 

وتتماشى أهداف البرنامج مع األهداف المرصودة في 
خطة التنمية لرؤية كويت جديدة 2035

كما نقدم دعمنا للمحتاجين، فقد كان عام 2018 هو 
العام الذي تأثرت فيه والية كيراال في الهند بشدة 

بالفيضانات، وأخذنا على عاتقنا مسؤولية دعم 
المشاريع المحلية المتضررة والتي تعد الدخل 

الرئيسي لشريحة كبيرة من سكان هذه المنطقة، 
 
ً
ووفرنا خدمة نقل اإلغاثة بين الكويت وكوتشي دعما

لهذه الجهود. 

اآلفاق المستقبلية 

على الرغم من تحديات قطاع السفر اإلقليمي حيث 
أغلبية شركات الطيران حكومية، تواصل "طيران الجزيرة" 

 
ً
تحقيق أهدافها التشغيلية، واستقطاب أعدادا

إضافية من الركاب، وزيادة معدل الحمولة، وتحسين 
مستوى المبيعات والتسويق، وإدارة التكاليف بشكل 

فعال، وزيادة مصادر اإليرادات على المدى الطويل. 

باإلضافة إلى ما سبق، تواصل "طيران الجزيرة" 
استثماراتها في طائرات جديدة، وتنويع العروض، 

واستقطاب شرائح جديدة من العمالء، واألهم من 
ذلك، ضمان استمرار تسجيل معدل عائد مرضي 

للمساهمين، ودعم مجتمعنا من خالل برامج تعليمية 
واجتماعية ومهنية متكاملة. 

على صعيد العام 2019، نرمي إلى إطالق رحالت 
جديدة إلى لندن وشبه القارة الهندية ووجهات جديدة 

في منطقة الشرق األوسط، وهو ما يتزامن مع 
استالمنا ثالث طائرات من طراز A320neo جديدة لدعم 

هذا التوسع. في غضون ذلك، نلتزم بالحفاظ على 
تميزنا في األداء التشغيلي والخدمات والمنتجات 

التي نقدمها إلى عمالئنا.   

وفي الختام، أود أن أشكر فريق عمل "طيران الجزيرة" 
الذي يواصل التميز في كل جانب من جوانب أعمالنا في 

واحدة من أكثر الصناعات تنافسية في المنطقة 
والعالم، والشكر موصول إلى مجلس اإلدارة على 

دعمهم المستمر لفريق اإلدارة التنفيذية. وبكل 
تأكيد، أتوجه بالشكر لعمالئنا ومساهمينا على 

اختيارهم السفر على متن "طيران الجزيرة". 

مع خالص الشكر، 

روهيت راماشاندران 
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: إطار العمل 
ً
أوال

إن دور مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع 
يمثل نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف 

الشركة اإلستراتجية وبالتالي تحقيق أهداف 
المساهمين ، وقد أخذ على عاتقه مسئولية اإللتزام 
بمعايير الحوكمة الرشيدة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 

2010 والئحته التنفيذية وتعديالتهما، وقد أعتمد 
مجلس اإلدارة الهيكل التنظيمي ودليل الحوكمة 

الذي يحدد المسؤوليات والصالحيات وقنوات االتصال 
بين المستويات اإلدارية المختلفة كما ينظم العالقة 

بين كل من "المساهمين، مجلس اإلدارة، اإلدارة 
التنفيذية وأصحاب المصالح" ، وندرج أدناه تقرير 

الحكومة للشركة للسنة المالية المنتهية في 
31/12/2018 ، وتعمل شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع 

على تفعيل وتطبيق معايير وقواعد الحوكمة من 
خالل تطبيق أفضل الممارسات وحزمة من السياسات 

واإلجراءات واآلليات وتحديد مسئوليات وواجبات مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة، وتأخذ في االعتبار 

حماية حقوق المساهمين، وحقوق أصحاب المصالح، 
والعمالء، واإلدارة، والموظفين، والمجتمع. 

: دليل اإللتزام بتطبيق قواعد 
ً
ثانيا

الحوكمة 

القاعدة األولى: بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة 

يقوم مجلس اإلدارة على إستنباط رؤية الشركة 
ورسالتها وأهدافها واستراتيجيته العامة لتحقيق 

تطلعات المساهمين، كما يقوم المجلس بالعمل على 
 
ً
تجنب تعارض المصالح وعلى أن تكون األولوية دائما
لصالح الشركة، وقام المجلس بتشكيل عدة لجان 
منبثقة عنه لمتابعة تطبيق أفضل الممارسات وقد 

وضح دليل الحوكمة تشكيل ومهام وصالحيات 
ومسؤوليات تلك اللجان وآلية عملها وكذلك تقييم 

اللجان واإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة وتحديد 
حقوق المساهمين ووضع مواثيق العمل األخالقية 
والسياسات التنظيمية الخاصة بالشركة كما وضع 
مجلس اإلدارة منظومة الصالحيات المالية واإلدارية 

والتشغيلية التي تحدد صالحيات كل من "اإلدارة 
التنفيذية، اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ومجلس 

اإلدارة". 

تقرير حوكمة الشركات

 للتالي: 
ً
تشكيل مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع ويتكون من عدد ثمانية أعضاء وفقا

تصنيف العضو  تاريخ اإلنتخاب اإلسم

ممثل عن نفسه (منتخب)  30/04/2017 مروان مرزوق جاسم بودي 

 عن شركة بودي لالعتماد العقارية  30/04/2017
ً
غير تنفيذي ممثال

ذ.م.م. 
مرزوق جاسم مرزوق بودي 

 عن شركة أنظمة تكنولوجيا السفر  29/10/2017
ً
غير تنفيذى ممثال

ذ.م.م. 
محمد جاسم محمد الموسى 

 عن شركة السهم الذهبى  30/04/2017
ً
غير تنفيذي ممثال

العقارية ذ.م.م. 
أحمد عبدالله 

غير تنفيذي ممثال عن شركة السهم الفضي  30/04/2017
العقارية ذ.م.م. 

هاني محمد شوقي يونس 

 عن شركة البوادى العالمية  08/02/2018
ً
غير تنفيذى ممثال

العقارية ذ.م.م. 
ديرموت أدورد مانيون 

عضو مجلس إدارة مستقل (منتخب)  15/10/2018 يان مهدي بافي 

عضو مجلس إدارة مستقل (منتخب)  29/10/2017 بيرتراند  فيليب  جرابوسكى 

قام مجلس اإلدارة فى إجتماعه المنعقد بتاريخ 
2018/02/08 بالموافقة على كتاب عضو مجلس اإلدارة 

السادة / شركة البوادي العالمية العقارية الخاص بإستبدال 
ممثلها بمجلس اإلدارة وذلك بتعيين السيد / ديرموت ادورد 

 من السيد / محمد 
ً
 لها بمجلس اإلدارة بدال

ً
مانيون ممثال

محتشم خان محمد معظم خان، كما تم إعادة تشكيل 
مجلس اإلدارة حيث أصبح السيد / محمد جاسم محمد 

 من السيد / 
ً
الموسى هو نائب رئيس مجلس اإلدارة بدال

مرزوق جاسم مرزوق بودي – عضو مجلس اإلدارة. 

قامت الجمعية العامة العادية لمساهمى الشركة 
والمنعقدة بتاريخ 2018/10/15 بقبول إستقالة السيد / 

سهيل كامل حمصي كعضو مجلس إدارة مستقل، وإنتخاب 
السيد/ يان مهدي بافي كعضو مجلس إدارة مستقل 
مكمل على أن تنتهى فترة عضويته مع مجلس اإلدارة 

الحالي. 



السادة المساهمون الكرام، 

نجحت شركة طيران الجزيرة مع نهاية عام 2018
بترسيخ نموذج أعمالها الذي امتد ليشمل وجهات 

سفر جديدة ذات طلب مرتفع، وافتتاح المبنى الجديد 
لركاب طيران الجزيرة، وتحسين المبيعات والخدمات 

التسويقية، وتنفيذ برنامج ترشيد اإلنفاق، واالستثمار 
بقوة في فرص جديدة تضيف المزيد من القيمة 

للعمالء والمساهمين والشركاء. 

توسيع شبكة وجهاتنا وتلبية متطلبات القاعدة 
الكبيرة من العمالء 

 "طيران الجزيرة" في عام 2018 على التوسع في 
ْ

زت
ّ
رك

شبه القارة الهندية، بحيث باتت تغطي وجهات جديدة 
هي: كوتشي وأحمد أباد ومومباي ونيودلهي. 
وكما أشار رئيس مجلس اإلدارة في وقت سابق، 

 في عدد 
ً
تعاني الخطوط بين الهند والكويت نقصا

الرحالت، ما دفع ما يقارب مليون هندي مقيم في 
الكويت إلى االتجاه إلى شركات طيران إقليمية 

منافسة تقّدم رحالت ترانزيت بين الكويت والهند. 

وقد كان لتوسعنا إلى هذه الوجهات تأثير مباشر على 
حصتنا السوقية وعدد الركاب الذين يسافرون مباشرة 

من الكويت إلى الهند. 

تأثير طيران الجزيرة على رحالت الطيران بين الكويت 
 في عام 2018

ً
والهند كان واضحا

أظهرت احصائيات السفر لعام 2018 زيادة ملحوظة في 
عدد المسافرين بين الكويت وأحمد أباد بلغت نسبة 
%33، واستحوذت طيران الجزيرة على حصة سوقية 

بلغت %42 على هذا الخط. كما ارتفع عدد المسافرين 
بين الكويت وحيدر أباد وكوتشي ومومباي بنسبة 

%343 و%23 و%15 على التوالي، في حين استحوذت 
"طيران الجزيرة" على حصص سوقية مهمة على هذه 
الخطوط بلغت %87 و%27 و%13 على التوالي، وذلك 

منذ تشغيل هذه الخطوط في عام 2018 إلى نهايته.* 

وخالل العام المنصرم، لم تبادر شركات الطيران األخرى 
بتعزيز قدرتها في خدمة هذه الوجهات، مما يشير 

بوضوح إلى أن إطالق "طيران الجزيرة" لرحالتها وزيادة 
الطاقة االستيعابية للمقاعد، قد أعاد توجيه 

المسافرين الذين كانوا يختارون في السابق رحالت 
الترانزيت، للسفر على خطوطنا المباشرة بين الكويت 

 للعام، بدأنا بتشغيل رحالتنا إلى 
ً
والهند. وختاما

نيودلهي في األسبوعين األخيرين من شهر ديسمبر. 

مع توسيع قاعدة عمالئنا، انتهزت "طيران الجزيرة" 
الفرصة لخدمة نقل الركاب من الهند إلى وجهات مثل 

المملكة العربية السعودية ودول الخليج األخرى، ال 
سيما قطر، وذلك عبر الكويت. فقمنا بزيادة عدد 

رحالتنا اليومية إلى كل من جدة وقطر خالل العام، 
وحرصنا على تقديم رحالت بمواقيت مناسبة لركاب 

الترانزيت. 

وكان إطالق رحالتنا إلى المدينة المنورة في المملكة 
العربية السعودية خالل موسم السياحة الدينية، 

 كذلك للمسافرين الترانزيت القادمين من شبه 
ً
داعما

القارة الهندية على وجه الخصوص.  

 للطلب المتزايد على الوجهات السياحية القريبة 
ً

وتلبية
من منطقة الشرق األوسط، أطلقنا رحالت إلى تبليسي 

عاصمة جورجيا، وبلغت حصتنا السوقية من هذا الخط 
نسبة %43 في 2018

اليوم لم تعد خدمات "طيران الجزيرة" تقتصر على نقل 
المسافرين من نقطة إلى أخرى ومن وإلى الكويت، بل 

استطاعت أن توسع حركة النقل الجوي ضمن 
شبكتها، ونقل المسافرين عبر مركزها الكويت إلى 
وجهتهم النهائية. وزادت المساهمة من ربط حركة 
النقل الجوي من %3 في 2017 إلى %18 في نهاية 
2018، فيما نما إجمالي عدد الركاب بنسبة قياسية 

بلغت %46.4 على أساس سنوي ليصل إلى نحو 
مليوني مسافر. 

توسيع األسطول واالستثمار في الكفاءة 
التشغيلية 

مت "طيران الجزيرة" طائرتين جديدتين، منهما 
ّ
تسل

إيرباص من طرازA320neo  التي تعد أول طائرة يتم 
تشغيلها في منطقة الشرق األوسط، واألولى ضمن 

طلبية ألربع طائرات إضافية من الطراز نفسه التي 
ستنضم إلى أسطولنا النامي. وبفضل مثل هذه 

الطائرات التي تمكن من تخفيض استهالك الوقود 
ونسبة ضوضاء المحرك، تستطيع "طيران الجزيرة" 

مواصلة التوسع في شبكة الوجهات التي تخدمها 
لتستهدف وجهات جديدة تبعد عن الكويت بما يقارب 

5 إلى 6 ساعات. في 2019، سنبدأ رحالتنا إلى مطار 
A320neo غاتويك لندن من خالل طائرة إيرباص

كما قمنا بتحسين االستفادة من طائراتنا بنسبة 
%29.5 لتصل إلى 13.6 ساعات، مما يدعم زيادة عدد 
رحالت المغادرة بنسبة %39.9 إلى 16194 رحلة مغادرة. 

توسيع نطاق خدماتنا وافتتاح المبنى الجديد 
لركاب طيران الجزيرة

يعتبر المبنى الجديد لركاب طيران الجزيرة T5 الذي تم 
افتتاحه في مطار الكويت الدولي في مايو 2018، 
بمثابة خطوة محورية في نمو عملياتنا وتعزيز تجربة 

عمالئنا. 

ويعد هذا المبنى من بين عدد قليل من مباني الركاب 
التي تملكها وتشغلها شركة طيران خاصة على 

مستوى العالم، وقد تم تصميمه لتسهيل إجراءات 
السفر وتوفير عمالئنا بتجربة سريعة وسلسة بفضل 

أحدث التسهيالت التي تشمل أجهزة التسجيل ذاتي، 
وتصميم عصري يهدف إلى تخفيف تزاحم الركاب، 
وسوق حرة ومحالت ومطاعم متنوعة، ومساحات 

وفرة لمواقف السيارات، واألهم من ذلك كله، مسافة 
 من نقطة مواقف السيارات إلى 

ً
تصل إلى 90 مترا

نقطة الصعود إلى الطائرة. 

توسيع خدماتنا وزيادة اإليرادات من مصادر 
إضافية 

 لنهجنا الذي يّركز على تلبية احتياجات 
ً
استكماال

المسافرين، واصلنا االستثمار في خدمات مبتكرة ال 
توفر خيارات جديدة وتضيف قيمة لتجربة المسافرين 

على متن "طيران الجزيرة" فحسب، بل تخلق مصادر 
إضافية لإليرادات لمجموعتنا. فقد أطلقنا قائمة

Jazeera Café  على متن جميع رحالتنا والتي تقدم 
مجموعة واسعة من المأكوالت والمشروبات 

للمسافرين على الدرجة االقتصادية، وافتتحنا السوق 
الحرة وغيرها من متاجر البيع بالتجزئة في مبنى الركاب 
 ، Jazeera Screensوأطلقنا نظام الترفيه الجوي ،T5

وقمنا بإعادة تخصيص المقاعد لتوفير امكانية حجز 
المقاعد ذات األولوية والمساحة األكبر. فمن خالل هذه 

المبادرات المدّرة للدخل، يمكننا في "طيران الجزيرة" 
الحفاظ على أسعارنا المخفضة ومواصلة تميزنا في 

قطاع السفر. 

الحفاظ على معايير العمليات التشغيلية في 
صناعة الطيران 

بالتوازي مع تركيزنا على توسيع نطاق خدماتنا، 
حافظنا على التزامنا بمعاييرنا العالية من الكفاءة 

التشغيلية ومعايير السالمة وأنظمة التحكم. وفي 
ديسمبر 2018، تم تجديد اعتماد شركة طيران الجزيرة 

من خالل برنامج  لتدقيق السالمة التشغيلية 
IOSA)، وهو اعتراف دولي بأنظمة اإلدارة والرقابة 

التشغيلية للشركة. 

التركيز على مستوى خدمة العمالء 

بفضل توسعة شبكة عملنا وإطالق وجهات جديدة 
وخدمات وتسهيالت مميزة، استطعنا تعزيز نطاق 

منتجاتنا واالستمرار في تقديم منتجات تلبي تطلعات 
 في 

ً
نا تحوال

ّ
العمالء واحتياجاتهم. بناء عليه، حقق

مكانتنا من مجرد شركة طيران وطنية صغيرة إلى 
شركة طيران إقليمية وأكثر من ذلك، األمر الذي خلق 
تجربة سفر سلسة وفعالة في كل مرة يختار عمالئنا 
السفر مع "طيران الجزيرة". باإلضافة إلى ذلك، ارتكزت 

عملياتنا التسويقية على التفاعل بشكل كبير من خالل 
المنصات الرقمية، وزاد بذلك تفاعلنا مع عمالئنا من خالل 

هذه القنوات، واستثمرنا في أدوات إدارة عالقات 

العمالء لخدمتهم بشكل أفضل، وواصلنا إطالق 
العروض طوال العام. وأسفرت جهودنا عن ارتفاع 

معدل عامل الحمولة من %73.9 في 2017 إلى 75.2%
في 2018

االلتزام بمسؤوليتنا االجتماعية 

تفخر "طيران الجزيرة" ببرنامج تطوير الخريجين الذي 
أسسته منذ سنوات حيث تقوم بدعم التطوير 

المهني للشباب في الكويت من خالل التدريب العملي 
في أقسام الشركة. ويمتد هذا البرنامج التدريبي 
على ستة أشهر ويهدف إلى بناء المهارات وإتاحة 

المجال أمام الخريجين الشباب لدخول صناعة الطيران من 
خالل توفير فرص عمل لهم في نهاية البرنامج. 

وتتماشى أهداف البرنامج مع األهداف المرصودة في 
خطة التنمية لرؤية كويت جديدة 2035

كما نقدم دعمنا للمحتاجين، فقد كان عام 2018 هو 
العام الذي تأثرت فيه والية كيراال في الهند بشدة 

بالفيضانات، وأخذنا على عاتقنا مسؤولية دعم 
المشاريع المحلية المتضررة والتي تعد الدخل 

الرئيسي لشريحة كبيرة من سكان هذه المنطقة، 
 
ً
ووفرنا خدمة نقل اإلغاثة بين الكويت وكوتشي دعما

لهذه الجهود. 

اآلفاق المستقبلية 

على الرغم من تحديات قطاع السفر اإلقليمي حيث 
أغلبية شركات الطيران حكومية، تواصل "طيران الجزيرة" 

 
ً
تحقيق أهدافها التشغيلية، واستقطاب أعدادا

إضافية من الركاب، وزيادة معدل الحمولة، وتحسين 
مستوى المبيعات والتسويق، وإدارة التكاليف بشكل 

فعال، وزيادة مصادر اإليرادات على المدى الطويل. 

باإلضافة إلى ما سبق، تواصل "طيران الجزيرة" 
استثماراتها في طائرات جديدة، وتنويع العروض، 

واستقطاب شرائح جديدة من العمالء، واألهم من 
ذلك، ضمان استمرار تسجيل معدل عائد مرضي 

للمساهمين، ودعم مجتمعنا من خالل برامج تعليمية 
واجتماعية ومهنية متكاملة. 

على صعيد العام 2019، نرمي إلى إطالق رحالت 
جديدة إلى لندن وشبه القارة الهندية ووجهات جديدة 

في منطقة الشرق األوسط، وهو ما يتزامن مع 
استالمنا ثالث طائرات من طراز A320neo جديدة لدعم 

هذا التوسع. في غضون ذلك، نلتزم بالحفاظ على 
تميزنا في األداء التشغيلي والخدمات والمنتجات 

التي نقدمها إلى عمالئنا.   

وفي الختام، أود أن أشكر فريق عمل "طيران الجزيرة" 
الذي يواصل التميز في كل جانب من جوانب أعمالنا في 

واحدة من أكثر الصناعات تنافسية في المنطقة 
والعالم، والشكر موصول إلى مجلس اإلدارة على 

دعمهم المستمر لفريق اإلدارة التنفيذية. وبكل 
تأكيد، أتوجه بالشكر لعمالئنا ومساهمينا على 

اختيارهم السفر على متن "طيران الجزيرة". 

مع خالص الشكر، 

روهيت راماشاندران 
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نبذه عن تشكيل مجلس اإلدارة (اسم العضو 
والمنصب والمؤهل العلمى والخبرة العملية) 

السيد/ مروان مرزوق بودي 
رئيس مجلس اإلدارة 

يتمتع بخبرة وإدارة متميزة فى القطاع المالى 
والتجارى على المستوى المحلى واإلقليمى تمتد 
 ، وهو الرئيس التنفيذى لمجموعة 

ً
ألكثر من 30عاما

شركات بودي وهى المجموعة المؤسسة لطيران 
الجزيرة  وللعديد من الشركات المساهمة العامة 

والمقفلة والشركات ذات المسئولية المحدودة قبل 
ترأسة مجلس إدارة طيران الجزيرة  شغل السيد/ مروان 
بودي عدة مناصب منها رئيس مجلس اإلدارة  لشركة 
مجموعة النقل والتخزين ش.م.ك.ع ، و شركة أسمنت 

الهالل ش.م.ك.ع . 

السيد / محمد جاسم محمد الموسى
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

تخرج السيد محمد الموسى في سنة 2003 وحصل 
على شهادة علمية في  هندسة النظم الصناعية 

واإلدارية من جامعة الكويت. بعد حصوله على 
الشهادة الجامعية عمل لدى شركة الصناعات الوطنية 

وكان مسئوال عن التنسيق واإلتصال بين المصانع و 
الرئيس لتطوير المنتجات. ثم في سنة 2014 عمل 

لدى شركة المعادن  في إدارة المشاريع . منذ نوفمبر 
2004 شارك السيد محمد  في تأسيس شركة 

جامسون وأصبح نائب الرئيس والشريك اإلداري للشركة 
حيث قام بوضع اإلستراتيجية اإلستثمارية و ساهم 
في جعلها من أكبر الشركات  المستثمرة في فئات 

األصول المختلفة. يشارك السيد الموسى بفعالية في 
العديد من الشركات في الصناعات المختلفة حيث كان 

لشركة جامسون حصة كبيرة فيها. 

السيد/ مرزوق جاسم بودي 
عضو مجلس اإلدارة 

يتمتع بخبرة فى قطاعات الخدمات اللوجستية وقطاع 
النقل وبيع وتأجير المعدات الثقيلة . يحمل السيد/ 

مرزوق بودي بكالوريوس فى إدارة نظم المعلومات 
من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا .  

السيد/ أحمد عبدالله 
عضو مجلس اإلدارة 

يشغل السيد/ أحمد عبدالله منصب الرئيس التنفيذى 
فى شركة بودي المجموعة ونائب رئيس مجلس 

اإلدارة فى عدة شركات منها شركة الخليج لتبƠريد 
الضواحى ش.م.ك.ع وشركة الخليج الهندسية 

ش.م.ك.م والشركة الكويتية التطبيقية لشبكات 

المعلومات ش.م.ك.م وعضو مجلس إدارة شركة 
سيتى جروب ش.م.ك.ع، وتولى السيد/ أحمد عبدالله 
قبل ذلك منصب نائب أول للرئيس بشركة أجيليتى، وقد 

تولى مناصب إدارية عديدة فى إدارات الشركات 
كأنظمة اإلدارة وتمويل الشركات وإدارة المشاريع 

والموارد البشرية، وقبل ذلك عمل فى الواليات المتحدة 
وكندا لمدة 18 عاما تولى خاللها مناصب عديدة فى 

مجال اإلدارة واالستشارات المعلوماتية ، والجدير بالذكر 
أن السيد/ أحمد عبدالله قد حصل على درجة 

الدكتوراه فى أنظمة المراقبة فى جامعة كولومبيا 
فى نيويورك.  

السيد/ هاني محمد شوقي
عضو مجلس اإلدارة  

يشغل السيد/ هاني شوقي منصب مدير إدارة 
التنفيذ فى شركة بودي المجموعة وعضو مجلس 
اإلدارة فى عدة شركات منها شركة الخليج لتبريد 

الضواحى ش.م.ك.ع وشركة الخليج الهندسية 
ش.م.ك.م والشركة الكويتية التطبيقية لشبكات 

المعلومات ش.م.ك.م  وشركة سيتى جروب 
ش.م.ك.ع ، وتولى السيد/ هاني شوقي قبل ذلك 

منصب نائب الرئيس فى بيت االستثمار العالمى – إدارة 
الشركات الخاصة ، ولدية سجل حافل بالمناصب اإلدارية 
وعمليات ما بعد اإلستحواذ ، كما تولى منصب رئيس 

مجلس اإلدارة فى شركة التسهيالت التجارية األردنية 
فى األردن وشركة Alumco LLC فى دبى وغيرها ، 

 بأن السيد/ هاني شوقي حاصل على بكالوريوس 
ً
علما

التجارة من جامعة حلوان. 

السيد / ديرموت أدورد مانيون 
عضو مجلس اإلدارة 

يعد السيد / ديرموت مانيون شخصية معروفة في 
 
ً
صناعة الطيران ، و يتمتع بخبرة عالية تفوق 30 عاما

عمل خاللها في ثالث قارات. في البداية ما بين عامي 
 في دبي، 

ً
 متميزا

ً
1985 و 2005 كان يشغل منصبا

اإلمارات العربية المتحدة طيران اإلمارات، ثم تم ترقيته 
إلى منصب رئيس مجموعة خدمات الدعم. ثم شغل 

منصب الرئيس التنفيذي لشركة اير لينغس وذلك بين 
عامي 2005 و 2009. وفي هذه الفترة أتم خصخصة 

شركة الطيران. في اآلونة األخيرة يشغل منصب نائب 
رئيس مجلس إدارة خطوط رويال بروناي حيث لعب دوًرا 

 في الفوز بجائزة برنامج إعادة الهيكلة 
ً

كبيًرا وفعاال
وإعادة تصميم العالمة التجارية . 

 السيد / ديرموت مانيون لمدة أربعة سنوات 
ً
عمل أيضا

كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة اباكوس 
انترناشيونال وهي واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا 

 يعمل في أيرلندا، 
ً
المعلومات في سنغافورة. حاليا

واليزال يشارك بنشاط كإستشاري في العديد من 
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مشاريع الطيران وغيرها من األنشطة التجارية. السيد 
/ ديرموت مانيون هو زميل معهد المحاسبين 

القانونيين في أيرلندا وتخرج من كلية ترينتي إلدارة 
األعمال في دبلن. 

السيد / يان مهدي بافي
عضو مجلس اإلدارة المستقل 

السيد / يان بافي هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة 
شركة جلف ميرجر، وهي شركة رائدة في الشرق 

األوسط  في مجال الدمج واالستحواذ وحاصلة على 
جائزة أفضل شركة للدمج واالستحواذ في دولة 

الكويت من قبل مجلة يوروموني وجائزة "أفضل بنك 
استثمار واعد" على مستوى العالم من قبل جلوبال 

فاينانس وأفضل مؤسسة دمج واستحواذ خالل العام 
في دولة الكويت من مجلة فاينانس مانثلي. قام 

السيد/ يان بافي بتقديم المشورة بشأن أكثر من 15 
مليار دوالر في عمليات الدمج واالستحواذ ومعامالت 

زيادة رأس المال في العديد من القطاعات التي 
تغطي النفط والغاز، والصناعة، والهندسة والبناء، 

والخدمات المالية، واالتصاالت السلكية والالسلكية، 
واإلعالم، والتكنولوجيا، والنقل العام، والتعليم 

والرعاية الصحية.  

 قام بتقديم المشورة بشأن بعض من أكبر 
ً
وأيضا

معامالت األسهم الخاصة في منطقة دول مجلس 
التعاون الخليجي وحصل على جائزة أفضل مدير صفقات 

خالل العام من مجلة فاينانس مانثلي. قبل إلتحاقه 
بشركة جلف ميرجر، شغل السيد/ يان بافي مناصب 

عليا ذات مسؤوليات متزايدة مع بنك الكويت الوطني 
بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي للعمليات وعضو 

مجلس إدارة "إن بي كيه كابيتال" شركة الوطني 
لالستثمار، التي تمثل ذراع االستثمار والخدمات 
المصرفية والتجارية لبنك الكويت الوطني. يحمل 

السيد /  يان بافي شهادة بكالوريوس في إدارة 
األعمال / ماجستير في إدارة األعمال من كلية 

فوكس لألعمال، وماجستير في إدارة األعمال من 
كلية وارتون، حيث تخرج من جامعة بالمر. 

 
السيد / بيرتراند فيليب جرابوسكى

عضو مجلس اإلدارة المستقل 

يشغل السيد برتراند جراباوسكى منصب مستشار 
استراتيجى أول لمؤسسة دبى لصناعات الطيران، 
مستشار صناعي للمجلس األستثماري الكندي 

للتقاعد، عضو الهيئة األستشارية لشركة هدسون 
ألدارة األصول وعضو مجلس إدارة شركة طيران فلى 

بوندى األرجنتينية منذ عام 2016. عمل السيد / 
بيرتراند لمدة 11 عام كاملة ببنك دى فى بى كعضو 

مجلس اإلدارة المسؤول عن جميع أنشطة البنك 
التمويلية المتصلة بقطاعات الطيران و القطارات. وخالل 

هذة الفترة، نجح فى توسيع أنشطة البنك لتشمل 
إدارة أصول الطيران و تقدبم االستشارات الخاصة 

بالقطاع كما توسع بقوة فى مجال إدارة األستثمارات 
المتصلة بقطاع الطيران و النقل الجوي. قبل ذلك عمل 

بيرتراند لمدة أربعة سنوات بإدارة تمويل األصول 
بسيتى بنك فى كل من أوروبا و اليابان حيث قدم 
العديد من منتجات التمويل الخاصة بقطاع الطيران 

لعدد كبير من أكبر الشركات العالمية من خالل إداراتة 
بألمانيا واليابان. وقبل ذلك تولي السيد / بيرتراند 

العديد من المناصب ببنك إندوسويز الذى تم إعادة 
تسميتة لبنك كريدي أجريكول إندوسويز حيث كان 

المدير التنفيذى لمجموعة تمويل قطاع الطيران 
األسيوي بطوكيو لمدة ثمان سنوات ومدير الفرع 

المسؤول عن جميع عمليات تمويل األصول األمريكية 
بنيويورك لمدة ثالث سنوات. 
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نبذة عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل 
والتنسيق وحفظ محاضر االجتماعات للمجلس: 

يقوم أمين سر مجلس اإلدارة بإدارة وتنسيق كافة 
األنشطة فيما يتعلق بمجلس اإلدارة ، وبما يتفق مع 
مستندات الحوكمة ذات الصلة. يتم تعيين أمين سر 

مجلس اإلدارة من قبل المجلس ويمكن أن يكون من بين 
أعضاء المجلس أو من اإلدارة التنفيذية أو من خارجها  

ويتم تعيين أمين سر المجلس أو عزله بقرار من مجلس 
اإلدارة ، كما يقوم أمين سر مجلس اإلدارة وتحت 

إشراف رئيس مجلس اإلدارة بالتأكد من االلتزام 
باإلجراءات المعتمدة من قبل المجلس فيما يتعلق 

بتداول المعلومات بين أعضاء المجلس واللجان التابعة له 
واإلدارة التنفيذية ووضع جدول باجتماعات مجلس 

اإلدارة وتدوين محاضر اجتماعات المجلس، كما يتعين 
على أمين سر مجلس اإلدارة ضمان حسن تسليم 
وتوزيع المعلومات والتنسيق بين أعضاء المجلس 
وأصحاب المصلحة اآلخرين في الشركة بمن فيهم 

المساهمين ومختلف اإلدارات في الشركة والموظفين 
المختصين.

إجراءات تنسيق وحفظ محاضر اجتماع مجلس اإلدارة 

- أمين سر المجلس يقوم بتوثيق محاضر اإلجتماعات 
التابعة لمجلس اإلدارة، وإعداد وتوزيع محاضر 

اإلجتماعات وإجراء التعديالت الالزمة واإلنتهاء من 
وضع مضبطة اإلجتماع لتمكين األعضاء من االطالع 

على كافة المحاضر والمعلومات والمستندات وكذلك 
السجالت ذات الصلة بالشركة وموظفيها، ويحفظ 
محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان وتوفيرها 

ألعمال التدقيق المنتظم. 
- وضع جدول وتبليغ تاريخ وموعد كافة إجتماعات 

مجلس اإلدارة واللجان التابعة للمجلس بوقت مناسب.  
- التأكد من توزيع جدول األعمال و المستندات 

المطلوبة لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة قبل وقت 
كاف.   

- إعداد جدول األعمال والقرارات التي ستتم المصادقة 
عليها من قبل الجمعيات العامة العادية وغير العادية،  
وتقديم جدول األعمال إلى الجهات الرسمية األخرى.   
- إرسال الدعوات وجداول األعمال إلى مختلف األطراف 

التي تحضر اجتماعات الجمعية العمومية، ونشر جدول 
 للنظام 

ً
 لما يقتضيه القانون وطبقا

ً
األعمال وفقا

األساسي للشركة، ويحتفظ بنظام إلدارة الوقت 
وتحديد وترتيب المواعيد، والتأكد من تجنب تعارض 

المواعيد والوفاء بااللتزامات، واالحتفاظ بقوائم 
الهواتف والعناوين.   

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام 
ومسؤوليات مجلس اإلدارة 

من أهم المهام والمسئوليات التالي: 
1- اعتماد األهداف واإلستراتيجيات والخطط 

والسياسات الهامة للشركة على أن تتضمن كحد 
أدنى ما يلي: 

- اإلستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل 
الرئيسية ومراجعتها وتوجيهها. 

- الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة وأهدافها 
المالية. 

- سياسة واضحة لتوزيع األرباح على اختالف 
أنواعها "نقدية / عينية" وبما يحقق مصالح 

المساهمين والشركة. 
- أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل 

في الشركة. 
- الهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة 

وإجراء المراجعة الدورية عليها. 
2- إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات 

المالية المرحلية والسنوية. 
3- اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، 

وتملك األصول والتصرف بها. 
4- التأكد من مدى إلتزام الشركة بالسياسات 

واإلجراءات التي تضمن إحترام الشركة لألنظمة 
واللوائح الداخلية المعمول بها. 

5- ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب 
اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل 

اإلفصاح والشفافية المعمول بها. 
6- اإلفصاح واإلعالن بشكل دوري عن سير نشاط 

الشركة وكافة التطورات المؤثرة التي طرأت على 
أعمالها. 

تيح لمساهمي الشركة 
ُ
7- إرساء قنوات اتصال فاعلة ت

اإلطالع بشكل مستمر ودوري على أوجه أنشطتها 
المختلفة والتطورات الجوهرية. 

8- وضع نظام للحوكمة واإلشراف العام عليه ومراقبة 
مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة. 

9- تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يوضح 
مدة اللجنة وصالحيتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة 
المجلس عليها، كما يتضمن قرار التشكيل تسمية 
األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم 

وتقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها الرئيسيين. 
10- التأكد من أن الهيكل التنظيمي للشركة يتسم 
بالشفافية والوضوح بما يتيح عملية إتخاذ القرارات 

وتحقيق مبادئ الحوكمة. 
11- الفصل في السلطات والصالحيات بين كل من مجلس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وعليه إعتمد مجلس 
اإلدارة ما يلي: 

- اعتماد للوائح واألنظمة الداخلية المتعلقة بعمل 
الشركة وتطويرها وما يتبع ذلك من تحديد 

للمهام واالختصاصات والواجبات والمسؤوليات 
بين المستويات التنظيمية المختلفة. 

- اعتماد سياسة تفويض وتنفيذ األعمال المنوطة 
باإلدارة التنفيذية. 

 تحديد الصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة 
التنفيذية، وإجراءات إتخاذ القرار ومدة التفويض، كما 
حدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصالحية البت 
فيها، على أن ترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن 

ممارساتها للصالحيات المفوضة. 
 الرقابة واإلشراف على أداء أعضاء اإلدارة التنفيذية 
والتأكد من قيامهم بأداء كافة مهامهم، ويقوم 

المجلس بما يلي: 
- التأكد من أن اإلدارة التنفيذية تعمل وفق 

السياسات واللوائح المعتمدة من قبل مجلس 
اإلدارة. 

- عقد إجتماعات دورية مع اإلدارة التنفيذية لبحث 
مجريات العمل وما يعتريه من معوقات 

ومشاكل، وإستعراض ومناقشة المعلومات 
الهامة ذات الصلة بنشاط الشركة. 

- وضع معايير أداء لإلدارة التنفيذية تتسق مع 
أهداف وإستراتيجية الشركة، وتحديد شرائح 

المكافآت التي سيتم منحها للموظفين. 
 من أعضاء اإلدارة التنفيذية ومن 

ً
 تعيين أو عزل أيا

ذلك الرئيس التنفيذي ومن في حكمه. 
 وضع سياسة وآلية تنظم العالقة مع أصحاب 

المصالح واألطراف ذوي الصلة من أجل حفظ 
حقوقهم، والحد من تضارب المصالح. 

 التأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم 
الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة 

والشركات التابعة لها ومن ذلك : 
- التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية 
بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير 

المالية. 
- التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس 

وإدارة المخاطر وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد 
من المخاطر على مستوى الشركة وطرحها 
بشفافية مع أصحاب المصالح واألطراف ذوي 

الصلة. 
- التوصية بتعيين مدققي الحسابات المستقلين. 
- الموافقة على قواعد سلوك وأخالقيات العمل 

وسياسات وإجراءات العمل في الشركة. 

إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام 

قدم مجلس اإلدارة خالل العام إنجازات عديدة كما هى 
، ونذكر من  مذكورة فى تقرير مجلس اإلدارة لعام 
أهمها التحول الكبير في المنتج الذي تقدمه شركتكم 

من خالل تشغيل مبنى الركاب الجديد الخاص بشركة 
) والذي يوفر خدمات جديدة تساهم  طيران الجزيرة  (

في تعزيز وتطوير تجربة السفر لعمالئنا. كما استثمرنا 
بشكل كثيف في تطوير البنية التحتية الرقمية وفي 

الموقع اإللكتروني لتسهيل عملية الحجز وتقديم 
خدمة أسرع وأفضل تلبي احتياجات عمالئنا وتعزز تواصلنا 

معهم وتحسن إيرادات الشركة، وإلى جانب ذلك قمنا 
بتعزيز الفريق اإلداري من خالل تعيين موظفين إداريين 

 عن اإلدارة الحكيمة 
ً
جدد في إدارات عديدة، فضال

والمدروسة للتكاليف.  

وعلى صعيد شبكة وجهات الشركة، فإن فريقنا يعمل 
 على مواصلة تنظيم وتخطيط الشبكة وتحسين 

ً
جاهدا

كفاءة استخدام أسطول طائرات الشركة وإضافة 
وجهات سفر جديدة، فقد دشنا سبع وجهات جديدة 
 من  أحمد آباد و كوتشين و 

ً
في عام  إلى كال

مومباى و دلهى في الهند، وتبليسى عاصمة جورجيا، 
والهور فى باكستان والمدينة المنورة فى المملكة 

العربية السعودية. كما تم فى وقت قياسى تشغيل 
مبنى الركاب المخصص لشركة طيران الجزيرة في مطار 
) كما وعد مجلس اإلدارة واإلدارة  الكويت الدولي (

التنفيذية. هذا وبلغ معدل إشغال المقاعد 75.2%
 بنسبة %1.3، وبلغت كفاءة استخدام أسطول 

ً
مرتفعا

الطائرات  ساعة مرتفعة بنسبة %24.7 عن العام 
، وحققت الشركة زيادة في عدد الركاب بنسبة 

، مما يبرهن على أن الطلب على  %42.8 عن عام 
منتج الشركة قوي وبإرتفاع مستمر. 
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نبذة عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل 
والتنسيق وحفظ محاضر االجتماعات للمجلس: 

يقوم أمين سر مجلس اإلدارة بإدارة وتنسيق كافة 
األنشطة فيما يتعلق بمجلس اإلدارة ، وبما يتفق مع 
مستندات الحوكمة ذات الصلة. يتم تعيين أمين سر 

مجلس اإلدارة من قبل المجلس ويمكن أن يكون من بين 
أعضاء المجلس أو من اإلدارة التنفيذية أو من خارجها  

ويتم تعيين أمين سر المجلس أو عزله بقرار من مجلس 
اإلدارة ، كما يقوم أمين سر مجلس اإلدارة وتحت 

إشراف رئيس مجلس اإلدارة بالتأكد من االلتزام 
باإلجراءات المعتمدة من قبل المجلس فيما يتعلق 

بتداول المعلومات بين أعضاء المجلس واللجان التابعة له 
واإلدارة التنفيذية ووضع جدول باجتماعات مجلس 

اإلدارة وتدوين محاضر اجتماعات المجلس، كما يتعين 
على أمين سر مجلس اإلدارة ضمان حسن تسليم 
وتوزيع المعلومات والتنسيق بين أعضاء المجلس 
وأصحاب المصلحة اآلخرين في الشركة بمن فيهم 

المساهمين ومختلف اإلدارات في الشركة والموظفين 
المختصين.

إجراءات تنسيق وحفظ محاضر اجتماع مجلس اإلدارة 

- أمين سر المجلس يقوم بتوثيق محاضر اإلجتماعات 
التابعة لمجلس اإلدارة، وإعداد وتوزيع محاضر 

اإلجتماعات وإجراء التعديالت الالزمة واإلنتهاء من 
وضع مضبطة اإلجتماع لتمكين األعضاء من االطالع 

على كافة المحاضر والمعلومات والمستندات وكذلك 
السجالت ذات الصلة بالشركة وموظفيها، ويحفظ 
محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان وتوفيرها 

ألعمال التدقيق المنتظم. 
- وضع جدول وتبليغ تاريخ وموعد كافة إجتماعات 

مجلس اإلدارة واللجان التابعة للمجلس بوقت مناسب.  
- التأكد من توزيع جدول األعمال و المستندات 

المطلوبة لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة قبل وقت 
كاف.   

- إعداد جدول األعمال والقرارات التي ستتم المصادقة 
عليها من قبل الجمعيات العامة العادية وغير العادية،  
وتقديم جدول األعمال إلى الجهات الرسمية األخرى.   
- إرسال الدعوات وجداول األعمال إلى مختلف األطراف 

التي تحضر اجتماعات الجمعية العمومية، ونشر جدول 
 للنظام 

ً
 لما يقتضيه القانون وطبقا

ً
األعمال وفقا

األساسي للشركة، ويحتفظ بنظام إلدارة الوقت 
وتحديد وترتيب المواعيد، والتأكد من تجنب تعارض 

المواعيد والوفاء بااللتزامات، واالحتفاظ بقوائم 
الهواتف والعناوين.   

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام 
ومسؤوليات مجلس اإلدارة 

من أهم المهام والمسئوليات التالي: 
 اعتماد األهداف واإلستراتيجيات والخطط 

والسياسات الهامة للشركة على أن تتضمن كحد 
أدنى ما يلي: 

- اإلستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل 
الرئيسية ومراجعتها وتوجيهها. 

- الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة وأهدافها 
المالية. 

- سياسة واضحة لتوزيع األرباح على اختالف 
أنواعها "نقدية / عينية" وبما يحقق مصالح 

المساهمين والشركة. 
- أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل 

في الشركة. 
- الهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة 

وإجراء المراجعة الدورية عليها. 
 إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات 

المالية المرحلية والسنوية. 
 اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، 

وتملك األصول والتصرف بها. 
 التأكد من مدى إلتزام الشركة بالسياسات 

واإلجراءات التي تضمن إحترام الشركة لألنظمة 
واللوائح الداخلية المعمول بها. 

 ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب 
اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل 

اإلفصاح والشفافية المعمول بها. 
 اإلفصاح واإلعالن بشكل دوري عن سير نشاط 

الشركة وكافة التطورات المؤثرة التي طرأت على 
أعمالها. 

تيح لمساهمي الشركة 
ُ
 إرساء قنوات اتصال فاعلة ت

اإلطالع بشكل مستمر ودوري على أوجه أنشطتها 
المختلفة والتطورات الجوهرية. 

 وضع نظام للحوكمة واإلشراف العام عليه ومراقبة 
مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة. 

 تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يوضح 
مدة اللجنة وصالحيتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة 
المجلس عليها، كما يتضمن قرار التشكيل تسمية 
األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم 

وتقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها الرئيسيين. 
 التأكد من أن الهيكل التنظيمي للشركة يتسم 
بالشفافية والوضوح بما يتيح عملية إتخاذ القرارات 

وتحقيق مبادئ الحوكمة. 
 الفصل في السلطات والصالحيات بين كل من مجلس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وعليه إعتمد مجلس 
اإلدارة ما يلي: 

- اعتماد للوائح واألنظمة الداخلية المتعلقة بعمل 
الشركة وتطويرها وما يتبع ذلك من تحديد 

للمهام واالختصاصات والواجبات والمسؤوليات 
بين المستويات التنظيمية المختلفة. 

- اعتماد سياسة تفويض وتنفيذ األعمال المنوطة 
باإلدارة التنفيذية. 

12- تحديد الصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة 
التنفيذية، وإجراءات إتخاذ القرار ومدة التفويض، كما 
حدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصالحية البت 
فيها، على أن ترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن 

ممارساتها للصالحيات المفوضة. 
13- الرقابة واإلشراف على أداء أعضاء اإلدارة التنفيذية 
والتأكد من قيامهم بأداء كافة مهامهم، ويقوم 

المجلس بما يلي: 
- التأكد من أن اإلدارة التنفيذية تعمل وفق 

السياسات واللوائح المعتمدة من قبل مجلس 
اإلدارة. 

- عقد إجتماعات دورية مع اإلدارة التنفيذية لبحث 
مجريات العمل وما يعتريه من معوقات 

ومشاكل، وإستعراض ومناقشة المعلومات 
الهامة ذات الصلة بنشاط الشركة. 

- وضع معايير أداء لإلدارة التنفيذية تتسق مع 
أهداف وإستراتيجية الشركة، وتحديد شرائح 

المكافآت التي سيتم منحها للموظفين. 
 من أعضاء اإلدارة التنفيذية ومن 

ً
14- تعيين أو عزل أيا

ذلك الرئيس التنفيذي ومن في حكمه. 
15- وضع سياسة وآلية تنظم العالقة مع أصحاب 

المصالح واألطراف ذوي الصلة من أجل حفظ 
حقوقهم، والحد من تضارب المصالح. 

16- التأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم 
الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة 

والشركات التابعة لها ومن ذلك : 
- التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية 
بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير 

المالية. 
- التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس 

وإدارة المخاطر وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد 
من المخاطر على مستوى الشركة وطرحها 
بشفافية مع أصحاب المصالح واألطراف ذوي 

الصلة. 
- التوصية بتعيين مدققي الحسابات المستقلين. 
- الموافقة على قواعد سلوك وأخالقيات العمل 

وسياسات وإجراءات العمل في الشركة. 

إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام 

قدم مجلس اإلدارة خالل العام إنجازات عديدة كما هى 
مذكورة فى تقرير مجلس اإلدارة لعام 2018، ونذكر من 
أهمها التحول الكبير في المنتج الذي تقدمه شركتكم 

من خالل تشغيل مبنى الركاب الجديد الخاص بشركة 
طيران الجزيرة  (T5) والذي يوفر خدمات جديدة تساهم 

في تعزيز وتطوير تجربة السفر لعمالئنا. كما استثمرنا 
بشكل كثيف في تطوير البنية التحتية الرقمية وفي 

الموقع اإللكتروني لتسهيل عملية الحجز وتقديم 
خدمة أسرع وأفضل تلبي احتياجات عمالئنا وتعزز تواصلنا 

معهم وتحسن إيرادات الشركة، وإلى جانب ذلك قمنا 
بتعزيز الفريق اإلداري من خالل تعيين موظفين إداريين 

 عن اإلدارة الحكيمة 
ً
جدد في إدارات عديدة، فضال

والمدروسة للتكاليف.  

وعلى صعيد شبكة وجهات الشركة، فإن فريقنا يعمل 
 على مواصلة تنظيم وتخطيط الشبكة وتحسين 

ً
جاهدا

كفاءة استخدام أسطول طائرات الشركة وإضافة 
وجهات سفر جديدة، فقد دشنا سبع وجهات جديدة 
 من  أحمد آباد و كوتشين و 

ً
في عام 2018 إلى كال

مومباى و دلهى في الهند، وتبليسى عاصمة جورجيا، 
والهور فى باكستان والمدينة المنورة فى المملكة 

العربية السعودية. كما تم فى وقت قياسى تشغيل 
مبنى الركاب المخصص لشركة طيران الجزيرة في مطار 
الكويت الدولي (T5) كما وعد مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية. هذا وبلغ معدل إشغال المقاعد 75.2% 
 بنسبة %1.3، وبلغت كفاءة استخدام أسطول 

ً
مرتفعا

الطائرات 13.6 ساعة مرتفعة بنسبة %24.7 عن العام 
2017، وحققت الشركة زيادة في عدد الركاب بنسبة 

%42.8 عن عام 2017، مما يبرهن على أن الطلب على 
منتج الشركة قوي وبإرتفاع مستمر. 
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القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي 
الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية 

لجنة الترشيحات والمكافآت

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت في مساعدة 
مجلس إدارة الشركة في أداء مسئولياته اإلشرافية 
المتعلقة بفاعلية ونزاهة وااللتزام بسياسات وإجراءات 
الترشيحات والمكافآت لدى الشركة ومراجعة معايير 

االختيار وإجراءات التعيين ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
العليا والموافقة عليها والتأكد من أن سياسة 

ومنهجية الترشيحات والمكافآت ككل تناسب األهداف 
اإلستراتيجية للشركة. 

وتم تشكيل اللجنة وتحديد مدتها من تاريخ انتخاب 
مجلس اإلدارة وحتى إنتهاء فترة عضوية مجلس 

اإلدارة. 

تشكيل واجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات: 

- قامت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة 
والمنعقدة بتاريخ 15/10/2018 بقبول استقالة السيد 

/ سهيل كامل حمصي - عضو مجلس اإلدارة 
المستقل، وانتخاب السيد/ يان مهدي بافي - 

كعضو مجلس إدارة مستقل مكمل على أن تنتهي 
فترة عضويته مع مجلس اإلدارة الحالي.  

- أوصت اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 27/12/2018 
بعدم توزيع مكافآت ألعضاء المجلس الغير تنفيذيين 

عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018. 

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

- التوصية بالترشيح وإعادة ترشيح ممثل الشركة 
لعضوية مجلس ادارة الشركة والشركات الزميلة 

والتابعة، واإلدارة التنفيذية. 
- وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية. 
- المراجعة السنوية لإلحتياجات المطلوبة من المهارات 
المناسبة، لعضوية مجلس اإلدارة وكذلك إستقطاب 
طلبات الراغبين في شغل الوظائف التنفيذية حسب 

الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات. 
- إعداد الوصف الوظيفي لألعضاء التنفيذيين وغير 

التنفيذيين واألعضاء المستقلين، والتأكد من عدم 
إنتفاء صفة االستقاللية عن عضو مجلس اإلدارة 

المستقل. 
- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت 

الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، 
سواء كانت مبالغ او منافع او مزايا، آيا كانت طبيعتها 

ومسماها، على ان يعرض هذا التقرير على الجمعية 
العامة للشركة للموافقة عليه ويتلى من رئيس 

مجلس اإلدارة، ويتعين ان تقوم الشركة بإتباع معايير 
الدقة والشفافية عند اعداد التقرير الخاص بالمكافآت، 
بحيث يتم اإلفصاح عن كافة المكافآت الممنوحة سواء 

كانت في صورة مباشرة او غير مباشرة، وتجنب أية 
محاولة لإلخفاء او التضليل.

اإلدارة التنفيذية:   

- تتم مزاولة أنشطة الشركة من قبل اإلدارة التنفيذية 
وذلك تحت رقابة وتوجيه الرؤساء التنفيذيين بهدف 
تحقيق توازن في العالقات بين الشركة وموظفيها 

ومستثمريها وعمالئها، والتأكد من العمل ضمن 
أغراض الشركة وتكريس مواردها بشكل مناسب 

لتلبية أهدافها بما يتوافق مع سياسة واستراتيجية 
الشركة.  

- يعتبر الرؤساء التنفيذيين واإلدارة التنفيذية مسؤولين 
أمام مجلس اإلدارة عن ممارسات وأنشطة وأعمال 
الشركة وتشمل المسؤوليات والواجبات األساسية 

لإلدارة بشكل عام وتحقيق األهداف واإلشراف على 
العمليات اليومية ألنشطة الشركة والمشاركة 

بالتخطيط االستراتيجي وإعداد الميزانيات والتقارير 
المالية وغيرها. 

واجبات اإلدارة التنفيذية تجاه مجلس اإلدارة: 

1- تقديم التوصيات بخصوص اإلستراتيجية المتبعة 
بهدف التحسين والتطوير من خالل خطط مدروسة، 
وتنفيذ الخطط االستراتيجية للشركة وما يرتبط بها 

من سياسات ولوائح داخلية والتأكد من كفايتها 
وفعاليتها. 

2- تقديم تقارير مالية وتشغيلية دورية في توقيت 
مناسب ودقيق عن أداء اإلدارات بشأن التقدم المحرز 

في نشاط الشركة في ضوء الخطط واألهداف 
االستراتيجية على أن تعرض على مجلس اإلدارة. 

3- وضع نظام محاسبي متكامل يحتفظ بدفاتر 

إجتماع 2
 27/12/2018

إجتماع 1
  28/6/2018

الصفة  اإلسم 

رئيس اللجنة  أحمد عبدالله 

عضو  مرزوق جاسم 
بودي 

عضو  هاني محمد 
شوقي 

عضو  سهيل كامل 
حمصي   

عضو  يان مهدي 
بافي 

أمين السر  كريشنان 
بالكريشنان 

وسجالت وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق 
البيانات المالية وحسابات الدخل، بما يتيح المحافظة 

 
ً
على أصول الشركة وإعداد القوائم المالية وفقا

لمعايير المحاسبة الدولية. 
 متابعة تطبيق الصالحيات والمسؤوليات الممنوحة 

 لمصفوفة الصالحيات المعتمدة. 
ً
وفقا

 تطوير وتعديل وتحديث السياسات واإلجراءات 
ومناقشتها واعتمادها ألفضل تطبيق. 

 تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتأكد 
من كفايتها وفعاليتها والحرص على االلتزام بنزعة 

المخاطر المعتمدة من قبل المجلس. 
 إدارة جميع األنشطة والموارد البشرية والمالية 

بشكل فعال لتعظيم األرباح وتقليل النفقات وتحقيق 
األهداف واستراتيجية الشركة. 

 المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم 
األخالقية في الشركة. 

 اإلشراف والمتابعة للتأكد من تطبيق القوانين 
 دليل الحوكمة 

ً
واألنظمة والسياسات المتبعة شامال

 إلستراتيجية 
ً
من قبل الموظفين وذلك تحقيقا

الشركة وإعطاء تقارير تتضمن التوصيات بشأن 
المعوقات والتعديالت المطلوبة بناًء على نتائج 

التطبيق. 

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير 
المالية

أقر أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة 
البيانات المالية وأنه تم عرضها و إعدادها وفق المعايير 

المحاسبية الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق 
المال. 

لجنة التدقيق  

تقوم لجنة التدقيق بمساعدة مجلس اإلدارة في أداء 
مسئولياته اإلشرافية الخاصة بعملية إعداد التقارير 

المالية ونظام الرقابة الداخلية وعملية التدقيق وإجراءات 
الشركة الخاصة بمراقبة االلتزام بالقوانين واألنظمة 

وقواعد السلوك المهني، وأداء مسؤوليات مجلس 
اإلدارة  اإلشرافية المتعلقة بمسائل المخاطر الحالية 

والمستجدة المصاحبة ألنشطة الشركة، وتحديد نقاط 
الضعف والعمل على اتخاذ اإلجراءات التصحيحية بشأنها، 

ووضع الضوابط الالزمة للعمل على الحد منها وتحديد 
النسب المقبولة منها مقابل المنافع المتوقعة ورفع 

التوصيات الخاصة بذلك إلى مجلس اإلدارة، مع تحديد 
مدى تطبيق قواعد الحوكمة التي تكفل توافق كل من 
أهداف المساهمين وأهداف إدارة الشركة ويعزز من ثقة 

المستثمرين بكفاءة النظام الذي يحمي حقوقهم.  



17التقرير السنوي 2018

القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي 
الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية 

لجنة الترشيحات والمكافآت

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت في مساعدة 
مجلس إدارة الشركة في أداء مسئولياته اإلشرافية 
المتعلقة بفاعلية ونزاهة وااللتزام بسياسات وإجراءات 
الترشيحات والمكافآت لدى الشركة ومراجعة معايير 

االختيار وإجراءات التعيين ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
العليا والموافقة عليها والتأكد من أن سياسة 

ومنهجية الترشيحات والمكافآت ككل تناسب األهداف 
اإلستراتيجية للشركة. 

وتم تشكيل اللجنة وتحديد مدتها من تاريخ انتخاب 
مجلس اإلدارة وحتى إنتهاء فترة عضوية مجلس 

اإلدارة. 

تشكيل واجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات: 

- قامت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة 
والمنعقدة بتاريخ  بقبول استقالة السيد 

/ سهيل كامل حمصي - عضو مجلس اإلدارة 
المستقل، وانتخاب السيد/ يان مهدي بافي - 

كعضو مجلس إدارة مستقل مكمل على أن تنتهي 
فترة عضويته مع مجلس اإلدارة الحالي.  

- أوصت اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 
بعدم توزيع مكافآت ألعضاء المجلس الغير تنفيذيين 

عن السنة المالية المنتهية في 

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

- التوصية بالترشيح وإعادة ترشيح ممثل الشركة 
لعضوية مجلس ادارة الشركة والشركات الزميلة 

والتابعة، واإلدارة التنفيذية. 
- وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية. 
- المراجعة السنوية لإلحتياجات المطلوبة من المهارات 
المناسبة، لعضوية مجلس اإلدارة وكذلك إستقطاب 
طلبات الراغبين في شغل الوظائف التنفيذية حسب 

الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات. 
- إعداد الوصف الوظيفي لألعضاء التنفيذيين وغير 

التنفيذيين واألعضاء المستقلين، والتأكد من عدم 
إنتفاء صفة االستقاللية عن عضو مجلس اإلدارة 

المستقل. 
- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت 

الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، 
سواء كانت مبالغ او منافع او مزايا، آيا كانت طبيعتها 

ومسماها، على ان يعرض هذا التقرير على الجمعية 
العامة للشركة للموافقة عليه ويتلى من رئيس 

مجلس اإلدارة، ويتعين ان تقوم الشركة بإتباع معايير 
الدقة والشفافية عند اعداد التقرير الخاص بالمكافآت، 
بحيث يتم اإلفصاح عن كافة المكافآت الممنوحة سواء 

كانت في صورة مباشرة او غير مباشرة، وتجنب أية 
محاولة لإلخفاء او التضليل.

اإلدارة التنفيذية:   

- تتم مزاولة أنشطة الشركة من قبل اإلدارة التنفيذية 
وذلك تحت رقابة وتوجيه الرؤساء التنفيذيين بهدف 
تحقيق توازن في العالقات بين الشركة وموظفيها 

ومستثمريها وعمالئها، والتأكد من العمل ضمن 
أغراض الشركة وتكريس مواردها بشكل مناسب 

لتلبية أهدافها بما يتوافق مع سياسة واستراتيجية 
الشركة.  

- يعتبر الرؤساء التنفيذيين واإلدارة التنفيذية مسؤولين 
أمام مجلس اإلدارة عن ممارسات وأنشطة وأعمال 
الشركة وتشمل المسؤوليات والواجبات األساسية 

لإلدارة بشكل عام وتحقيق األهداف واإلشراف على 
العمليات اليومية ألنشطة الشركة والمشاركة 

بالتخطيط االستراتيجي وإعداد الميزانيات والتقارير 
المالية وغيرها. 

واجبات اإلدارة التنفيذية تجاه مجلس اإلدارة: 

 تقديم التوصيات بخصوص اإلستراتيجية المتبعة 
بهدف التحسين والتطوير من خالل خطط مدروسة، 
وتنفيذ الخطط االستراتيجية للشركة وما يرتبط بها 

من سياسات ولوائح داخلية والتأكد من كفايتها 
وفعاليتها. 

 تقديم تقارير مالية وتشغيلية دورية في توقيت 
مناسب ودقيق عن أداء اإلدارات بشأن التقدم المحرز 

في نشاط الشركة في ضوء الخطط واألهداف 
االستراتيجية على أن تعرض على مجلس اإلدارة. 

 وضع نظام محاسبي متكامل يحتفظ بدفاتر 

وسجالت وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق 
البيانات المالية وحسابات الدخل، بما يتيح المحافظة 

 
ً
على أصول الشركة وإعداد القوائم المالية وفقا

لمعايير المحاسبة الدولية. 
4- متابعة تطبيق الصالحيات والمسؤوليات الممنوحة 

 لمصفوفة الصالحيات المعتمدة. 
ً
وفقا

5- تطوير وتعديل وتحديث السياسات واإلجراءات 
ومناقشتها واعتمادها ألفضل تطبيق. 

6- تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتأكد 
من كفايتها وفعاليتها والحرص على االلتزام بنزعة 

المخاطر المعتمدة من قبل المجلس. 
7- إدارة جميع األنشطة والموارد البشرية والمالية 

بشكل فعال لتعظيم األرباح وتقليل النفقات وتحقيق 
األهداف واستراتيجية الشركة. 

8- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم 
األخالقية في الشركة. 

9- اإلشراف والمتابعة للتأكد من تطبيق القوانين 
 دليل الحوكمة 

ً
واألنظمة والسياسات المتبعة شامال

 إلستراتيجية 
ً
من قبل الموظفين وذلك تحقيقا

الشركة وإعطاء تقارير تتضمن التوصيات بشأن 
المعوقات والتعديالت المطلوبة بناًء على نتائج 

التطبيق. 

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير 
المالية

أقر أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة 
البيانات المالية وأنه تم عرضها و إعدادها وفق المعايير 

المحاسبية الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق 
المال. 

لجنة التدقيق  

تقوم لجنة التدقيق بمساعدة مجلس اإلدارة في أداء 
مسئولياته اإلشرافية الخاصة بعملية إعداد التقارير 

المالية ونظام الرقابة الداخلية وعملية التدقيق وإجراءات 
الشركة الخاصة بمراقبة االلتزام بالقوانين واألنظمة 

وقواعد السلوك المهني، وأداء مسؤوليات مجلس 
اإلدارة  اإلشرافية المتعلقة بمسائل المخاطر الحالية 

والمستجدة المصاحبة ألنشطة الشركة، وتحديد نقاط 
الضعف والعمل على اتخاذ اإلجراءات التصحيحية بشأنها، 

ووضع الضوابط الالزمة للعمل على الحد منها وتحديد 
النسب المقبولة منها مقابل المنافع المتوقعة ورفع 

التوصيات الخاصة بذلك إلى مجلس اإلدارة، مع تحديد 
مدى تطبيق قواعد الحوكمة التي تكفل توافق كل من 
أهداف المساهمين وأهداف إدارة الشركة ويعزز من ثقة 

المستثمرين بكفاءة النظام الذي يحمي حقوقهم.  

تشكيل واجتماعات لجنة التدقيق: 

اجتماع 2
 08/02/2018

اجتماع 1
  16/01/2018

الصفة  اسم العضو 

رئيس اللجنة   هاني محمد 
شوقي يونس 

عضو  مرزوق جاسم 
بودي 

مستشار 
لجنة التدقيق  

محمد محتشم 
محمد خان 

عضو مستقل  سهيل كامل 
حمصي   

عضو مستقل  يان مهدي بافي 

منسق لجنة 
التدقيق 

يوسف كاباديا 

أمين السر  دونالد هابارد 

أمين السر  كريشنان 
بالكريشنان 

اجتماع 4
 25/04/2018

اجتماع 3
 11/04/2018

اجتماع 6
 24/10/2018

اجتماع 5
 12/07/2018

اجتماع 8
 19/12/2018

اجتماع 7
 07/11/2018

اجتماع 9
 20/12/2018
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- قامت الشركة باإلستعانة بمكتب إستشاري 
خارجي مستقل للقيام بعملية التدقيق 

الداخلي للعمليات الرئيسية للشركة وقامت 
اللجنة بمتابعة أعمال التدقيق الداخلى من خالل 

االجتماع بشكل مباشر مع المكتب 
اإلستشارى المكلف بأعمال التدقيق الداخلى 

فى إجتماعاتها أرقام 1، 3، 5، 6،9. 
- قام مجلس اإلدارة  بإعادة تشكيل اللجنة  فى 

إجتماعها رقم (2) لتصبح كالتالى: السيد / 
هاني محمد شوقي يونس – رئيس اللجنة 

 - عضو)، السيد / محمد محتشم 
ً
(سابقا

 – 
ً
محمد خان - مستشار لجنة التدقيق ( سابقا

رئيس اللجنة ). 
- قامت الجمعية العامة العادية لمساهمى 

الشركة والمنعقدة بتاريخ 15/10/2018 بقبول 
إستقالة السيد / سهيل كامل حمصي  - 

عضو مجلس اإلدارة المستقل، وإنتخاب السيد/ 
يان مهدي بافي - كعضو مجلس إدارة 

مستقل مكمل على أن تنتهى فترة عضويته 
مع مجلس اإلدارة الحالى. 

- قام مجلس اإلدارة  بتاريخ 17/10/2018 بتعيين 
السيد / كريشنان بالكريشنان - المراقب المالى 

كأمين السر للمجلس. 
 

مهام لجنة التدقيق: 

- مراجعة مدى دقة وصحة وسالمة المعلومات 
المالية والتشغيلية ووسائل تحديد قياس 

وتصنيف المخاطر ورفع التقارير الالزمة. 
- مراجعة األنظمة الموضوعة لضمان االلتزام 
بالسياسات والخطط واإلجراءات والقوانين 

واللوائح التي يمكن أن يكون لها تأثير هام 
على العمليات والتقارير وما إذا كانت الشركة 

ملتزمة بذلك. 
- مراجعة وسائل حماية األصول والتحقق من 

وجود تلك األصول حيثما يكون مالئما، ومراجعة 
وتقييم استخدام الموارد بصورة اقتصادية 

وبكفاءة. 
- مراجعة العمليات أو البرامج للتأكد مما إذا كانت 
النتائج متسقة مع األهداف واألغراض المحددة، 
وما إذا كان يتم تنفيذ العمليات أو البرامج وفقا 

لما هو مخطط. 
- مراجعة عمليات محددة بناء على طلب من إدارة 

الشركة، حسبما يكون مالئما. 
- مراقبة وتقييم مدى فاعلية نظام إدارة 

المخاطر في الشركة. 
- مراجعة جودة أداء مراقبي الحسابات الخارجيين 

ودرجة التنسيق مع لجنة التدقيق الداخلي. 
- مراجعة بيان الرقابة الداخلية من قبل اإلدارة 

العليا والرأي المتعلق بها لمدقق الحسابات عن 
تخطيط التدقيق. 

تشكيل وإجتماعات لجنة المخاطر:

اجتماع 2
 23/5/2018

اجتماع 1
 16/1/2018

الصفة  اسم العضو 

رئيس اللجنة   هاني محمد 
شوقي يونس 

عضو  مرزوق جاسم 
بودي 

مستشار 
لجنة التدقيق  

محمد محتشم 
محمد خان 

عضو 
مستقل 

يان مهدي 
بافي  

عضو 
مستقل 

سهيل كامل 
حمصي 

أمين السر  كريشنان 
بالكريشنان 

أمين السر  دونالد هابارد 

اجتماع 4
 20/12/2018

اجتماع 3
 20/9/2018

القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر 
والرقابة الداخلية: 

تقوم لجنة المخاطر بتوفير الموارد الكافية واألنظمة المناسبة إلى 
قسم إدارة المخاطر، وتعمل على تقييم األنظمة واآلليات الخاصة 

بتحديد ومراقبة مختلف المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك 
لتحديد نقاط الضعف في هذا الشأن، ومراجعة الهيكل التنظيمي 

لوحدة إدارة المخاطر وتقديم توصياتها في هذا الشأن قبل 
إعتمادها من مجلس اإلدارة. 

قام مجلس اإلدارة  بإعادة تشكيل اللجنة  فى إجتماعها رقم (2) 
لتصبح كالتالى: السيد / هاني محمد شوقي يونس – رئيس اللجنة 
 - عضو)، السيد / محمد محتشم محمد خان - مستشار لجنة 

ً
(سابقا

 – رئيس اللجنة). 
ً
التدقيق ( سابقا

مهام لجنة إدارة المخاطر:  

- تقوم اللجنة بالمراجعة ورفع التوصية إلى مجلس اإلدارة بشأن 
صياغة ووضع القدرة الكلية على تحمل المخاطر والنزعة إلى 

تحمل المخاطر واإلطار العام للمخاطر، وتتسلم التقارير من إدارة 
الشركة بخصوص سياسات وإجراءات الشركة المتعلقة بالتزام 
الشركة بحدود المخاطر وقدرتها ونزعتها إلى تحمل المخاطر 

المقررة. 
- تشرف اللجنة على اإلستراتيجيات والسياسات واإلجراءات 
واألنظمة الموضوعة من قبل إدارة الشركة، بهدف تحديد 

وتقييم وقياس وإدارة المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة، 
ومنها مخاطر األعمال اإلستراتيجية والمخاطر التشغيلية ومخاطر 
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االلتزام الرقابي ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر 
السيولة ومخاطر االستثمار ومخاطر التمويل ومخاطر 
السوق ومخاطر السمعة وغيرها من المخاطر وكذلك 

عمليات إدارة وتخطيط وتقييم رأس المال من قبل 
إدارة الشركة.     

- إجراء تقييم سنوي إلطار الحوكمة والمخاطر والرقابة 
لدى المجموعة للتوصل إلى قناعة بشأن تصميم 
واكتمال إطار العمل المتعلق بأنشطة المجموعة 

وسمات المخاطر. 
- رصد سمات المخاطر لدى الشركة بشكل منتظم 

مقارنة باإلطار العام لتحمل المخاطر.  
- التأكد من أن جميع موظفي قسم إدارة المخاطر 

يتمتعون باالستقاللية عن األنشطة التي تؤدي إلى 
التعرض للمخاطر.  

- التأكد من قيام موظفي إدارة المخاطر بنشر الوعي 
بالمخاطر بين موظفي الشركة. 

- مراجعة المعامالت المقترحة مع األطراف ذات الصلة 
وتقديم التوصيات المناسبة الى مجلس اإلدارة في 

هذا الصدد. 
- مراجعة المسائل التي ترفعها لجنة التدقيق والتي 

قد تؤثر على إدارة المخاطر لدى الشركة.  
- إعداد تقارير دورية حول طبيعة المخاطر التي يمكن أن 

تتعرض لها الشركة وتقديمها إلى مجلس اإلدارة.  

القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني 
والقيم اإلخالقية

وضع مجلس اإلدارة معايير لترسيخ المفاهيم والقيم 
األخالقية في الشركة، تتوقع شركة طيران الجزيرة 

ش.م.ك.ع قيام أعضاء مجلس اإلدارة، والموظفين بأداء 
عملهم بأقصى ما لديهم من قدرة وأن يتصرفوا 

بطريقة تعكس وتعزز صورة وسمعة الشركة.  

وتؤكد قواعد وأخالقيات السلوك المهني على 
سياسة الشركة وتعتبر إرشادات نحو:  

- تعزيز السلوك الصادق واألخالقي الذي ينعكس إيجابا 
على الشركة. 

- المحافظة على مناخ مؤسسي يحفظ قيمة ونزاهة 
وكرامة كل فرد. 

- ضمان االلتزام بالقوانين والقواعد واألنظمة التي 
تحكم أنشطة وعمليات الشركة، وضمان االستخدام 

السليم لموجودات الشركة. 

توضح قواعد وأخالقيات السلوك هذه المعايير لكيفية 
تصرف كل مدير أو مسئول أو موظف مع جميع أصحاب 

المصالح في الشركة وعامة الجمهور، وتهدف هذه 
القواعد في نهاية األمر إلى ضمان أن الغير ينظر إلى 
الشركة كمؤسسة ملتزمة بمعايير عالية من النزاهة 

في كافة تعامالتها. 

وتبين هذه السياسات واآلليات بأنه يجب على أعضاء 
مجلس اإلدارة والموظفين ضمان عدم وجود أى تعارض 

سواء مالى أو غير مالى بين مصالحهم الشخصية 
والقيام بمهامهم الموكلة لهم فى الشركة. 

القاعدة السابعة: اإلفصاح والشفافية 
بشكل دقيق وفي الوقت المناسبة

قام مجلس اإلدارة بوضع نظم وسياسات لإلفصاح 
والشفافية، وتهدف هذه النظم والسياسات إلى 

تحقيق العدالة والشفافية و منع تعارض المصالح و 
استغالل المعلومات  الداخلية، كما تهدف السياسة 

إلى تنظيم إجراءات إفصاح الشركة عن المعلومات 
الجوهرية وتوفير آلية اإلعالن عن ذلك فيما يتعلق 

بتعليمات حوكمة الشركات. 

حيث قامت الشركة خالل العام 2018 باإلفصاح عن 
البيانات والمعلومات األساسية لكافة المساهمين 

والمستثمرين، وذلك من خالل وسائل اإلفصاح المناسبة 
وبشكل دوري وفي الوقت المناسب، ويتوفر لدى 
الشركة وحدة تنظيم شؤون المستثمرين تتمتع 

بإستقاللية، وهي مسئولة عن إتاحة وتوفير البيانات 
والمعلومات والتقارير الالزمة للمستثمرين من خالل 

وسائل اإلفصاح المتعارف عليها، باإلضافة إلى الموقع 
اإللكتروني للشركة. 

القاعدة الثامنة: إحترام حقوق المساهمين 

بحسب تعليمات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة 
أسواق المال، وباإلضافة إلى النظام األساسي وعقد 

التأسيس للشركة والسياسات الداخلية، تتضمن 
الضوابط الرقابية واألسس المتبعة لحماية حقوق 

األطراف أصحاب المصالح، وبصفة خاصة المساهمين، 
ويهدف ذلك إلى حماية المراكز المالية للشركات، 

والقيام بمهامهم في خدمة عملية التنمية 
االقتصادية والمجتمع، إن النجاح النهائي لشركة طيران 

الجزيرة  ش.م.ك.ع  هو نتيجة للجهود المشتركة 
للعديد من األطراف بما في ذلك الموظفين 

والمستثمرين واألطراف األخرى التي لديها عالقات عمل 
مع الشركة. تحتفظ الشركة بسجالت صحيحه ودقيقة 

وحديثة لمساهمى الشركة، وذلك من خالل المتابعة 
والتنسيق المستمر مع الشركة الكويتية للمقاصة. 

كما يتم التنسيق الدائم مع المساهمين من خالل 
إدارة شئون المساهمين، ويتم اإلعالن عن مواعيد 

إنعقاد الجمعيات العامة فى بورصة الكويت وكذلك فى 
صحيفتين يوميتين قبل موعد اإلنعقاد بخمسة عشر 

يوم وكذلك إعالن تذكير قبل اإلنعقاد بسبعة أيام، 
ويحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة للمساهمين 
بطريق األصالة أو النيابة والتصويت على قرارات الجمعية 
مع توفير البيانات المرتبطة ببنود جدول األعمال وكذلك 

تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات 
المالية قبل موعد الجمعية بوقت كاف. 
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القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب 
المصالح 

وضعت شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع سياسة وآلية 
تنظم العالقة مع أصحاب المصالح واألطراف ذوي الصلة 

من أجل حفظ حقوقهم، والحد من تضارب المصالح 
المحتمل، حيث تقوم شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع 
 للقوانين 

ً
باحترام وحماية حقوق أصحاب المصالح وفقا

المعمول بها في دولة الكويت ذات العالقة مثل قانون 
العمل وقانون الشركات والئحته التنفيذية، ذلك 

باإلضافة إلى العقود المبرمة بين الطرفين وأية تعهدات 
إضافية تقوم بها الشركة تجاه أصحاب المصالح، حيث أن 

حماية حقوق أصحاب المصالح بمقتضى القوانين يوفر 
لهم فرصة الحصول على تعويضات فعلية في حالة 

انتهاك أي من حقوقهم، ولقد وضعت شركة طيران 
الجزيرة ش.م.ك.ع آلية لتسهيل وصول أصحاب المصالح 
الى األبالغ عن أي ممارسات غير سليمة قد يتعرضون 

لها من قبل الشركة مع توفير الحماية المناسبة 
لألطراف التي تقوم باإلبالغ. ونؤكد على أن الشركة 
ملتزمة بتوفير كافة المعلومات والبيانات ذات الصلة 

بانشطتها على كال من موقع بورصة الكويت وكذلك 
الموقع اإللكترونى للشركة مما يتيح ألصحاب المصالح 

إمكانية الحصول على هذه المعلومات، مع توفير 
وسائل التواصل الحديثة للتسهيل على أصحاب المصالح 

المشاركة فى متابعة أنشطة الشركة. 

القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين األداء 

لغرض تطبيق قاعدة تعزيز وتحسين األداء، تقوم لجنة 
الترشيحات والمكافآت في شركة طيران الجزيرة 

ش.م.ك.ع بوضع آليات ومؤشرات لتقييم مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية واللجان على أساس دوري، 

وتم إعداد تقييم أداء عضو مجلس اإلدارة كأحد 
متطلبات قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة 

أسواق المال لتقييم أداء كل عضو من  أعضاء مجلس 
اإلدارة، لبيان مدى تحقيق االهداف اإلستراتيجية 

للشركة وجودة إدارة المخاطرة وكفاية أنظمة الرقابة 
الداخلية و وتحديد جوانب الضعف والقوة واقتراح 

معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. وتعمل لجنة 
الترشيحات والمكافآت في شركة طيران الجزيرة 

ش.م.ك.ع على األهتمام بالجوانب التدريبية لكل من 
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بوضع برامج 
تضمن تمتعهم بفهم مناسب لسير عمل الشركة 

واستراتيجيتها والجوانب المالية والتشغيلية لكافة 
أنشطة الشركة وااللتزامات القانونية والرقابية. 

وكذلك يعمل مجلس اإلدارة بشكل مستمر على خلق 
القيم المؤسسية لدى العاملين فى الشركة، وذلك 

من خالل وضع اآلليات واإلجراءات التي تعمل على 
تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة، وتحسين 

معدالت األداء مما يساهم بشكل فعال على خلق 
القيم المؤسسية لدى العاملين ويحفزهم على العمل 

المستمر للحفاظ على السالمة المالية للشركة.

القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية 
المسؤولية اإلجتماعية 

تلتزم شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع بمشاركة 
المجتمع المحلى الذى تقدم فيه خدماتها فى مختلف 

المناسبات وذلك من خالل تقديم المبادرات والفاعليات 
التى تؤكد على مسؤوليتها المجتمعية فى عدة 

مجاالت منها الثقافة والتعليم والصحة، وقد شاركت 
شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع فى بعض المشاريع 

اإلجتماعية خالل العام 2018
 

اإلخوة المساهمون الكرام 

إن مجلس إدارة الشركة لدية عقيدة راسخة بأن 
اإلستمرارية فى تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة يوفر 
 من الثقة واألمان وتعزيز العدالة والشفافية 

ً
 نقيا

ً
مناخا

والمعاملة النزيهة لجميع األطراف من المساهمين 
والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح مما يساهم 

فى نمو الشركة وزيادة ربحيتها. 

رئيس مجلس اإلدارة 
مروان مرزوق بودي 



تقرير لجنة التدقيق لشركة طيران الجزيرة 
ش.م.ك.ع عن العام المنتهي في 

  31/12/2018

تقوم لجنة التدقيق بمساعدة مجلس اإلدارة في 
أداء مسئولياته اإلشرافية الخاصة بعملية إعداد 

التقارير المالية ونظام الرقابة الداخلية وعملية 
التدقيق وإجراءات الشركة الخاصة بمراقبة االلتزام 

بالقوانين واألنظمة وقواعد السلوك المهني،  وأداء 
مسئوليات مجلس اإلدارة  اإلشرافية المتعلقة 
بمسائل المخاطر الحالية والمستجدة المصاحبة 

ألنشطة الشركة ، وتحديد نقاط الضعف والعمل على 

اتخاذ اإلجراءات التصحيحية بشأنها ، ووضع الضوابط 
الالزمة للعمل على الحد منها وتحديد النسب المقبولة 
منها مقابل المنافع المتوقعة ورفع التوصيات الخاصة 

بذلك إلى مجلس اإلدارة ، مع تحديد مدى تطبيق 
قواعد الحوكمة التي تكفل توافق كل من أهداف 
المساهمين وأهداف إدارة الشركة ويعزز من ثقة 

المستثمرين بكفاءة النظام الذي يحمي حقوقهم. 

تقرير لجنة التدقيق

تشكيل واجتماعات لجنة التدقيق: 

اجتماع 2
 08/02/2018

اجتماع 1
  16/01/2018

الصفة  اسم العضو 

رئيس اللجنة   هاني محمد 
شوقي يونس 

عضو  مرزوق جاسم 
بودي 

مستشار 
لجنة التدقيق  

محمد محتشم 
محمد خان 

عضو مستقل  سهيل كامل 
حمصي   

عضو مستقل  يان مهدي بافي 

منسق لجنة 
التدقيق 

يوسف كاباديا 

أمين السر  دونالد هابارد 

أمين السر  كريشنان 
بالكريشنان 

اجتماع 4
 25/04/2018

اجتماع 3
 11/04/2018

اجتماع 6
 24/10/2018

اجتماع 5
 12/07/2018

اجتماع 8
 19/12/2018

اجتماع 7
 07/11/2018

اجتماع 9
 20/12/2018

- قامت الشركة باإلستعانة بمكتب إستشاري خارجي 
مستقل للقيام بعملية التدقيق الداخلي للعمليات 

الرئيسية للشركة وقامت اللجنة بمتابعة أعمال 
التدقيق الداخلى من خالل االجتماع بشكل مباشر 
مع المكتب اإلستشارى المكلف بأعمال التدقيق 

الداخلى فى إجتماعاتها أرقام 1، 3، 5، 6 ،9. 
- قام مجلس اإلدارة  بإعادة تشكيل اللجنة  فى 

إجتماعها رقم (2) لتصبح كالتالى : السيد / هاني 
 - عضو) ، 

ً
محمد شوقي يونس – رئيس اللجنة (سابقا

السيد / محمد محتشم محمد خان - مستشار لجنة 
 – رئيس اللجنة ). 

ً
التدقيق ( سابقا

- قامت الجمعية العامة العادية لمساهمى الشركة 
والمنعقدة بتاريخ 15/10/2018 بقبول إستقالة 
السيد / سهيل كامل حمصي  - عضو مجلس 

اإلدارة المستقل، وإنتخاب السيد/ يان مهدي بافي 
- كعضو مجلس إدارة مستقل مكمل على أن 

تنتهى فترة عضويته مع مجلس اإلدارة الحالى . 
- قام مجلس اإلدارة  بتاريخ 17/10/2018 بتعيين 
السيد / كريشنان بالكريشنان - المراقب المالى 

كامين السر للمجلس. 
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مهام لجنة التدقيق: 

- مراجعة مدى دقة وصحة وسالمة المعلومات 
المالية والتشغيلية ووسائل تحديد قياس وتصنيف 

المخاطر ورفع التقارير الالزمة. 
- مراجعة األنظمة الموضوعة لضمان االلتزام 

بالسياسات والخطط واإلجراءات والقوانين واللوائح 
التي يمكن أن يكون لها تأثير هام على العمليات 

والتقارير وما إذا كانت الشركة ملتزمة بذلك. 
- مراجعة وسائل حماية األصول والتحقق من وجود تلك 

األصول حيثما يكون مالئما ، ومراجعة وتقييم 
استخدام الموارد بصورة اقتصادية وبكفاءة. 

- مراجعة العمليات أو البرامج للتأكد مما إذا كانت 
النتائج متسقة مع األهداف واألغراض المحددة، وما 
إذا كان يتم تنفيذ العمليات أو البرامج وفقا لما هو 

مخطط. 
- مراجعة عمليات محددة بناء على طلب من إدارة 

الشركة ، حسبما يكون مالئما. 
- مراقبة وتقييم مدى فاعلية نظام إدارة المخاطر 

في الشركة. 
- مراجعة جودة أداء مراقبي الحسابات الخارجيين ودرجة 

التنسيق مع لجنة التدقيق الداخلي. 
- مراجعة بيان الرقابة الداخلية من قبل اإلدارة العليا 
والرأي المتعلق بها لمدقق الحسابات عن تخطيط 

التدقيق. 

رئيس مجلس اإلدارة 
مروان مرزوق بودي 
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يتعهد مجلس اإلدارة بأن التقارير المالية للشركة يتم 
عرضها بصورة سليمة وعادلة وأنها تستعرض كافة 
الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية، 

كما أنه يتم إعدادها وفق المعايير المحاسبية الدولية 
المعتمدة، وذلك عن البيانات المالية للسنة المنتهية 

فى 31 ديسمبر 2018، وذلك بناء على ما ورد إلينا من 
معلومات وتقارير من قبل اإلدارة التنفيذية ومدققي 

الحسابات وبذل العناية الواجبة للتحقق من سالمة 
ودقة هذه التقارير.

أعضاء مجلس اإلدارة

مروان مرزوق جاسم بودي
رئيس مجلس اإلدارة

مرزوق جاسم مرزوق بودي
عضو مجلس اإلدارة

 عن شركة بودي لالعتماد العقارية ذ.م.م.
ً
ممثال

هاني محمد شوقي يونس
عضو مجلس اإلدارة

 عن شركة السهم الفضي العقارية ذ.م.م.
ً
ممثال

يان مهدي بافي
عضو مجلس إدارة مستقل

محمد جاسم محمد الموسى
نائب رئيس مجلس اإلدارة

 عن شركة أنظمة تكنولوجيا السفر ذ.م.م.
ً
ممثال

أحمد عبدالله
عضو مجلس اإلدارة

 عن شركة السهم الذهبي العقارية ذ.م.م.
ً

ممثال

ديرموت أدورد مانيون
عضو مجلس اإلدارة

 عن شركة البوادي العالمية العقارية ذ.م.م.
ً
ممثال

بيرتراند فيليب جرابوسكي
عضو مجلس إدارة مستقل

إقرار وتعهد (نزاهة وسالمة البيانات المالية)
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البيانات المالية المجمعة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018



 
تقرير مراقب الحسابات المستقل

طيƠƠران  شƠƠركة  مسƠƠاهمي  السƠƠادة  حضƠƠرات  إلƠƠى 
الجزيرة ش.م.ك.ع            المحترمين 

الرأي
  

لقƠƠد دققنƠƠا البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة لشƠƠركة طيƠƠران 
الجزيƠƠرة ش.م.ك.ع. ("الشƠƠركة األم") وشƠƠركتها التابعƠƠة 
(يشƠƠار إليهƠƠم مًعƠƠا بƠƠƠ "المجموعƠƠة") والتƠƠي تتضمƠƠن بيان 
المركƠƠز المالƠƠي المجمƠƠع كمƠƠا فƠƠي 31 ديسƠƠمبر 2018، 
فƠƠي  والتغيƠƠرات  الشƠƠامل،  والدخƠƠل  الدخƠƠل،  وبيانƠƠات 
حقƠƠوق الملكيƠƠة، والتدفقƠƠات النقديƠƠة المجمعƠƠة للسƠƠنة 
المنتهيƠƠة بذلƠƠك التاريƠƠخ، وكذلƠƠك إيضاحƠƠات حƠƠول البيانƠƠات 
الماليƠƠة المجمعƠƠة، بمƠƠا فƠƠي ذلƠƠك ملخƠƠص السياسƠƠات 

المحاسبية الهامة. 

تعبƠƠر  المرفقƠƠة  المجمعƠƠة  الماليƠƠة  البيانƠƠات  أن  برأينƠƠا 
بصƠƠورة عادلƠƠة، مƠƠن جميƠƠع النواحƠƠي الماديƠƠة، عƠƠن المركƠƠز 
المالي المجمع للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018، 
النقديƠƠة  وتدفقاتهƠƠا  المجمƠƠع  المالƠƠي  وأدائهƠƠا 
ƠƠا 

ً
وفق التاريƠƠخ  بذلƠƠك  المنتهيƠƠة  للسƠƠنة  المجمعƠƠة 

للمعايير الدولية للتقارير المالية.   

أساس الرأي  

ƠƠا لمعاييƠƠر التدقيƠƠق 
ً

لقƠƠد قمنƠƠا بأعمƠƠال التدقيƠƠق وفق
تلƠƠك  بموجƠƠب  مسƠƠؤولياتنا  توضيƠƠح  تƠƠم  الدوليƠƠة. 
 فƠƠي فقƠƠرة "مسƠƠؤوليات 

ً
المعاييƠƠر بشƠƠكل أكثƠƠر تفصيƠƠال

الماليƠƠة  البيانƠƠات  تدقيƠƠق  عƠƠن  الحسƠƠابات  مراقƠƠب 
المجمعƠƠة" والƠƠواردة ضمƠƠن تقريرنƠƠا. إننƠƠا مسƠƠتقلون عƠƠن 
األخالقƠƠي  السƠƠلوك  لقواعƠƠد  ƠƠا 

ً
وفق المجموعƠƠة 

السƠƠلوك  معاييƠƠر  لمجلƠƠس  المهنييƠƠن  للمحاسƠƠبين 
السƠƠلوك  (قواعƠƠد  للمحاسƠƠبين  الدوليƠƠة  األخالقƠƠي 
التزمنƠƠا  كمƠƠا  المهنييƠƠن)،  للمحاسƠƠبين  األخالقƠƠي 
 لقواعƠƠد السƠƠلوك 

ً
بمسƠƠؤولياتنا األخالقيƠƠة األخƠƠرى وفقƠƠا

معاييƠƠر  لمجلƠƠس  المهنييƠƠن  للمحاسƠƠبين  األخالقƠƠي 
السƠƠلوك األخالقƠƠي الدوليƠƠة للمحاسƠƠبين. باعتقادنƠƠا أن 
أدلƠƠة التدقيƠƠق التƠƠي حصلنƠƠا عليهƠƠا كافيƠƠة ومالئمƠƠة 

 لرأينا. 
ً
لتوفر أساسا

أمور التدقيق الرئيسية  

إن أمƠƠور التدقيƠƠق الرئيسƠƠية، فƠƠي تقديرنƠƠا المهنƠƠي، 
خƠƠالل  األهميƠƠة  لهƠƠا  كان  التƠƠي  األمƠƠور  تلƠƠك  هƠƠي 
الحاليƠƠة.  للسƠƠنة  المجمعƠƠة  الماليƠƠة  للبيانƠƠات  تدقيقنƠƠا 
وتƠƠم تنƠƠاول تلƠƠك األمƠƠور فƠƠي سƠƠياق تدقيقنƠƠا للبيانƠƠات 
الماليƠƠة المجمعƠƠة ككل وإبƠƠداء رأينƠƠا حولهƠƠا، ومƠƠن ثƠƠم 
 بشƠƠأن تلƠƠك األمƠƠور. سƠƠيرد 

ً
فإننƠƠا ال نقƠƠدم رأًيƠƠا منفصƠƠال

فيمƠƠا يلƠƠي تفاصيƠƠل عƠƠن كيفيƠƠة معالجتنƠƠا لƠƠكل أمƠƠر مƠƠن 
هذه األمور في إطار تدقيقنا له.  

تحقق اإليرادات 

مبيعƠƠات  مƠƠن  الناتجƠƠة  باإليƠƠرادات  المجموعƠƠة  تعتƠƠرف 
تذاكƠƠر الƠƠركاب ضمƠƠن الدخƠƠل وذلƠƠك عنƠƠد سƠƠفر الراكƠƠب أو 

انتهاء صالحية التذكرة. 

اإليƠƠرادات  تحقƠƠق  وتوقيƠƠت  مقƠƠدار  تحديƠƠد  عمليƠƠة  إن 
التكنولوجيƠƠا  مƠƠن  معقƠƠدة  أنظمƠƠة  ضمƠƠن  تنطƠƠوي 
المعلوماتيƠƠة تتعلƠƠق بالتذاكƠƠر المحجƠƠوزة والمسƠƠتخدمة 
 لهƠƠذا التعقيƠƠد، 

ً
ومنتهيƠƠة الصالحيƠƠة. وبنƠƠاء عليƠƠه ونظƠƠرا

التدقيƠƠق  أمƠƠور  اإليƠƠرادات كأحƠƠد  تحقƠƠق  اعتبرنƠƠا  فقƠƠد 
الرئيسƠƠية. إن السياسƠƠة المحاسƠƠبية المتعلقƠƠة بتحقƠƠق 
إيƠƠرادات الƠƠركاب مبينƠƠة فƠƠي إيضƠƠاح 2.13 مƠƠن البيانƠƠات 

المالية المجمعة.  

الرقابƠƠة  نظƠƠم  وتنفيƠƠذ  تصميƠƠم  بتقييƠƠم  قمنƠƠا  كمƠƠا 
إلƠƠى  باإلضافƠƠة  اإليƠƠرادات  تحقƠƠق  علƠƠى  الرئيسƠƠية 
اإلجƠƠراءات  وكذلƠƠك  المالئمƠƠة  الموضوعيƠƠة  االختبƠƠارات 
التحليليƠƠة. إضافƠƠة إلƠƠى ذلƠƠك، فقƠƠد قƠƠام أعضƠƠاء فريقنƠƠا 
بمهƠƠام  المعلومƠƠات  تكنولوجيƠƠا  بتدقيƠƠق  المختصƠƠون 
التدقيƠƠق علƠƠى نظƠƠم الرقابƠƠة اآلليƠƠة المتعلقƠƠة بتحقƠƠق 

اإليرادات. 

السƠƠنوي  التقريƠƠر  فƠƠي  واردة  أخƠƠرى  معلومƠƠات 
للمجموعة لسنة 2018  

المعلومƠƠات  هƠƠذه  عƠƠن  المسƠƠؤولة  هƠƠي  اإلدارة  إن 
األخƠƠرى. تتكƠƠون المعلومƠƠات األخƠƠرى مƠƠن المعلومƠƠات 

، بخالف  الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 
البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة وتقريƠƠر مراقƠƠب الحسƠƠابات 

الصادر بشأنها.  

لقƠƠد حصلنƠƠا علƠƠى تقريƠƠر مجلƠƠس إدارة الشƠƠركة األم، 
قبƠƠل تاريƠƠخ تقريƠƠر مراقƠƠب الحسƠƠابات، ونتوقƠƠع الحصƠƠول 
علƠƠى باقƠƠي أقسƠƠام التقريƠƠر السƠƠنوي بعƠƠد تاريƠƠخ تقريƠƠر 

مراقب الحسابات. 

الماليƠƠة  للبيانƠƠات  تدقيقنƠƠا  بأعمƠƠال  يتعلƠƠق  فيمƠƠا 
المجمعƠƠة، فƠƠإن مسƠƠؤوليتنا هƠƠي قƠƠراءة المعلومƠƠات 
كانƠƠت  إذا  مƠƠا  وتحديƠƠد  أعƠƠاله،  المحƠƠددة  األخƠƠرى 
المعلومƠƠات األخƠƠرى غيƠƠر متوافقƠƠة بصƠƠورة جوهريƠƠة مƠƠع 
البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة أو المعلومƠƠات التƠƠي حصلنƠƠا 
ماديƠƠة  أخطƠƠاء  أي  وجƠƠود  أو  التدقيƠƠق  أثنƠƠاء  عليهƠƠا 
التƠƠي  إلƠƠى األعمƠƠال   

ً
بشƠƠأنها. وإذا توصلنƠƠا، اسƠƠتنادا

حصلنƠƠا  التƠƠي  األخƠƠرى  للمعلومƠƠات   
ً
وفقƠƠا بهƠƠا  قمنƠƠا 

عليهƠƠا قبƠƠل تاريƠƠخ تقريƠƠر مراقƠƠب الحسƠƠابات، إلƠƠى وجƠƠود 
أخطƠƠاء ماديƠƠة فƠƠي هƠƠذه المعلومƠƠات األخƠƠرى، فإنƠƠه 
يتعيƠƠن علينƠƠا رفƠƠع تقريƠƠر حƠƠول تلƠƠك الوقائƠƠع. ليƠƠس لدينƠƠا 

ما يستوجب التقرير عنه في هذا الشأن.   

يغطƠƠي  ال  المجمعƠƠة  الماليƠƠة  البيانƠƠات  حƠƠول  رأينƠƠا  إن 
عƠƠن  بƠƠأي شƠƠكل  نعبƠƠر  ولƠƠن  األخƠƠرى، وال  المعلومƠƠات 

تأكيد أو استنتاج بشأنها. 

عƠƠن  بالحوكمƠƠة  والمكلفيƠƠن  اإلدارة  مسƠƠؤوليات 
البيانات المالية المجمعة    

إعƠƠداد وعƠƠرض هƠƠذه  عƠƠن  المسƠƠؤولة  اإلدارة هƠƠي  إن 
ƠƠا للمعاييƠƠر 

ً
البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة بشƠƠكل عƠƠادل وفق

نظƠƠم  وضƠƠع  عƠƠن  وكذلƠƠك  الماليƠƠة  للتقاريƠƠر  الدوليƠƠة 
الرقابƠƠة الداخليƠƠة التƠƠي تراهƠƠا اإلدارة ضروريƠƠة إلعƠƠداد 
بيانƠƠات ماليƠƠة مجمعƠƠة خاليƠƠة مƠƠن أي أخطƠƠاء ماديƠƠة 

سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ. 

عنƠƠد إعƠƠداد البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة، تتحمƠƠل اإلدارة 
مزاولƠƠة  علƠƠى  المجموعƠƠة  قƠƠدرة  تقييƠƠم  مسƠƠؤولية 
أعمالهƠƠا علƠƠى أسƠƠاس مبƠƠدأ االسƠƠتمرارية، واإلفصƠƠاح 
مبƠƠدأ  وتطبيƠƠق  باالسƠƠتمرارية  المتعلقƠƠة  األمƠƠور  عƠƠن 
االسƠƠتمرارية المحاسƠƠبي، متƠƠى كان ذلƠƠك مناسƠƠًبا، مƠƠا 
لƠƠم تعتƠƠزم اإلدارة تصفيƠƠة المجموعƠƠة أو وقƠƠف أعمالهƠƠا 
أو فƠƠي حالƠƠة عƠƠدم توافƠƠر أي بديƠƠل واقعƠƠي سƠƠوى 

اتخاذ هذا اإلجراء.   

تتمثƠƠل مسƠƠؤولية المكلفيƠƠن بالحوكمƠƠة فƠƠي اإلشƠƠراف 
على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة. 

مسƠƠؤوليات مراقƠƠب الحسƠƠابات عƠƠن تدقيƠƠق البيانƠƠات 
المالية المجمعة  

إن هدفنƠƠا هƠƠو الحصƠƠول علƠƠى تأكيƠƠد معقƠƠول حƠƠول مƠƠا إذا 
مƠƠن  خاليƠƠة  ككل  المجمعƠƠة  الماليƠƠة  البيانƠƠات  كانƠƠت 
األخطƠƠاء الماديƠƠة سƠƠواء كانƠƠت بسƠƠبب الغƠƠش أو الخطƠƠأ 
وإصƠƠدار تقريƠƠر مراقƠƠب الحسƠƠابات الƠƠذي يتضمƠƠن رأينƠƠا. إن 
التوصƠƠل إلƠƠى تأكيƠƠد معقƠƠول يمثƠƠل درجƠƠة عاليƠƠة مƠƠن 
التأكيƠƠد، إال أنƠƠه ال يضمƠƠن أن عمليƠƠة التدقيƠƠق التƠƠي تتƠƠم 
 لمعاييƠƠر التدقيƠƠق الدوليƠƠة سƠƠوف تنتهƠƠي دائًمƠƠا 

ً
وفقƠƠا

باكتشƠƠاف األخطƠƠاء الماديƠƠة فƠƠي حƠƠال وجودهƠƠا. وقƠƠد 
تنشƠƠأ األخطƠƠاء عƠƠن الغƠƠش أو الخطƠƠأ وتعتبƠƠر ماديƠƠة إذا 
كان مƠƠن المتوقƠƠع أن تؤثƠƠر بشƠƠكل فƠƠردي أو مجّمƠƠع 
علƠƠى القƠƠرارات االقتصاديƠƠة للمسƠƠتخدمين والتƠƠي يتƠƠم 

اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة. 

 لمعاييƠƠر التدقيƠƠق 
ً
كجƠƠزء مƠƠن عمليƠƠة التدقيƠƠق وفقƠƠا

الدوليƠƠة، فإننƠƠا نمƠƠارس أحكاًمƠƠا مهنيƠƠة ونحافƠƠظ علƠƠى 
الشƠƠك المهنƠƠي طƠƠوال فتƠƠرة التدقيƠƠق. كمƠƠا نقƠƠوم بمƠƠا 

يلي: 

- تحديƠƠد وتقييƠƠم مخاطƠƠر األخطƠƠاء الماديƠƠة فƠƠي البيانƠƠات 
أو  الغƠƠش  بسƠƠبب  كانƠƠت  سƠƠواء  المجمعƠƠة  الماليƠƠة 
التƠƠي  التدقيƠƠق  إجƠƠراءات  وتنفيƠƠذ  وتصميƠƠم  الخطƠƠأ 
تتنƠƠاول تلƠƠك المخاطƠƠر والحصƠƠول علƠƠى أدلƠƠة تدقيƠƠق 
كافيƠƠة ومالئمƠƠة توفƠƠر أساًسƠƠا لرأينƠƠا. إن مخاطƠƠر عƠƠدم 
اكتشƠƠاف األخطƠƠاء الماديƠƠة الناتجƠƠة عƠƠن الغƠƠش تفƠƠوق 
تلƠƠك الناتجƠƠة عƠƠن الخطƠƠأ؛ حيƠƠث أن الغƠƠش قƠƠد يشƠƠمل 
التواطƠƠؤ أو التزويƠƠر أو الحƠƠذف المتعمƠƠد أو التضليƠƠل أو 

تجاوز الرقابة الداخلية. 
- تفهƠƠم نظƠƠم الرقابƠƠة الداخليƠƠة ذات الصلƠƠة بالتدقيƠƠق 
مƠƠن أجƠƠل تصميƠƠم إجƠƠراءات تدقيƠƠق مالئمƠƠة للظƠƠروف 
إبƠƠداء رأي حƠƠول فاعليƠƠة أدوات  ولكƠƠن ليƠƠس بغƠƠرض 

الرقابة الداخلية لدى المجموعة. 
المحاسƠƠبية  السياسƠƠات  مالءمƠƠة  مƠƠدى  تقييƠƠم   -
المحاسƠƠبية  التقديƠƠرات  ومعقوليƠƠة  المتبعƠƠة 

واإليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة. 
لمبƠƠدأ  اإلدارة  اسƠƠتخدام  مالءمƠƠة  مƠƠدى  اسƠƠتنتاج   -
االسƠƠتمرارية المحاسƠƠبي وتحديƠƠد مƠƠا إذا كان هنƠƠاك 
عƠƠدم تأكƠƠد مƠƠادي متعلƠƠق بأحƠƠداث أو ظƠƠروف قƠƠد تثيƠƠر 
ا جوهرًيƠƠا حƠƠول قƠƠدرة المجموعƠƠة علƠƠى مزاولƠƠة 

ً
شƠƠك

أعمالهƠƠا علƠƠى أسƠƠاس مبƠƠدأ االسƠƠتمرارية، وذلƠƠك بنƠƠاًء 
علƠƠى أدلƠƠة التدقيƠƠق التƠƠي حصلنƠƠا عليهƠƠا. وفƠƠي حƠƠال 
اسƠƠتنتاجنا وجƠƠود عƠƠدم تأكƠƠد مƠƠادي، يتوجƠƠب علينƠƠا أن 
نلفƠƠت االنتبƠƠاه فƠƠي تقريرنƠƠا إلƠƠى اإلفصاحƠƠات ذات الصلƠƠة 
الƠƠواردة فƠƠي البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة، أو فƠƠي حƠƠال 
يتوجƠƠب علينƠƠا  كانƠƠت هƠƠذه اإلفصاحƠƠات غيƠƠر كافيƠƠة، 

تعديƠƠل رأينƠƠا. تسƠƠتند اسƠƠتنتاجاتنا إلƠƠى أدلƠƠة التدقيƠƠق 
التƠƠي حصلنƠƠا عليهƠƠا حتƠƠى تاريƠƠخ تقريرنƠƠا. علƠƠى الرغƠƠم 
الظƠƠروف  أو  األحƠƠداث  تتسƠƠبب  قƠƠد  ذلƠƠك،  مƠƠن 
مزاولƠƠة  عƠƠن  المجموعƠƠة  توقƠƠف  فƠƠي  المسƠƠتقبلية 

أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. 
- تقييƠƠم العƠƠرض الشƠƠامل وهيƠƠكل ومحتويƠƠات البيانƠƠات 
الماليƠƠة المجمعƠƠة، بمƠƠا فƠƠي ذلƠƠك اإلفصاحƠƠات، ومƠƠا إذا 
كانƠƠت البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة تعبƠƠر عƠƠن المعامƠƠالت 

واألحداث ذات الصلة بطريقة تحقق العرض العادل. 
- الحصƠƠول علƠƠى أدلƠƠة تدقيƠƠق كافيƠƠة ومناسƠƠبة حƠƠول 
المعلومƠƠات الماليƠƠة للشƠƠركات أو األنشƠƠطة التجاريƠƠة 
داخƠƠل المجموعƠƠة إلبƠƠداء رأي حƠƠول البيانƠƠات الماليƠƠة 
المجمعƠƠة. نحƠƠن مسƠƠؤولون عƠƠن التوجيƠƠه واإلشƠƠراف 
ونتحمƠƠل  للمجموعƠƠة،  التدقيƠƠق  بأعمƠƠال  والقيƠƠام 

 عن رأينا. 
ً

المسؤولية كاملة

ونتواصƠƠل مƠƠع المكلفيƠƠن بالحوكمƠƠة حƠƠول عƠƠدة أمƠƠور مƠƠن 
بينهƠƠا النطƠƠاق المخطƠƠط لعمليƠƠة التدقيƠƠق وتوقيتهƠƠا 
قصƠƠور  أوجƠƠه  أي  ذلƠƠك  فƠƠي  بمƠƠا  الهامƠƠة،  ونتائجهƠƠا 
جوهريƠƠة فƠƠي أدوات الرقابƠƠة الداخليƠƠة قƠƠد نحددهƠƠا خƠƠالل 

عملية التدقيق. 

يفيƠƠد  ببيƠƠان  بالحوكمƠƠة  المكلفيƠƠن  ƠƠا 
ً

أيض نƠƠزود  كمƠƠا 
التزامنƠƠا بالمتطلبƠƠات األخالقيƠƠة المتعلقƠƠة باالسƠƠتقاللية، 
ƠƠا بشƠƠأن جميƠƠع العالقƠƠات وغيرهƠƠا مƠƠن 

ً
وإبالغهƠƠم أيض

األمƠƠور التƠƠي مƠƠن المحتمƠƠل بصƠƠورة معقولƠƠة أن تؤثƠƠر 
كان  متƠƠى  الصلƠƠة،  ذات  والتدابيƠƠر  اسƠƠتقالليتنا  علƠƠى 

 .
ً
ذلك مناسبا

ومƠƠن بيƠƠن األمƠƠور التƠƠي يتƠƠم إبƠƠالغ المكلفيƠƠن بالحوكمƠƠة 
بهƠƠا، فإننƠƠا نحƠƠدد تلƠƠك األمƠƠور التƠƠي كان لهƠƠا األهميƠƠة 
خƠƠالل تدقيƠƠق البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة للسƠƠنة الحاليƠƠة، 
الرئيسƠƠية.  التدقيƠƠق  أمƠƠور  مƠƠن  تعتبƠƠر  ولذلƠƠك فهƠƠي 
نقƠƠوم باإلفصƠƠاح عƠƠن هƠƠذه األمƠƠور فƠƠي تقريرنƠƠا مƠƠا لƠƠم 
أو  العلنƠƠي عنهƠƠا  اللوائƠƠح اإلفصƠƠاح  أو  القوانيƠƠن  تمنƠƠع 
عندمƠƠا نتوصƠƠل، فƠƠي حƠƠاالت نƠƠادرة للغايƠƠة، إلƠƠى أنƠƠه ال 
يجƠƠب اإلفصƠƠاح عƠƠن أمƠƠٍر مƠƠا فƠƠي تقريرنƠƠا، نظƠƠًرا ألنƠƠه مƠƠن 
المتوقƠƠع أن يترتƠƠب علƠƠى اإلفصƠƠاح عنƠƠه عواقƠƠب سƠƠلبية 

قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه. 

تقرير عن المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

حسƠƠابات  تمسƠƠك  األم  الشƠƠركة  أن  كذلƠƠك،  برأينƠƠا 
والبيانƠƠات  المجمعƠƠة  الماليƠƠة  البيانƠƠات  وأن  منتظمƠƠة 
الƠƠواردة فƠƠي تقريƠƠر مجلƠƠس إدارة الشƠƠركة األم فيمƠƠا 
يتعلƠƠق بهƠƠذه البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة متفقƠƠة مƠƠع مƠƠا 
هƠƠو وارد فƠƠي دفاتƠƠر الشƠƠركة األم، وأننƠƠا قƠƠد حصلنƠƠا 

علƠƠى المعلومƠƠات التƠƠي رأيناهƠƠا ضروريƠƠة ألداء مهمتنƠƠا، 
نƠƠص  الماليƠƠة المجمعƠƠة تتضمƠƠن كل مƠƠا  البيانƠƠات  وأن 
والئحتƠƠه  لسƠƠنة   رقƠƠم   الشƠƠركات  قانƠƠون 
التأسƠƠيس  وعقƠƠد  الالحقƠƠة،  وتعديالتهمƠƠا  التنفيذيƠƠة 
وتعديالتهمƠƠا  األم  للشƠƠركة  األساسƠƠي  والنظƠƠام 
الالحقƠƠة، علƠƠى وجƠƠوب إثباتƠƠه فيهƠƠا، وأن الجƠƠرد قƠƠد أجƠƠري 
 لألصƠƠول المرعيƠƠة، وأنƠƠه فƠƠي حƠƠدود المعلومƠƠات 

ً
وفقƠƠا

الماليƠƠة  السƠƠنة  خƠƠالل  تقƠƠع  لƠƠم  لدينƠƠا  توفƠƠرت  التƠƠي 
المنتهيƠƠة فƠƠي  ديسƠƠمبر  مخالفƠƠات ألحƠƠكام 
قانƠƠون الشƠƠركات رقƠƠم  لسƠƠنة  والئحتƠƠه التنفيذيƠƠة 
وتعديالتهمƠƠا الالحقƠƠة، أو لعقƠƠد التأسƠƠيس والنظƠƠام 
األساسƠƠي للشƠƠركة األم وتعديالتهمƠƠا الالحقƠƠة، علƠƠى 
أو  األم  الشƠƠركة  نشƠƠاط  فƠƠي   

ً
يؤثƠƠر ماديƠƠا قƠƠد  وجƠƠه 

مركزها المالي. 
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طيƠƠران  شƠƠركة  مسƠƠاهمي  السƠƠادة  حضƠƠرات  إلƠƠى 
الجزيرة ش.م.ك.ع            المحترمين 

الرأي
  

لقƠƠد دققنƠƠا البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة لشƠƠركة طيƠƠران 
الجزيƠƠرة ش.م.ك.ع. ("الشƠƠركة األم") وشƠƠركتها التابعƠƠة 
(يشƠƠار إليهƠƠم مًعƠƠا بƠƠƠ "المجموعƠƠة") والتƠƠي تتضمƠƠن بيان 
 ، المركƠƠز المالƠƠي المجمƠƠع كمƠƠا فƠƠي  ديسƠƠمبر 
فƠƠي  والتغيƠƠرات  الشƠƠامل،  والدخƠƠل  الدخƠƠل،  وبيانƠƠات 
حقƠƠوق الملكيƠƠة، والتدفقƠƠات النقديƠƠة المجمعƠƠة للسƠƠنة 
المنتهيƠƠة بذلƠƠك التاريƠƠخ، وكذلƠƠك إيضاحƠƠات حƠƠول البيانƠƠات 
الماليƠƠة المجمعƠƠة، بمƠƠا فƠƠي ذلƠƠك ملخƠƠص السياسƠƠات 

المحاسبية الهامة. 

تعبƠƠر  المرفقƠƠة  المجمعƠƠة  الماليƠƠة  البيانƠƠات  أن  برأينƠƠا 
بصƠƠورة عادلƠƠة، مƠƠن جميƠƠع النواحƠƠي الماديƠƠة، عƠƠن المركƠƠز 
 ، المالي المجمع للمجموعة كما في  ديسمبر 
النقديƠƠة  وتدفقاتهƠƠا  المجمƠƠع  المالƠƠي  وأدائهƠƠا 
ƠƠا 

ً
وفق التاريƠƠخ  بذلƠƠك  المنتهيƠƠة  للسƠƠنة  المجمعƠƠة 

للمعايير الدولية للتقارير المالية.   

أساس الرأي  

ƠƠا لمعاييƠƠر التدقيƠƠق 
ً

لقƠƠد قمنƠƠا بأعمƠƠال التدقيƠƠق وفق
تلƠƠك  بموجƠƠب  مسƠƠؤولياتنا  توضيƠƠح  تƠƠم  الدوليƠƠة. 
 فƠƠي فقƠƠرة "مسƠƠؤوليات 

ً
المعاييƠƠر بشƠƠكل أكثƠƠر تفصيƠƠال

الماليƠƠة  البيانƠƠات  تدقيƠƠق  عƠƠن  الحسƠƠابات  مراقƠƠب 
المجمعƠƠة" والƠƠواردة ضمƠƠن تقريرنƠƠا. إننƠƠا مسƠƠتقلون عƠƠن 
األخالقƠƠي  السƠƠلوك  لقواعƠƠد  ƠƠا 

ً
وفق المجموعƠƠة 

السƠƠلوك  معاييƠƠر  لمجلƠƠس  المهنييƠƠن  للمحاسƠƠبين 
السƠƠلوك  (قواعƠƠد  للمحاسƠƠبين  الدوليƠƠة  األخالقƠƠي 
التزمنƠƠا  كمƠƠا  المهنييƠƠن)،  للمحاسƠƠبين  األخالقƠƠي 
 لقواعƠƠد السƠƠلوك 

ً
بمسƠƠؤولياتنا األخالقيƠƠة األخƠƠرى وفقƠƠا

معاييƠƠر  لمجلƠƠس  المهنييƠƠن  للمحاسƠƠبين  األخالقƠƠي 
السƠƠلوك األخالقƠƠي الدوليƠƠة للمحاسƠƠبين. باعتقادنƠƠا أن 
أدلƠƠة التدقيƠƠق التƠƠي حصلنƠƠا عليهƠƠا كافيƠƠة ومالئمƠƠة 

 لرأينا. 
ً
لتوفر أساسا

أمور التدقيق الرئيسية  

إن أمƠƠور التدقيƠƠق الرئيسƠƠية، فƠƠي تقديرنƠƠا المهنƠƠي، 
خƠƠالل  األهميƠƠة  لهƠƠا  كان  التƠƠي  األمƠƠور  تلƠƠك  هƠƠي 
الحاليƠƠة.  للسƠƠنة  المجمعƠƠة  الماليƠƠة  للبيانƠƠات  تدقيقنƠƠا 
وتƠƠم تنƠƠاول تلƠƠك األمƠƠور فƠƠي سƠƠياق تدقيقنƠƠا للبيانƠƠات 
الماليƠƠة المجمعƠƠة ككل وإبƠƠداء رأينƠƠا حولهƠƠا، ومƠƠن ثƠƠم 
 بشƠƠأن تلƠƠك األمƠƠور. سƠƠيرد 

ً
فإننƠƠا ال نقƠƠدم رأًيƠƠا منفصƠƠال

فيمƠƠا يلƠƠي تفاصيƠƠل عƠƠن كيفيƠƠة معالجتنƠƠا لƠƠكل أمƠƠر مƠƠن 
هذه األمور في إطار تدقيقنا له.  

تحقق اإليرادات 

مبيعƠƠات  مƠƠن  الناتجƠƠة  باإليƠƠرادات  المجموعƠƠة  تعتƠƠرف 
تذاكƠƠر الƠƠركاب ضمƠƠن الدخƠƠل وذلƠƠك عنƠƠد سƠƠفر الراكƠƠب أو 

انتهاء صالحية التذكرة. 

اإليƠƠرادات  تحقƠƠق  وتوقيƠƠت  مقƠƠدار  تحديƠƠد  عمليƠƠة  إن 
التكنولوجيƠƠا  مƠƠن  معقƠƠدة  أنظمƠƠة  ضمƠƠن  تنطƠƠوي 
المعلوماتيƠƠة تتعلƠƠق بالتذاكƠƠر المحجƠƠوزة والمسƠƠتخدمة 
 لهƠƠذا التعقيƠƠد، 

ً
ومنتهيƠƠة الصالحيƠƠة. وبنƠƠاء عليƠƠه ونظƠƠرا

التدقيƠƠق  أمƠƠور  اإليƠƠرادات كأحƠƠد  تحقƠƠق  اعتبرنƠƠا  فقƠƠد 
الرئيسƠƠية. إن السياسƠƠة المحاسƠƠبية المتعلقƠƠة بتحقƠƠق 
إيƠƠرادات الƠƠركاب مبينƠƠة فƠƠي إيضƠƠاح 2.13 مƠƠن البيانƠƠات 

المالية المجمعة.  

الرقابƠƠة  نظƠƠم  وتنفيƠƠذ  تصميƠƠم  بتقييƠƠم  قمنƠƠا  كمƠƠا 
إلƠƠى  باإلضافƠƠة  اإليƠƠرادات  تحقƠƠق  علƠƠى  الرئيسƠƠية 
اإلجƠƠراءات  وكذلƠƠك  المالئمƠƠة  الموضوعيƠƠة  االختبƠƠارات 
التحليليƠƠة. إضافƠƠة إلƠƠى ذلƠƠك، فقƠƠد قƠƠام أعضƠƠاء فريقنƠƠا 
بمهƠƠام  المعلومƠƠات  تكنولوجيƠƠا  بتدقيƠƠق  المختصƠƠون 
التدقيƠƠق علƠƠى نظƠƠم الرقابƠƠة اآلليƠƠة المتعلقƠƠة بتحقƠƠق 

اإليرادات. 

السƠƠنوي  التقريƠƠر  فƠƠي  واردة  أخƠƠرى  معلومƠƠات 
للمجموعة لسنة   

المعلومƠƠات  هƠƠذه  عƠƠن  المسƠƠؤولة  هƠƠي  اإلدارة  إن 
األخƠƠرى. تتكƠƠون المعلومƠƠات األخƠƠرى مƠƠن المعلومƠƠات 

الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2018، بخالف 
البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة وتقريƠƠر مراقƠƠب الحسƠƠابات 

الصادر بشأنها.  

لقƠƠد حصلنƠƠا علƠƠى تقريƠƠر مجلƠƠس إدارة الشƠƠركة األم، 
قبƠƠل تاريƠƠخ تقريƠƠر مراقƠƠب الحسƠƠابات، ونتوقƠƠع الحصƠƠول 
علƠƠى باقƠƠي أقسƠƠام التقريƠƠر السƠƠنوي بعƠƠد تاريƠƠخ تقريƠƠر 

مراقب الحسابات. 

الماليƠƠة  للبيانƠƠات  تدقيقنƠƠا  بأعمƠƠال  يتعلƠƠق  فيمƠƠا 
المجمعƠƠة، فƠƠإن مسƠƠؤوليتنا هƠƠي قƠƠراءة المعلومƠƠات 
كانƠƠت  إذا  مƠƠا  وتحديƠƠد  أعƠƠاله،  المحƠƠددة  األخƠƠرى 
المعلومƠƠات األخƠƠرى غيƠƠر متوافقƠƠة بصƠƠورة جوهريƠƠة مƠƠع 
البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة أو المعلومƠƠات التƠƠي حصلنƠƠا 
ماديƠƠة  أخطƠƠاء  أي  وجƠƠود  أو  التدقيƠƠق  أثنƠƠاء  عليهƠƠا 
التƠƠي  إلƠƠى األعمƠƠال   

ً
بشƠƠأنها. وإذا توصلنƠƠا، اسƠƠتنادا

حصلنƠƠا  التƠƠي  األخƠƠرى  للمعلومƠƠات   
ً
وفقƠƠا بهƠƠا  قمنƠƠا 

عليهƠƠا قبƠƠل تاريƠƠخ تقريƠƠر مراقƠƠب الحسƠƠابات، إلƠƠى وجƠƠود 
أخطƠƠاء ماديƠƠة فƠƠي هƠƠذه المعلومƠƠات األخƠƠرى، فإنƠƠه 
يتعيƠƠن علينƠƠا رفƠƠع تقريƠƠر حƠƠول تلƠƠك الوقائƠƠع. ليƠƠس لدينƠƠا 

ما يستوجب التقرير عنه في هذا الشأن.   

يغطƠƠي  ال  المجمعƠƠة  الماليƠƠة  البيانƠƠات  حƠƠول  رأينƠƠا  إن 
عƠƠن  بƠƠأي شƠƠكل  نعبƠƠر  ولƠƠن  األخƠƠرى، وال  المعلومƠƠات 

تأكيد أو استنتاج بشأنها. 

عƠƠن  بالحوكمƠƠة  والمكلفيƠƠن  اإلدارة  مسƠƠؤوليات 
البيانات المالية المجمعة    

إعƠƠداد وعƠƠرض هƠƠذه  عƠƠن  المسƠƠؤولة  اإلدارة هƠƠي  إن 
ƠƠا للمعاييƠƠر 

ً
البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة بشƠƠكل عƠƠادل وفق

نظƠƠم  وضƠƠع  عƠƠن  وكذلƠƠك  الماليƠƠة  للتقاريƠƠر  الدوليƠƠة 
الرقابƠƠة الداخليƠƠة التƠƠي تراهƠƠا اإلدارة ضروريƠƠة إلعƠƠداد 
بيانƠƠات ماليƠƠة مجمعƠƠة خاليƠƠة مƠƠن أي أخطƠƠاء ماديƠƠة 

سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ. 

عنƠƠد إعƠƠداد البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة، تتحمƠƠل اإلدارة 
مزاولƠƠة  علƠƠى  المجموعƠƠة  قƠƠدرة  تقييƠƠم  مسƠƠؤولية 
أعمالهƠƠا علƠƠى أسƠƠاس مبƠƠدأ االسƠƠتمرارية، واإلفصƠƠاح 
مبƠƠدأ  وتطبيƠƠق  باالسƠƠتمرارية  المتعلقƠƠة  األمƠƠور  عƠƠن 
االسƠƠتمرارية المحاسƠƠبي، متƠƠى كان ذلƠƠك مناسƠƠًبا، مƠƠا 
لƠƠم تعتƠƠزم اإلدارة تصفيƠƠة المجموعƠƠة أو وقƠƠف أعمالهƠƠا 
أو فƠƠي حالƠƠة عƠƠدم توافƠƠر أي بديƠƠل واقعƠƠي سƠƠوى 

اتخاذ هذا اإلجراء.   

تتمثƠƠل مسƠƠؤولية المكلفيƠƠن بالحوكمƠƠة فƠƠي اإلشƠƠراف 
على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة. 

مسƠƠؤوليات مراقƠƠب الحسƠƠابات عƠƠن تدقيƠƠق البيانƠƠات 
المالية المجمعة  

إن هدفنƠƠا هƠƠو الحصƠƠول علƠƠى تأكيƠƠد معقƠƠول حƠƠول مƠƠا إذا 
مƠƠن  خاليƠƠة  ككل  المجمعƠƠة  الماليƠƠة  البيانƠƠات  كانƠƠت 
األخطƠƠاء الماديƠƠة سƠƠواء كانƠƠت بسƠƠبب الغƠƠش أو الخطƠƠأ 
وإصƠƠدار تقريƠƠر مراقƠƠب الحسƠƠابات الƠƠذي يتضمƠƠن رأينƠƠا. إن 
التوصƠƠل إلƠƠى تأكيƠƠد معقƠƠول يمثƠƠل درجƠƠة عاليƠƠة مƠƠن 
التأكيƠƠد، إال أنƠƠه ال يضمƠƠن أن عمليƠƠة التدقيƠƠق التƠƠي تتƠƠم 
 لمعاييƠƠر التدقيƠƠق الدوليƠƠة سƠƠوف تنتهƠƠي دائًمƠƠا 

ً
وفقƠƠا

باكتشƠƠاف األخطƠƠاء الماديƠƠة فƠƠي حƠƠال وجودهƠƠا. وقƠƠد 
تنشƠƠأ األخطƠƠاء عƠƠن الغƠƠش أو الخطƠƠأ وتعتبƠƠر ماديƠƠة إذا 
كان مƠƠن المتوقƠƠع أن تؤثƠƠر بشƠƠكل فƠƠردي أو مجّمƠƠع 
علƠƠى القƠƠرارات االقتصاديƠƠة للمسƠƠتخدمين والتƠƠي يتƠƠم 

اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة. 

 لمعاييƠƠر التدقيƠƠق 
ً
كجƠƠزء مƠƠن عمليƠƠة التدقيƠƠق وفقƠƠا

الدوليƠƠة، فإننƠƠا نمƠƠارس أحكاًمƠƠا مهنيƠƠة ونحافƠƠظ علƠƠى 
الشƠƠك المهنƠƠي طƠƠوال فتƠƠرة التدقيƠƠق. كمƠƠا نقƠƠوم بمƠƠا 

يلي: 

- تحديƠƠد وتقييƠƠم مخاطƠƠر األخطƠƠاء الماديƠƠة فƠƠي البيانƠƠات 
أو  الغƠƠش  بسƠƠبب  كانƠƠت  سƠƠواء  المجمعƠƠة  الماليƠƠة 
التƠƠي  التدقيƠƠق  إجƠƠراءات  وتنفيƠƠذ  وتصميƠƠم  الخطƠƠأ 
تتنƠƠاول تلƠƠك المخاطƠƠر والحصƠƠول علƠƠى أدلƠƠة تدقيƠƠق 
كافيƠƠة ومالئمƠƠة توفƠƠر أساًسƠƠا لرأينƠƠا. إن مخاطƠƠر عƠƠدم 
اكتشƠƠاف األخطƠƠاء الماديƠƠة الناتجƠƠة عƠƠن الغƠƠش تفƠƠوق 
تلƠƠك الناتجƠƠة عƠƠن الخطƠƠأ؛ حيƠƠث أن الغƠƠش قƠƠد يشƠƠمل 
التواطƠƠؤ أو التزويƠƠر أو الحƠƠذف المتعمƠƠد أو التضليƠƠل أو 

تجاوز الرقابة الداخلية. 
- تفهƠƠم نظƠƠم الرقابƠƠة الداخليƠƠة ذات الصلƠƠة بالتدقيƠƠق 
مƠƠن أجƠƠل تصميƠƠم إجƠƠراءات تدقيƠƠق مالئمƠƠة للظƠƠروف 
إبƠƠداء رأي حƠƠول فاعليƠƠة أدوات  ولكƠƠن ليƠƠس بغƠƠرض 

الرقابة الداخلية لدى المجموعة. 
المحاسƠƠبية  السياسƠƠات  مالءمƠƠة  مƠƠدى  تقييƠƠم   -
المحاسƠƠبية  التقديƠƠرات  ومعقوليƠƠة  المتبعƠƠة 

واإليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة. 
لمبƠƠدأ  اإلدارة  اسƠƠتخدام  مالءمƠƠة  مƠƠدى  اسƠƠتنتاج   -
االسƠƠتمرارية المحاسƠƠبي وتحديƠƠد مƠƠا إذا كان هنƠƠاك 
عƠƠدم تأكƠƠد مƠƠادي متعلƠƠق بأحƠƠداث أو ظƠƠروف قƠƠد تثيƠƠر 
ا جوهرًيƠƠا حƠƠول قƠƠدرة المجموعƠƠة علƠƠى مزاولƠƠة 

ً
شƠƠك

أعمالهƠƠا علƠƠى أسƠƠاس مبƠƠدأ االسƠƠتمرارية، وذلƠƠك بنƠƠاًء 
علƠƠى أدلƠƠة التدقيƠƠق التƠƠي حصلنƠƠا عليهƠƠا. وفƠƠي حƠƠال 
اسƠƠتنتاجنا وجƠƠود عƠƠدم تأكƠƠد مƠƠادي، يتوجƠƠب علينƠƠا أن 
نلفƠƠت االنتبƠƠاه فƠƠي تقريرنƠƠا إلƠƠى اإلفصاحƠƠات ذات الصلƠƠة 
الƠƠواردة فƠƠي البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة، أو فƠƠي حƠƠال 
يتوجƠƠب علينƠƠا  كانƠƠت هƠƠذه اإلفصاحƠƠات غيƠƠر كافيƠƠة، 

تعديƠƠل رأينƠƠا. تسƠƠتند اسƠƠتنتاجاتنا إلƠƠى أدلƠƠة التدقيƠƠق 
التƠƠي حصلنƠƠا عليهƠƠا حتƠƠى تاريƠƠخ تقريرنƠƠا. علƠƠى الرغƠƠم 
الظƠƠروف  أو  األحƠƠداث  تتسƠƠبب  قƠƠد  ذلƠƠك،  مƠƠن 
مزاولƠƠة  عƠƠن  المجموعƠƠة  توقƠƠف  فƠƠي  المسƠƠتقبلية 

أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. 
- تقييƠƠم العƠƠرض الشƠƠامل وهيƠƠكل ومحتويƠƠات البيانƠƠات 
الماليƠƠة المجمعƠƠة، بمƠƠا فƠƠي ذلƠƠك اإلفصاحƠƠات، ومƠƠا إذا 
كانƠƠت البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة تعبƠƠر عƠƠن المعامƠƠالت 

واألحداث ذات الصلة بطريقة تحقق العرض العادل. 
- الحصƠƠول علƠƠى أدلƠƠة تدقيƠƠق كافيƠƠة ومناسƠƠبة حƠƠول 
المعلومƠƠات الماليƠƠة للشƠƠركات أو األنشƠƠطة التجاريƠƠة 
داخƠƠل المجموعƠƠة إلبƠƠداء رأي حƠƠول البيانƠƠات الماليƠƠة 
المجمعƠƠة. نحƠƠن مسƠƠؤولون عƠƠن التوجيƠƠه واإلشƠƠراف 
ونتحمƠƠل  للمجموعƠƠة،  التدقيƠƠق  بأعمƠƠال  والقيƠƠام 

 عن رأينا. 
ً

المسؤولية كاملة

ونتواصƠƠل مƠƠع المكلفيƠƠن بالحوكمƠƠة حƠƠول عƠƠدة أمƠƠور مƠƠن 
بينهƠƠا النطƠƠاق المخطƠƠط لعمليƠƠة التدقيƠƠق وتوقيتهƠƠا 
قصƠƠور  أوجƠƠه  أي  ذلƠƠك  فƠƠي  بمƠƠا  الهامƠƠة،  ونتائجهƠƠا 
جوهريƠƠة فƠƠي أدوات الرقابƠƠة الداخليƠƠة قƠƠد نحددهƠƠا خƠƠالل 

عملية التدقيق. 

يفيƠƠد  ببيƠƠان  بالحوكمƠƠة  المكلفيƠƠن  ƠƠا 
ً

أيض نƠƠزود  كمƠƠا 
التزامنƠƠا بالمتطلبƠƠات األخالقيƠƠة المتعلقƠƠة باالسƠƠتقاللية، 
ƠƠا بشƠƠأن جميƠƠع العالقƠƠات وغيرهƠƠا مƠƠن 

ً
وإبالغهƠƠم أيض

األمƠƠور التƠƠي مƠƠن المحتمƠƠل بصƠƠورة معقولƠƠة أن تؤثƠƠر 
كان  متƠƠى  الصلƠƠة،  ذات  والتدابيƠƠر  اسƠƠتقالليتنا  علƠƠى 

 .
ً
ذلك مناسبا

ومƠƠن بيƠƠن األمƠƠور التƠƠي يتƠƠم إبƠƠالغ المكلفيƠƠن بالحوكمƠƠة 
بهƠƠا، فإننƠƠا نحƠƠدد تلƠƠك األمƠƠور التƠƠي كان لهƠƠا األهميƠƠة 
خƠƠالل تدقيƠƠق البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة للسƠƠنة الحاليƠƠة، 
الرئيسƠƠية.  التدقيƠƠق  أمƠƠور  مƠƠن  تعتبƠƠر  ولذلƠƠك فهƠƠي 
نقƠƠوم باإلفصƠƠاح عƠƠن هƠƠذه األمƠƠور فƠƠي تقريرنƠƠا مƠƠا لƠƠم 
أو  العلنƠƠي عنهƠƠا  اللوائƠƠح اإلفصƠƠاح  أو  القوانيƠƠن  تمنƠƠع 
عندمƠƠا نتوصƠƠل، فƠƠي حƠƠاالت نƠƠادرة للغايƠƠة، إلƠƠى أنƠƠه ال 
يجƠƠب اإلفصƠƠاح عƠƠن أمƠƠٍر مƠƠا فƠƠي تقريرنƠƠا، نظƠƠًرا ألنƠƠه مƠƠن 
المتوقƠƠع أن يترتƠƠب علƠƠى اإلفصƠƠاح عنƠƠه عواقƠƠب سƠƠلبية 

قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه. 

تقرير عن المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

حسƠƠابات  تمسƠƠك  األم  الشƠƠركة  أن  كذلƠƠك،  برأينƠƠا 
والبيانƠƠات  المجمعƠƠة  الماليƠƠة  البيانƠƠات  وأن  منتظمƠƠة 
الƠƠواردة فƠƠي تقريƠƠر مجلƠƠس إدارة الشƠƠركة األم فيمƠƠا 
يتعلƠƠق بهƠƠذه البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة متفقƠƠة مƠƠع مƠƠا 
هƠƠو وارد فƠƠي دفاتƠƠر الشƠƠركة األم، وأننƠƠا قƠƠد حصلنƠƠا 

علƠƠى المعلومƠƠات التƠƠي رأيناهƠƠا ضروريƠƠة ألداء مهمتنƠƠا، 
نƠƠص  الماليƠƠة المجمعƠƠة تتضمƠƠن كل مƠƠا  البيانƠƠات  وأن 
والئحتƠƠه  لسƠƠنة   رقƠƠم   الشƠƠركات  قانƠƠون 
التأسƠƠيس  وعقƠƠد  الالحقƠƠة،  وتعديالتهمƠƠا  التنفيذيƠƠة 
وتعديالتهمƠƠا  األم  للشƠƠركة  األساسƠƠي  والنظƠƠام 
الالحقƠƠة، علƠƠى وجƠƠوب إثباتƠƠه فيهƠƠا، وأن الجƠƠرد قƠƠد أجƠƠري 
 لألصƠƠول المرعيƠƠة، وأنƠƠه فƠƠي حƠƠدود المعلومƠƠات 

ً
وفقƠƠا

الماليƠƠة  السƠƠنة  خƠƠالل  تقƠƠع  لƠƠم  لدينƠƠا  توفƠƠرت  التƠƠي 
المنتهيƠƠة فƠƠي  ديسƠƠمبر  مخالفƠƠات ألحƠƠكام 
قانƠƠون الشƠƠركات رقƠƠم  لسƠƠنة  والئحتƠƠه التنفيذيƠƠة 
وتعديالتهمƠƠا الالحقƠƠة، أو لعقƠƠد التأسƠƠيس والنظƠƠام 
األساسƠƠي للشƠƠركة األم وتعديالتهمƠƠا الالحقƠƠة، علƠƠى 
أو  األم  الشƠƠركة  نشƠƠاط  فƠƠي   

ً
يؤثƠƠر ماديƠƠا قƠƠد  وجƠƠه 

مركزها المالي. 

طالل يوسف المزيني    
سجل مراقبي الحسابات رقم  فئة أ 

ديلويت وتوش – الوزان وشركاه   

الكويت في  فبراير 

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع
الكويت

تقرير مراقب الحسابات المستقل (تتمة)



 

طيƠƠران  شƠƠركة  مسƠƠاهمي  السƠƠادة  حضƠƠرات  إلƠƠى 
الجزيرة ش.م.ك.ع            المحترمين 

الرأي
  

لقƠƠد دققنƠƠا البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة لشƠƠركة طيƠƠران 
الجزيƠƠرة ش.م.ك.ع. ("الشƠƠركة األم") وشƠƠركتها التابعƠƠة 
(يشƠƠار إليهƠƠم مًعƠƠا بƠƠƠ "المجموعƠƠة") والتƠƠي تتضمƠƠن بيان 
 ، المركƠƠز المالƠƠي المجمƠƠع كمƠƠا فƠƠي  ديسƠƠمبر 
فƠƠي  والتغيƠƠرات  الشƠƠامل،  والدخƠƠل  الدخƠƠل،  وبيانƠƠات 
حقƠƠوق الملكيƠƠة، والتدفقƠƠات النقديƠƠة المجمعƠƠة للسƠƠنة 
المنتهيƠƠة بذلƠƠك التاريƠƠخ، وكذلƠƠك إيضاحƠƠات حƠƠول البيانƠƠات 
الماليƠƠة المجمعƠƠة، بمƠƠا فƠƠي ذلƠƠك ملخƠƠص السياسƠƠات 

المحاسبية الهامة. 

تعبƠƠر  المرفقƠƠة  المجمعƠƠة  الماليƠƠة  البيانƠƠات  أن  برأينƠƠا 
بصƠƠورة عادلƠƠة، مƠƠن جميƠƠع النواحƠƠي الماديƠƠة، عƠƠن المركƠƠز 
 ، المالي المجمع للمجموعة كما في  ديسمبر 
النقديƠƠة  وتدفقاتهƠƠا  المجمƠƠع  المالƠƠي  وأدائهƠƠا 
ƠƠا 

ً
وفق التاريƠƠخ  بذلƠƠك  المنتهيƠƠة  للسƠƠنة  المجمعƠƠة 

للمعايير الدولية للتقارير المالية.   

أساس الرأي  

ƠƠا لمعاييƠƠر التدقيƠƠق 
ً

لقƠƠد قمنƠƠا بأعمƠƠال التدقيƠƠق وفق
تلƠƠك  بموجƠƠب  مسƠƠؤولياتنا  توضيƠƠح  تƠƠم  الدوليƠƠة. 
 فƠƠي فقƠƠرة "مسƠƠؤوليات 

ً
المعاييƠƠر بشƠƠكل أكثƠƠر تفصيƠƠال

الماليƠƠة  البيانƠƠات  تدقيƠƠق  عƠƠن  الحسƠƠابات  مراقƠƠب 
المجمعƠƠة" والƠƠواردة ضمƠƠن تقريرنƠƠا. إننƠƠا مسƠƠتقلون عƠƠن 
األخالقƠƠي  السƠƠلوك  لقواعƠƠد  ƠƠا 

ً
وفق المجموعƠƠة 

السƠƠلوك  معاييƠƠر  لمجلƠƠس  المهنييƠƠن  للمحاسƠƠبين 
السƠƠلوك  (قواعƠƠد  للمحاسƠƠبين  الدوليƠƠة  األخالقƠƠي 
التزمنƠƠا  كمƠƠا  المهنييƠƠن)،  للمحاسƠƠبين  األخالقƠƠي 
 لقواعƠƠد السƠƠلوك 

ً
بمسƠƠؤولياتنا األخالقيƠƠة األخƠƠرى وفقƠƠا

معاييƠƠر  لمجلƠƠس  المهنييƠƠن  للمحاسƠƠبين  األخالقƠƠي 
السƠƠلوك األخالقƠƠي الدوليƠƠة للمحاسƠƠبين. باعتقادنƠƠا أن 
أدلƠƠة التدقيƠƠق التƠƠي حصلنƠƠا عليهƠƠا كافيƠƠة ومالئمƠƠة 

 لرأينا. 
ً
لتوفر أساسا

أمور التدقيق الرئيسية  

إن أمƠƠور التدقيƠƠق الرئيسƠƠية، فƠƠي تقديرنƠƠا المهنƠƠي، 
خƠƠالل  األهميƠƠة  لهƠƠا  كان  التƠƠي  األمƠƠور  تلƠƠك  هƠƠي 
الحاليƠƠة.  للسƠƠنة  المجمعƠƠة  الماليƠƠة  للبيانƠƠات  تدقيقنƠƠا 
وتƠƠم تنƠƠاول تلƠƠك األمƠƠور فƠƠي سƠƠياق تدقيقنƠƠا للبيانƠƠات 
الماليƠƠة المجمعƠƠة ككل وإبƠƠداء رأينƠƠا حولهƠƠا، ومƠƠن ثƠƠم 
 بشƠƠأن تلƠƠك األمƠƠور. سƠƠيرد 

ً
فإننƠƠا ال نقƠƠدم رأًيƠƠا منفصƠƠال

فيمƠƠا يلƠƠي تفاصيƠƠل عƠƠن كيفيƠƠة معالجتنƠƠا لƠƠكل أمƠƠر مƠƠن 
هذه األمور في إطار تدقيقنا له.  

تحقق اإليرادات 

مبيعƠƠات  مƠƠن  الناتجƠƠة  باإليƠƠرادات  المجموعƠƠة  تعتƠƠرف 
تذاكƠƠر الƠƠركاب ضمƠƠن الدخƠƠل وذلƠƠك عنƠƠد سƠƠفر الراكƠƠب أو 

انتهاء صالحية التذكرة. 

اإليƠƠرادات  تحقƠƠق  وتوقيƠƠت  مقƠƠدار  تحديƠƠد  عمليƠƠة  إن 
التكنولوجيƠƠا  مƠƠن  معقƠƠدة  أنظمƠƠة  ضمƠƠن  تنطƠƠوي 
المعلوماتيƠƠة تتعلƠƠق بالتذاكƠƠر المحجƠƠوزة والمسƠƠتخدمة 
 لهƠƠذا التعقيƠƠد، 

ً
ومنتهيƠƠة الصالحيƠƠة. وبنƠƠاء عليƠƠه ونظƠƠرا

التدقيƠƠق  أمƠƠور  اإليƠƠرادات كأحƠƠد  تحقƠƠق  اعتبرنƠƠا  فقƠƠد 
الرئيسƠƠية. إن السياسƠƠة المحاسƠƠبية المتعلقƠƠة بتحقƠƠق 
إيƠƠرادات الƠƠركاب مبينƠƠة فƠƠي إيضƠƠاح 2.13 مƠƠن البيانƠƠات 

المالية المجمعة.  

الرقابƠƠة  نظƠƠم  وتنفيƠƠذ  تصميƠƠم  بتقييƠƠم  قمنƠƠا  كمƠƠا 
إلƠƠى  باإلضافƠƠة  اإليƠƠرادات  تحقƠƠق  علƠƠى  الرئيسƠƠية 
اإلجƠƠراءات  وكذلƠƠك  المالئمƠƠة  الموضوعيƠƠة  االختبƠƠارات 
التحليليƠƠة. إضافƠƠة إلƠƠى ذلƠƠك، فقƠƠد قƠƠام أعضƠƠاء فريقنƠƠا 
بمهƠƠام  المعلومƠƠات  تكنولوجيƠƠا  بتدقيƠƠق  المختصƠƠون 
التدقيƠƠق علƠƠى نظƠƠم الرقابƠƠة اآلليƠƠة المتعلقƠƠة بتحقƠƠق 

اإليرادات. 

السƠƠنوي  التقريƠƠر  فƠƠي  واردة  أخƠƠرى  معلومƠƠات 
للمجموعة لسنة   

المعلومƠƠات  هƠƠذه  عƠƠن  المسƠƠؤولة  هƠƠي  اإلدارة  إن 
األخƠƠرى. تتكƠƠون المعلومƠƠات األخƠƠرى مƠƠن المعلومƠƠات 

، بخالف  الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 
البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة وتقريƠƠر مراقƠƠب الحسƠƠابات 

الصادر بشأنها.  

لقƠƠد حصلنƠƠا علƠƠى تقريƠƠر مجلƠƠس إدارة الشƠƠركة األم، 
قبƠƠل تاريƠƠخ تقريƠƠر مراقƠƠب الحسƠƠابات، ونتوقƠƠع الحصƠƠول 
علƠƠى باقƠƠي أقسƠƠام التقريƠƠر السƠƠنوي بعƠƠد تاريƠƠخ تقريƠƠر 

مراقب الحسابات. 

الماليƠƠة  للبيانƠƠات  تدقيقنƠƠا  بأعمƠƠال  يتعلƠƠق  فيمƠƠا 
المجمعƠƠة، فƠƠإن مسƠƠؤوليتنا هƠƠي قƠƠراءة المعلومƠƠات 
كانƠƠت  إذا  مƠƠا  وتحديƠƠد  أعƠƠاله،  المحƠƠددة  األخƠƠرى 
المعلومƠƠات األخƠƠرى غيƠƠر متوافقƠƠة بصƠƠورة جوهريƠƠة مƠƠع 
البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة أو المعلومƠƠات التƠƠي حصلنƠƠا 
ماديƠƠة  أخطƠƠاء  أي  وجƠƠود  أو  التدقيƠƠق  أثنƠƠاء  عليهƠƠا 
التƠƠي  إلƠƠى األعمƠƠال   

ً
بشƠƠأنها. وإذا توصلنƠƠا، اسƠƠتنادا

حصلنƠƠا  التƠƠي  األخƠƠرى  للمعلومƠƠات   
ً
وفقƠƠا بهƠƠا  قمنƠƠا 

عليهƠƠا قبƠƠل تاريƠƠخ تقريƠƠر مراقƠƠب الحسƠƠابات، إلƠƠى وجƠƠود 
أخطƠƠاء ماديƠƠة فƠƠي هƠƠذه المعلومƠƠات األخƠƠرى، فإنƠƠه 
يتعيƠƠن علينƠƠا رفƠƠع تقريƠƠر حƠƠول تلƠƠك الوقائƠƠع. ليƠƠس لدينƠƠا 

ما يستوجب التقرير عنه في هذا الشأن.   

يغطƠƠي  ال  المجمعƠƠة  الماليƠƠة  البيانƠƠات  حƠƠول  رأينƠƠا  إن 
عƠƠن  بƠƠأي شƠƠكل  نعبƠƠر  ولƠƠن  األخƠƠرى، وال  المعلومƠƠات 

تأكيد أو استنتاج بشأنها. 

عƠƠن  بالحوكمƠƠة  والمكلفيƠƠن  اإلدارة  مسƠƠؤوليات 
البيانات المالية المجمعة    

إعƠƠداد وعƠƠرض هƠƠذه  عƠƠن  المسƠƠؤولة  اإلدارة هƠƠي  إن 
ƠƠا للمعاييƠƠر 

ً
البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة بشƠƠكل عƠƠادل وفق

نظƠƠم  وضƠƠع  عƠƠن  وكذلƠƠك  الماليƠƠة  للتقاريƠƠر  الدوليƠƠة 
الرقابƠƠة الداخليƠƠة التƠƠي تراهƠƠا اإلدارة ضروريƠƠة إلعƠƠداد 
بيانƠƠات ماليƠƠة مجمعƠƠة خاليƠƠة مƠƠن أي أخطƠƠاء ماديƠƠة 

سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ. 

عنƠƠد إعƠƠداد البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة، تتحمƠƠل اإلدارة 
مزاولƠƠة  علƠƠى  المجموعƠƠة  قƠƠدرة  تقييƠƠم  مسƠƠؤولية 
أعمالهƠƠا علƠƠى أسƠƠاس مبƠƠدأ االسƠƠتمرارية، واإلفصƠƠاح 
مبƠƠدأ  وتطبيƠƠق  باالسƠƠتمرارية  المتعلقƠƠة  األمƠƠور  عƠƠن 
االسƠƠتمرارية المحاسƠƠبي، متƠƠى كان ذلƠƠك مناسƠƠًبا، مƠƠا 
لƠƠم تعتƠƠزم اإلدارة تصفيƠƠة المجموعƠƠة أو وقƠƠف أعمالهƠƠا 
أو فƠƠي حالƠƠة عƠƠدم توافƠƠر أي بديƠƠل واقعƠƠي سƠƠوى 

اتخاذ هذا اإلجراء.   

تتمثƠƠل مسƠƠؤولية المكلفيƠƠن بالحوكمƠƠة فƠƠي اإلشƠƠراف 
على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة. 

مسƠƠؤوليات مراقƠƠب الحسƠƠابات عƠƠن تدقيƠƠق البيانƠƠات 
المالية المجمعة  

إن هدفنƠƠا هƠƠو الحصƠƠول علƠƠى تأكيƠƠد معقƠƠول حƠƠول مƠƠا إذا 
مƠƠن  خاليƠƠة  ككل  المجمعƠƠة  الماليƠƠة  البيانƠƠات  كانƠƠت 
األخطƠƠاء الماديƠƠة سƠƠواء كانƠƠت بسƠƠبب الغƠƠش أو الخطƠƠأ 
وإصƠƠدار تقريƠƠر مراقƠƠب الحسƠƠابات الƠƠذي يتضمƠƠن رأينƠƠا. إن 
التوصƠƠل إلƠƠى تأكيƠƠد معقƠƠول يمثƠƠل درجƠƠة عاليƠƠة مƠƠن 
التأكيƠƠد، إال أنƠƠه ال يضمƠƠن أن عمليƠƠة التدقيƠƠق التƠƠي تتƠƠم 
 لمعاييƠƠر التدقيƠƠق الدوليƠƠة سƠƠوف تنتهƠƠي دائًمƠƠا 

ً
وفقƠƠا

باكتشƠƠاف األخطƠƠاء الماديƠƠة فƠƠي حƠƠال وجودهƠƠا. وقƠƠد 
تنشƠƠأ األخطƠƠاء عƠƠن الغƠƠش أو الخطƠƠأ وتعتبƠƠر ماديƠƠة إذا 
كان مƠƠن المتوقƠƠع أن تؤثƠƠر بشƠƠكل فƠƠردي أو مجّمƠƠع 
علƠƠى القƠƠرارات االقتصاديƠƠة للمسƠƠتخدمين والتƠƠي يتƠƠم 

اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة. 

 لمعاييƠƠر التدقيƠƠق 
ً
كجƠƠزء مƠƠن عمليƠƠة التدقيƠƠق وفقƠƠا

الدوليƠƠة، فإننƠƠا نمƠƠارس أحكاًمƠƠا مهنيƠƠة ونحافƠƠظ علƠƠى 
الشƠƠك المهنƠƠي طƠƠوال فتƠƠرة التدقيƠƠق. كمƠƠا نقƠƠوم بمƠƠا 

يلي: 

- تحديƠƠد وتقييƠƠم مخاطƠƠر األخطƠƠاء الماديƠƠة فƠƠي البيانƠƠات 
أو  الغƠƠش  بسƠƠبب  كانƠƠت  سƠƠواء  المجمعƠƠة  الماليƠƠة 
التƠƠي  التدقيƠƠق  إجƠƠراءات  وتنفيƠƠذ  وتصميƠƠم  الخطƠƠأ 
تتنƠƠاول تلƠƠك المخاطƠƠر والحصƠƠول علƠƠى أدلƠƠة تدقيƠƠق 
كافيƠƠة ومالئمƠƠة توفƠƠر أساًسƠƠا لرأينƠƠا. إن مخاطƠƠر عƠƠدم 
اكتشƠƠاف األخطƠƠاء الماديƠƠة الناتجƠƠة عƠƠن الغƠƠش تفƠƠوق 
تلƠƠك الناتجƠƠة عƠƠن الخطƠƠأ؛ حيƠƠث أن الغƠƠش قƠƠد يشƠƠمل 
التواطƠƠؤ أو التزويƠƠر أو الحƠƠذف المتعمƠƠد أو التضليƠƠل أو 

تجاوز الرقابة الداخلية. 
- تفهƠƠم نظƠƠم الرقابƠƠة الداخليƠƠة ذات الصلƠƠة بالتدقيƠƠق 
مƠƠن أجƠƠل تصميƠƠم إجƠƠراءات تدقيƠƠق مالئمƠƠة للظƠƠروف 
إبƠƠداء رأي حƠƠول فاعليƠƠة أدوات  ولكƠƠن ليƠƠس بغƠƠرض 

الرقابة الداخلية لدى المجموعة. 
المحاسƠƠبية  السياسƠƠات  مالءمƠƠة  مƠƠدى  تقييƠƠم   -
المحاسƠƠبية  التقديƠƠرات  ومعقوليƠƠة  المتبعƠƠة 

واإليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة. 
لمبƠƠدأ  اإلدارة  اسƠƠتخدام  مالءمƠƠة  مƠƠدى  اسƠƠتنتاج   -
االسƠƠتمرارية المحاسƠƠبي وتحديƠƠد مƠƠا إذا كان هنƠƠاك 
عƠƠدم تأكƠƠد مƠƠادي متعلƠƠق بأحƠƠداث أو ظƠƠروف قƠƠد تثيƠƠر 
ا جوهرًيƠƠا حƠƠول قƠƠدرة المجموعƠƠة علƠƠى مزاولƠƠة 

ً
شƠƠك

أعمالهƠƠا علƠƠى أسƠƠاس مبƠƠدأ االسƠƠتمرارية، وذلƠƠك بنƠƠاًء 
علƠƠى أدلƠƠة التدقيƠƠق التƠƠي حصلنƠƠا عليهƠƠا. وفƠƠي حƠƠال 
اسƠƠتنتاجنا وجƠƠود عƠƠدم تأكƠƠد مƠƠادي، يتوجƠƠب علينƠƠا أن 
نلفƠƠت االنتبƠƠاه فƠƠي تقريرنƠƠا إلƠƠى اإلفصاحƠƠات ذات الصلƠƠة 
الƠƠواردة فƠƠي البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة، أو فƠƠي حƠƠال 
يتوجƠƠب علينƠƠا  كانƠƠت هƠƠذه اإلفصاحƠƠات غيƠƠر كافيƠƠة، 

تعديƠƠل رأينƠƠا. تسƠƠتند اسƠƠتنتاجاتنا إلƠƠى أدلƠƠة التدقيƠƠق 
التƠƠي حصلنƠƠا عليهƠƠا حتƠƠى تاريƠƠخ تقريرنƠƠا. علƠƠى الرغƠƠم 
الظƠƠروف  أو  األحƠƠداث  تتسƠƠبب  قƠƠد  ذلƠƠك،  مƠƠن 
مزاولƠƠة  عƠƠن  المجموعƠƠة  توقƠƠف  فƠƠي  المسƠƠتقبلية 

أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. 
- تقييƠƠم العƠƠرض الشƠƠامل وهيƠƠكل ومحتويƠƠات البيانƠƠات 
الماليƠƠة المجمعƠƠة، بمƠƠا فƠƠي ذلƠƠك اإلفصاحƠƠات، ومƠƠا إذا 
كانƠƠت البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة تعبƠƠر عƠƠن المعامƠƠالت 

واألحداث ذات الصلة بطريقة تحقق العرض العادل. 
- الحصƠƠول علƠƠى أدلƠƠة تدقيƠƠق كافيƠƠة ومناسƠƠبة حƠƠول 
المعلومƠƠات الماليƠƠة للشƠƠركات أو األنشƠƠطة التجاريƠƠة 
داخƠƠل المجموعƠƠة إلبƠƠداء رأي حƠƠول البيانƠƠات الماليƠƠة 
المجمعƠƠة. نحƠƠن مسƠƠؤولون عƠƠن التوجيƠƠه واإلشƠƠراف 
ونتحمƠƠل  للمجموعƠƠة،  التدقيƠƠق  بأعمƠƠال  والقيƠƠام 

 عن رأينا. 
ً

المسؤولية كاملة

ونتواصƠƠل مƠƠع المكلفيƠƠن بالحوكمƠƠة حƠƠول عƠƠدة أمƠƠور مƠƠن 
بينهƠƠا النطƠƠاق المخطƠƠط لعمليƠƠة التدقيƠƠق وتوقيتهƠƠا 
قصƠƠور  أوجƠƠه  أي  ذلƠƠك  فƠƠي  بمƠƠا  الهامƠƠة،  ونتائجهƠƠا 
جوهريƠƠة فƠƠي أدوات الرقابƠƠة الداخليƠƠة قƠƠد نحددهƠƠا خƠƠالل 

عملية التدقيق. 

يفيƠƠد  ببيƠƠان  بالحوكمƠƠة  المكلفيƠƠن  ƠƠا 
ً

أيض نƠƠزود  كمƠƠا 
التزامنƠƠا بالمتطلبƠƠات األخالقيƠƠة المتعلقƠƠة باالسƠƠتقاللية، 
ƠƠا بشƠƠأن جميƠƠع العالقƠƠات وغيرهƠƠا مƠƠن 

ً
وإبالغهƠƠم أيض

األمƠƠور التƠƠي مƠƠن المحتمƠƠل بصƠƠورة معقولƠƠة أن تؤثƠƠر 
كان  متƠƠى  الصلƠƠة،  ذات  والتدابيƠƠر  اسƠƠتقالليتنا  علƠƠى 

 .
ً
ذلك مناسبا

ومƠƠن بيƠƠن األمƠƠور التƠƠي يتƠƠم إبƠƠالغ المكلفيƠƠن بالحوكمƠƠة 
بهƠƠا، فإننƠƠا نحƠƠدد تلƠƠك األمƠƠور التƠƠي كان لهƠƠا األهميƠƠة 
خƠƠالل تدقيƠƠق البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة للسƠƠنة الحاليƠƠة، 
الرئيسƠƠية.  التدقيƠƠق  أمƠƠور  مƠƠن  تعتبƠƠر  ولذلƠƠك فهƠƠي 
نقƠƠوم باإلفصƠƠاح عƠƠن هƠƠذه األمƠƠور فƠƠي تقريرنƠƠا مƠƠا لƠƠم 
أو  العلنƠƠي عنهƠƠا  اللوائƠƠح اإلفصƠƠاح  أو  القوانيƠƠن  تمنƠƠع 
عندمƠƠا نتوصƠƠل، فƠƠي حƠƠاالت نƠƠادرة للغايƠƠة، إلƠƠى أنƠƠه ال 
يجƠƠب اإلفصƠƠاح عƠƠن أمƠƠٍر مƠƠا فƠƠي تقريرنƠƠا، نظƠƠًرا ألنƠƠه مƠƠن 
المتوقƠƠع أن يترتƠƠب علƠƠى اإلفصƠƠاح عنƠƠه عواقƠƠب سƠƠلبية 

قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه. 

تقرير عن المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

حسƠƠابات  تمسƠƠك  األم  الشƠƠركة  أن  كذلƠƠك،  برأينƠƠا 
والبيانƠƠات  المجمعƠƠة  الماليƠƠة  البيانƠƠات  وأن  منتظمƠƠة 
الƠƠواردة فƠƠي تقريƠƠر مجلƠƠس إدارة الشƠƠركة األم فيمƠƠا 
يتعلƠƠق بهƠƠذه البيانƠƠات الماليƠƠة المجمعƠƠة متفقƠƠة مƠƠع مƠƠا 
هƠƠو وارد فƠƠي دفاتƠƠر الشƠƠركة األم، وأننƠƠا قƠƠد حصلنƠƠا 

علƠƠى المعلومƠƠات التƠƠي رأيناهƠƠا ضروريƠƠة ألداء مهمتنƠƠا، 
نƠƠص  الماليƠƠة المجمعƠƠة تتضمƠƠن كل مƠƠا  البيانƠƠات  وأن 
والئحتƠƠه   2016 لسƠƠنة   1 رقƠƠم  الشƠƠركات  قانƠƠون 
التأسƠƠيس  وعقƠƠد  الالحقƠƠة،  وتعديالتهمƠƠا  التنفيذيƠƠة 
وتعديالتهمƠƠا  األم  للشƠƠركة  األساسƠƠي  والنظƠƠام 
الالحقƠƠة، علƠƠى وجƠƠوب إثباتƠƠه فيهƠƠا، وأن الجƠƠرد قƠƠد أجƠƠري 
 لألصƠƠول المرعيƠƠة، وأنƠƠه فƠƠي حƠƠدود المعلومƠƠات 

ً
وفقƠƠا

الماليƠƠة  السƠƠنة  خƠƠالل  تقƠƠع  لƠƠم  لدينƠƠا  توفƠƠرت  التƠƠي 
المنتهيƠƠة فƠƠي 31 ديسƠƠمبر 2018 مخالفƠƠات ألحƠƠكام 
قانƠƠون الشƠƠركات رقƠƠم 1 لسƠƠنة 2016 والئحتƠƠه التنفيذيƠƠة 
وتعديالتهمƠƠا الالحقƠƠة، أو لعقƠƠد التأسƠƠيس والنظƠƠام 
األساسƠƠي للشƠƠركة األم وتعديالتهمƠƠا الالحقƠƠة، علƠƠى 
أو  األم  الشƠƠركة  نشƠƠاط  فƠƠي   

ً
يؤثƠƠر ماديƠƠا قƠƠد  وجƠƠه 

مركزها المالي. 

طالل يوسف المزيني    
سجل مراقبي الحسابات رقم 209 فئة أ 

ديلويت وتوش – الوزان وشركاه   

الكويت في 19 فبراير 2019   

 

 

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع
الكويت

تقرير مراقب الحسابات المستقل (تتمة)
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 ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة۔
ً
إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا

2018 إيضاح

3

4

5

5

6

7

8

9

10

21,971,472

14,166,560

2,609,919

38,747,951

247,113

1,914,890

15,490,885

6,465,306

24,118,194

62,866,145

20,000,000

4,294,462

13,541,950

37,836,412

2,370,783

1,305,814

3,676,597

17,057,940

4,295,196

21,353,136

62,866,145

2017

13,769,407

12,848,229

2,644,147

29,261,783

234,735

-
3,938,226

22,778,406

26,951,367

56,213,150

20,000,000

3,596,897

14,600,026

38,196,923

2,409,724

1,717,131

4,126,855

9,950,434

3,938,938

13,889,372

56,213,150

مروان مرزوق بودي
رئيس مجلس اإلدارة

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع
الكويت

 بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

ممتلكات ومعدات
دفعات مقدمة للصيانة

 ودائع ضمان

الموجودات المتداولة
المخزون

ودائع ضمان

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

ذمم تجارية مدينة وأخرى
نقد وأرصدة بنكية

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية

العائد لمساهمي الشركة األم
رأس المال

احتياطي قانوني
أرباح مرحلة

مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة

مخصص للصيانة

المطلوبات المتداولة
ذمم تجارية دائنة وأخرى

إيرادات مؤجلة

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
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 ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة۔
ً
إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا

11

12

13

14

82,369,370

(69,219,055)
13,150,315

582,381

(6,367,938)
(28,423)

(299,302)
(61,380)

6,975,653

(69,991)
(63,393)

(174,977)
6,667,292

6,667,292

33.34

-

56,611,376

(44,857,612)
11,753,764

760,082

(4,041,475)
(12,396)
151,908

    8,611,883

       (85,453)
       (77,507)

(213,631)
8,235,292

8,235,292

41.18

اإليرادات
تكاليف التشغيل

إيرادات أخرى
مصاريف عمومية وإدارية

أعباء تمويل
خسارة) / ربح عمالت أجنبية)

الخسارة االئتمانية المتوقعة – الموجودات المالية

مصاريف الزكاة
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

ضريبة دعم العمالة الوطنية

 العائد لƠ:۔
مساهمي الشركة األم

األساسية والمخففة

ربح التشغيل

الربح قبل االستقطاعات والضرائب

ربح السنة

ربحية السهم (فلس)۔

2018 2017إيضاح

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع
الكويت

بيان الدخل المجمع - السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك) 
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6,667,292

-

6,667,292

6,667,292

-

8,235,292

8,235,292

8,235,292

الدخل الشامل اآلخر

إجمالي الدخل الشامل للسنة

 العائد لƠ:۔

مساهمي الشركة األم

ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في فترات الحقة

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع
الكويت

 بيان الدخل الشامل المجمع - السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
((جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك

 ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة۔
ً
إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا

20182017
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التقرير السنوي 2018 30



20,000,000

-

20,000,000

رأس
المال 

-
-
-

20,000,000

20,000,000

-
-
-

20,000,000

احتياطي
قانوني 

3,596,897

-

-
697,565

-
4,294,462

3,596,897

2,735,709

-
861,188

-
3,596,897

14,600,026

(27,803)

أرباح
مرحلة 

6,667,292

(697,565)
(7,000,000)
13,541,950

14,225,922

8,235,292

14,572,223

(861,188)
(7,000,000)
14,600,026

(27,803)

مجموع حقوق
الملكية

38,196,923

38,169,120

-
(7,000,000)
37,836,412

36,961,631

8,235,292

6,667,292

-
(7,000,000)
38,196,923

في 1 يناير 2018
تسوية انتقالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير

(المالية 9 في 1 يناير 2018 (إيضاح 2.8 
(الرصيد كما في 1 يناير 2018 (معاد إصداره

مجموع الدخل الشامل للسنة
تحويالت

توزيعات - 2017 (إيضاح 7)۔
في 31 ديسمبر 2018

في 1 يناير 2017
مجموع الدخل الشامل للسنة

تحويالت
توزيعات - 2016 (إيضاح 7)۔

في 31 ديسمبر 2017

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع
الكويت

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع - السنة المنتهية في 31 ديسمبر
(2018(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك

 ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة۔
ً
إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا
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3

3

6

8,235,292

837,019

12,396

(151,908)
418,339

9,351,138

(2,415,382)

(161,827)
(1,276,308)

522,283

517,722

462,234
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 العائد لƠ:۔
استهالكات
أعباء تمويل

خسارة / (ربح) عمالت أجنبية
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي ربح السنة

الزيادة في دفعة مقدمة للصيانة
الزيادة في البضاعة

ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

الزيادة في ودائع ضمان
الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأخرى
النقص) / الزيادة في مخصص للصيانة)
الزيادة في ذمم تجارية دائنة وأخرى

الزيادة في اإليرادات المؤجلة
المدفوع لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين

صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة التشغيلية

(شراء ممتلكات ومعدات (بالصافي من البيع
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

توزيعات مدفوعة
أعباء تمويل مدفوعة

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

صافي النقص في النقد والنقد المعادل

النقد والنقد المعادل
في بداية السنة   

(تسوية انتقالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 (إيضاح 2.8
في نهاية السنة   

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة۔
ً
إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع
الكويت

 بيان التدفقات النقدية المجمع - السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)
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التأسيس واألنشطة .1
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لدى الشركة األم الشركة التابعة التالية:۔
نسبة الملكيةبلد التأسيساسم الشركة

الكويت شركة السحاب لخدمات الطيران ذ.م.م.۔
20182017

99.99%99.99%

تأسست شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع. ("الشركة األم") بتاريخ 3 مارس 2004 بموجب مرسوم أميري كشركة مساهمة 
 بترخيص من اإلدارة 

ً
 لقوانين دولة الكويت، ويتمثل نشاطها في تقديم خدمات النقل الجوي ونقل المسافرين جوا

ً
كويتية عامة وفقا

العامة للطيران المدني بدولة الكويت. 
إن أغراض الشركة هي كما يلي:۔

خدمات النقل الجوي بدون الخدمات الكمالية.۔
 القيƠƠام بجميƠƠع أعمƠƠال النقƠƠل الجƠƠوي والخدمƠƠات الجويƠƠة وكافƠƠة األعمƠƠال الالزمƠƠة أو المتعلقƠƠة او المرتبطƠƠة بهƠƠا بمƠƠا فƠƠي ذلƠƠك نقƠƠل

األشخاص والحموالت والبضائع والبريد في الداخل والخارج.۔
تقديم خدمة شراء الطائرات واألصول األخرى المرتبطة بها نيابة عن شركات الطيران والتنسيق مع المصانع.۔

تقديم خدمات التأجير التشغيلي أو التأجير التمويلي بما يتناسب مع احتياجات ورغبات العمالء من شركات الطيران.۔
تسويق الطائرات لتغطية االحتياجات المتوسطة والطويلة المدى لشركات الطيران الراغبة بمثل تلك الخدمات.۔

مساعدة شركات الطيران في تسويق طائراتها بالبيع والتأجير.۔
المشاركة في تقديم الخدمات المرتبطة بتمويل وتوفير الدعم الفني وخدمات إدارة األصول المختلفة لشركات الطيران.۔

المساعدة في عمليات االستثمار المشترك والمتخصص في مجال صناعة الطيران.۔
 االسƠƠتثمار بصƠƠورة كليƠƠة أو جزئيƠƠة فƠƠي مجƠƠال توفيƠƠر الطائƠƠرات والمحƠƠركات وقطƠƠع الغيƠƠار بمƠƠا يتناسƠƠب واحتياجƠƠات العمƠƠالء مƠƠن شƠƠركات

الطيران والمصانع.۔
تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالطائرات لشركات الطيران وغيرها في الكويت والخارج كخدمات المناولة والصيانة وغيرها.۔

حجز التذاكر والخدمات الخاصة بالمسافرين.۔
 توريƠƠد واإلتجƠƠار فƠƠي تسƠƠليم وإدارة جميƠƠع الخدمƠƠات والمنتجƠƠات المطلوبƠƠة مƠƠن قبƠƠل قطƠƠاع الطيƠƠران وذلƠƠك للقيƠƠام بالتشƠƠغيل المالئƠƠم

واالحتفاظ ودعم وتوفير خدمات الوساطة الجمركية للطائرات.۔
 للقانون.۔

ً
تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا

 تقديƠƠم خدمƠƠات تمويƠƠل مشƠƠاريع شƠƠراء الطائƠƠرات بصƠƠورة كليƠƠة أو جزئيƠƠة فƠƠي ظƠƠل دراسƠƠات التقييƠƠم وتحديƠƠد عوامƠƠل المخاطƠƠر
المرتبطة بمثل تلك المشاريع.۔

 إنشƠƠاء واسƠƠتغالل محطƠƠات خدمƠƠة الطائƠƠرات والمسƠƠتودعات والحظائƠƠر والƠƠورش والمصانƠƠع وكافƠƠة اآلالت واألجهƠƠزة والمعƠƠدات التƠƠي
تتصل بأغراضها.۔

االستثمار في مجاالت النقل الجوي للركاب والبضائع والمرافق والمنافع الالزمة لخدمة أغراض الشركة أو استكمالها.۔
 تأسƠƠيس وإنشƠƠاء فƠƠروع ووكاالت للشƠƠركة فƠƠي الكويƠƠت وفƠƠي الخƠƠارج وكذلƠƠك القيƠƠام بأعمƠƠال الوكالƠƠة األرضيƠƠة والفنيƠƠة والتجاريƠƠة

لخطوط الطيران العربية واألجنبية في الكويت وفي الخارج.۔
 تقديƠƠم خدمƠƠات السƠƠياحة والسƠƠفر والشƠƠحن والقيƠƠام بجميƠƠع األعمƠƠال المرتبطƠƠة أو المتعلقƠƠة بهƠƠا بمƠƠا فƠƠي ذلƠƠك النقƠƠل البƠƠري وخدمƠƠات
 العطƠƠالت والرحƠƠالت المتكاملƠƠة وتأجيƠƠر السƠƠيارات مƠƠع أو بƠƠدون سƠƠائق، باإلضافƠƠة إلƠƠى كافƠƠة األنشƠƠطة السƠƠياحية المتعلقƠƠة بأغƠƠراض
 الشƠƠركة وكذلƠƠك إقامƠƠة الحفƠƠالت والمسƠƠابقات والمعƠƠارض وعمليƠƠات تبƠƠادل العملƠƠة وبيƠƠع البضائƠƠع والمنتجƠƠات علƠƠى طائƠƠرات الشƠƠركة

وفي مكاتبها ومبانيها. ۔
تقديم خدمات اإلدارة والتسويق والخدمات االستشارية المتعلقة بمجال صناعة الطيران.۔

 للقانون.۔
ً
القيام بجميع أعمال الشحن الجوي في الداخل والخارج في الحدود المسموح بها وفقا

القيام بكافة أعمال النقل والمناولة والتوزيع والتخليص الجمركي للبضائع الخاصة بالشحن الجوي.۔
 إنشƠƠاء معاهƠƠد الطيƠƠران والالسƠƠلكي والهندسƠƠة والخدمƠƠات الجويƠƠة واألرضيƠƠة وتدريƠƠب الكƠƠوادر الفنيƠƠة فƠƠي مجƠƠال الطيƠƠران وتأهيƠƠل

مواطني دولة الكويت لتولي األعمال الفنية واإلدارية والتجارية الالزمة لتحقيق أغراض الشركة.۔
التملك والمنح ألي امتيازات أو إيجارات أو استثمارات أو تعهيد ألية أعمال أو أية حقوق أخرى متعلقة بالطائرات.۔

استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.۔

إن حصص الملكية المتبقية في الشركة التابعة أعاله محتفظ بها من قبل طرف آخر لمصلحة الشركة.۔
 بƠ"المجموعة" في هذه البيانات المالية المجمعة.۔ 

ً
ُيشار إلى الشركة األم والشركة التابعة معا

يقع عنوان مكتب المجموعة المسجل في مطار الكويت الدولي، ص. ب 29288، الصفاة 13153، الكويت. ۔
 تم التصريح بإصدار هذه البيانات المالية المجمعة من قبل أعضاء مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 19 فبراير 2019 وتخضع لموافقة

المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل. ۔

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع
الكويت

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة – 31 ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)
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شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة – 31 ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 "األدوات المالية"۔ 

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة تتفق مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات 
المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 باستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية 9: األدوات المالية 

والمعيار الدولي للتقارير المالية 15 اعتباًرا من 1 يناير 2018 كما هو موضح أدناه.۔

طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية 9 األدوات المالية اعتباًرا من 1 يناير 2018. تمثل متطلبات المعيار الدولي للتقارير 
المالية 9 تغير جوهري عن معيار المحاسبة الدولي 39: األدوات المالية: التحقق والقياس. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 9 

متطلبات تحقق وقياس الموجودات والمطلوبات المالية وانخفاض قيمة الموجودات المالية.۔
لم تقم المجموعة بتعديل معلومات المقارنة لسنة 2017 وفقا لما تسمح به األحكام االنتقالية للمعيار. وبالتالي، ال تعكس 

المعلومات المعروضة لسنة 2017 متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 9 وبذلك هي ليست قابلة للمقارنة بالمعلومات 
المعروضة لسنة 2018. يتم تسجيل الفروقات في القيمة الدفترية للموجودات المالية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
المالية 9 في األرباح المرحلة واالحتياطيات كما في 1 يناير 2018 ويتم اإلفصاح عنها في إيضاح 2.8. فيما يلي ملخص التغيرات 

الرئيسية في السياسات المحاسبية للمجموعة نتيجة تطبيقها المعيار الدولي للتقارير المالية 9:۔

يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 9 منهج جديد لتصنيف وقياس الموجودات المالية التي تعكس نموذج األعمال الذي تدار 
فيه الموجودات وخصائص التدفقات النقدية. يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 9 ثالث فئات لتصنيف الموجودات المالية: 

المقاسة بالتكلفة المطفأة، والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يستبعد 
هذا المعيار الفئات الحالية ضمن معيار المحاسبة الدولي 39؛ وهي المحتفظ بها حتى االستحقاق والقروض والذمم المدينة 

والمتاحة للبيع. قيمت المجموعة معايير التصنيف والقياس ليتم تطبيقها على العديد من الموجودات المالية مع مراعاة متطلبات 
المعيار الدولي للتقارير المالية 9 من حيث نموذج األعمال وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية ودفعات المبلغ األساسي 

والفائدة فقط
 للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 

ً
تم شرح السياسات المحاسبية للمجموعة فيما يتعلق بتصنيف وقياس الموجودات المالية طبقا

في إيضاح 2.8.۔
لم ينتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 أثر جوهري في السياسات المحاسبية للمجموعة فيما يتعلق بالمطلوبات 

المالية.۔

يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية 9 نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد ضمن معيار المحاسبة الدولي 39 بنموذج "الخسائر 
االئتمانية المتوقعة". ينطبق نموذج انخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة 

واستثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ولكنه ال ينطبق على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية. 
ا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9، يتم تسجيل الخسائر االئتمانية في وقت مبكر أكثر مما يتطلبه معيار المحاسبة الدولي 

ً
وفق

ا للمعيار الدولي للتقارير 
ً

39. تم شرح السياسات المحاسبية للمجموعة فيما يتعلق بانخفاض قيمة الموجودات المالية وفق

المالية 9 في إيضاح 2.8.۔

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة .2

أساس اإلعداد 2.1

التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية
سارية المفعول للسنة الحالية

2.2

 للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
ً
تم إعداد هذه البيانات المالية المجمعة وفقا

والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية للقياس.۔ 
يتم عرض هذه البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي.۔

 للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة وضع تقديرات وافتراضات قد تؤثر في المبالغ 
ً
إن إعداد البيانات المالية وفقا

المفصح عنها للموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ البيانات المالية المجمعة والمبالغ 
 من اإلدارة ممارسة أحكامها خالل عملية تطبيق 

ً
المفصح عنها لإليرادات والمصروفات خالل فترة التقرير. كما يتطلب أيضا

السياسات المحاسبية. إن األمور التي تتخللها قدر أكبر من األحكام أو التعقيد أو تلك التي تكون فيها التقديرات واالفتراضات 
جوهرية بالنسبة للبيانات المالية مبينة في إيضاح 22.۔

انخفاض قيمة الموجودات المالية

تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
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تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 15 "اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء"۔

 من 1 
ً
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 15 "اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء" ويسري مفعوله اعتبارا

يناير 2018. يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي 11 عقود اإلنشاء ومعيار المحاسبة الدولي 18 اإليرادات باإلضافة إلى 
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 13 وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 15 وتفسير لجنة 

ا من خمس 
ً
تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 18 وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة 3. يضع المعيار الجديد نموذًجا مكون

خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء. بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 15، تتحقق اإليرادات 
بقيمة تعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل نقل بضائع أو خدمات للعميل.۔ 

سيتم االعتراف باإليرادات الناشئة من بعض تدفقات اإليرادات، التي تمثل بشكل رئيسي أتعاب اإلدارة ورسوم التغيير، كما في 
تاريخ رحالت الطيران وليس تاريخ الحجز. غير أن ذلك لم يؤثر بشكل مادي في البيانات المالية المجمعة للمجموعة.۔

عقود اإليجار التشغيلي

األثر على محاسبة المستأجر

ستطبق المجموعة تعريف عقد اإليجار واإلرشادات ذات الصلة المبينة في المعيار الدولي للتقارير المالية 16 على جميع عقود 
اإليجار المبرمة أو المعدلة في أو بعد 1 يناير 2019 (إذا كان العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار). 

سيغير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 طريقة محاسبة المجموعة عن عقود اإليجار التي تم تصنيفها سابقا على أنها عقود 
 للمعيار الدولي للتقارير 

ً
ا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 17، والتي كانت بنود خارج الميزانية العمومية. وفقا

ً
إيجار تشغيلي وفق

 بموجب عقود ايجار 
ً
المالية 16، ستقوم المجموعة برسملة "حق االستخدام" لجميع الطائرات والممتلكات المحتفظ بها حاليا

تشغيلية. وتتوافق مدة عقد االيجار مع مدة العقود المبرمة باستثناء الحاالت التي تتأكد فيها المجموعة بشكل معقول من 
ممارسة خيارات التمديد التعاقدي. وستعترف المجموعة بحق "استخدام األصل" الذي يمثل حقها في استخدام األصل محل 

العقد، كما ستعترف بالتزام ايجاري مقابل وهو ما يمثل التزامها بسداد دفعات عقد االيجار. وسيتم استبدال المصروف المحمل 
على عقد االيجار التشغيلي بالمصروف المحمل مقابل استهالك أصول "حق االستخدام" المعترف بها، باإلضافة إلى مصروف 

الفائدة باعتبارها معدل الفائدة الضمني في التزامات عقد االيجار.
 للمعيار الدولي للتقارير المالية 16، سيتم االعتراف بااللتزامات التعاقدية مقابل الصيانة، التي ال تستند إلى استخدام 

ً
وفقا

الطائرة، بالكامل عند بدء عقد االيجار. وسيتم رسملتها كجزء من أصول "حق االستخدام" عند بدء عقد االيجار واستهالكها على 
مدى مدة عقد االيجار. سينتج عن هذه التغيرات انخفاض في تكاليف الصيانة وزيادة في مصروف االستهالك. وسيستمر تكوين 
 على التكاليف 

ً
مخصص لاللتزامات التعاقدية مقابل الصيانة، التي تستند إلى استخدام الطائرة، على مدى مدة عقد االيجار بناءا

المستقبلية المقدرة والتي يتم تخفيضها إلى القيمة الحالية.
تعتزم المجموعة تطبيق هذا المعيار باستخدام طريقة األثر التراكمي، مما يعني أن المجموعة سوف تعترف باألثر التراكمي 

 عند تطبيق هذا المعيار كتسوية للرصيد االفتتاحي لألرباح المرحلة لفترة التقرير السنوية التي تتضمن تاريخ التطبيق 
ً
مبدئيا

المبدئي. تستمر المجموعة في تحليل أثر التغييرات وسيتم اإلفصاح عنها في أول بيانات مرحلية كما في 31 مارس 2019 والتي 
 من تاريخ السريان.

ً
ستتضمن آثار تطبيقه اعتبارا

حق الحصول على ما يقارب كافة المنافع االقتصادية من استخدام األصل المحدد؛ و
حق توجيه استخدام األصل المحدد.

  
 

المعيار الدولي للتقارير المالية 16: "عقود اإليجار"

معايير صادرة لكنها غير سارية المفعول بعد 2.3

تم إصدار المعايير الدولية للتقارير المالية التالية ولكن لم يسر مفعولها بعد ولم يتم تطبيقها مبكًرا من قبل المجموعة. تعتزم 
المجموعة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

 لتحديد ترتيبات عقد اإليجار وطريقة معالجتها المحاسبية في البيانات 
ً

يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 16 نموذًجا شامال
المالية لكل من المؤجرين والمستأجرين.

سيحل المعيار الدولي للتقارير المالية 16 محل اإلرشادات الحالية المتعلقة بعقود اإليجار بما في ذلك معيار المحاسبة 
الدولي 17 الخاص بعقود اإليجار والتفسيرات ذات الصلة. على النقيض من محاسبة المستأجر، ينقل المعيار الدولي للتقارير المالية 

16 متطلبات محاسبة المؤجر بالكامل كما هو منصوص عليه في معيار المحاسبة الدولي 17.
سوف تستعين المجموعة بالوسائل العملية المتاحة عند االنتقال لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 وذلك ليس بغرض 

ا لمعيار المحاسبة الدولي 
ً

إعادة تقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. وبالتالي، فإن تعريف عقد اإليجار وفق
ا على تلك العقود المبرمة أو المعدلة قبل 

ً
17 وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 4 سيظل مطبق

1 يناير 2019.
إن التغيير الرئيسي في تعريف عقد اإليجار مرتبط بمفهوم السيطرة. يفرق المعيار 16 بين عقود اإليجار وعقود الخدمات على 

أساس ما إذا كان العميل يسيطر على استخدام أصل محدد. تتحقق السيطرة إذا كان العميل يتمتع بكل من:
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اندماج األعمال هي عملية تجميع أعمال منفصلة في كيان واحد نتيجة حصول منشأة واحدة وهو المشتري على السيطرة على 
واحد أو أكثر من األعمال األخرى. يتم استخدام طريقة االقتناء المحاسبية الحتساب عمليات اندماج األعمال. يتم قياس مبلغ 

الشراء المدفوع لالقتناء بالقيم العادلة للموجودات المحولة واألسهم المصدرة والمطلوبات المتكبدة أو تلك التي يتم تحملها 
في 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 تكبدها. يتم مبدئيا

المطلوبات المحتملة التي يتم افتراض تحملها في عملية اندماج األعمال (صافي الموجودات المقتناة في عملية اندماج األعمال) 
بالقيمة العادلة في تاريخ االقتناء. يتم إدراج الحقوق غير المسيطرة في الشركة التابعة المقتناة بنسبة حصة الحقوق غير 

المسيطرة في صافي موجودات الشركة المقتناة.۔
 في الشركة المقتناة بالقيمة العادلة في 

ً
عند تنفيذ عملية اندماج األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس الحصص المملوكة سابقا

تاريخ االقتناء ويتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة في بيان الربح أو الخسارة المجمع. يتم تحديد القيمة العادلة لحصص ملكية 
الشركة 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 

ً
 قائما

ً
تعترف الشركة بشكل منفصل بالمطلوبات المحتملة المتكبدة من عملية اندماج األعمال إذا كانت التزاما

بالماضي ومن الممكن تقدير قيمتها العادلة بشكل موثوق به.۔ 
إن التعويض المستلم من البائع في عملية اندماج األعمال نتيجة حدث طارئ أو عدم تأكد متعلق بكل أو جزء من أصل أو التزام 
مدرج في تاريخ االقتناء بقيمته العادلة وقت االقتناء يتم إدراجه كأصل تعويض في تاريخ االقتناء بقيمته العادلة وقت االقتناء.۔

تستخدم الشركة قيم مؤقتة للمحاسبة المبدئية عن عملية اندماج األعمال وتقوم بتسجيل أي تعديل على هذه القيم المؤقتة 
 من تاريخ االقتناء.۔

ً
خالل فترة القياس وهي اثنا عشر شهرا

تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر بها فقط في حالة:

ر عليها من 
َ
تقوم الشركة بتجميع البيانات المالية للمجموعة والشركات التابعة (المنشآت التي تسيطر عليها) والمنشآت الُمسيط

قبل شركاتها التابعة.۔

  

 

 

 

 

 

السيطرة على الشركة المستثمر بها (على سبيل المثال: الحقوق القائمة التي تتيح لها قدرتها الحالية على توجيه أنشطة 
الشركة المستثمر بها)؛

التعرض للتغير في العوائد أو امتالك حقوق بها نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر بها؛ 
قدرة المجموعة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر بها للتأثير على مبلغ العائدات. ۔

عندما تكون حصة المجموعة في الشركة المستثمر بها أقل من أغلبية حقوق التصويت أو الحقوق المماثلة في الشركة 
المستثمر بها، عندها تراعي المجموعة كافة الحقائق والظروف عند تقييم أثر سلطتها على الشركة المستثمر بها، بما في 

ذلك:۔
الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر بها.۔ 

الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية اآلخرى.۔ 
حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة.۔

يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية المجمعة على أساس كل بيان على حدة من تاريخ نقل السيطرة 
إلى المجموعة وحتى تاريخ توقف السيطرة.۔  

طيران الجزيرة | المالية المجمعة – 2018 

اندماج األعمال 2.4

التجميع 2.5

سيتم االعتراف بحوافز اإليجار (على سبيل المثال فترة التأجير المجانية) كجزء من قياس حق استخدام الموجودات والتزامات عقد 
ا لمعيار المحاسبة الدولي 17 كحوافز التزام عقد إيجار مطفأة على أساس القسط الثابت 

ً
اإليجار، بينما يتم االعتراف بها وفق

كتخفيض لمصروف اإليجار.۔
ا لمعيار المحاسبة 

ً
ا للمعيار الدولي للتقارير المالية 16، سيتم اختبار حق استخدام الموجودات لتحديد انخفاض القيمة وفق

ً
وفق

الدولي 36 الخاص بانخفاض قيمة الموجودات. سيحل ذلك محل المتطلبات السابقة والمتعلقة بتكوين مخصص مقابل عقود اإليجار 
المتوقع خسارتها.۔
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يتم إظهار الحقوق غير المسيطرة في الشركة المقتناة بنسبة حصة الحقوق غير المسيطرة في المبالغ المدرجة لصافي 
الموجودات المحددة للشركة المقتناة في تاريخ االقتناء وبحصة الحقوق غير المسيطرة من التغيرات في حقوق الملكية من تاريخ 

االندماج. إن مجموع الدخل الشامل يتم توزيعه على الحقوق غير المسيطرة حتى لو نتج عن ذلك أن يكون لدى الحقوق غير 
المسيطرة رصيد عجز. إن التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركة التابعة والتي ال ينتج عنها فقد السيطرة يتم 

المحاسبة عنها كمعامالت حقوق الملكية
يتم تعديل القيم الدفترية للحقوق المسيطرة وغير المسيطرة وذلك لتعكس التغيرات في حصتها في الشركة التابعة ويتم إدراج 

أي فرق بين القيمة التي تم فيها تعديل الحقوق غير المسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المستلم مباشرة في حقوق 
الملكية وتكون متاحة لمساهمي المجموعة. يتم إظهار الحقوق غير المسيطرة في بند مستقل في بيان المركز المالي المجمع 
وبيان الربح أو الخسارة المجمع. يتم تصنيف الحقوق غير المسيطرة كمطلوبات مالية إلى الحد الذي يكون فيه هناك التزام يتوجب 

سداد نقدي أو تسليم موجودات مالية أخرى لتسوية الحقوق غير المسيطرة.
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 
 استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من 

ً
والمصاريف والتوزيعات المتبادلة بالكامل بين شركات المجموعة. يتم أيضا

المعامالت المتبادلة بين شركات المجموعة والمدرجة في الموجودات بالكامل. يتم تسجيل الخسائر المتكبدة ما بين شركات 
المجموعة، والتي تمثل مؤشر على انخفاض القيمة، في البيانات المالية المجمعة.

في حال فقدت الشركة السيطرة على الشركة التابعة، يتم حذف موجودات (بما فيها الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة بقيمها 
الدفترية في تاريخ فقدان تلك السيطرة وكذلك يتم حذف الحقوق غير المسيطرة. يتم إدراج أي استثمار محتفظ به بالقيمة 

 في حقوق الملكية إلى 
ً

العادلة في تاريخ فقد السيطرة. يتم تحويل أية فروق ناتجة مع المبالغ التي سبق االعتراف بها مباشرة
بيان الربح أو الخسارة المجمع.

تنشأ الشهرة من اندماج األعمال ويتم احتسابها بأنها الزيادة في مجموع المبلغ المنقول ونسبة حصة الحقوق غير المسيطرة في 
المبالغ المدرجة لصافي الموجودات المحددة للشركة المقتناة إن وجدت. وبالنسبة الندماج األعمال على مراحل، تضاف القيمة 

 في الشركة المقتناة على صافي القيم العادلة في 
ً
العادلة في تاريخ االقتناء لحصة ملكية الشركة المقتنية المحتفظ بها سابقا

 في 
ً

تاريخ االقتناء للموجودات المحددة المقتناة والمطلوبات المتكبدة. إن أي عجز هو ربح من صفقة الشراء ويتم إدراجه مباشرة
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 
الشركة التابعة أو جزء منها تتضمن القيمة الدفترية للشهرة المتعلقة بالشركة التابعة المباعة أو الجزء المباع منها.

الشهƠرة

سنوات

5 تحسينات على ممتلكات مستأجرة
20 مباني
3-5 أثاث ومعدات

15 محركات
2-3 قطع محركات أخرى

5 سيارات

 االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة الناتجة عن انخفاض القيمة، إن وجدت. تتضمن 
ً
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا

تكلفة كل بند من بنود الممتلكات والمعدات سعر الشراء وجميع التكاليف المباشرة لتجهيز األصل لحالته التشغيلية حتى يصبح 
 كافة األنشطة 

ً
 حتى تكتمل فعليا

ً
 الستخدامه المزمع. تتضمن تكلفة الطائرات والمحركات تكاليف االقتراض المتكبدة أيضا

ً
جاهزا

الضرورية لتجهيز األصل لالستخدام المزمع له.
 القيم المتبقية المقدرة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية 

ً
يتم استهالك تكلفة الممتلكات والمعدات ناقصا

المقدرة كما يلي:

الممتلكات والمعدات 2.6
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في حالة وجود دليل على أن القيمة الدفترية لألصل غير المالي مثل الممتلكات والمعدات أكثر من قيمتها االستردادية، فإنه يتم 
اختبار انخفاض قيمتها ويتم تخفيض قيمة األصل إلى قيمته االستردادية. يتم اختبار انخفاض قيمة الشهرة إن وجدت على األقل 

 .
ً
مرة واحدة سنويا

يتم تحديد القيمة االستردادية لألصل المفرد إذا كان ال يولد أية تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن تلك المولدة من موجودات 
أخرى أو مجموعة من الموجودات. في هذه الحالة، يتم تجميع الموجودات إلى أدنى حد يمكن عنده تحديد تدفقات نقدية بشكل 

مستقل، والتي تعرف بوحدات توليد النقد وذلك لغرض تقييم االنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات والموجودات غير 
الملموسة وكذلك الشهرة.

 منها تكاليف البيع أو قيمة 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 
تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المتعلقة باألصل الذي لم يتم تعديل تدفقاته النقدية المستقبلية 

المقدرة. تقوم المجموعة بإعداد خطط لألعمال تتراوح مدتها من 4 إلى 5 سنوات. ويتم استخدام هذه الخطط الحتساب قيمة 
االستخدام. ويتم استخدام معدالت النمو طويل المدى للتدفقات النقدية لتقدير التدفقات النقدية لفترة تتجاوز تلك المدة التي 

 منها تكاليف البيع باستخدام أساليب التقييم واألخذ في االعتبار 
ً
تتراوح من 4 إلى 5 سنوات. يتم تحديد القيمة العادلة مخصوما

نتائج المعامالت الحديثة لموجودات مماثلة في نفس مجال األعمال ونفس المنطقة الجغرافية.
 

إذا كانت القيمة االستردادية لوحدة توليد النقد أقل من القيمة الدفترية للوحدة، يتم توزيع خسائر انخفاض القيمة بشكل مبدئي 
لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة متعلقة بالوحدة، ثم على الموجودات األخرى للوحدة بالتناسب على أساس القيمة الدفترية 

لكل أصل في الوحدة. يتم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في بيان الربح أو الخسارة المجمع، إال إذا كانت تتعلق 
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.
بالنسبة للموجودات غير المالية التي ال تتضمن شهرة، يتم إجراء تقدير بتاريخ كل فترة مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل 
 لم تعد موجودة أو قد انخفضت. وإذا ما توفر مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة 

ً
على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقا

 فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات 
ً
بتقدير المبلغ الممكن استرداده. يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المسجلة سابقا

المستخدمة لتحديد القيمة الممكن استردادها لألصل حيث إنه قد تم إدراج آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن عملية العكس 
محدودة بحيث أن القيمة الدفترية لألصل ال تتجاوز القيمة الممكن استردادها وال تتجاوز القيمة الدفترية التي قد يتم تحديد 

قيمتها بعد استقطاع االستهالك في حالة عدم تسجيل خسائر االنخفاض في القيمة لألصل في سنوات سابقة. يتم تسجيل هذا 
العكس في بيان الربح أو الخسارة المجمع. ال يمكن عكس الجزء المتعلق بالشهرة في فترة الحقة.

طيران الجزيرة | المالية المجمعة – 2018 

 لالستخدام المزمع له، يتم تحويله من األعمال الرأسمالية 
ً
تدرج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة. عندما يصبح األصل جاهزا

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 على مدى أعمارها اإلنتاجية. 
يتم تحميل مصاريف التصليح والصيانة على بيان الدخل المجمع خالل فترة تكبدها. يتم رسملة واستهالك التعديالت والتحسينات 

الرئيسية على الممتلكات والمعدات على مدى األعمار اإلنتاجية المتبقية للموجودات المتعلقة بها.
يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك، ويتم تعديلها عند االقتضاء في نهاية كل سنة مالية.

يتم تخفيض الرصيد الدائن المستلم من الُمصنعين الخاص باقتناء الطائرات والمحركات عند استالمه من تكلفة الطائرة والمحركات 
المتعلقة بها أو يؤخذ إلى بيان الدخل المجمع، حسب شروط التسهيالت.

تسهيالت الشركات المصنعة 

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة – 31 ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)
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االعتراف وعدم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية

السياسة المطبقة اعتباًرا من 1 يناير 2018

تصنف المجموعة موجوداتها المالية عند االعتراف المبدئي ضمن الفئات التالية:

يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة استيفائه للشروط التالية:

 في األحكام التعاقدية لألداة. ال يتم االعتراف باألصل المالي 
ً
يتم االعتراف باألصل أو االلتزام المالي عندما تصبح المجموعة طرفا

) عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية الناتجة من األصل المالي أو عندما تقوم المجموعة 
ً
 أو جزئيا

ً
(كليا

 بكافة مخاطر ومنافع الملكية لألصل المالي 
ً
 بتحويل كافة مخاطر ومنافع الملكية أو عندما ال تقوم بتحويل أو االحتفاظ فعليا

ً
فعليا

ولم تعد تحتفظ بسيطرتها عليه. ال يتم االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو 
انتهاء صالحية استحقاقه.

يتم إدراج كافة عمليات الشراء والبيع التي تتم بالشروط المعتادة للموجودات المالية باستخدام تاريخ التسوية المحاسبية. يتم 
إدراج التغيرات في القيمة العادلة بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية في بيان الربح أو الخسارة المجمع أو في بيان الدخل الشامل 
 للسياسة المحاسبية المطبقة والخاصة بكل أداة مالية. إن عمليات الشراء والبيع التي بالشروط المعتادة هي 

ً
اآلخر المجمع طبقا

 للقوانين أو األعراف 
ً
عمليات شراء أو بيع موجودات مالية تتطلب تسليم الموجودات خالل فترة زمنية يتم تحديدها عامة وفقا

المتعامل بها في السوق.

يتطلب المعیار الدولي للتقارير المالية 9 تقييم الموجودات المالیة استناًدا إلی مجموعة من نماذج أعمال المنشأة إلدارة 
الموجودات وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات.

كما أن معدل التكرار المتوقع للمبيعات وقيمتها وتوقيتها يعتبر من الجوانب المهمة للتقييم الذي تجريه المجموعة.

تحدد المجموعة نموذج أعمالها بالمستوى الذي يعبر بشكل أفضل عن كيفية إدارة مجموعة الموجودات المالية لتحقيق هدفها. 
وذلك سواء كان هدف المجموعة هو فقط تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصيل كل من التدفقات النقدية 

التعاقدية والتدفقات النقدية الناتجة من بيع الموجودات. إذا لم ينطبق أي من كالهما (على سبيل المثال الموجودات المالية 
المحتفظ بها ألغراض المتاجرة)، عندئذ يتم تصنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج أعمال "البيع" ويتم قياسها بالقيمة العادلة 

من خالل الربح أو الخسارة). يستند نموذج أعمال المجموعة إلى العوامل الملحوظة مثل:

طريقة تقييم أداء نموذج األعمال والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن هذا النموذج ورفع تقارير حول أدائها لموظفي 
اإلدارة العليا بالمنشأة؛

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) وباألخص طريقة إدارة تلك 
المخاطر؛

طريقة مكافأة مدراء األعمال (على سبيل المثال، ما إذا كانت المكافأة تستند إلى القيمة العادلة لهذه الموجودات المدارة 
أو إلى التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة).

  

 

 

إذا استهدف نموذج األعمال االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية أو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع، تقوم 
المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل دفعات المبلغ األساسي والفائدة فقط الخاصة باختبار تحقق 

دفعات المبلغ األساسي والفائدة فقط.
ألغراض هذا االختبار، ُيعرف "أصل المبلغ" بالقيمة العادلة لألصل المالي عند التحقق المبدئي وقد يتغير على مدى عمر األصل 

المالي (كأن يتم سداد المبلغ األساسي أو إطفاء القسط / الخصم).
إن العناصر األكثر أهمية للفائدة في أي ترتيب إقراض أساسي تتمثل في مراعاة القيمة الزمنية لألموال ومخاطر االئتمان، بخالف 

مخاطر اإلقراض األساسية األخرى وهامش الربح. والختبار تحقق دفعات المبلغ األساسي والفائدة، تقوم المجموعة بتطبيق أحكام، 
وتراعي العوامل ذات الصلة مثل العملة المقوم بها األصل المالي وفترة تحقق سعر الفائدة عن هذا األصل.

الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
استثمارات في أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

استثمارات في أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  
 
 

األدوات المالية 2.8

تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية

تقييم نموذج األعمال

الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 

تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات المبلغ األساسي والفائدة فقط (اختبار تحقق دفعات المبلغ 
األساسي والفائدة فقط

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة – 31 ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)
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السياسة المطبقة قبل 1 يناير 2018

التصنيف

 لمعيار المحاسبة الدولي 39، تصنف المجموعة موجوداتها المالية "كقروض وذمم مدينة" و"استثمارات في أوراق مالية 
ً
طبقا

متاحة للبيع" ومطلوباتها المالية كƠ "غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة".

القياس

 إدراج جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة. يتم إضافة تكاليف المعاملة لتلك األدوات المالية التي ال 
ً
يتم مبدئيا

يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم إدراج تكاليف المعاملة المتعلقة بالموجودات المالية المصنفة 
كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بيان الربح أو الخسارة المجمع.

إن القروض والذمم المدينة ليست من مشتقات الموجودات المالية وهي ذات استحقاقات ثابتة أو محددة وتكون غير مسعرة في 
سوق نشط. ويتم إدراجها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

تدرج المطلوبات المالية "غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة 
الفعلية.

إن االستثمارات المتاحة للبيع ليست من مشتقات الموجودات المالية، وهي غير متضمنة في أي من التصنيفات المشار إليها أعاله 
والتي يتم اقتناؤها بصورة رئيسية لالحتفاظ بها لفترة زمنية غير محددة والتي يمكن بيعها في حال وجود حاجة إلى سيولة أو 

 قياسها وإدراجها بالقيمة العادلة ويتم إدراج أي 
ً
عند التغيرات في أسعار الفائدة أو أسعار الصرف أو أسعار األسهم. يتم الحقا

أرباح أو خسائر ناتجة في احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية من خالل بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المجمع. 
في حالة بيع أو انخفاض قيمة الموجودات "المتاحة للبيع"، فإنه يتم تحويل تغييرات القيم العادلة المتراكمة ذات الصلة والمدرجة 
في احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية إلى بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المجمع كأرباح أو خسائر. يتم 

 الخسائر الناتجة عن االنخفاض في 
ً
إدراج الموجودات المالية التي يتعذر تحديد قيمتها العادلة بشكل موثوق به بالتكلفة ناقصا

القيمة، إن وجدت.

قروض وذمم مدينة

متاحة للبيع

المطلوبات المالية 

 إدراج جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة. يتم إضافة تكاليف المعاملة لتلك األدوات المالية التي ال 
ً
يتم مبدئيا

يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يتم تصنيف النقد واألرصدة البنكية والذمم التجارية المدينة واألخرى وودائع الضمان المصنفة بطبيعتها كموجودات مالية مدرجة 

بالتكلفة المطفأة.

أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصل من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
أن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تتمثل في دفعات للمبلغ األساسي والفائدة 

فقط على المبلغ األساسي القائم.

 
 

تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية كمحتفظ بها بغرض المتاجرة عند شرائها أو إصدارها بصورة رئيسية لغرض تحقيق أرباح 
 من محفظة أدوات مالية مدارة، في حالة توافر دليل على وجود نمط 

ً
قصيرة األجل من خالل أنشطة المتاجرة أو عندما تشكل جزءا

حديث لتحقق األرباح قصيرة األجل. إضافة إلى ذلك، قد تلجأ المجموعة عند التحقق المبدئي إلى القيام على نحو غير قابل لإللغاء 
بتصنيف األصل المالي الذي ال يستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كأصل 

مالي مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك من شأنه أن يستبعد أو يحد بصورة ملحوظة من أي فروق 
محاسبية قد تنشأ. يدخل ضمن هذا التصنيف بعض أسهم حقوق ملكية التي تم اقتناؤها بشكل رئيسي لغرض البيع وإعادة 

الشراء على المدى القريب.

عند التحقق المبدئي، قد تختار المجموعة تصنيف بعض االستثمارات في األسهم على نحو غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق ملكية 
وفقا للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 32 األدوات 

المالية: العرض وال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة. يتم تحديد مثل هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة. إن أدوات حقوق 
الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم قياسها الحقا وفقا للقيمة العادلة. ال يعاد إدراج األرباح والخسائر 

من أدوات حقوق الملكية إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع. وتسجل التوزيعات في بيان الربح أو الخسارة المجمع، عندما يثبت الحق 
في استالمها، إال في حالة استفادة المجموعة من هذه المتحصالت كاسترداد لجزء من تكلفة األداة، وفي هذه الحالة، تدرج األرباح 

في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المجمع. إن أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر ال تخضع لتقييم انخفاض القيمة. وعند االستبعاد، يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة من احتياطي القيمة العادلة إلى 

األرباح المرحلة في بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع.

استثمارات في أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

استثمارات في أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

طيران الجزيرة | المالية المجمعة – 2018 
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السياسة المطبقة اعتباًرا من 1 يناير 2018

انخفاض قيمة الموجودات المالية 

 للمعيار 
ً
تقوم المجموعة بتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة وفقا

الدولي للتقارير المالية 
يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية 9 نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد ضمن معيار المحاسبة الدولي 39 بنموذج "الخسائر 

االئتمانية المتوقعة". يتم قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على األداة المالية بطريقة تعكس المبالغ بشكل غير متحيز ومرجح 
باالحتماالت والتي يتم تحديدها من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة والقيمة الزمنية لألموال واألحداث السابقة والظروف 

الحالية وتوقعات الظروف االقتصادية المستقبلية. يطبق نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة على كافة األدوات المالية باستثناء 
االستثمار في أدوات حقوق الملكية. ويتم بانتظام مراجعة المنهجيات واالفتراضات بما في ذلك توقعات الظروف االقتصادية 

المستقبلية.
يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 9 طريقة مكونة من ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المنهج العام. 

وتطرأ تغيرات على الموجودات تؤدي إلى انتقالها بين المراحل الثالثة التالية استناًدا إلى التغير في الجودة االئتمانية منذ التحقق 
المبدئي.

تتضمن المرحلة 1 األدوات المالية التي لم ينتج عنها زيادة ملحوظة في المخاطر االئتمانية منذ التحقق المبدئي أو تلك التي لها 
  .

ً
مخاطر ائتمانية منخفضة كما في تاريخ التقرير. وبالنسبة لتلك الموجودات، يتم تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرا

 الخسائر االئتمانية المتوقعة والتي تنتج من أحداث التعثر المحتملة خالل 12 
ً
وتمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرا

شهًرا بعد تاريخ التقرير. ليس من المتوقع أن ينخفض النقد على مدى فترة الƠ 12 شهًرا لكن الخسائر االئتمانية بالكامل على األصل 
مرجحة باحتمالية أن الخسارة ستحدث خالل الƠ 12 شهًرا المقبلة. تضع المجموعة في اعتبارها أن األصل المالي يحتوي على 

 لتعريف "التصنيف االئتماني المرتفع" 
ً
مستوى منخفض من المخاطر االئتمانية عندما يكون تصنيف المخاطر االئتمانية مساويا

.
ً
المتعارف عليه دوليا

تتضمن المرحلة 2 األدوات المالية التي نتج عنها زيادة ملحوظة في المخاطر االئتمانية منذ التحقق المبدئي (ما لم يكن لها مخاطر 
ائتمانية منخفضة كما في تاريخ التقرير) ولكن يوجد دليل موضوعي على انخفاض القيمة. وبالنسبة لتلك الموجودات، يتم تسجيل 
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار عمرها. إن الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل عمر األداة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة 

التي تنتج من أحداث التعثر المحتملة خالل العمر المتوقع لألداة المالية. إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي متوسط الخسائر 
االئتمانية المرجح مع احتمالية التعثر باعتباره العامل المرجح. عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على األدوات المالية قد 
زادت بشكل ملحوظ، تراعي اإلدارة المعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة من أجل مقارنة مخاطر التعثر التي تحدث في تاريخ 

التقرير مع مخاطر التعثر التي تحدث عند االعتراف المبدئي لألداة المالية. 
تتضمن المرحلة 3: الموجودات المالية التي لها دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة كما في تاريخ التقرير. بالنسبة لتلك 

الموجودات، يتم تسجيل الخسائر االئتمانية على مدار عمرها كالفرق بين مجمل القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات 
النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي للموجودات المالية. 

يتم تسجيل أي تعديالت على القيمة الدفترية لألصل المالي الناتجة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة في الربح أو الخسارة كربح أو 
خسارة. 

إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الناتج المخصوم من احتمالية التعثر وقيمة التعرض عند التعثر ومعدل الخسارة عند التعثر. 
تتمثل احتمالية التعثر في احتمالية تعثر المقترض في الوفاء بمطلوباته المالية إما لمدة 12 شهًرا (احتمالية التعثر لمدة 12 

شهًرا) أو على مدى المدة المتبقية من االلتزام (احتمالية التعثر خالل مدة االلتزام). تتمثل قيمة التعرض عند التعثر في قيمة 
التعرض المتوقعة عند حدوث تعثر. تحدد المجموعة قيمة التعرض عند التعثر من التعرض الحالي لألدوات المالية والتغيرات المحتملة 

على المبالغ القائمة المسموح بها بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء.
تمثل قيمة التعرض عند التعثر لألصل المالي إجمالي قيمته الدفترية. يمثل معدل الخسارة عند التعثر الخسارة المتوقعة 

المشروطة بوقوع حدث تعثر وقيمتها المتوقعة عند التحقق والقيمة الزمنية لألموال.
تسجل المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة على النقد والنقد المعادل باستخدام النهج العام الموضح أعاله. تطبق المجموعة 

 للمعيار الدولي 
ً
 لتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل عمر األداة على الذمم التجارية المدينة واألخرى وفقا

ً
 مبسطا

ً
نهجا

للتقارير المالية 9. وعليه، يتم تصنيف الذمم التجارية المدينة واألخرى والتي لم تنخفض قيمتها االئتمانية ضمن المرحلة 2 ويتم 
تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة. 
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حدث التعثر

السياسة المطبقة قبل 1 يناير 2018

تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية 9

المخزون 2.9 

تنخفض قيمة األصل المالي إذا زادت قيمته الدفترية عن قيمته االستردادية المقدرة. بتاريخ كل تقرير، يتم إجراء تقييم لتحديد ما 
إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي محدد أو مجموعة من الموجودات المالية. يعتبر أصل مالي أو مجموعة 

موجودات مالية منخفضة القيمة، فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة نتيجة لحدث أو أكثر وقع بعد 
التحقق المبدئي لألصل ("حدث خسارة" محققة) وأن تكون لهذه الخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل 

المالي أو مجموعة الموجودات المالية التي يمكن قياسها بشكل موثوق به. 
في حالة تصنيف موجودات مالية كاستثمارات متاحة للبيع فإن الهبوط الجوهري أو المتواصل في القيمة العادلة للموجودات ألدنى 

من تكلفتها يتم أخذه في االعتبار عند تحديد ما إذا انخفضت قيمة الموجودات أم ال. في حالة وجود أي من هذه األدلة 
 أي خسائر 

ً
لالستثمارات المتاحة للبيع، فإن الخسارة المتراكمة المقاسة بالفرق بين تكلفة الحيازة والقيمة العادلة الحالية، ناقصا

انخفاض في القيمة على هذا األصل المالي والتي سبق تحققها في بيان الربح أو الخسارة المجمع، يتم استبعادها من حقوق 
الملكية وتتحقق في بيان الربح أو الخسارة المجمع. ال يتم عكس خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات في أسهم والمصنفة 

كاستثمارات متاحة للبيع معترف بها في بيان الربح أو الخسارة المجمع من خالل بيان الربح أو الخسارة المجمع.

ا 
ً

ا لمعيار المحاسبة الدولي 39 وفئات القياس الجديدة وفق
ً

يوضح الجدول أدناه مطابقة فئات القياس األصلية والقيمة الدفترية وفق
للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 للموجودات المالية للمجموعة كما في 1 يناير 2018.

يتم تقييم المخزون وقطع الغيار واللوازم بتكلفة المتوسط المرجح وصافي القيمة الممكن تحقيقها بعد استقطاع مخصص البنود 
بطيئة الحركة والمتقادمة، أيهما أقل.

النقد والنقد المعادل2.10 
يتمثل النقد والنقد المعادل في النقد بالصندوق والحسابات الجارية والودائع ألجل لدى البنوك ذات آجال استحقاق أصلية ال تتجاوز 

ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء.

التصنيف األصلي
 بموجب معيار

 المحاسبة الدولي
39

التصنيف الجديد
 بموجب المعيار
 الدولي للتقارير

المالية 9

القيمة الدفترية
 األصلية بموجب

 معيار المحاسبة
الدولي 39

 إعادة قياس
 الخسائر

 االئتمانية
المتوقعة

القيمة الدفترية
 الجديدة بموجب
 المعيار الدولي
للتقارير المالية 9

الموجودات المالية
قروض وذمم مدينةالنقد واألرصدة البنكية

قروض وذمم مدينة
قروض وذمم مدينة

التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة

ذمم تجارية مدينة وأخرى
ودائع ضمان

مجموع الموجودات المالية

22,778,406

3,938,226

2,644,147

29,360,779

1,280

16,235

10,288

27,803

22,777,126

3,921,991

2,633,859

29,332,976
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 أو تم الحصول عليها من مصادر خارجية إلى أنه من 
ً
تسجل المجموعة حدث تعثر عندما تشير المعلومات التي تم إعدادها داخليا

غير المرجح أن يقوم المدين بدفع المبالغ المستحقة كاملة لدائنيه (دون النظر إلى أي ضمانات محتفظ بها من قبل المجموعة). بغض 
 ما لم 

ً
النظر عن هذا األساس، ترى المجموعة أن التعثر يحدث عندما ينقضي تاريخ استحقاق أي أصل مالي لفترة تزيد عن 90 يوما

يكن لدى المجموعة أي معلومات معقولة ومؤيدة تشير إلى وجود معيار تعثر آخر أكثر مالءمة.
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عندما تكون المجموعة هي الطرف المستأجر
المحاسبة عن عقود اإليجار2.11 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين2.12

تحقق اإليرادات2.13

تكاليف االقتراض2.14

ترجمة العمالت األجنبية2.15

مخصص االلتزامات2.16

اإليجار التشغيلي
يتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلي في حالة احتفاظ المؤجر بموجب تلك العقود بكافة مخاطر ومنافع ملكية 

الممتلكات والمعدات المؤجرة. ويتم تحميل بيان الدخل الشامل بالمبالغ المدفوعة عن اإليجار التشغيلي بطريقة القسط الثابت على 
مدار مدة عقود اإليجار.

اإليجار التمويلي
يتم تصنيف عقود إيجار الممتلكات والمعدات التي تحتفظ المجموعة بموجبها بشكل أساسي بكافة منافع ومخاطر الملكية 

كعقود إيجار تمويلي. يتم إدراج اإليجار التمويلي كموجودات في بيان المركز المالي بالقيمة الحالية المقدرة للمبالغ المدفوعة 
لإليجارات المتعلقة بها. يتم توزيع كل مبلغ إيجار مدفوع ما بين التزام وعبء تمويل إليجاد سعر فائدة دوري ثابت على االلتزامات 

القائمة.

يتم تكوين مخصص االلتزامات عندما يكون هناك احتمال طلب تدفق موارد اقتصادية خارج المجموعة، نتيجة أحداث اقتصادية سابقة، 
لسداد التزام قانوني حالي أو متوقع، ويكون من الممكن تقديƠر هذا االلتزام بشكل موثوق فيه.

لدى المجموعة كطرف مستأجر التزام تعاقدي بإصالح وصيانة الطائرات المستأجرة إلى المستوى الذي يلبي شروط إعادة 
التسليم المحددة والواجب استيفائها في نهاية مدة التأجير بالنسبة لهياكل الطائرات ومحركاتها ومجموعة أجهزة الهبوط في 

الطائرة ووحدات الطاقة المساعدة. يتطلب ذلك من المجموعة جدولة الصيانة الدورية الستعادة أداء المحرك وفحص الطائرات طوال 
مدة التأجير لكي تتوافق مع مواصفات ُمصنع الطائرة والمواصفات الرقابية. تقوم المجموعة بتقدير تكاليف الصيانة ذات الصلة 

 إلى معدالت االحتياطي التعاقدي لكل ساعة أو دورة طيران بموجب اتفاقية التأجير ذات الصلة، ويتم االعتراف بهذا المبلغ 
ً
استنادا

 إلى التكلفة الفعلية والتقديرات 
ً
في بيان الدخل فيما يخص ساعات أو دورات الطيران الفعلية. يخضع هذا األمر للتعديل استنادا

التقنية الهندسية المنبثقة من االستخدام الفعلي والمقدر للمحرك والطائرة حتى موعد فحص الصيانة القادم. 

 لخطة مزايا محددة. 
ً
 لقانون العمل الكويتي بسداد مبالغ للموظفين عند إنهاء الخدمة وفقا

ً
تقوم المجموعة وفقا

إن هذا االلتزام غير ممول ويتم احتسابه على أساس المبلغ المستحق لكل موظف بافتراض وقوع كامل االلتزام كنتيجة إلنهاء 
خدمة العاملين في تاريخ بيان المركز المالي. تستخدم هذه الطريقة الحسابية كتقدير مناسب للقيمة الحالية لهذا االلتزام.

تدرج اإليرادات من مبيعات التذاكر المباعة التي لم يتم استخدامها ضمن اإليرادات المؤجلة وتسجل في بيان الدخل المجمع عند 
استخدامها من قبل المسافرين. 

وتتحقق األتعاب المتنوعة واإليرادات اإلضافية خالل الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة.
تتحقق فوائد الودائع ألجل لدى البنوك على أساس التوزيع الزمني باستخدام سعر الفائدة الفعلية. 

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. 

إن العملة الرئيسية للمنشأة هي العملة السائدة في البيئة االقتصادية الرئيسية التي تزاول فيها نشاطها. وبالنسبة للمجموعة، 
 هي العملة المحلية للدولة التي 

ً
فإن العملة الرئيسية هي الدينار الكويتي. وبالنسبة للشركة التابعة، فإن العملة الرئيسية عموما

تمارس فيها أنشطتها أو العملة األجنبية المستخدمة.
يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. وتحول الموجودات 

والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية والمقّومة بالعمالت األجنبية في تاريخ بيان المركز المالي إلى الدينار الكويتي باستخدام أسعار 
الصرف السائدة في ذلك التاريخ. وتؤخذ األرباح والخسائر الناتجة إلى بيان الدخل المجمع.
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في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام؛ أو 
في حال غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر ربًحا لألصل أو االلتزام؛

`المستوى 1– أسعار السوق المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتماثلة؛ 
 بشكل 

ً
المستوى 2 – أساليب التقييم التي يكون فيها أدنى مستوى للمدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ملحوظا

مباشر أو غير مباشر. 
المستوى 3 – أساليب التقييم التي يكون فيها أدنى مستوى للمدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة غير ملحوظ.

  

 

القيم العادلة
قياس القيمة العادلة2.17

ضرائب الدخل2.18

موجودات ومطلوبات محتملة2.19

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في 
السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام تتم إما:

يجب أن يكون دخول المجموعة إلى السوق الرئيسي أو األكثر ربًحا متاًحا.
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.
يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي بعين االعتبار قدرة المشارك في السوق على توليد المنافع االقتصادية من خالل 

االستخدام األفضل واألمثل لألصل أو بيعه إلى مشارك آخر في السوق سيستخدم األصل بأفضل وأمثل استخدام له. 
تستخدم المجموعة أساليب التقييم المالئمة للظروف والتي يتوفر من أجلها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، والتي تزيد من 

استخدام المدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غير الملحوظة.
يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات، التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في البيانات المالية، ضمن تسلسل 

 إلى مدخالت المستوى األقل التي تكون جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:
ً
القيمة العادلة، كما هو مبين أدناه، استنادا

بالنسبة لألدوات المالية المسعرة في سوق نشط، يتم تحديد قيمتها العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة. يتم استخدام 
أسعار الطلب للموجودات وأسعار العرض للمطلوبات. 

وبالنسبة لألدوات المالية غير المسعرة، يتم تحديد قيمتها العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية لالستثمارات المشابهة أو باالعتماد 
على التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة أو نماذج التقييم األخرى المالئمة أو باستخدام األسعار المعلنة من قبل 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.
وبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم االعتراف بها في البيانات المالية على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت 

االنتقاالت قد حدثت بين مستويات التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (بناًء على أدنى مستوى للمدخالت الجوهرية 
لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة تقرير.

ولغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت الشركة فئات للموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام 
ومستوى تسلسل القيمة العادلة على النحو الموضح أعاله.

 للقوانين الضريبية المطبقة في نطاق 
ً
يتم إدراج ضريبة الدخل المستحقة على األرباح كمصاريف للفترة التي يظهر فيها الربح وفقا

السلطة القانونية التي تعمل فيها المجموعة. 
يتم احتساب ضريبة الدخل المؤجلة بطريقة االلتزامات على كافة الفروق المؤقتة بتاريخ بيان المركز المالي بين الوعاء الضريبي 

للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية ألغراض رفع التقارير المالية. إن مخصصات الضرائب المؤجلة تعتمد على مدى التحكم في 
توقيت رد الفروق المؤقتة وإمكانية ردها في المستقبل القريب.

 للنسب الضريبية المتوقع تطبيقها للفترة التي يتم فيها تحقيق األصل أو 
ً
يتم قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة وفقا

 في تاريخ بيان المركز المالي.
ً
 للمعدالت الضريبية (والقوانين الضريبية) المطبقة أو المجازة فعال

ً
تسوية االلتزام وفقا

تتحقق الموجودات الضريبية المؤجلة لكل الفروق المؤقتة، بما في ذلك األرصدة المرحلة للخسائر الضريبية غير المستخدمة للمدى 
الذي يمكن فيه استخدامها في مقابلة األرباح الضريبية التي سوف تنتج. يتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات 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.

 بشكل كبير. وال يتم االعتراف بالمطلوبات المحتملة كمطلوبات، 
ً
ال ُيعترف بالموجودات المحتملة كأصل إال عندما يصبح تحققها مؤكدا

ما لم يكن من المحتمل طلب تدفق موارد اقتصادية، نتيجة أحداث سابقة، لسداد التزام قانوني حالي أو متوقع، ويمكن تقدير هذا 
االلتزام بشكل موثوق فيه. 

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة – 31 ديسمبر 2018
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تم توزيع االستهالك في بيان الدخل المجمع كما يلي:۔
20182017

858,008 تكاليف تشغيل

719,112مصاريف عمومية وإدارية

1,577,120

.4

.5

دفعات مقدمة للصيانة

يمثل هذا البند دفعة مقدمة لمزودي خدمة لغرض الصيانة المستقبلية للطائرات.۔

ذمم تجارية مدينة وأخرى

500,446

336,573

837,019

20182017

1,727,353ذمم تجارية مدينة

(127,426) الخسارة االئتمانية المتوقعة / مخصص االنخفاض في القيمة
1,599,927

989,044دفعات مقدمة

ودائع ضمان
ذمم مدينة أخرى

أخرى – أرصدة دائنة من مصنعي المحركات مقابل مطالبات كفالة

662,321

(152,956)
509,365

804,960

534,572

(91,858) الخسارة االئتمانية المتوقعة / مخصص االنخفاض في القيمة
13,890,958

   -               
   -               

3,428,861

3,938,226

2,089,329

   -               
11,365,765

1,628,007

15,490,885

إن القيم الدفترية للذمم التجارية المدينة واألخرى للمجموعة مقّومة بالعمالت التالية:۔

127,426

2018

 الخسائر االئتمانية
المتوقعة خالل عمر األداة

 مجموع القيمة الدفترية
المقدرة عند التعثر

30 – 90 
ً
يوما

لم ينقض تاريخ استحقاقها

ً
أكثر من 90 يوما

1,727,353

1,539,145

45,580

142,628

المجموع

2,099

231

125,096

 يقارب الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ بيان المركز المالي القيمة العادلة لكل فئة من فئات الذمم المدينة
المذكورة أعاله.۔

20182017

الدينار الكويتي
 الدوالر األمريكي

الجنيه المصري
الدرهم اإلماراتي

اليورو
الروبية الهندية

أخرى

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع
الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة – 31 ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

1,549,584672,788

13,243,5192,419,225

132,660218,731

13,55323,090

15,08430,396

365,324282,231

171,161291,765

15,490,8853,938,226
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توزيعات

توزيعات مقترحة

االحتياطي القانوني

االحتياطي االختياري

20182017

30,761نقد بالصندوق

3,303,510حسابات جارية لدى البنوك

3,141,485ودائع ألجل لدى البنوك

 كمƠƠا فƠƠي 31 ديسƠƠمبر 2018، تƠƠراوح سƠƠعر الفائƠƠدة الفعليƠƠة علƠƠى الودائƠƠع ألجƠƠل من %2.05 إلى %3 (31 ديسƠƠمبر 2017: مƠƠن %1.6 إلى

 %13.25).۔

20,711

3,637,712

19,119,983

6,475,756

 الخسارة االئتمانية المتوقعة
النقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية

(10,450)
6,465,306

-
22,778,406

22,778,406

20182017

3,998,060الدينار الكويتي

1,092,438 الدوالر األمريكي

7,997الجنيه المصري

143,095الدرهم اإلماراتي

30,558اليورو

677,911الروبية الهندية

515,247أخرى

6,465,306

22,035,347

201,029

110,066

76,977

49,816

-
305,171

22,778,406

كما في 31 ديسمبر 2018، يبلغ رأسمال الشركة األم المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 20,000,000 دينار كويتي (31 ديسمبر 
2017: 20,000,000 دينار كويتي) مكونا من 200,000,000 سهم بقيمة 100 فلس لكل سهم (31 ديسمبر 2017: 

200,000,000 سهم بقيمة 100 فلس لكل سهم).۔ 

اعتمد مساهمو الشركة األم في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ 5 أبريل 2018 توزيعات نقدية بقيمة
35 فلس للسهم الواحد، بإجمالي مبلغ 7,000,000 دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (31 ديسمبر 2016: 

7,000,000 دينار كويتي).۔

اقترح مجلس إدارة الشركة األم توزيعات نقدية بواقع 35 فلس للسهم الواحد، بمبلغ 7,000,000 دينار كويتي للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018 (31 ديسمبر 2017: 7,000,000 دينار كويتي) للمساهمين المسجلين بعد الحصول على الموافقة الالزمة من 

الجهات الرقابية.۔ 

 لقانون الشركات والنظام األساسي للشركة األم، يتم تحويل %10 من صافي الربح إلى االحتياطي القانوني. وعليه، فقد تم 
ً
وفقا

تخصيص نسبة %10 من الربح قبل االستقطاعات الضريبية إلى االحتياطي القانوني. يجوز استخدام االحتياطي القانوني فقط لتأمين 
توزيعات تصل إلى %5 كحد أقصى في السنوات التي ال تسمح فيها األرباح المرحلة بتأمين هذا الحد.۔

ينص النظام األساسي للشركة األم على أنه يجوز لمجلس اإلدارة أن يقترح توزيعات لالحتياطي االختياري شريطة موافقة المساهمين. 
خالل السنة، لم يقترح مجلس اإلدارة أي تحويل لالحتياطي االختياري. ال توجد أي قيود على توزيع االحتياطي االختياري.۔

تقوم المجموعة بتقدير مخصص لصيانة الطائرات المستأجرة ومحركات ذات صلة ومجموعة أجهزة الهبوط في الطائرة ووحدات الطاقة 
 اللتزاماتها كمستأجر بموجب اتفاقيات عقود اإليجار التشغيلي.۔

ً
المساعدة وفقا

نقد وأرصدة بنكية6.

رأس المال7.

االحتياطيات8.

مخصص للصيانة 9.
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7,576,649

6,160,485

1,345,178

773,255

1,202,373

17,057,940

3,064,047

10,823,464

565,514

311,734

383,391

592,763

1,317,027

17,057,940

119,787

4,430,072

3,600,701

387,497

304,676

194,778

912,923

9,950,434

فيما يلي إجمالي اإليرادات المفصلة بحسب قطاعات الخدمات الرئيسية:۔

قامت المجموعة باالعتراف بالموجودات والمطلوبات التالية المتعلقة بالعقود المبرمة مع عمالء.۔

 كما يسمح المعيار الدولي للتقارير المالية 15، لم تقم المجموعة باإلفصاح عن سعر المعاملة المخصص اللتزامات األداء المتبقية،

 ألنها تقدم خدمات بشكل رئيسي تتطابق مباشرة مع القيمة المنقولة للعميل.۔
ً
نظرا

معلومات اإليرادات المفصلة

مطلوبات العقد

3,201,463

3,697,461

2,266,215

665,463

119,832

9,950,434

74,919,835

6,014,234

662,490

575,968

196,843

82,369,370

52,280,298

4,270,040

-
-

61,038

56,611,376

3,938,938

3,938,938

4,295,196

4,295,196

طيران الجزيرة | المالية المجمعة – 2018 

20182017

ذمم تجارية دائنة
مصاريف مستحقة

ضريبة مستحقة
مستحقات إجازات الموظفين

أخرى

ذمم تجارية دائنة وأخرى10.

اإليرادات11.

إن القيم الدفترية للذمم التجارية المدينة واألخرى للمجموعة مقّومة بالعمالت التالية:۔
20182017

الدينار الكويتي
 الدوالر األمريكي

الجنيه المصري
الدرهم اإلماراتي

اليورو
الروبية الهندية

أخرى

20182017

31 ديسمبر 
2018

1 يناير
2018 

إيرادات ركاب
إيرادات إضافية

إيرادات إيجار
رسوم خدمة الركاب

أخرى

إيرادات مؤجلة
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تكاليف موظفين
استهالكات
وقود طائرات

رسوم تحليق وهبوط ومناولة أرضية
صيانة طائرات

تأمين
دفعات إيجار

 صيانة عقود إيجار 

أخرى

20182017

9,401,172

858,008

20,120,757

4,567,369

10,788,998

380,768

11,582,166

5,984,409

5,535,408

69,219,055

6,731,690

500,447

10,295,610

3,568,384

6,974,806

358,992

9,221,027

3,695,992

3,510,664

44,857,612

).۔
ً
 كما في 31 ديسمبر 2018 (31 ديسمبر 2017: 540 موظفا

ً
بلغ عدد موظفي المجموعة 645 موظفا

 تكاليف موظفين
إيجار

أتعاب مهنية واستشارات
مصاريف سفر

تسويق
استهالكات

أخرى

ربح السنة (بالدينار الكويتي)۔
 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

ربحية السهم (فلس) – األساسية والمخففة

2018

2,551,502

251,068

275,532

154,252

1,294,453

719,112

1,122,019

6,367,93

2,109,701

169,827

125,686

80,127

747,953

336,574

471,607

4,041,475

2017

6,367,9384,041,475

20182017

6,667,292

200,000,000

33.34

8,235,292

200,000,000

41.18

 إلى الربح العائد لمساهمي الشركة األم خالل السنة والمتوسط المرجح لعدد األسهم
ً
 يتم احتساب ربحية السهم استنادا

القائمة كما يلي:۔

 في إطار النشاط االعتيادي لألعمال، تبرم المجموعة معامالت مع أطراف ذات صلة (المدراء وموظفي اإلدارة العليا وشركات

 المجموعة). يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط هذه المعامالت من قبل اإلدارة. إن المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات
الصلة التي لم يتم اإلفصاح عنها في إيضاحات أخرى من هذه البيانات المالية هي كما يلي:۔

تكاليف التشغيل12.

مصاريف عمومية وإدارية13.

 ربحية السهم14.

المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات صلة15.
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الرصيد
 مستحق من أطراف ذات صلة

مستحق ألطراف ذات صلة
المعامالت

 مبيعات وخدمات

مصروفات عمومية وإدارية

رواتب ومزايا أخرى للموظفين
مكافأة اإلدارة العليا

التزامات رأسمالية
 كفاالت بنكية

2018

-

291,659

535,462

792,645

2017

-
2,360

377,705

132,903

712,900

7,853

سير لها رحالتها.
ُ
 تتمتع المجموعة بمزايا اإلعفاء من االلتزامات الضريبية المتاحة بموجب االتفاقيات الضريبية الثنائية مع الدول التي ت

 من قبل السلطات الضريبية لتلك الدول.۔
ً
غير أن المجموعة قد تخضع لضرائب يتم تحديدها الحقا

 إن المجموعة ملزمة بسداد الحد األدنى البديل من الضرائب على بيع أربع طائرات تمتلكها شركة سحاب للطيران ذ.م.م.، مؤسسة
 في انتظار إصدار

ً
 بالواليات المتحدة األمريكية. وفي 2017، سددت المجموعة الضرائب بناًء على اإلقرار الضريبي المقدم وهي حاليا

كتاب الربط الضريبي النهائي.۔

 إن القطاع التشغيلي للمجموعة هو تشغيل خدمات نقل الركاب وتشغيل وصيانة صالة مطار في الكويت. وقد بدأ تشغيل صالة
المطار في 22 مايو 2018.۔

2018

1,229,830

5,872,103

7,101,933

2017

7,392,562

4,961,983

12,354,545

إن الحد األدنى المستقبلي لإليجارات المستحقة عن عقود اإليجار التشغيلي للطائرات هو 63,554,706 دينار كويتي
۔(31 ديسمبر 2017: 51,201,928 دينار كويتي)، ويستحق على النحو التالي:۔

 أقل من سنة واحدة

 ألسعار الفائدة السوقية المستقبلية.۔
ً
اليشتمل ذلك على اإليجار المحتمل المستحق وفقا

2018

13,078,646

29,037,393

21,438,667

63,554,706

2017

    9,114,601 

  25,612,861 

  16,474,466 

  51,201,928 

 أكثر من سنة واحدة وأقل من خمس سنوات
 أكثر من خمس سنوات

طيران الجزيرة | المالية المجمعة – 2018 

 الضرائب16.

مطلوبات محتملة وارتباطات18.

معلومات القطاع17.

مصروفات عقود اإليجار التشغيلي19.
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عوامل المخاطر المالية

.تنشأ مخاطر أسعار الفائدة بالنسبة للمجموعة من الودائع ألجل لدى البنوك

 إن اسƠƠتخدام المجموعƠƠة لƠƠألدوات الماليƠƠة يعرضهƠƠا لمخاطƠƠر ماليƠƠة عƠƠدة مثƠƠل مخاطƠƠر السƠƠوق ومخاطƠƠر االئتمƠƠان ومخاطƠƠر السƠƠيولة.
 تقƠƠوم المجموعƠƠة بشƠƠكل مسƠƠتمر بمراجعƠƠة تعرضهƠƠا للمخاطƠƠر الماليƠƠة وتتخƠƠذ اإلجƠƠراءات الالزمƠƠة للحƠƠد منهƠƠا لمسƠƠتويات مقبولƠƠة. تقƠƠوم
 لسياسƠƠات معتمƠƠدة مƠƠن قبƠƠل مجلƠƠس اإلدارة. وتقƠƠوم اإلدارة الماليƠƠة بتحديƠƠد وتقييƠƠم

ً
 اإلدارة الماليƠƠة بƠƠإدارة مخاطƠƠر المجموعƠƠة وفقƠƠا

 المخاطƠƠر الماليƠƠة بالتعƠƠاون الوثيƠƠق مƠƠع الوحƠƠدات التشƠƠغيلية للمجموعƠƠة. يقƠƠوم مجلƠƠس اإلدارة بإعƠƠداد أسƠƠس إلدارة المخاطƠƠر الكليƠƠة
 باإلضافƠƠة إلƠƠى سياسƠƠات تغطƠƠي مناطƠƠق محƠƠددة مثƠƠل مخاطƠƠر العمƠƠالت األجنبيƠƠة ومخاطƠƠر أسƠƠعار الفائƠƠدة ومخاطƠƠر االئتمƠƠان واسƠƠتثمار

 السيولة الفائضة.۔
إن المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها المجموعة مبينة أدناه:۔

 إن مخاطƠƠر العمƠƠالت األجنبيƠƠة هƠƠي مخاطƠƠر تقلƠƠب القيƠƠم العادلƠƠة أو التدفقƠƠات النقديƠƠة المسƠƠتقبلية لƠƠألداة الماليƠƠة نتيجƠƠة للتغيƠƠرات فƠƠي
 أسƠƠعار صƠƠرف العمƠƠالت األجنبيƠƠة. تƠƠزاول المجموعƠƠة نشƠƠاطها علƠƠى النطƠƠاق الدولƠƠي ممƠƠا يعرضهƠƠا لمخاطƠƠر العمƠƠالت األجنبيƠƠة الناتجƠƠة عƠƠن
 التعƠƠرض للعمƠƠالت األجنبيƠƠة المختلفƠƠة. تنشƠƠأ مخاطƠƠر العمƠƠالت األجنبيƠƠة مƠƠن المعامƠƠالت التجاريƠƠة المسƠƠتقبلية، والموجƠƠودات والمطلوبƠƠات

المعترف بها وصافي االستثمارات في العمليات األجنبية.۔
 وضعƠƠت إدارة المجموعƠƠة سياسƠƠة تتطلƠƠب مƠƠن شƠƠركات المجموعƠƠة إدارة مخاطƠƠر العمƠƠالت األجنبيƠƠة الخاصƠƠة بهƠƠا مقابƠƠل العمƠƠالت

 الرئيسƠƠية. تنشƠƠأ مخاطƠƠر العمƠƠالت األجنبيƠƠة عندمƠƠا يتƠƠم إنجƠƠاز المعامƠƠالت التجاريƠƠة المسƠƠتقبلية أو االعتƠƠراف بالموجƠƠودات والمطلوبƠƠات
 بعملة ليست العملة الرئيسية للمنشأة.۔

 تتعƠƠرض المجموعƠƠة بشƠƠكل أساسƠƠي لمخاطƠƠر العمƠƠالت األجنبيƠƠة كنتيجƠƠة ألربƠƠاح / خسƠƠائر ترجمƠƠة موجƠƠودات ومطلوبƠƠات مقومƠƠة
 بالعمƠƠالت األجنبيƠƠة مثƠƠل الذمƠƠم التجاريƠƠة المدينƠƠة واألخƠƠرى والودائƠƠع والنقƠƠد والنقƠƠد المعƠƠادل والذمƠƠم التجاريƠƠة الدائنƠƠة واألخƠƠرى
 والمسƠƠتحق للبنƠƠوك والقƠƠروض ألجƠƠل. تƠƠم اإلفصƠƠاح عƠƠن تعƠƠرض المجموعƠƠة للعمƠƠالت األجنبيƠƠة فƠƠي اإليضاحƠƠات المتعلقƠƠة بƠƠاألدوات الماليƠƠة

ذات الصلة.۔

مخاطر السوق
مخاطر العمالت األجنبية

(أ 
(1) 

مخاطر أسعار الفائدة (2)

 كمƠƠا فƠƠي 31 ديسƠƠمبر 2018، إذا انخفƠƠض سƠƠعر الدينƠƠار الكويتƠƠي مقابƠƠل العمالت الرئيسƠƠية األخرى بواقع %5 مع ثبƠƠات جميع المتغيرات

األخرى، لكان صافي األثر على الربح / حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2018، كما يلي:۔

العملة
الدوالر األمريكي
الدرهم اإلماراتي

اليورو
الجنيه المصري
الروبية الهندية

أخرى
صافي األثر

20182017

175,625

(27,198)
(1,799)

(16,887)

األثر على حقوق الملكية

22,524(8,310)
(31,531)

األثر على الربح
2018

-
-
-
-
-
-

2017

-
-
-
-
-
-

--

(49,022)
(12,717)
(5,728)

(448)

(15,987)
120,734(75,592)

 علƠƠى ربƠƠح / حقƠƠوق
ً
 ولكƠƠن عكسƠƠيا

ً
 إذا ارتفƠƠع سƠƠعر الدينƠƠار الكويتƠƠي بواقƠƠع %5 مقابƠƠل العمƠƠالت المذكƠƠورة أعƠƠاله، لƠƠكان األثƠƠر مسƠƠاويا

الملكية للسنة.۔

 إن مخاطƠƠر أسƠƠعار الفائƠƠدة هƠƠي مخاطƠƠر تقلƠƠب القيمƠƠة العادلƠƠة أو التدفقƠƠات النقديƠƠة المسƠƠتقبلية لƠƠألداة الماليƠƠة نتيجƠƠة للتغيƠƠرات فƠƠي
أسعار الفائدة السوقية.۔

 تقƠƠوم المجموعƠƠة بتحليƠƠل مƠƠدى تعرضهƠƠا لمخاطƠƠر أسƠƠعار الفائƠƠدة بشƠƠكل فعƠƠال. وتقƠƠوم المجموعƠƠة بوضƠƠع سƠƠيناريوهات عƠƠدة مƠƠع األخƠƠذ
 بعيƠƠن االعتبƠƠار إعƠƠادة التمويƠƠل وتجديƠƠد المراكƠƠز الحاليƠƠة والتمويƠƠل البديƠƠل. بنƠƠاًء علƠƠى هƠƠذه السƠƠيناريوهات، تقƠƠوم المجموعƠƠة باحتسƠƠاب
 األثƠƠر علƠƠى بيƠƠان الدخƠƠل المجمƠƠع لتحƠƠول سƠƠعر الفائƠƠدة المحƠƠدد. وفƠƠي كل افتƠƠراض يتƠƠم اسƠƠتخدام سƠƠعر فائƠƠدة متغيƠƠر واحƠƠد لجميƠƠع
 العمƠƠالت. تعمƠƠل هƠƠذه السƠƠيناريوهات فقƠƠط للمطلوبƠƠات التƠƠي تمثƠƠل المراكƠƠز الرئيسƠƠية المحملƠƠة بالفائƠƠدة. تقƠƠوم المجموعƠƠة بƠƠإدارة

مخاطر أسعار الفائدة من خالل مراقبة تحركات أسعار الفائدة عند الضرورة.۔
 كما في 31 ديسƠƠمبر 2018، إذا كانت أسƠƠعار الفائدة في ذلك التاريخ أعلى بواقع 50 نقطة أسƠƠاس مع ثبات كافة المتغيرات األخرى،

لكان ربح السنة أعلى بمبلغ 15,707 دينار كويتي (31 ديسمبر 2017: ربح السنة أعلى بمبلغ 95,600 دينار كويتي).۔
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مخاطر أسعار األسهم(3)

مخاطر أسعار الوقود(4)

مخاطر االئتمان(ب )

 مخاطر السيولة (ج )

 فيما يلي الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان:۔

ودائع ضمانات
 ذمم تجارية مدينة وأخرى

أرصدة بنكية

 على ربح السنة.۔
ً
 ولكن عكسيا

ً
إذا انخفضت أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في تاريخ بيان المركز المالي لكان األثر مساويا

 إن مخاطƠƠر أسƠƠعار األسƠƠهم هƠƠي مخاطƠƠر تقلƠƠب قيمƠƠة األدوات الماليƠƠة نتيجƠƠة للتغيƠƠرات فƠƠي أسƠƠعار السƠƠوق، سƠƠواء نتجƠƠت هƠƠذه
التغيرات عن عوامل محددة ألداة فردية أو جهتها المصدرة أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق.۔

ال تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم حيث أنها ال تحتفظ بأية أدوات مالية معرضة لمخاطر أسعار األسهم.۔

 تتعƠƠرض صناعƠƠة الطيƠƠران لتقلبƠƠات أسƠƠعار وقƠƠود الطائƠƠرات. تقƠƠوم المجموعƠƠة بƠƠإدارة هƠƠذه المخاطƠƠر عƠƠن طريƠƠق المراقبƠƠة الفعليƠƠة
 والمتوقعƠƠة لتكلفƠƠة وقƠƠود الطائƠƠرات. قƠƠد تسƠƠتخدم المجموعƠƠة مبƠƠادالت معƠƠدل السƠƠلعة وذلƠƠك لتحقيƠƠق مسƠƠتوى تحكƠƠم فƠƠي تكاليƠƠف

وقود الطائرات حتى ال تتأثر الربحية بشكل سلبي.۔

 خسƠƠارة ماليƠƠة للطƠƠرف
ً
 إن مخاطƠƠر االئتمƠƠان هƠƠي مخاطƠƠر احتمƠƠال عƠƠدم قƠƠدرة أحƠƠد أطƠƠراف األداة الماليƠƠة علƠƠى الوفƠƠاء بالتزاماتƠƠه مسƠƠببا

 اآلخƠƠر. تتمثƠƠل الموجƠƠودات الماليƠƠة، التƠƠي تعƠƠƠرض المجموعƠƠة لمخاطƠƠر االئتمƠƠان، بشƠƠكل رئيسƠƠي فƠƠي الودائƠƠع البنكيƠƠة والذمƠƠم المدينƠƠة.
 تقƠƠوم المجموعƠƠة بƠƠإدارة هƠƠذه المخاطƠƠر عƠƠن طريƠƠق إيƠƠداع الودائƠƠع لƠƠدى مؤسسƠƠات ماليƠƠة ذات جƠƠدارة ائتمانيƠƠة عاليƠƠة. يتمثƠƠل النقƠƠد
وهƠƠو كويتƠƠي،  دينƠƠار   149,313 مبلƠƠغ  باسƠƠتثناء  مرتفƠƠع  ائتمانƠƠي  تصنيƠƠف  ذوي  مقابلƠƠة  أطƠƠراف  مƠƠن  مبالƠƠغ  فƠƠي   المعƠƠادل 
 لسياسƠƠات إدارة االئتمƠƠان

ً
 مƠƠدرج ضمƠƠن تصنيƠƠف ائتمانƠƠي منخفƠƠض. إن مخاطƠƠر االئتمƠƠان فيمƠƠƠا يتعلƠƠق بالذمƠƠم المدينƠƠة محƠƠدودة نظƠƠرا

الخاصة بالمجموعة وتوزعها بين عدد كبير من العمالء.۔

 إن الذمƠƠم التجاريƠƠة المدينƠƠة للمجموعƠƠة مضمونƠƠة بشƠƠكل كامƠƠل بكفƠƠاالت بنكيƠƠة وتتكƠƠون بشƠƠكل كبيƠƠر مƠƠن مبالƠƠغ مسƠƠتحقة مƠƠن وكاالت
، حيƠƠث أن قاعƠƠدة عمƠƠالء

ً
 سƠƠفر ذات سƠƠمعة جيƠƠدة. إن تركƠƠز المخاطƠƠر االئتمانيƠƠة بالنسƠƠبة للذمƠƠم التجاريƠƠة المدينƠƠة يعتبƠƠر محƠƠدودا

 المجموعƠƠة واسƠƠعة وغيƠƠر مترابطƠƠة. تسƠƠتحق الذمƠƠم المدينƠƠة األخƠƠرى بشƠƠكل رئيسƠƠي مƠƠن مؤجƠƠري الطائƠƠرات. ال تحتفƠƠظ الشƠƠركة بƠƠأي
 ضمانƠƠات أو تعزيƠƠزات ائتمانيƠƠة لتغطيƠƠة مخاطƠƠر االئتمƠƠان المتعلقƠƠة بهƠƠذه الذمƠƠم المدينƠƠة. تƠƠم تصنيƠƠف هƠƠذه الذمƠƠم المدينƠƠة ضمƠƠن

المرحلة 2 وتنطوي على مخاطر ائتمانية مصنفة على أنها جيدة.۔

 إن مخاطƠƠر السƠƠيولة هƠƠي مخاطƠƠر عƠƠدم قƠƠدرة المجموعƠƠة علƠƠى الوفƠƠاء بااللتزامƠƠات المتعلقƠƠة بالمطلوبƠƠات الماليƠƠة عنƠƠد اسƠƠتحقاقها.
 تتضمƠƠن إدارة مخاطƠƠر السƠƠيولة توفيƠƠر النقƠƠد الƠƠالزم وتوافƠƠر التمويƠƠل مƠƠن خƠƠالل مبالƠƠغ كافيƠƠة ومناسƠƠبة تحصƠƠل عليهƠƠا المجموعƠƠة مƠƠن

 تسهيالت ائتمانية ملزمة مع القدرة على إقفال المراكز السوقية المفتوحة.۔
.۔

ً
 تستحق المطلوبات المالية للمجموعة خالل فترة 12 شهرا

: الخسارة االئتمانية المتوقعة
ً
ناقصا

20182017

4,524,8092,644,147

14,501,8413,133,266

6,434,54522,757,695

(242,138)-
25,219,05728,535,108

 مƠƠن أهƠƠداف المجموعƠƠة عنƠƠد إدارة رأس المƠƠال هƠƠو تأميƠƠن قدرتهƠƠا علƠƠى االسƠƠتمرار فƠƠي مزاولƠƠة نشƠƠاطها علƠƠى أسƠƠاس مبƠƠدأ

 االسƠƠتمرارية لتحقيƠƠق عوائƠƠد للمسƠƠاهمين ومنافƠƠع لألطƠƠراف المعنيƠƠة األخƠƠرى وتوفيƠƠر الهيƠƠكل األفضƠƠل لƠƠرأس المƠƠال وتخفيƠƠض تكلفƠƠة
 رأس المال.۔

عƠƠِدل المجموعƠƠة قيمƠƠة التوزيعƠƠات المدفوعƠƠة للمسƠƠاهمين أو إعƠƠادة رأس
ُ
 لغƠƠرض المحافظƠƠة علƠƠى أو تعديƠƠل هيƠƠكل رأس المƠƠال، قƠƠد ت

 المال للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو بيع الموجودات لتخفيض الدين.۔
 مثƠƠل غيرهƠƠا فƠƠي مجƠƠال الصناعƠƠة، تراقƠƠب المجموعƠƠة رأسƠƠمالها علƠƠى أسƠƠاس معƠƠدل المديونيƠƠة. يتƠƠم احتسƠƠاب معƠƠدل المديونيƠƠة علƠƠى

 النقƠƠد
ً
 أسƠƠاس قسƠƠمة صافƠƠي الديƠƠن علƠƠى إجمالƠƠي رأس المƠƠال. يتƠƠم احتسƠƠاب صافƠƠي الديƠƠن علƠƠى أسƠƠاس إجمالƠƠي القƠƠروض ناقصƠƠا

ً
 والنقƠƠد المعƠƠادل. فƠƠي حيƠƠن يتƠƠم احتسƠƠاب إجمالƠƠي رأس المƠƠال كحقƠƠوق الملكيƠƠة كمƠƠا تظهƠƠر فƠƠي بيƠƠان المركƠƠز المالƠƠي المجمƠƠع، زائƠƠدا

صافي الدين. كما في 31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2017 لم يكن هناك أي قروض على المجموعة.۔

طيران الجزيرة | المالية المجمعة – 2018 

إدارة مخاطر رأس المال21.
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تكاليف صيانة الطائرات المستأجرة

تصنيف الموجودات المالية

 من 1 يناير 2018
ً

انخفاض قيمة الموجودات – المطبقة اعتبارا

 من 1 يناير 2018
ً
السياسة المطبقة اعتبارا

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 جوهرية بالنسبة 

للبيانات المالية أو األمور التي تتضمن قدر أكبر من األحكام هي:

تتحمل المجموعة التزامات مقابل تكاليف الصيانة فيما يخص طائراتها المستأجرة طوال مدة عقد التأجير. يتم إثبات مصروف في 
 استنادا إلى عدد ساعات أو دورات الطيران المستخدمة الحتساب مبلغ يغطي تكلفة عمليات 

ً
بيان الربح أو الخسارة المجمع شهريا

الصيانة الشاقة عند إجرائها. وتستحق تكاليف الصيانة اإلضافية لمحركات الطائرات استنادا إلى التقديرات التقنية الهندسية 
للمتطلبات التشغيلية. ويتطلب ذلك مستوى هام من األحكام لتحديد ساعات دورات الطيران المقدرة حتى الموعد القادم المقرر 

للصيانة والتكلفة ذات الصلة في ذلك الوقت.

تقوم المجموعة بتحديد تصنيف الموجودات المالية بناًء على تقييم نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ باألصل من خالله، وتقييم ما 
إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي تتعلق فقط بالمبلغ األساسي والفوائد على أصل المبلغ القائم. يرجى الرجوع إلى إيضاح 

2.8 تصنيف الموجودات المالية للمزيد من المعلومات. 

السياسة المطبقة قبل 1 يناير 2018

يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 39 كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة أو "قروض وذمم مدينة"، استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق و"موجودات مالية متاحة للبيع" أو كمشتقات مصنفة 

كأدوات تحوط في التحوط الفعلي حسب االقتضاء. تحدد المجموعة تصنيف موجوداتها المالية عند االعتراف المبدئي.

تقوم المجموعة بتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة لكافة الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من 
خالل بيان الربح أو الخسارة المجمع، باستثناء أدوات حقوق الملكية. ينطوي تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة على استخدام 

ملحوظ للبيانات الداخلية والخارجية واالفتراضات. يرجى الرجوع إلى إيضاح 2.5 انخفاض قيمة الموجودات المالية للمزيد من 
المعلومات.

 انخفاض قيمة ذمم مدينة – المطبقة قبل 1 يناير 2018

تراجع إدارة المجموعة دورًيا البنود المصنفة على أنها ذمم مدينة وذلك لتحديد ما إذا كان هناك ضرورة لتسجيل مخصص لالنخفاض 
في القيمة في بيان الربح أو الخسارة المجمع. تقوم اإلدارة بتقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى 

المخصصات المطلوبة. تستند تلك التقديرات إلى افتراضات بشأن عدة عناصر تتضمن درجات متفاوتة من األحكام وعدم التأكد.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات 

حدد المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات. تتغير األعمار اإلنتاجية المقدرة نتيجة التغير في 
ُ
ت

التكنولوجيا. يتغير االستهالك المحمل على السنة بصورة جوهرية في حال اختالف األعمار الفعلية عن العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.

المطلوبات المحتملة

المطلوبات المحتملة هي مطلوبات محتملة تنشأ نتيجة أحداث ماضية يتأكد وجودها فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث 
مستقبلية غير مؤكدة ال تقع بالكامل ضمن سيطرة المنشأة. يتم تسجيل مخصصات المطلوبات عندما تعتبر الخسارة محتملة 

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

 مصاريف الهبوط ومواقف الطائرات والمناولة األرضية والرسوم األخرى المطبقة في كل مطار تقوم 
ً
تستحق اإلدارة شهريا

 إلى االتفاقيات 
ً
المجموعة من خالله بتشغيل رحالتها. تستند هذه التقديرات إلى معدل الرسوم المطبقة في كل مطار استنادا

وأخر فواتير مستلمة بشأن الخدمات المقدمة. ويتم بالمثل تقدير مستحقات رسوم رحالت الطيران الزائدة عن الحد وذلك بموجب 
االتفاق المبرم مع كل دولة. وقد تختلف الرسوم الفعلية عن الرسوم المستحقة ويتم احتساب مخصص للفروق وذلك بأثر 

مستقبلي.

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع
الكويت
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