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تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع.
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي
لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع"( .الشركة األم") وشركاتها التابعة
(يشار إليها معا ً بـ"المجموعة") ،والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  30سبتمبر  2020وبيانات الدخل والدخل
الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات المالية
المجمعة ،بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ،أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة ،من جميع النواحي المادية ،عن المركز المالي المجمع
للمجموعة كما في  30سبتمبر  2020وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير
الدولية للتقارير المالية.

أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية .إن مسؤولياتنا طبقا ً لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا في
قسم "مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة" .ونحن مستقلون عن المجموعة وفقا ً لميثاق األخالقيات
المهنية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك المعايير الدولية لالستقاللية) (ميثاق المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية
للمحاسبين) .وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية وفقا ً لميثاق المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين .وإننا نعتقد
أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية ،في تقديرنا المهني ،هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة للسنة
الحالية .وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي منفصل حول هذه
األمور .فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق وكيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.
لقد قمنا بالوفاء بمسئولياتنا المبينة في تقريرنا في قسم "مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة" ،بما في
ذلك ما يتعلق بتلك األمور .وبالتالي ،تتضمن أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ اإلجراءات المحددة بما يتوافق مع تقييمنا لمخاطر
األخطاء المادية في البيان ات المالية المجمعة .إن نتائج اجراءات أعمال التدقيق التي قمنا بها ،بما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفيذها
لمعالجة األمور الواردة أدناه ،تطرح أساسا ً يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية المجمعة المرفقة.
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أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
انخفاض قيمة الطائرات والمحركات
كما في  30سبتمبر  ،2020تم إدراج الطائرات والمحركات بمبلغ  1,161,087,214دينار كويتي كما هو مفصح عنه في
اإليضاح رقم  .4إن اختبار انخفاض القيمة للطائرات والمحركات الذي تم إجراؤه من قبل اإلدارة يمثل أمرا ً جوهريا ً ألعمال
التدقيق التي قمنا بها نظرا ً لحجم القيمة الدفترية للموجودات والتقديرات المتضمنة في تقييمنا للمبالغ الممكن استردادها للطائرات
والمحركات والتي تستند إلى القيمة أثناء االستخدام أو القيمة العادلة ناقصا ً التكاليف حتى البيع .إن أساس القيمة أثناء االستخدام
يمثل أمراً معقدا ً ويتطلب اتخاذ أحكاما ً جوهرية من قبل اإلدارة مثل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ومتغيرات معدالت الخصم
التي تتضمن المعدل الخالي من المخاطر وعالوة مخاطر األسهم ومقياس حساسية األوراق المالية في قطاع األعمال ذي الصلة
وتقدير تكلفة الدين استنادا ً إلى إجمالي أرصدة الدين /حقوق الملكية لدى المجموعة .تستند القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع إلى
النماذج التي تطبقها اإلدارة باستخدام التقارير المنشورة لقيمة الطائرات .تتضمن التقارير المنشورة لقيمة الطائرات قيمة الطائرات
خالل السنة الحالية مع مراعاة طراز كل طائرة وتاريخ تصنيعها .ولذلك ،قمنا بتحديد اختبار انخفاض قيمة الطائرات والمحركات
كأحد أمور التدقيق الرئيسية.
تضمنت إجراءات تدقيقنا لتقييم اختبار انخفاض القيمة للطائرات والمحركات ما يلي:









تقييم معرفة إدارة المجموعة ومدى خبرتها في إجراء تقييم انخفاض القيمة؛
تقييم االفتراضات والمنهجيات األساسية المستخدمة من قبل اإلدارة والتحقق منها؛
تقييم مدى مالئمة أسلوب التقييم المستخدم وتقييم االفتراضات الرئيسية المطبقة من قبل اإلدارة في تحديد القيمة العادلة ناقصا ً
التكاليف حتى البيع والتي تتضمن مطابقة القيمة العادلة بالتقارير المنشورة عن قيم الطائرات؛
تقييم مدى مالئمة معدالت الخصم المستخدمة من قبل اإلدارة لتحديد القيمة أثناء االستخدام باالستعانة بالمتخصصين الداخليين
لدينا وذلك من خالل الرجوع إلى البيانات المتاحة من المصادر الخارجية مع األخذ في االعتبار العائد على استثمار األصول
اإلقليمية وتلك المرتبطة بقطاع األعمال؛
تقييم مدى معقولية التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة استنادا ً إلى اتفاقية عقد التأجير الحديثة لكل طائرة وإيرادات التأجير
المتعلقة بها  ،مع مراعاة التغيرات المتوقعة في معدالت إيجار عقود التأجير المستقبلية نتيجة للتأثير الناتج عن تفشي فيروس
كوفيد.19-
مقارنة االفتراضات المطبقة في تقييمات انخفاض القيمة للسنة السابقة بالنتائج الفعلية للسنة الحالية والتحقق من أي تفاوت
جوهري تم تحديده مع مراعاة التأثير على تقييمات انخفاض القيمة للسنة الحالية.
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أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
خسائر االئتمان المتوقعة لألرصدة المدينة

كما في  30سبتمبر  ،2020بلغت قيمة األرصدة المدينة  54,915,847دينار كويتي (باستثناء المدفوعات مقدما ً والدفعات مقدماً)
بالصافي بعد خسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ  21,646,630دينار كويتي كما هو مفصح عنه باإليضاح .20.1
تطبق المجموعة طريقة مبسطة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة لألرصدة المدينة عن طريق إعداد مصفوفة مخصصات
تستند إلى الخبرة السابقة بخسائر االئتمان مع تعديلها بما يعكس العوامل المستقبلية المرتبطة بالمدينين والبيئة االقتصادية التي يعمل
فيها كل مدين .تستند معدالت المخصصات إلى عدد أيام التأخر في السداد المسجلة لمجموعات قطاعات العمالء المختلفة ذات
أنماط الخسائر المتماثلة.
نظرا ً ألهمية األرصدة المدينة ودرجة التعقيد المرتبطة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة لها ،يعتبر هذا األمر أحد أمور التدقيق
الرئيسية.
تضمنت إجراءات تدقيقنا عدة إجراءات من بينها ما يلي:





لقد قمنا بتقييم مدى معقولية االفتراضات المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة عن طريق مقارنتها بالبيانات
السابقة المعدلة بما يعكس ظروف السوق الحالية والمعلومات المستقبلية.
لقد قمنا بإجراءات موضوعية على أساسها تم اختيار عينة للتحقق من مدى استيفاء ودقة المعلومات المدرجة في تقرير تقادم
أرصدة المدينين.
إضافة إلى ذلك ،قمنا على أساس العينات بالتحقق من أنماط السداد السابقة للعمالء وما إذا كان قد تم استالم أي مدفوعات
الحقا ً لنهاية السنة حتى تاريخ استكمال إجراءات تدقيقنا ،وذلك لغرض تقييم مدى مالئمة األحكام الموضوعة من قبل اإلدارة.
لقد قمنا ب التحقق من مدى كفاية اإلفصاحات المقدمة من قبل المجموعة ضمن اإليضاح  20.1حول البيانات المالية المجمعة
فيما يتعلق بخسائر االئتمان المتوقعة وتقييم اإلدارة لمخاطر االئتمان ومدى تجاوبها مع مثل هذه المخاطر.

معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2020
إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى .يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير السنوي
للمجموعة لسنة  2020بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات حولها .لقد حصلنا على تقرير مجلس إدارة
الشركة األم ،قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات ،ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي للمجموعة لسنة  2020بعد
تاريخ تقرير مراقب الحسابات.
إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي شكل من أشكال التأكيد حولها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ،فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المبينة أعاله وتحديد ما إذا كانت
غير متوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية بشأنها.
وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرى ،استناداً إلى األعمال التي قمنا بها على المعلومات األخرى
والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات ،فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا .ليس لدينا ما يستوجب
إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.
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مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة

إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن
أدوات الرقابة الداخلية التي تراها ا إلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن
الغش أو الخطأ.

عند إعداد البيانات المالية المجمعة ،تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية
مع اإلفصاح ،متى كان ذلك مناسبا ً ،عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم
اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء.
يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش
أو الخطأ ،وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد ،إال أنه
ال يضمن أن عملية التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائما ً باكتشاف األخطاء المادية في حال وجودها .وقد تنشأ
األخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات
االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.
كجزء من التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية ،اتخذنا أحكاما ً مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق .كما قمنا بما
يلي:


تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ
إجراءات التدقيق المالئمة لتلك المخاطر ،وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا.
إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد
يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.



فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء
الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.



تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل
اإلدارة.
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مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)


التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام ،استنادا ً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا
عليها ،بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير شكا ً جوهريا ً حول قدرة
المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية .وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي ،يجب علينا أن
نأخذ بعين االعتبار ،في تقرير مراقب الحسابات ،اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في حالة
عدم مالئمة اإلفصاحات .تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات .على
الرغم من ذلك ،قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ
االستمرارية.



تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت
البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.



الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي
حول البيانات المالية المجمعة .ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة
ونتحمل المسؤولية فقط عن رأي التدقيق.

إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة
بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.
نزود أيضا ً المسؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية ،ونبلغهم أيضا ً
بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من المحتمل أن تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى التدابير ذات
الصلة ،متى كان ذلك مناسبا ً.
ومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها ،نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات
المالية المجمعة للسنة الحالية ،ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية .إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقب الحسابات
الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو ،في أحوال نادرة جداً ،عندما نتوصل إلى أن أمرا ما
يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب
العامة له.

5

تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
في رأينا أيضا ً أن الشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة
الشركة األم فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر .وأننا قد حصلنا على كافة المعلومات
واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق ،كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها
قانون الشركات رقم  1لسنة  2016والتعديالت الالحقة له ،والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها ،وعقد التأسيس والنظام
األساسي للشركة األم والتعديالت الالحقة لهما ،وأنه قد أجري الجرد وفقا ً لألصول المرعية .حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم
تقع مخالفات لقانون الشركات رقم  1لسنة  2016والتعديالت الالحقة له ،والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها ،أو لعقد التأسيس
وللنظام األساسي للشركة األم والتعديالت الالحقة لهما ،خالل السنة المنتهية في  30سبتمبر  2020على وجه قد يكون له تأثيراً
ماديا ً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.
كما نفيد بأنه ،خالل تدقيقنا ،لم يرد إلى علمنا أية مخالفات مادية ألحكام القانون رقم  7لسنة  2010بشأن هيئة أسواق المال
والتعليمات المتعلقة به خالل السنة المنتهية في  30سبتمبر  2020والتي قد يكون لها تأثيرا ً ماديا ً على نشاط الشركة األم أو
مركزها المالي.

بدر عادل العبدالجادر
سجل مراقبي الحسابات رقم  207فئة أ
إرنست ويونغ
العيبان والعصيمي وشركاهم
 20ديسمبر 2020
الكويت

6

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
إﯾﻀﺎﺣﺎت

إﯾﺮادات ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ
إﯾﺮادات ﻣﺮاﺑﺤﺔ
رﺑﺢ ﺑﯿﻊ طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات
إﯾﺮادات أﺧﺮى
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻮظﻔﯿﻦ
اﺳﺘﮭﻼك
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات

4

4
4

ﻣﺨﺼﺺ إﻋﺎدة ﺗﺄﺟﯿﺮ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺸﻐﯿﻞ أﺧﺮى
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻷرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ

12
6

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

115,428,890
481,160
1,430,140
2,020,411
)(2,266,617
)(48,070,147
)(21,830,746

104,432,913
799,637
7,828,392
657,810
)(3,104,503
)(47,833,447
)(472,155

)(3,196,390
)(5,416,607
)(11,120,812
)(37,079,787

)(5,724,894
)(8,826,226
)(28,708,231

──────────

──────────

)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺿﺮﯾﺒﺔ دﻋﻢ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺰﻛﺎة وﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

)(9,620,505

19,049,296

ﺣﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺿﺮﯾﺒﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
اﻟﺰﻛﺎة
ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

)(102,848
)(41,139
)(24,000

)(171,444
)(688,906
)(275,563
)(217,000

17

──────────

)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

)(9,788,492
══════════

)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻔﺔ

3

) (10.28ﻓﻠﺲ
══════════

إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  23ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
8

──────────

17,696,383
══════════

 18.59ﻓﻠﺲ
══════════

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

)(9,788,492
──────────

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
17,696,383
──────────

إﯾﺮادات ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى:

ﺑﻨﻮد ﻟﻦ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎً إﻟﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
إﯾﺮادات ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺴﻨﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ )اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ( اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ

2,181,643

969,515

──────────

──────────

2,181,643

969,515

──────────

──────────

)(7,606,849
══════════

إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  23ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
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18,665,898
══════════

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺑﯿﺎن اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019
ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ
إﯾﺮادات ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺴﻨﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ )إﯾﻀﺎح (8
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ  2018ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ إدراﺟﮫ )ﻣﺪﻗﻖ(
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 9
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ ) 2018ﻣﻌﺎد إدراﺟﮫ(
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
إﯾﺮادات ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺴﻨﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ )إﯾﻀﺎح (8
ﺗﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹﺟﺒﺎري )إﯾﻀﺎح (9
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019

رأس
اﻟﻤﺎل
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻋﻼوة
إﺻﺪار أﺳﮭﻢ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﺣﺘﯿﺎطﻲ
إﺟﺒﺎري
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﺣﺘﯿﺎطﻲ
ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أرﺑﺎح
ﻣﺮﺣﻠﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

95,209,348
────────
────────
95,209,348
════════

17,829,167
────────
────────
17,829,167
════════

29,571,005
────────
────────
29,571,005
════════

14,929,164
2,181,643
────────
2,181,643
────────
17,110,807
════════

161,711,950
)(9,788,492
────────
)(9,788,492
)(7,616,748
────────
144,306,710
════════

319,250,634
)(9,788,492
2,181,643
────────
)(7,606,849
)(7,616,748
────────
304,027,037
════════

95,209,348
────────
95,209,348
────────
────────
95,209,348
════════

17,829,167
────────
17,829,167
────────
────────
17,829,167
════════

27,666,075
────────
27,666,075
────────
1,904,930
────────
29,571,005
════════

13,959,649
────────
13,959,649
969,515
────────
969,515
────────
14,929,164
════════

156,759,199
)(1,317,767
────────
155,441,432
17,696,383
────────
17,696,383
)(9,520,935
)(1,904,930
────────
161,711,950
════════

311,423,438
)(1,317,767
────────
310,105,671
17,696,383
969,515
────────
18,665,898
)(9,520,935
────────
319,250,634
════════

إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  23ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺑﯿﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
إﯾﻀﺎﺣﺎت

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ )ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺼﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ:
اﺳﺘﮭﻼك
ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات
إﯾﺮادات ﻣﺮاﺑﺤﺔ
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ
ﻣﺨﺼﺺ إﻋﺎدة ﺗﺄﺟﯿﺮ
رﺑﺢ ﺑﯿﻊ طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات

4
4

4

اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ:
ﻣﺪﯾﻨﻮن
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺻﯿﺎﻧﺔ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

)(9,788,492

17,696,383

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

47,833,447
472,155
)(799,637
28,708,231
8,826,226
)(7,828,392

───────────

───────────

109,598,090

94,908,413

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

)(10,020,109
998,771
8,294,635

───────────

اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ

113,685,764
)(36,245,145
───────────

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺷﺮاء طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﺑﯿﻊ طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات
دﻓﻌﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً ﻟﺸﺮاء طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات
إﯾﺮادات ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ

4
5

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﺳﺪاد ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ

8

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
ﺻﺎﻓﻲ )اﻟﻨﻘﺺ( اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  23ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
11

94,181,710
)(28,805,659
───────────

77,440,619

65,376,051

───────────

───────────

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

)(150,907,697
108,406,784
)(121,999,878
803,222

───────────

───────────

)(265,597,481

)(163,697,569

───────────

───────────

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

360,662,600
)(207,144,562
)(9,520,935

───────────

───────────

133,720,032

143,997,103

───────────

───────────

)(54,436,830
727,786
93,441,271
7

───────────

45,675,585
244,851
47,520,835

───────────

───────────

39,732,227

93,441,271

═══════════

═══════════

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
1

اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
إن ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع) .أﻻﻓﻜﻮ( )"اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم"( ھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻛﻮﯾﺘﯿﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ
وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  21ﻣﺎرس  .2000وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺷﺮاء اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ،وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت إدارة اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان،
وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ أو اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان،
وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺷﺮاء اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺑﺼﻮرة ﻛﻠﯿﺔ أو ﺟﺰﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺎت اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ وﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ،وﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وطﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان اﻟﺮاﻏﺒﺔ
ﺑﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت ،وﻣﺴﺎﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان ﻓﻲ ﺗﺴﻮﯾﻖ طﺎﺋﺮاﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ واﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان ،واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﯿﺮان ،واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺼﻮرة ﻛﻠﯿﺔ أو ﺟﺰﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت وﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ
واﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ،إدارة واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﯾﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ واﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة
أﻋﻼه ،وﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم أن ﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ أو أن ﺗﺸﺘﺮك ﺑﺄي وﺟﮫ ﻣﻊ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺰاول أﻋﻤﺎﻻ ﺷﺒﯿﮭﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﮭﺎ أو
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺎوﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻏﺮاﺿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ أو ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﻟﮭﺎ أن ﺗﻨﺸﺊ أو ﺗﺸﺎرك أو ﺗﺸﺘﺮي ھﺬه اﻟﮭﯿﺌﺎت أو أن
ﺗﻠﺤﻘﮭﺎ ﺑﮭﺎ.
وﺗﻤﺎرس اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .إن ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﻤﺴﺠﻞ ھﻮ ﻣﻠﺤﻖ
ﻣﺒﻨﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ – اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ – ﺷﺎرع ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺣﻤﺪ اﻟﺼﻘﺮ ،اﻟﻤﺮﻗﺎب – اﻟﻜﻮﯾﺖ.
إن أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ.
إن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ھﻲ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ ﻟﺒﯿﺖ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ ش.م.ك.ع") .اﻟﺒﻨﻚ"( وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ش.م.خ..
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت وأرﺻﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم واﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
)"اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ"( اﻟﺘﻲ ﯾﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻌﺎً ﺑـ )"اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ"( .إن ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﯾﺘﻢ
إﺑﺮاﻣﮭﺎ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﻻﻓﻜﻮ وھﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻻﻓﻜﻮ.
ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2020وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ
 20دﯾﺴﻤﺒﺮ  2020وﯾﺘﻢ إﺻﺪارھﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم .وﻟﺪى اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺑﻌﺪ إﺻﺪارھﺎ.

2

أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات

2.1

أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد
ً
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺪوﻟﯿﺔ.
ﯾﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ.
إن اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم ھﻲ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ .وﻗﺪ ﺗﻢ ﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ.

2.2

اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎﺣﺎت
إن اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺬﻛﻮر أدﻧﺎه:
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﻔﺴﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪة وﻣﻌﺪﻟﺔ
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻷول ﻣﺮة ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ
.2019
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ طﺒﯿﻌﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﻞ ﻣﻌﯿﺎر ﺟﺪﯾﺪ وﺗﻌﺪﯾﻞ:
ﺗﺴﺮي اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻷﺧﺮى ﻷول ﻣﺮة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2020وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻷي ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ أو ﺗﻔﺴﯿﺮات أو ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺻﺎدرة
وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺮ ﺑﻌﺪ.
12

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
2

أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات )ﺗﺘﻤﺔ(

2.2

اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎﺣﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﻔﺴﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪة وﻣﻌﺪﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ " 16ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ"
ﯾﺤﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  16ﻣﺤﻞ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  17ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  - 4ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﯿﺮ ،وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺪاﺋﻤﺔ  - 15ﻋﻘﻮد
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ  -اﻟﺤﻮاﻓﺰ ،وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺪاﺋﻤﺔ  - 27ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺟﻮھﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻌﻘﺪ
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .ﯾﺤﺪد اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﺒﺎدئ اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﯿﺎس واﻟﻌﺮض واﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ وﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج ﻣﻮازﻧﺔ ﻓﺮدي.
إن طﺮﯾﻘﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  16ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرة ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  ،17ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺆﺟﺮون ﻓﻲ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﺎدئ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ
ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  17إﻣﺎ إﻟﻰ ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ أو ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 16
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺆﺟﺮ.
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  16ﺑﻮاﺳﻄﺔ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ
إﻋﺎدة إدراج اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻓﻲ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ  .2019اﺧﺘﺎرت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﺮر اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻛﻌﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺪوﻟﻲ  17وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  4ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ .ﻛﻤﺎ اﺧﺘﺎرت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ إﻋﻔﺎءات اﻻﻋﺘﺮاف ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء ﻟﻤﺪة  12ﺷﮭﺮاً أو أﻗﻞ وﻻ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﯿﺎر اﻟﺸﺮاء )"ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ"( وﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ )"ﻣﻮﺟﻮدات
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ"(.
إن ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  16ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ .2019
طﺒﯿﻌﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 16
ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،16ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ )ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ( ﺑﺘﺼﻨﯿﻒ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء اﻣﺎ ﻛﻌﻘﺪ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ أو ﻛﻌﻘﺪ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ.
ﺗﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﻘﺪ ﻛﻌﻘﺪ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ إﻟﻰ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ؛ وإﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ ﻛﻌﻘﺪ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ .وﺗﻢ رﺳﻤﻠﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة )اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻛﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ( وﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﺰام ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ،ﻟﻢ ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ
اﻻﺻﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ وﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت إﯾﺠﺎر ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى ﻓﺘﺮة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ.
ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،16ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ طﺮﯾﻘﺔ ﻓﺮدﯾﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎس واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ھﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ وﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻘﯿﻤﺔ ،ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻟﺘﺴﺪﯾﺪ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ وﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻖ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﺟﻮدات ذات اﻟﺼﻠﺔ.
ﻛﻤﺎ طﺒﻘﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺒﺮرات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﯿﺚ:






اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ ﻓﺮدي وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻄﺒﯿﻘﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ذات اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺼﻮرة
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﻟﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ذات ﺷﺮوط ﻣﺠﺤﻔﺔ واﻟﺬي ﺗﻢ إﺟﺮاؤه ﻣﺒﺎﺷﺮةً ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ إﻋﻔﺎءات ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ذات ﻣﺪة ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺧﻼل  12ﺷﮭﺮاً ﻣﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ.
اﺳﺘﺒﻌﺪت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﯿﺎس ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ.
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹدراك اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺷﺘﻤﺎل اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﯿﺎرات ﺑﻤﺪ أﺟﻞ أو إﻧﮭﺎء
ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ.

ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  16أي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
2

أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات )ﺗﺘﻤﺔ(

2.3

اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺴﯿﺎﺳﺘﮭﺎ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻄﺎﺋﺮاﺗﮭﺎ وﻣﺤﺮﻛﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ .وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ  2019ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮاﺗﮭﺎ ﻟﻸﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻄﺎﺋﺮاﺗﮭﺎ وﻣﺤﺮﻛﺎﺗﮭﺎ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﻮردھﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي  -طﺎﺋﺮات ﻛﺒﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ( ﻟﻜﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ .ﺗﻢ زﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﻮردھﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي
 طﺎﺋﺮات ﻛﺒﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ( اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪر ﻣﺴﺒﻘﺎً ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ  20ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ  25ﺳﻨﺔ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت ﻣﻦ  %20ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء )ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻞ( إﻟﻰ  %15ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء
)ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻞ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﻮردھﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي  -طﺎﺋﺮات ﻛﺒﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ واﻟﺘﻲ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ ﻗﯿﻤﺔ ﺗﺨﺮﯾﺪﯾﺔ.
أدى ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺬا اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2020ﺑﻤﺒﻠﻎ
 9,506,319دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ،واﻧﺨﻔﺎض ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  9,401,711دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ واﻧﺨﻔﺎض رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
واﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  9.87ﻓﻠﺲ.

2.4

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺻﺎدرة وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺴﺮ ﺑﻌﺪ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺼﺎدرة وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺮ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻﺪار اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﻌﺘﺰم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﺳﺎرﯾﺔ ﻣﺘﻰ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ.

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :3ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻷﻋﻤﺎل
أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ  2018ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮارد ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :3دﻣﺞ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﮭﺪف ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﯾﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ أو اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ أﻋﻤﺎﻻً أم ﻻ .ﺗﻮﺿﺢ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
ﻟﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﺪال أي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﻗﺼﺔ وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أﯾﻀﺎً ﻋﻠﻰ إرﺷﺎدات
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﺗﻤﺜﻞ أﻋﻤﺎﻻً ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﯿﯿﻖ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﺧﺘﺒﺎرا اﺧﺘﯿﺎرﯾﺎ ﻟﻤﺪى ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺻﺎﺣﺒﺖ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻮﺿﯿﺤﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة.
ﻧﻈﺮاً ﻷن اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺗﺴﺮي ﺑﺘﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أو اﻷﺣﺪاث اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻷول
ﻣﺮة ،ﻟﻦ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت.

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  1وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :8ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ
أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ  2018ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  1ﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ،
وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  8اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻷﺧﻄﺎء ﻟﻜﻲ ﯾﺘﻔﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ
"اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ" ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﺘﻀﺢ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ .وﯾﺸﯿﺮ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﺪﯾﺪ إﻟﻰ أن "اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﺣﺬﻓﮭﺎ أو ﻋﺪم ﺻﺤﺘﮭﺎ أو إﺧﻔﺎﺋﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ أن ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﻨﺎ ًء
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻐﺮض اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وھﻮ ﻋﺮض
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻋﺪادھﺎ".
ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
2.5

أﺳﺎس اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﯾﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻌﺎً ﺑــ "اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ"( ﻛﻤﺎ ﻓﻲ 30
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  .2020ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ أو ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺣﻘﻮق ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪات ﻣﺘﻐﯿﺮة ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ وﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ.
وﺑﺼﻮرة ﻣﺤﺪدة ،ﺗﺴﯿﻄﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:




ﺳﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ )أي اﻟﺤﻘـﻮق اﻟﺤﺎﻟﯿـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻤﻨﺤﮭـﺎ اﻟﻘـﺪرة اﻟﺤﺎﻟﯿـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻮﺟﯿـﮫ اﻷﻧﺸـﻄﺔ ذات اﻟﺼـﻠﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ(
ﺗﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ أو ﺣﻘﻮق ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪات ﻣﺘﻐﯿﺮة ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪاﺗﮭﺎ
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

أﺳﺎس اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ،ھﻨﺎك اﻓﺘﺮاض ﺑﺄن أﻏﻠﺒﯿﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة .وﻟﺪﻋﻢ ھﺬا اﻻﻓﺘﺮاض وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺘﻔﻆ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ أﻏﻠﺒﯿﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ أو ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ،ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻈﺮوف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ:




اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻊ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻷﺻﻮات اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻷﺧﺮى
ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻈﺮوف ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ
وﺟﻮد ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻞ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة .ﯾﺒﺪأ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﺘﻮﻗﻒ ھﺬه اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ .وﯾﺘﻢ إدراج
اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ أو ﺑﯿﻌﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
إن ﻛﻞ ﺑﻨﺪ ﻓﻲ ﺑﯿﺎﻧﻲ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﺠﻤﻌﯿﻦ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة
ﺣﺘﻰ إن أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ رﺻﯿﺪ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة.
ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﯾﺘﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
واﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ،دون ﻓﻘﺪ اﻟﺴﯿﻄﺮة ،ﻛﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻓﻘﺪت
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ذات اﻟﺼﻠﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﮭﺮة( واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻟﺤﺼﺺ
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة وﺑﻨﻮد ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻢ إدراج أي أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ .وﯾﺘﻢ إدراج
أي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
وﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ إﯾﻀﺎح  ،1ﺗﺘﻢ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن وﻗﺒﺮص وأﯾﺮﻟﻨﺪا واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ودﯾﻼوﯾﺮ )اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ( واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺪرج ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ
ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2020

اﻻﺳﻢ
اوﺳﺒﺮي اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات )ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ(
اوﺳﺒﺮي اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات )ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ(
اوﺳﺒﺮي اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات )ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ(
اوﺳﺒﺮي اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات )ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ(
اوﺳﺒﺮي اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات )ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮ(
اوﺳﺒﺮي اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات )ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ(
اوﺳﺒﺮي اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات )واﺣﺪ وﻋﺸﺮون(
اوﺳﺒﺮي اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات )اﺛﻨﺎن وﻋﺸﺮون(
اوﺳﺒﺮي اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات )ﺛﻼﺛﺔ وﻋﺸﺮون(
اوﺳﺒﺮي اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات )أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮون(

ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ

رأس اﻟﻤﺎل
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ/
ﯾﻮرو/ﺟﻨﯿﮫ
اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ

ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن

 2دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن

 2دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن

 2دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن

 2دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن

 2دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن

 2دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن

 2دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن

 2دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن

 2دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن

 2دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

أﺳﺎس اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ

رأس اﻟﻤﺎل
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ/
ﯾﻮرو/ﺟﻨﯿﮫ
اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ

اﻟﻤﻨﺼﻮرﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن

 2دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ﻗﺮطﺒﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻻﻓﻜﻮ ﻗﺒﺮص ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات
اﻟﻤﺤﺪودة
اﻻﻓﻜﻮ اﯾﺮﻟﻨﺪا )اﺛﻨﺎن( ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺤﺪودة
اﻻﻓﻜﻮ اﯾﺮﻟﻨﺪا )ﺛﻼﺛﺔ( ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺤﺪودة
اﻻﻓﻜﻮ )واﺣﺪ( ش.ش.و.
اﻟﻤﺤﺪودة
اﻻﻓﻜﻮ )اﺛﻨﺎن( ش.ش.و.
اﻟﻤﺤﺪودة
اﻻﻓﻜﻮ )واﺣﺪ( ﻟﻠﻄﯿﺮان
ش.ش.و .اﻟﻤﺤﺪودة
أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮات
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪدة اﻟﻨﺸﺎط
اﻻﻓﻜﻮ اﯾﺮﻟﻨﺪا )ﺧﻤﺴﺔ( ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺤﺪودة
ﺳﻠﻮى ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات )واﺣﺪ(
اﻟﻤﺤﺪودة
ﻓﻨﻄﺎس ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة )واﺣﺪ(
اﻟﻤﺤﺪودة
ﻓﻨﻄﺎس ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة )اﺛﻨﺎن( اﻟﻤﺤﺪودة
ﻓﻨﻄﺎس ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة )ﺛﻼﺛﺔ( اﻟﻤﺤﺪودة

ﺟﺰر ﻛﺎﯾﻤﺎن

 2دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ﻗﺒﺮص

 1,000ﯾﻮرو

أﯾﺮﻟﻨﺪا

 1دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

أﯾﺮﻟﻨﺪا
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

 1دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
 1,000دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ
 1,000دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ
 100دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

أﯾﺮﻟﻨﺪا

 1دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

أﯾﺮﻟﻨﺪا
دﯾﻼوﯾﺮ ،اﻟﻮﻻﯾﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ

 1دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
 1,000دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

 1ﺟﻨﯿﮫ إﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

 1ﺟﻨﯿﮫ إﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

 1ﺟﻨﯿﮫ إﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ

اﻻﺳﻢ
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات )ﺗﺘﻤﺔ(

 2.6ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات
ً
ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ وأي اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ.
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:





طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﻮردھﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي  -طﺎﺋﺮات
ﻛﺒﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ(
اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﻮردھﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي  -طﺎﺋﺮات ﻛﺒﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ
أﺛﺎث وﺗﺮﻛﯿﺒﺎت
ﻣﻌﺪات ﻣﻜﺘﺒﯿﺔ

 25ﺳﻨﺔ )ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻷﺻﻠﻲ(
 12ﺳﻨﺔ )ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺸﺮاء(
 5ﺳﻨﻮات
 5ﺳﻨﻮات

إن ﺑﻨﺪ اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﻤﻌﺪات وأي ﺟﺰء ﺟﻮھﺮي ﻣﺴﺠﻞ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎً ﯾﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﯿﻊ أو ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻊ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ أو ﺑﯿﻌﮫ .ﺗﺪرج أي أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ )اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ
ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﺒﯿﻊ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ( ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻨﺪ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ.
ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ واﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وطﺮق اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات وﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ،ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ذﻟﻚ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً.
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وأرﺻﺪة اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
ذات ﻓﺘﺮات اﺳﺘﺤﻘﺎق أﺻﻠﯿﺔ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ أو أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﯾﺪاع.
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ – اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019

ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ )أي ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻷﺻﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام( .ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس
ﺼﺎ أي اﺳﺘﮭﻼك ﻣﺘﺮاﻛﻢ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ،وﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ أي إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس
ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗ ً
ﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺴﺠﻞ ،واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﺼﺎ أي ﺣﻮاﻓﺰ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ .ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺄﻛﺪة
اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ،وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ أو ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء ،ﻧﺎﻗ ً
ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،ﯾﺘﻢ اﺳﺘﮭﻼك ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أﯾﮭﻤﺎ أﻗﺼﺮ .ﺗﺘﻌﺮض ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﯿﻤﺔ.

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﺳﺪادھﺎ
ﺼﺎ أي
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ( ﻧﺎﻗ ً
ﺣﻮاﻓﺰ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮ أو ﺳﻌﺮ ،واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺳﺪادھﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎت
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أﯾﻀًﺎ ﺳﻌﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺧﯿﺎر اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺆﻛﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺼﻮرة
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻏﺮاﻣﺎت إﻧﮭﺎء ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺨﯿﺎر اﻹﻧﮭﺎء .ﯾﺘﻢ
ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮ أو ﺳﻌﺮ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﺪث أو اﻟﺸﺮط
اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ ﺣﺪوث اﻟﺴﺪاد.
ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ .ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء ،ﯾﺘﻢ زﯾﺎدة ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻟﺘﻌﻜﺲ
ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﻀﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺴﺪدة .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺗﻌﺪﯾﻞ أو ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أو ﻓﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أو ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺧﯿﺎر ﻟﺸﺮاء اﻷﺻﻞ
اﻷﺳﺎﺳﻲ.
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ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
2

أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات )ﺗﺘﻤﺔ(

 2.6ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ – اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ ) 2019ﺗﺘﻤﺔ(

ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ وﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ

ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻋﻔﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ )أي ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ
ﺷﮭﺮا أو أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء وﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﯿﺎر اﻟﺸﺮاء( وﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ .ﯾﺘﻢ إدراج
ﻣﺪﺗﮭﺎ ً 12
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ وﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ
اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ.

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺆﺟﺮ
إن ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻞ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻛﻌﻘﻮد
ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ .وﯾﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ واﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻟﮫ إﻟﻰ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ وﺗﺪرج ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ أﺳﺎس إﯾﺮادات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .ﺗﺴﺠﻞ اﻹﯾﺠﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻛﺈﯾﺮادات ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻛﺘﺴﺎﺑﮭﺎ.
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ – اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺣﺘﻰ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019
إن ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻞ )أو ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ( ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ وﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﯿﯿ ًﻤﺎ ﺣﻮل إذا ﻛﺎن
اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﺻﻞ ﻣﺤﺪد أو ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺤﺪدة أم ﯾﺤﻮل اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ذﻟﻚ اﻷﺻﻞ أو
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺤﻖ ﺻﺮاﺣﺔً ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ.

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺆﺟﺮ
إن ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻞ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻛﻌﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ
ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ .ﯾﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺆﺟﺮة وﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ أﺳﺎس إﯾﺮادات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ.

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ
ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺆﺟﺮ
ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺆﺟﺮ ،أو ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ دﻓﻌﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،إذا
ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ .ﯾﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ أﯾﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﺒﺪﺋﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻛﺄﺻﻞ .ﯾﺘﻢ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﻋﺎدةً ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮل ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ وﺗﺄﻣﯿﻨﮭﺎ .ﯾﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺤﺪدة ﻛﺘﻜﺎﻟﯿﻒ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮةً ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻛﺄﺻﻞ.
ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﺰام اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﺪل ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام .ﺗﺪرج ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺿﻤﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.
اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
ﯾﻤﺜﻞ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ وﻣﺨﺼﺺ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ وﻣﺨﺼﺺ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ.

اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ
ﯾﻤﺜﻞ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻘﺎء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﺋﺮة وﺗﺘﻢ ﻣﻘﺎﺻﺘﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ
ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﺪھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮة .وﻓﻲ وﻗﺖ ﺑﯿﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮة ،ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﻛﺈﯾﺮادات ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻊ.

ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ
ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺠﮭﯿﺰ وﻧﻘﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮة إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺟﺪﯾﺪ .وﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ أي
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻐﻄﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ ﻣﺴﺒﻘﺎً .ﺗﺪرج
ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻜﺒﺪ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.

ﻣﺨﺼﺺ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺨﺼﺺ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺠﮭﯿﺰ وﻧﻘﻞ طﺎﺋﺮة ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺎ إﻟﻰ آﺧﺮ .وﺗﺪرج
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ إﻟﻰ  3ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ وﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎس ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺛﻮق ﻣﻨﮭﺎ.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات )ﺗﺘﻤﺔ(

 2.6ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض
ﺗﺴﺠﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﺪھﺎ .ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺄﺻﻞ
ﻣﺆھﻞ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻹﻧﺸﺎء ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ إﺗﻤﺎم اﻟﻄﺎﺋﺮة ذات اﻟﺼﻠﺔ وﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﻘﺮوض اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻋﻨﺪ ﺷﺮاء اﻟﻄﺎﺋﺮة .ﺗﺘﻮﻗﻒ رﺳﻤﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض ﻋﻨﺪ إﺗﻤﺎم ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﮭﺎ.
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﺗﺤﺪد ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻠﺘﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ وﺗﻘﺎس اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ .وﺗﺪرج اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎً ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ .وﯾﺘﻢ إﻋﺎدة
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
وﻓﻘﺎً ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ .وﯾﺘﻢ إدراج اﻟﻔﺮوق اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺒﻨﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﻮد
ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﯿﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ )اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(
إﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض )اﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ( وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻨﻮد ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻟﻠﺴﻨﺔ .وﯾﺘﻢ إدراج ﻓﺮوق ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺿﻤﻦ اﻹﯾﺮادات
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى.
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات
ﺗﺪرج اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﺣﻘﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت .واﻧﺘﮭﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻤﻞ
ﻛﺸﺮﻛﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت إﯾﺮاداﺗﮭﺎ ﻧﻈﺮاً ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺴﯿﻄﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻤﻮذﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻗﺒﻞ
ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ.
ﯾﺠﺐ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ أﯾﻀﺎً ﻗﺒﻞ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات.

ﺑﯿﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮات

ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ وﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﺎدةً ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻄﺎﺋﺮات.
ﻷﻏﺮاض ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﯿﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮات ،ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ،
ووﺟﻮد ﺑﻨﻮد ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ،واﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪي واﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ )إن وﺟﺪ(.

) (1اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ
إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻷﺣﺪ اﻟﻌﻘﻮد ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬي ﯾﺤﻖ ﻟﮭﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ
اﻟﻄﺎﺋﺮة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ .وﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻘﯿﯿﺪه ﺣﺘﻰ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﺪم رد ﺟﺰء
ﺟﻮھﺮي ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻣﻦ اﻹﯾﺮادات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﮭﺎء ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻻﺣﻘﺔ.
ﻟﯿﺲ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أي ﻋﻘﻮد ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻹرﺟﺎع.
) (2ﺑﻨﺪ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺠﻮھﺮي
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﻼم دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ .ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺮرات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،15ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻌﮭﺪ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﻨﺪ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
اﻟﺠﻮھﺮي إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻗﻊ ،ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ ،أن اﻟﻔﺘﺮة ﺑﯿﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ وﻗﯿﺎم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺴﺪاد ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة أو أﻗﻞ .ﻻ ﺗﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أي دﻓﻌﺎت طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء.

إﯾﺮادات ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ

ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﯾﺮادات ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ طﺒﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ.

إﯾﺮادات اﺳﺘﺸﺎرات وﺧﺪﻣﺎت
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﯾﺮادات اﻻﺳﺘﺸﺎرات واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات )ﺗﺘﻤﺔ(

 2.6ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات )ﺗﺘﻤﺔ(

إﯾﺮادات ﻣﺮاﺑﺤﺔ
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﯾﺮادات اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﺣﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 1وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻟﻤﻌﺪل اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻗﺮار أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺠﺐ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﺘﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹﺟﺒﺎري ﻣﻦ رﺑﺢ
اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺤﺼﺔ.
ﺿﺮﯾﺒﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﺮﯾﺒﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  19ﻟﺴﻨﺔ  2000وﻗﺮار وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ  24ﻟﺴﻨﺔ 2006
ﺑﻮاﻗﻊ  %2.5ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ.
اﻟﺰﻛﺎة
ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺼﺔ اﻟﺰﻛﺎة طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  46ﻟﺴﻨﺔ  .2006ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة طﺒﻘﺎ ﻟﮭﺬه
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت وﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.
اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ ﻟﺘﺤﺪد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك أي ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ
وﺟﻮد ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات .ﻓﺈذا ﻣﺎ ظﮭﺮ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ ،ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده ﻟﮭﺬا
اﻷﺻﻞ ﺣﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ )إن وﺟﺪت( .ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ
اﺳﺘﺮداده ﻷﺻﻞ ﻓﺮدي ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ ﻟﻮﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ ھﺬا اﻷﺻﻞ .ﺣﯿﻨﻤﺎ
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮل وﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ،ﺗﻮزع اﻟﻤﻮﺟﻮدات أﯾﻀﺎً ﻋﻠﻰ وﺣﺪات إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﺮدﯾﺔ أو ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ
أﺻﻐﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ وﺣﺪات إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﺪد ﻟﮭﺎ أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮل وﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ.
إن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎً اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﺘﻰ اﻟﺒﯿﻊ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام ،أﯾﮭﻤﺎ أﻛﺒﺮ .ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ
اﻟﻘﯿﻤﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام ،ﯾﺘﻢ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ ﯾﻌﻜﺲ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎت
ﺼﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﺘﻰ اﻟﺒﯿﻊ ،ﯾﺘﻢ
اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻸﻣﻮال واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻞ .ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗ ً
اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ ﻟﻸﺻﻞ )أو وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ( ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ،ﺗﺨﻔﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ
)وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ( إﻟﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ ﻟﮫ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻣﺒﺎﺷﺮة.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﺗﻢ رد ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻻﺣﻘﺎً ،ﯾﺘﻢ زﯾﺎدة اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ )وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ( إﻟﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﯿﻤﺘﮫ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ ﺑﺤﯿﺚ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﺗﻠﻚ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﯿﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ أي ﺧﺴﺎرة ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻞ )وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ( ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﯾﺪرج رد ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض
ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ واﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ وإﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف
أ( اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ
ﯾﺘﻢ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﺪاﺛﮭﺎ .وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى
ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ طﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻸداة.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ )ﺑﺨﻼف اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺟﻮھﺮي( أو اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ زاﺋﺪا ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺤﯿﺎزة أو اﻹﺻﺪار – ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .وﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺟﻮھﺮي ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات )ﺗﺘﻤﺔ(

 2.6ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ واﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ وإﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف )ﺗﺘﻤﺔ(
ب( اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ واﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ :ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .ﻻ ﯾﺘﻢ
إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻼﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺈدارة
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ؛ وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﯾﻌﺎد ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻷول ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ وﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ:
 ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل ﯾﺴﺘﮭﺪف اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ،و
 ﺗﺤﺪد ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮارﯾﺦ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋﻢ.
إن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﺢ أﻋﻼه ،ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﻛﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل واﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة.

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  -اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ واﻻرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ :اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019


ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺼﺎﻓﻲ
اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي إﯾﺮادات ﺗﻤﻮﯾﻞ أو إﯾﺮادات ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.



ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﻄﻔﺄة

ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ
اﻟﻔﻌﻠﻲ .وﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ .وﯾﺘﻢ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﯾﺮادات اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ،وأرﺑﺎح وﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ .ﻛﻤﺎ ﺗﺪرج أي أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺘﻢ ﻻﺣﻘﺎ ﻗﯿﺎس ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ووداﺋﻊ اﻟﻀﻤﺎن واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى.

اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ
ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻘﺎء ﺑﻀﺎﻋﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﺳﻮاء ﺻﺪر ﺑﮭﺎ ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮرد أم ﻻ.
ج( إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﯾﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ )أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﯾﻨﻄﺒﻖ
ﻋﻠﯿﮫ ذﻟﻚ( ﻋﻨﺪﻣﺎ:
 ﺗﻨﺘﮭﻲ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ ،أو
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ أو ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎً ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ دون ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﺎدي إﻟﻰ طﺮف آﺧﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ "اﻟﻘﺒﺾ واﻟﺪﻓﻊ" ،وإﻣﺎ )أ( ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو )ب( ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﻟﻸﺻﻞ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻓﻘﺪت اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺻﻞ.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات )ﺗﺘﻤﺔ(

 2.6ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ واﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ وإﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف )ﺗﺘﻤﺔ(
إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻘﺒﺾ
واﻟﺪﻓﻊ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻞ ،واﻟﻰ أي ﻣﺪى ذﻟﻚ .وإذا
ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻸﺻﻞ وﻟﻢ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ،ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻷﺻﻞ
ﺑﻤﻘﺪار اﺳﺘﻤﺮار ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺻﻞ .ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﯾﻀﺎَ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ اﻻﻟﺘﺰام ذي اﻟﺼﻠﺔ .وﯾﺘﻢ
ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺤﻮل واﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾﻌﻜﺲ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺷﻜﻞ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺤﻮل ،ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ﻣﺪى اﻟﺴﯿﻄﺮة ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﻸﺻﻞ
واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺪاده أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ.

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت أو إﻟﻐﺎؤه أو اﻧﺘﮭﺎء ﺻﻼﺣﯿﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ.
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﺑﺂﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻘﺮض ﺑﺸﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ،أو ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ،ﯾﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ھﺬا اﻟﺘﺒﺪﯾﻞ أو اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻛﺈﻟﻐﺎء اﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻷﺻﻠﻲ واﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺟﺪﯾﺪ ،وﯾﺪرج اﻟﻔﺮق ﻓﻲ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.
د( اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ
ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﯾﺪرج ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻘﻂ إذا ﻛﺎن
ھﻨﺎك ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﻤﻘﺎﺻﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ وﺗﻮﺟﺪ ﻧﯿﺔ اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺼﺎﻓﻲ أو ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺗﺴﻮﯾﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣﺪ.
اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل واﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ،ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺒﺴﻄﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻻ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ﻋﻤﺮ اﻷداة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ .ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺧﺒﺮﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ
ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻜﺲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﻌﺜﺮاً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻤﺪة  365ﯾﻮﻣﺎً .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻗﺪ ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﻌﺜﺮاً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﺳﺘﻼم
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﻋﺎة أي ﺗﻌﺰﯾﺰات اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﯾﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻷﺻﻞ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﻰ ﻻ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎﺳﺘﺮداد اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ.
ﻻ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮھﺎ ذات ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻻ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺗﻜﺒﺪ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻋﻦ ھﺬه اﻷدوات.
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﻌﺮف اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ أﺻﻞ ﻣﺎ أو اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺰام ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس .ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض ﺣﺪوث ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻞ أو ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ أي ﻣﻦ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:



ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ،أو
ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ،أي ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام.

ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ أو اﻟﺴﻮق اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات )ﺗﺘﻤﺔ(

 2.6ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻋﻨﺪ
ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻷﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ،ﻣﻊ اﻓﺘﺮاض أن اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺳﻮف ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮭﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .ﯾﺮاﻋﻲ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪرة اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ ﺑﺄﻋﻠﻰ وأﻓﻀﻞ
ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮫ ،أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﻌﮫ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرك آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻷﺻﻞ ﺑﺄﻋﻠﻰ وأﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮫ.
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻈﺮوف واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻟﮭﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻗﺼﻰ
اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ وﺗﻘﻠﯿﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ.
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﻮظﻔﯿﮭﺎ .إن اﺳﺘﺤﻘﺎق ھﺬه اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻋﺎدةً إﻟﻰ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ وإﻟﻰ طﻮل ﻣﺪة
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ،وﯾﺨﻀﻊ ﻹﺗﻤﺎم ﻓﺘﺮة ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ .إن اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت
ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻟﺨﺪﻣﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮظﻔﯿﮭﺎ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﯿﻦ ﺑﺪﻓﻊ اﺷﺘﺮاﻛﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
وﺗﺤﺘﺴﺐ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ رواﺗﺐ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ .إن اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺘﻠﻚ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺠﻞ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻨﺪ
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ.
 2.7اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ
إن إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻹدارة وﺿﻊ أﺣﻜﺎم وﺗﻘﺪﯾﺮات واﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻟﻺﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .إن
ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو
اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ .ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻷﺣﻜﺎم
واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ واﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺨﺎطﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ.
ﻗﺪ ﺗﺘﻐﯿﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أو اﻟﻈﺮوف اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﺧﺎرج
ﻧﻄﺎق ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ وﺗﻨﻌﻜﺲ ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻨﺪ ﺣﺪوﺛﮭﺎ .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺒﻨﻮد ذات اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺎ أﺣﻜﺎم و/أو ﺗﻘﺪﯾﺮات ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻣﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ذات اﻟﺼﻠﺔ.
اﻷﺣﻜﺎم

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ وﺗﻘﯿﯿﻢ
ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﺮﺑﺢ ﻓﻘﻂ.

اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﻤﻌﺪات

ﺗﺤﺪد اﻹدارة اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻷﻋﻤﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات .وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ أو اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ذات اﻟﺼﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﯿﺮ اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ أو اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻋﻦ
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ.

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﻤﻌﺪات

ﺗﺤﺪد اﻹدارة ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ .ﺗﺤﺼﻞ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎت
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻨﺸﻮرة اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺑﻌﺾ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻷﺳﻄﻮل طﺎﺋﺮاﺗﮭﺎ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎ .ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺗﺤﻔﻈﻲ ،ﺗﺘﺒﻊ اﻹدارة ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺧﺼﻢ ھﺬه اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت ﺣﯿﺚ إﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺮى أن ھﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ .ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ .اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻼه ،ﺗﻘﺪر
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 15ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء )اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﻮردھﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي  -اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻛﺒﯿﺮة
اﻟﺤﺠﻢ واﻟﺘﻲ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ ﻗﯿﻤﺔ ﺗﺨﺮﯾﺪﯾﺔ.
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 2.7اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻷﺣﻜﺎم )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﯿﺎرات اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ واﻹﻧﮭﺎء -اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ

ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﻣﺪة ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أي ﻓﺘﺮات ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﯿﺎر ﻣﺪ ﻓﺘﺮة ﻋﻘﺪ
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ،أو أي ﻓﺘﺮات ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ ﺧﯿﺎر إﻧﮭﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ.
ﺗﺴﺘﻌﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺧﯿﺎر ﺗﺠﺪﯾﺪ أو إﻧﮭﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أم ﻻ،
أي أﻧﮭﺎ ﺗﺮاﻋﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺎﻓﺰاً اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎً ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺧﯿﺎر اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ أو اﻹﻧﮭﺎء .وﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪاﯾﺔ
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،ﺗﻌﯿﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺣﺪث أو ﺗﻐﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف ﯾﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﺳﯿﻄﺮة
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أو ﻋﺪم ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺧﯿﺎر اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ أو اﻹﻧﮭﺎء )ﻣﺜﻞ إﺟﺮاء ﺗﺤﺴﯿﻨﺎت ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة أو ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺟﻮھﺮي ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺆﺟﺮ(.
ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات
ﺗﻢ أﯾﻀﺎً ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﺑﺘﺎرﯾﺦ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎطﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺑﺄن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات
واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺿﻤﻦ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺣﻮل ﺑﻨﻮد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ أدﻧﺎه .اﺳﺘﻨﺪت ﺗﻘﺪﯾﺮات
واﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻗﺪ ﺗﺘﻐﯿﺮ اﻟﻈﺮوف
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أو اﻟﻈﺮوف ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﯾﺘﻢ
ﻋﻜﺲ ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻨﺪ ﺣﺪوﺛﮭﺎ.

اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﻤﻌﺪات

إن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ .ﺗﻘﻮم اﻹدارة
ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﯿﺮ اﻷﺣﺪاث أو اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف إﻟﻰ أن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻗﺪ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ
اﺳﺘﺮدادھﺎ.
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮورﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:




اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺠﻮھﺮي ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺨﻄﻰ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ أو اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎدي.
اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻟﺒﯿﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ.
دﻟﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﺻﻞ أﺻﺒﺢ أو ﺳﻮف ﯾﺼﺒﺢ أﺳﻮأ ﻣﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ.

ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات

ﺗﻘﺪر اﻹدارة ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻﻼح /اﺳﺘﺒﺪال اﻷﺟﺰاء اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻷﺟﺰاء
اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ أﻋﻤﺎر اﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ ﻣﺤﺪدة وﻓﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪة .وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺣﺘﺴﺎب ھﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻋﺪة
ﻋﻮاﻣﻞ واﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺘﻐﯿﺮة ﻣﺜﻞ:




اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮة،
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ و
اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﻤﺤﺮﻛﺎت /اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ أﻋﻤﺎر اﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮫ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻠﻚ
اﻟﻄﺎﺋﺮات إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ اﻟﺠﺪد

اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺣﻮل ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻌﺜﺮ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ھﺬه اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وظﺮوف اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ.
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)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻔﺔ
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب )ﺧﺴﺎرة( رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻗﺴﻤﺔ )ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد
اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2020

)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ )دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(

)(9,788,492
───────────

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻔﺔ

2019
17,696,383
───────────

952,093,482

952,093,482

───────────

───────────

) (10.28ﻓﻠﺲ

 18.59ﻓﻠﺲ

═══════════

═══════════

ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ أدوات ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ،ﻓﺈن رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ.
4

طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻓﻲ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019
إﺿﺎﻓﺎت
اﻟﻤﺤﻮل ﻣﻦ دﻓﻌﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً )إﯾﻀﺎح
(5
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
اﻻﺳﺘﮭﻼك واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ
ﻓﻲ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019
اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت
وﻣﻌﺪات
اﺳﺘﺒﻌﺎد
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020

طﺎﺋﺮات
وﻣﺤﺮﻛﺎت
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أﺛﺎث
وﺗﺮﻛﯿﺒﺎت
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻣﻌﺪات
ﻣﻜﺘﺒﯿﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

1,098,653,125
134,489,071

332,986
951

164,431
12,613

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

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

2,354

1,163

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

────────────

───────────

───────────

────────────

1,444,253,747

336,291

178,207

1,444,768,245

───────────

───────────

────────────

────────────

222,310,954
48,025,069

313,443
19,571

128,655
25,507

222,753,052
48,070,147

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

2,239

941

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

───────────

───────────

────────────

283,166,533

335,253

155,103

283,656,889

────────────

───────────

───────────

────────────

1,161,087,214

1,038

23,104

1,161,111,356

────────────

════════════
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ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
4

طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات )ﺗﺘﻤﺔ(
أﺛﺎث
وﺗﺮﻛﯿﺒﺎت
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻣﻌﺪات
ﻣﻜﺘﺒﯿﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻓﻲ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ 2018
1,029,039,398
إﺿﺎﻓﺎت
150,899,762
اﻟﻤﺤﻮل ﻣﻦ دﻓﻌﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً )إﯾﻀﺎح 55,848,920 (5
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
)(140,359,720
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
3,224,765

331,946
1,040

166,807
7,935
)(10,834
523

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019
اﻻﺳﺘﮭﻼك واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ
ﻓﻲ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ 2018
اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت
وﻣﻌﺪات
اﺳﺘﺒﻌﺎد
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019

طﺎﺋﺮات
وﻣﺤﺮﻛﺎت
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

───────────

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
1,029,538,151
150,907,697
55,848,920
)(140,370,554
3,226,328

───────────

───────────

───────────

1,098,653,125

332,986

164,431

1,099,150,542

───────────

───────────

───────────

───────────

199,628,178
47,782,741

289,580
22,928

111,331
27,778

200,029,089
47,833,447

472,155
)(26,253,317
681,197

935

)(10,834
380

472,155
)(26,264,151
682,512

───────────

───────────

───────────

222,310,954

313,443

128,655

222,753,052

───────────
───────────

───────────

───────────

───────────

876,342,171

19,543

35,776

876,397,490

═══════════

═══════════

═══════════

═══════════

إن اﻟﻄﺎﺋﺮات ذات ﻗﯿﻤﺔ دﻓﺘﺮﯾﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  968,595,576دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 828,941,885 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت
ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ وھﻲ ﻣﺮھﻮﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ وھﻲ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ )إﯾﻀﺎح .(10
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2020ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ رﺑﺢ ﺑﻤﺒﻠﻎ  1,430,140دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ):2019
 7,828,392دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﺬي ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ﺣﺪﯾﺜﺎً واﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺑﯿﻌﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻼﻣﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻧﻊ.
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2020ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮاﺗﮭﺎ ﻟﻸﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات
واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﻮردھﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي – طﺎﺋﺮات ﻛﺒﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ( اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ ) 2019إﯾﻀﺎح .(2.3
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2020ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  21,830,746دﯾﻨﺎر
ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 472,155 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻄﺎﺋﺮات إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده .ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎً اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﺘﻰ اﻟﺒﯿﻊ واﻟﻘﯿﻤﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام أﯾﮭﻤﺎ أﻋﻠﻰ.
ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎً اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﺘﻰ اﻟﺒﯿﻊ إﻟﻰ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻘﮭﺎ اﻹدارة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯿﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺎرﯾﺮ
اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ،آﺧﺬا ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﺮاز وﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻨﯿﻊ ﻛﻞ طﺎﺋﺮة.
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻹﯾﺠﺎرات ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ ﻟﻜﻞ طﺎﺋﺮة.
وﯾﺘﻢ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘ ﺪﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%5
اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻘﯿﻤﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت



اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻹﯾﺠﺎرات ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ
ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻹﯾﺠﺎرات ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ

ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻹﯾﺠﺎرات ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻼﻣﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮي اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ )آﺧﺬا ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أي ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ( .ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ  %15ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺷﺮاء اﻟﻄﺎﺋﺮات طﺒﻘﺎً ﻟﻠﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﮫ ﺑﺎﻹﯾﻀﺎح .2.3
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ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
4

طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺼﻢ

ﯾﻌﺘﻤﺪ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺼﻢ ﻋﻠﻰ ظﺮوف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ رأس اﻟﻤﺎل .إن اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﯾﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎره ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻦ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ .ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪات
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ رﺑﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺴﺪادھﺎ .وﯾﺘﻢ إدراج ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺘﺎ اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ دورﯾﺎً اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ
ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻨﺎ.
اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت
أﺟﺮت اﻹدارة ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ أن ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض إﺿﺎﻓﻲ .وﯾﺘﻢ ﺗﻠﺨﯿﺺ ذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:




اﻧﺨﻔﺎض إﯾﺠﺎر ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺸﮭﺮي ﺑﻨﺴﺒﺔ .%5
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات ﺑﻨﺴﺒﺔ .%5
ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ ﺑﻤﻘﺪار  100ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ.

ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻼت اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ أﻋﻼه إﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ.
5

دﻓﻌﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً
ﻓﻲ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ
اﻟﻤﺤﻮل إﻟﻰ طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات )إﯾﻀﺎح (4
اﻟﻤﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﯿﻦ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

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

237,501,172
121,999,878
)(55,848,920
744,272

───────────

───────────

162,874,986

304,396,402

═══════════

═══════════

ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاء اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت .إن اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬا اﻷﻣﺮ
ﻣﻔﺼﺢ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ اﻹﯾﻀﺎح .15
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ،أﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺮداد دﻓﻌﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـ 40
طﺎﺋﺮة ﺗﻢ طﻠﺒﮭﺎ ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ  103,034,704دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ .ﺗﺨﻠﻔﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ أول  10طﺎﺋﺮات ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
 40طﺎﺋﺮة ،وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،طﺎﻟﺒﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮداد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم
اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ .وﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وأﺑﺮﻣﺖ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻹﻟﻐﺎء ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ طﻠﺒﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ ﺑﻌﺪد  20طﺎﺋﺮة ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد  40طﺎﺋﺮة ﻣﻊ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺮداد ﻟﻠﺪﻓﻌﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً ﺑﻤﺒﻠﻎ  57,354,432دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ.
6

ﻣﺪﯾﻨﻮن

ﻣﺪﯾﻨﻮ ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ وﺻﯿﺎﻧﺔ
ﻧﺎﻗﺼﺎً :ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
أرﺻﺪة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻨﻌﺔ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎً ودﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎً
أرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺧﺮى

27

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

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

14,721,173
)(10,438,926

───────────

───────────

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

4,282,247
2,404,664
2,106,234

───────────

───────────

57,285,113

8,793,145

═══════════

═══════════

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
6

ﻣﺪﯾﻨﻮن )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ:

ﻓﻲ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 9
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﺷﻄﺐ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

10,438,926
11,120,812
86,892

286,019
1,317,767
8,826,226
)(5,404
14,318

───────────

ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

───────────

21,646,630

10,438,926

═══════════

═══════════

ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻻﻧﻜﺸﺎﻓﺎت ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺿﻤﻦ اﻹﯾﻀﺎح .21.1
7

اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
ﯾﺸﺘﻤﻞ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﻣﺮاﺑﺤﺎت ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ) 3أﺷﮭﺮ أو أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﯾﺪاع(
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

27,853,416
11,878,811

25,566,085
67,875,186

───────────

───────────

39,732,227

93,441,271

═══════════

═══════════

ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﺻﻔﻘﺎت ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻠﻊ دوﻟﯿﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﺪل رﺑﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %0.08إﻟﻰ
 %2.45ﺳﻨﻮﯾﺎً ) % 1 :2019إﻟﻰ  %2.85ﺳﻨﻮﯾﺎً(.
8

رأس اﻟﻤﺎل وﻋﻼوة إﺻﺪار اﻷﺳﮭﻢ
رأس اﻟﻤﺎل
ﯾﺘﻜﻮن رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ واﻟﻤﺼﺪر واﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ  952,093,482ﺳﮭﻢ ﻋﺎدي ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
) 952,093,482 :2019ﺳﮭﻢ ﻋﺎدي( ﺑﻘﯿﻤﺔ  100ﻓﻠﺲ ﻟﻜﻞ ﺳﮭﻢ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻧﻘﺪاً وأﺳﮭﻢ ﻣﻨﺤﺔ.
ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2019اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2019ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %8ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 30) 2019
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  (%10 :2018ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﮭﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﻤﺜﻞ  8ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﮭﻢ ) 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  10 :2018ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﮭﻢ( ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﺒﻠﻎ  7,616,748دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  9,520,935 :2018دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( واﻟﺘﻲ ﺗﻢ دﻓﻌﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎً.
ﻋﻼوة إﺻﺪار أﺳﮭﻢ
إن ﻋﻼوة إﺻﺪار اﻷﺳﮭﻢ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ.

9

اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹﺟﺒﺎري
وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم ،ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺴﺒﺔ  %10ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ
ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺣﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺿﺮﯾﺒﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺰﻛﺎة إﻟﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ
اﻹﺟﺒﺎري .ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم أن ﺗﻘﺮر وﻗﻒ ھﺬا اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﺠﺎوز رﺻﯿﺪ
اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹﺟﺒﺎري ﻧﺴﺒﺔ  %50ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪر .ﻻ ﺿﺮورة ﻹﺟﺮاء أي ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ.

28

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
9

اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹﺟﺒﺎري )ﺗﺘﻤﺔ(
وﻻ ﯾﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ إﻻ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ او ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  %5ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺪﻓﻊ ھﺬه اﻷرﺑﺎح ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ .وﯾﺘﻢ رد أي ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﺠﺎوز اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ  %50ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﺼﺪر.

10

ﻣﺴﺘﺤﻖ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ

رﺻﯿﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ – ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ
ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﺑﻀﻤﺎن

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

635,625,244
307,577,735

547,137,377
249,099,406

───────────

───────────

943,202,979
)(9,151,205

ﻧﺎﻗﺼﺎً :أﺗﻌﺎب ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺆﺟﻠﺔ

796,236,783
)(9,724,034

───────────

───────────

934,051,774
═══════

786,512,749
═══════

اﻟﺘﺰام ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺤﺪ
اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ:
2020
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ
ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
ﺑﻌﺪ  5ﺳﻨﻮات
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
ﻧﺎﻗﺼﺎ :ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻤﺜﻞ رﺳﻮم ﺗﻤﻮﯾﻞ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ

2019

اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

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

73,481,101
387,183,613
174,960,530

86,832,702
334,009,397
232,955,711

64,755,719
269,501,791
212,879,867

───────────

───────────

───────────

───────────

743,725,011
)(108,099,767

635,625,244
-

653,797,810
)(106,660,433

547,137,377
-

───────────

───────────

───────────

───────────

635,625,244

635,625,244

547,137,377

547,137,377

═══════════

═══════════

═══════════

═══════════

إن ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺴﮭﯿﻼت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻟﻘﺎء اﻟﻄﺎﺋﺮات )إﯾﻀﺎح  (4وھﻲ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ.
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ:
 1أﻛﺘﻮﺑﺮ
2019

اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺎﻟﯿﺔ – اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ واردة
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ
ﺻﺎدرة

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
2020

796,236,783

310,534,213

)(169,197,433

5,629,416

943,202,979

───────────

───────────

───────────

796,236,783

═══════════

───────────

310,534,213

═══════════

29

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

───────────

)(169,197,433
═══════════

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

5,629,416

═══════════

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

943,202,979

═══════════

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
10

ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 1أﻛﺘﻮﺑﺮ
2018

اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺎﻟﯿﺔ – اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
11

ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ واردة

ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺻﺎدرة

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

640,710,898

360,662,600

)(207,144,562

───────────

───────────

───────────

640,710,898

360,662,600

)(207,144,562

═══════════

═══════════

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

═══════════

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
2019

2,007,847

796,236,783

──────────

───────────

2,007,847

796,236,783

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

══════════

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

═══════════

ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﺿﻤﺎن
ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﻛﺘﺄﻣﯿﻦ طﺒﻘﺎ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .وھﺬه اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺴﺪاد إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺳﺮﯾﺎن ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻼﻟﺘﺰام اﻟﻤﺮﺿﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ.

12

اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺻﯿﺎﻧﺔ وﻣﺨﺼﺼﺎت

اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺻﯿﺎﻧﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺻﯿﺎﻧﺔ ﺛﻘﯿﻠﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎت إﻋﺎدة ﺗﺄﺟﯿﺮ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺻﯿﺎﻧﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺻﯿﺎﻧﺔ ﺛﻘﯿﻠﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎت إﻋﺎدة ﺗﺄﺟﯿﺮ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ
 1أﻛﺘﻮﺑﺮ
2019

إﺿﺎﻓﺎت

اﻻﻓﺮاج ﻋﻦ/
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

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

16,529,709
3,196,390

)(13,087,886
)(450,402

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
2020

878,067
168,131
15,730

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

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

──────────

──────────

──────────

149,668,892

19,726,099

)(13,538,288

══════════

══════════

══════════

══════════

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ
 1أﻛﺘﻮﺑﺮ
2018

إﺿﺎﻓﺎت

اﻻﻓﺮاج ﻋﻦ/
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
2019

397,192
74,287
8,246

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

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

126,742,657
23,706,128
2,630,813

23,343,589
-

)(26,288,094
)(945,926

──────────

──────────

──────────

153,079,598

23,343,589

)(27,234,020

══════════

══════════

══════════

──────────

──────────

1,061,928

156,918,631
══════════

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

──────────

──────────

479,725

149,668,892

══════════

══════════

ﯾﺮﺗﺒﻂ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  8,869,906دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 8,869,906 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﺑﺨﻄﺎﺑﺎت اﺋﺘﻤﺎن ﺻﺎدرة إﻟﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ.
13

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
إﯾﺮادات ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﺘﺰام
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺣﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺿﺮﯾﺒﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮاﺋﺐ
أﺧﺮى ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
داﺋﻨﻮن آﺧﺮون

30

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

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

2,019,946
4,541,748
2,413,092
1,059,256

269,720
7,369,046

1,273,222
5,490,250

──────────

──────────

14,479,670

16,797,514

══════════

══════════

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
14

إﯾﺮادات ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ
ﺗﻘﺪر ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻺﯾﺠﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﺑﻤﺒﻠﻎ  788,237,716دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
) 735,593,698 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( وھﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺒﺾ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

إﯾﺮادات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ
إﯾﺮادات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
إﯾﺮادات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
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2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

175,106,241
377,522,044
235,609,431

103,932,889
351,227,865
280,432,944

───────────

───────────

788,237,716

735,593,698

═══════════

═══════════

اﻟﺘﺰاﻣﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ
ھﻨﺎك اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮاء طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت ﺑﻤﺒﻠﻎ  967,995,400دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ):2019
 1,561,290,499دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( )إﯾﻀﺎح  5وإﯾﻀﺎح .(21.2

16

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2020ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  11,859,538دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ):2019
 11,838,550دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻄﺎﺑﺎت اﺋﺘﻤﺎن ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدي واﻟﺘﻲ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ان ﯾﻨﺸﺄ
ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺟﻮھﺮﯾﺔ.
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ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﯾﻤﺜﻞ اﻷطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﻮظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم واﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻲ ﯾﺴﯿﻄﺮون ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺳﯿﻄﺮةً ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ أو ﺗﺄﺛﯿﺮاً ﻣﻠﻤﻮﺳﺎً .ﯾﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﺴﻌﯿﺮ وﺷﺮوط ھﺬه
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم.
إن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻣﻊ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ:

ﻣﺪﯾﻨﻮن **
ﻧﻘﺪ وﻧﻘﺪ ﻣﻌﺎدل
ﻣﺴﺘﺤﻖ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى ***

اﻟﺒﻨﻚ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أطﺮاف أﺧﺮى
ذات ﻋﻼﻗﺔ *
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

16,811
36,598,153
149,204,914
1,032,661

43
1,842,549
-

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

اﻟﺒﻨﻚ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أطﺮاف أﺧﺮى
ذات ﻋﻼﻗﺔ *
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﺒﻨﻚ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

448,246
6,576,243

32,914
-

481,160
6,576,243

585,901
5,695,762

ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ:

إﯾﺮادات ﻣﺮاﺑﺤﺔ
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ

ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة:

رواﺗﺐ وﻣﺰاﯾﺎ أﺧﺮى ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﺒﻨﻚ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أطﺮاف أﺧﺮى
ذات ﻋﻼﻗﺔ *
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

30,676
84,708,594
114,290,100
513,697

686
3,335,367
-

31,362
88,043,961
114,290,100
513,697

أطﺮاف أﺧﺮى
ذات ﻋﻼﻗﺔ*
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

213,736
-

799,637
5,695,762

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

950,486
1,043,774
201,581
129,459
217,000
24,000
──────── ────────
1,369,067
1,197,233
════════ ════════
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ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
17

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻘﻊ ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﺒﻠﻎ  24,000دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 217,000 :2019) 2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮭﺎ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.

* ﯾﻤﺜﻞ اﻷطﺮاف اﻷﺧﺮى ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ.
** ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﻮن إﯾﺮادات ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ.
*** ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺳﺪادھﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ.
18

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﯾﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل واﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي .وﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻄﺎﺋﺮة
واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻹدارة ﻟﺘﺴﯿﯿﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات .ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت
اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ أدﻧﺎه ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺳﻮاء ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ إﺿﺎﻓﯿﺔ
ﻛﻐﺮاﻣﺎت أم ﻻ.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ:
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات
دﻓﻌﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً
ﻣﺪﯾﻨﻮن
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﺿﻤﺎن
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺻﯿﺎﻧﺔ وﻣﺨﺼﺼﺎت
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
طﺎﺋﺮات وﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻌﺪات
دﻓﻌﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً
ﻣﺪﯾﻨﻮن
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﺿﻤﺎن
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺻﯿﺎﻧﺔ وﻣﺨﺼﺼﺎت
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
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أﻗﻞ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

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

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

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

────────────

────────────

────────────

120,445,465

1,300,558,217

1,421,003,682

════════════

════════════

════════════

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

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

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

────────────

────────────

────────────

242,242,424

874,734,221

1,116,976,645

════════════

════════════

════════════

أﻗﻞ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

88,949,250
8,793,145
93,441,271

876,397,490
215,447,152
-

876,397,490
304,396,402
8,793,145
93,441,271

────────────

────────────

────────────

191,183,666

1,091,844,642

1,283,028,308

════════════

════════════

════════════

191,844,231
2,049,971
7,980,385
12,544,987

594,668,518
8,748,548
141,688,507
4,252,527

786,512,749
10,798,519
149,668,892
16,797,514

────────────

────────────

────────────

214,419,574

749,358,100

963,777,674

════════════

════════════

════════════

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺼﻮرة رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع أﻋﻤﺎل واﺣﺪ ،ﻗﻄﺎع ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﻷﻏﺮاض اﻹدارة ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ.

 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020

اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

إﯾﺮادات اﻟﻘﻄﺎع

27,992,847

69,664,606

5,902,041

13,048,097

2,753,010

119,360,601

────────

────────

────────

────────

────────

────────

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻄﺎع ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻀﺮاﺋﺐ )(21,548,500

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى:
اﻻﺳﺘﮭﻼك
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻷرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ
إﻧﻔﺎق رأﺳﻤﺎﻟﻲ

أﺳﯿﺎ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أوروﺑﺎ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أﻣﺮﯾﻜﺎ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

9,829,278

2,127,946

────────

────────

────────

────────

────────

────────

)(10,619

)(18,610

)(9,620,505

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

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

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

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

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

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

15,129,007

24,787,022

1,944,078

4,931,121

1,278,919

48,070,147

────────

────────

────────

────────

────────

────────

16,627,127

16,266,990

1,449,852

2,506,077

229,741

37,079,787

────────

────────

────────

────────

────────

────────

398,475

6,944,685
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3,777,401

────────

────────

────────

────────

227,303,127
────────

────────
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42,992,700

106,398,584

────────

────────

────────

────────

11,120,812
────────

376,694,411
────────

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(

 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019

اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

إﯾﺮادات اﻟﻘﻄﺎع
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻄﺎع ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى:
اﻻﺳﺘﮭﻼك
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻷرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ
إﻧﻔﺎق رأﺳﻤﺎﻟﻲ

أﺳﯿﺎ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أوروﺑﺎ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أﻣﺮﯾﻜﺎ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

26,199,798

71,716,329

4,765,639

8,276,911

2,760,075

113,718,752

────────

────────

────────

────────

────────

────────

3,323,738

9,850,053

1,807,798

3,480,584

587,123

19,049,296

────────

────────

────────

────────

────────

────────

292,305,733
═════════
435,060,605
═════════

583,229,838
═════════
449,059,684
═════════

220,605,096
═════════
20,670,837
═════════

160,272,980
═════════
36,232,821
═════════

26,614,661
═════════
22,753,727
═════════

1,283,028,308
═════════
963,777,674
═════════

10,974,861

30,091,499

1,827,946

3,287,693

1,651,448

47,833,447

────────

────────

────────

────────

────────

────────

9,866,984

16,908,169

759,879

865,995

307,204

28,708,231

────────

────────

────────

────────

────────

────────

────────

8,826,226
────────

7,935

206,748,682

────────

────────
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────────

────────

────────

────────

────────

────────

8,826,226
────────

206,756,617
────────
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اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺘﻜﻮن اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل واﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ .وﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺎﻟﯿﺔ وﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻀﻤﺎن واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى.
إن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرة ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ .

21

أھﺪاف وﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺟﺰءاً رﺋﯿﺴﯿﺎً ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺗُﺪار ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ واﻟﻘﯿﺎس واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة وﻓﻘﺎً
ﻟﺤﺪود اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻷﺧﺮى .إن ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ذات أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻷرﺑﺎح وﯾﺘﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت اﻟﻤﻨﻮطﺔ ﺑﮫ .ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق ،وﯾﻨﻘﺴﻢ اﻟﻨﻮع اﻷﺧﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ وﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
ﻣﻘﺪﻣﺎً وﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ ،ﺣﯿﺚ إن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ وﻟﯿﺲ
ﻟﺪﯾﮭﺎ أﯾﺔ أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ .ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺨﺎطﺮ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
واﻟﻘﻄﺎع .ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ وﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻀﻤﺎن واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى.
واﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻮ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل واﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ .ﺗﻌﻤﻞ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ أھﺪاف وﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ .19-ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء أي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ أھﺪاف وﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺘﯿﻦ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2020و 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2019
ﺗﺘﻮﻟﻰ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻋﻦ وﺿﻊ ﻣﻨﮭﺞ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت وﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺨﺎطﺮ.
ﺗﺘﻮﻟﻰ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ واﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺑﺈﯾﺠﺎز أدﻧﺎه.
 21.1ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ إﺧﻔﺎق طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻷداة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ أداة ﻣﺎﻟﯿﺔ أو ﻋﻘﺪ ﻣﺒﺮم ﻣﻊ ﻋﻤﯿﻞ ﻣﻤﺎ
ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ .ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل واﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ.
ﯾﻌﺎدل اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
ﻣﺪﯾﻨﻮن*

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

39,732,227
54,915,847

93,441,271
6,388,481

────────

────────

94,648,074
═════════

99,829,752
═════════

* ﻻ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﻮن اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎً واﻟﺪﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎً ﺑﻤﺒﻠﻎ  2,369,266دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
) 2,404,664 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(.
اﻟﻤﺪﯾﻨﻮن
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء ﻋﻦ طﺮﯾﻖ وﺿﻊ ﺣﺪود اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد وﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺒﺴﻄﺔ اﻟﻮاردة ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  9ﻟﻘﯿﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ اﻷداة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،وﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 ،2020وﺿﻌﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻌﻤﻼء .ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺮاﻋﺎة وﺿﻊ ﻛﻞ ﻋﻤﯿﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي وأﺗﺎﺣﺖ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﻤﻼء ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺪاد .ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ
اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﻣﺘﻰ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺛﻮق ﺑﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﺗﻐﯿﺮ ﺷﺮوط اﻟﺴﺪاد ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﻤﻼء ﺧﻼل
ﻓﺘﺮات اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ.
ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ،ﯾﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺳﺪادھﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻷي إﻧﻔﺎذ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .ﺗﺮى
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﻛﺰاً ﻣﻨﺨﻔﻀﺎً ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﺎت
اﺧﺘﺼﺎص وﻗﻄﺎﻋﺎت أﻋﻤﺎل ﻣﺘﻌﺪدة ﻛﻤﺎ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ.
35

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
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أھﺪاف وﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 21.1ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﻤﺪﯾﻨﻮن )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ،رأت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﺑﻌﺾ اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺘﻌﺜﺮة ﻣﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ ﻋﺪم اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﺳﺘﻼم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺳﺠﻠﺖ اﻹدارة ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻸرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  11,120,812دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
) 8,826,226 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(.
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
ﻻ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﺑﺼﻮرة ﺟﻮھﺮﯾﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ ﯾﺨﻀﻌﺎن
ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،9ﺣﺪدت اﻹدارة أن ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻏﯿﺮ
ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺬه اﻷرﺻﺪة ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﺪى أطﺮاف ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ذات ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.
 21.2ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
إن ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ھﻲ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺑﺄن ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ .ﺗﺪﯾﺮ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻹدارة اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﺗﺴﮭﯿﻼت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ .ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
إدارة اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﯿﻮﻟﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ.
ﺳﻮف ﯾﺘﻢ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮاء اﻟﻄﺎﺋﺮات )إﯾﻀﺎح  (15ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار اﻷﺳﮭﻢ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت وﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻟﮭﺎ ﻣﻊ ظﮭﻮر اﻻﺣﺘﯿﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ.
ﯾﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﯾﻌﻜﺲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ ھﺬه اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﺿﻤﺎن
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﯾﺮادات
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺎً(
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﺘﺰاﻣﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ

 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﺿﻤﺎن
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﯾﺮادات
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺎً(
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﺘﺰاﻣﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ

ﺧﻼل  3أﺷﮭﺮ

 3إﻟﻰ  12ﺷﮭﺮا

 1إﻟﻰ  5ﺳﻨﻮات

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5ﺳﻨﻮات

اﻟﻤﺠﻤﻮع

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

27,357,645
759,019

225,824,372
356,617

620,462,579
6,967,178

190,311,976
3,443,756

1,063,956,572
11,526,570

8,575,858

659,407

2,645,547

──────────

1,412,339

13,293,151

────────── ──────────

──────────

───────────

628,089,164 234,756,847
30,762,211
═════════ ═════════ ═════════
383,882,899
30,778,125
1,458,171
═════════ ═════════ ═════════

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

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

ﺧﻼل  3أﺷﮭﺮ

 3إﻟﻰ  12ﺷﮭﺮا

 1إﻟﻰ  5ﺳﻨﻮات

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5ﺳﻨﻮات

اﻟﻤﺠﻤﻮع

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

38,908,284
2,049,971

182,692,060
-

454,287,623
2,872,639

232,955,711
5,875,909

908,843,678
10,798,519

6,032,434

3,056,846

4,492,608

──────────

────────── ──────────

1,195,680

──────────

240,027,300
460,217,108 188,724,494
45,450,863
═════════ ═════════ ═════════ ═════════
80,512,436 1,031,511,162 144,649,033
304,617,868
═════════ ═════════ ═════════ ═════════

36

14,777,568

──────────

934,419,765
═════════
1,561,290,499
═════════

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
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أھﺪاف وﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 21.3ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق
إن ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻘﻠﺐ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﺴﻮق ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ وأﺳﻌﺎر ﺻﺮف
اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺳﻮاء ﻧﺘﺠﺖ ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﺮدي أو اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﮫ أو ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
 21.3.1ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ
ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل أن ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﺗﺪار ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم.
ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ رﺑﺤﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮا.
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ.
إن ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ھﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻘﺪرة ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ:
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ
اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ

اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ
)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020

±25

±50,431

 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019

±25

±88,424

إن اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﻤﺎﺛﻞ.
 21.3.2ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ ﻋﻨﺪ إﻋﺎدة ﺗﺄﺟﯿﺮ أو ﺑﯿﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ اﺳﻄﻮﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮات ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات ،ﻗﺪ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف ﻟﻤﺪة طﻮﯾﻠﺔ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ اﻷﺳﻄﻮل وﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ .إن إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺧﺒﺮة
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﯿﺮان ﻹدارة اﻷﺳﻄﻮل وإﻋﺎدة ﺗﺴﻮﯾﻖ أو ﺑﯿﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮات وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ.
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﯿﺮان اﻟﺘﺠﺎري .إن أي ﺗﺪھﻮر ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﯾﻤﻜﻦ
أن ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮاً ﺳﻠﺒﯿﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ اﻷﺳﻄﻮل و /أو اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق
وارﺗﻔﺎع ﺣﺎﻻت ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد وزﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﺋﺮات .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ واﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ وﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه.

37

ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
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إدارة رأس اﻟﻤﺎل
إن ھﺪف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻦ إدارة رأس اﻟﻤﺎل ھﻮ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺠﯿﺪة ﻟﺪﻋﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن.
ﺗﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض وھﻮ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻘﺴﻮ ًﻣﺎ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل .ﺗُﺪرج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ
إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﻗﺼﺎً اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل .ﯾﻤﺜﻞ رأس اﻟﻤﺎل إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ زاﺋﺪا  /ﻧﺎﻗﺼﺎ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ.
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﻧﺎﻗﺼﺎ :اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل

934,051,774
)(39,732,227
───────────

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﺗﻌﺪﯾﻞ :اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
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───────────

894,319,547
───────────

───────────

───────────

ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض

786,512,749
)(93,441,271
693,071,478

304,027,037
)(17,110,807

رأس اﻟﻤﺎل

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

319,250,634
)(14,929,164
───────────

286,916,230

304,321,470

───────────

───────────

3.12

2.28

═══════════

═══════════

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ19-
ﺷﮭﺪ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﺗﻄﻮرات ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2020ﻣﻊ وﻗﻮع ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوى .وﻗﺪ أﺛﺮت اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ
اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﮭﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻻﺣﺘﻮاء اﻟﻔﯿﺮوس ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وأﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺪة طﺮق ﺟﻮھﺮﯾﺔ.
إن اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻌﺮوف ﺣﺎﻟﯿﺎً ﻟﻔﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ھﻮ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 ﺳﺠﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻸرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻗﯿﻤﺔ  11,120,812دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ.
 ﺑﻠﻐﺖ ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﻤﻌﺪات  21,830,746دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﺘﻔﺸﻲ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻧﺘﯿﺠﺔ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ
ﺑﺸﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺮوف ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﺪى اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ طﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ
أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻔﺎﻗﻢ وﺿﻊ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻓﻲ اﺗﺠﺎھﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻷﻋﻤﺎل ﻟﻔﯿﺮوس
ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ أطﻮل ،ﻓﻘﺪ ﯾﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻣﻄﻮﻟﺔ وﺣﺪوث ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان
ﻟﻠﺘﺮﺗﯿﺐ ﻟﺘﺄﺟﯿﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎرات ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ إﻋﻔﺎء ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ
اﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ ﻟﻠﺘﺮﺗﯿﺐ ﻟﺘﺄﺟﯿﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻹﯾﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان .وأﺑﺮﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻟﺘﺄﺟﯿﻞ ﺳﺪاد اﻹﯾﺠﺎرات ﻣﻊ  7ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان ،وﺗﻨﺺ ھﺬه
اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻹﯾﺠﺎرات اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻓﺘﺮات ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ  6إﻟﻰ  12ﺷﮭﺮاً ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت .ﻛﻤﺎ أﺑﺮﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻟﺘﺄﺟﯿﻞ ﺳﺪاد أﺻﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺮوض ﻟﻌﺪد 19
ﻗﺮﺿﺎً وﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  6إﻟﻰ  12ﺷﮭﺮاً ﻣﻊ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020
 23ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ) 19-ﺗﺘﻤﺔ(

ﻧﻈﺮاً ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻄﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ،وﺿﻌﺖ اﻹدارة ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﯿﯿﻢ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة واﻟﻮاردة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:






اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل اﻟﻤﺘﺎح
اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﻘﺮوض
ﻣﺒﯿﻌﺎت اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺗﺄﺟﯿﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻮاردة ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺎً
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪﯾﻦ وﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﯿﻊ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻓﺘﺮة اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮاً اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ.

اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ھﺬا اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎً ،ﺗﺮى اﻹدارة أن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﮭﺎ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰم اﺗﺨﺎذھﺎ
ﺳﺘﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﯿﻮﻟﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ وﺳﺘﻈﻞ ھﺬه اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻹﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ.
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