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إقرار مجلس اإلدارة
مال  رأس  زيادة  في  اإلكتتاب  نشرة  أن  يؤكد  و  اإلدارة  مجلس  يقر 
الشركة لم تغفل أى معلومات ميكن أن تؤثر على فحواها وأننا نلتزم 
بإعداد البيانات املالية للشركة وفقاً لقانون الشركات التجارية و نقبل 
املسئولية عنه و أنه طبقاً لعلمنا و إعتقادنا أن املعلومات الواردة في 
نشرة اإلكتتاب مت إعدادها طبقاً للحقائق و أننا نتحمل املسئولية عن 

عدم صحة البيانات التى تضمنتها نشرة اإلكتتاب.
مجلس اإلدارة
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شركة  إدارة  أعضاء مجلس  وظائف  و  أسماء 
طيران اجلزيرة ش.م.ك

رئيس مجلس اإلدارةالسيد/ مروان مرزوق بودي
نائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد/ جاسم مرزوق بودي

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ يعقوب صالح الشرهان
عضو مجلس اإلدارةالسيد/ فضل عقاب اخلطيب

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ ناصر خليفة العسعوسي
عضو مجلس اإلدارةالسيد/ يوسف أحمد اجلالهمة

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ محمد محتشم خان

ع���دد ونس���بة األس���هم اململوك���ة ل���كل عض������و 
يش���غ�ل���ه  آخ�����ر  منص���ب  وأي  إدارة  مجل���س 

والسيرة الذاتية السابقة
عددإسم عضو مجلس اإلدارة

املؤهل الدراسي واملناصب السابقةاملناصب األخرى احلاليةالنسبة املئويةاألسهم اململوكة

-�400-968000مروان مرزوق بودي - منتخب
> رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت الهالل ش.م.ك.م
> نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيتي جروب ش.م.ك

> الرئيس التنفيذي مجموعة شركات بودي
> عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية لألغذية )أمريكانا(

> رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الراي �400-968000جاسم مرزوق بودي - منتخب
اإلعالمية ش.م.ك

> بكالوريوس إدارة أعمال 1977 - جامعة الكويت
> نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي

> رئي������س مجلس إدارة الش������ركة الكويتية التطبيقية 
لشبكات املعلومات ش.م.ك.م

> نائب الرئيس مجموعة شركات بودي

يعقوب صالح الشرهان
ممثاًل عن شركة السهم الذهبي العقارية ذ.م.م

968000
110000

-�400
-�045

إدارة شركة سيتي جروب  مجلس  > رئيس 
ش.م.ك

اسمنت  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  > نائب 
الهالل ش.م.ك.م

> بكالوريوس إدارة أعمال 1981 - جامعة الكويت
> عضو مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي

> عضو املجلس األعلى للبترول

فضل عقاب اخلطيب
ممثاًل عن شركة التجهيزا واملبادالت التجارية ذم.م

968000
110000

-�400
-�045

> رئيس مجلس إدارة شركة اخلليج لتبريد 
الضواحي ش.م.ك

> بكالوريوس إدارة أعمال 1982 - جامعة الكويت
> نائب رئيس مجلس اإلدارة ش������ركة س������يتي جروب 

ش.م.ك

ناصر خليف العسعوسي
ممثاًل عن شركة عبدالعزيز جاسم التجارية ذ.م.م

-
> الثانوية العامة 1971 - الكويت-110000-�045

> مدير عالقات عامة شركة البترول الوطنية

يوسف أحمد اجلالهمة
ممثاًل عن شركة املسار املتحدة ذ.م.م

968000
110000

-�400
-�045

اخلليج  ش���رك���ة  إدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س   <
الهندسية ش.م.ك.م

> نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة 
الراي اإلعالمية ش.م.ك.ك

> ليسانس آداب 1981 - جامعة الكويت
> رئيس مجلس اإلدارة شركة سيتي جروب ش.م.ك

> تدرج في وظائف عدة قيادية في وزارة اإلعالم

محمد محتشم خان
ممثاًل عن شركة أنظمة تكنولوجيا السفر ذ.م.م

-
110000-�045

> عض������و مجل������س إدارة الش������ركة الكويتية 
التطبيقية لشبكات املعلومات ش.م.ك.م

> عضو مجلس إدارة شركة اخلليج لتبريد 
الضواحي ش.م.ك

> بكالوريوس جتارة 1975 - الهند
> عضو مجلس إدارة شركة جاسم للنقليات واملناولة ذ.م.م
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مقدمة
البيانات األساسية ملساهمي شركة  إلى توفير  النشرة  - تهدف هذه 
طيران اجلزيرة ش.م.ك أصحاب احلق في إكتتاب زيادة رأس املال و 

طبقاً ملا يلي من شروط و أحكام.
- و قد مت إعداد هذه النشرة وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية 
لسنة   7 رقم  للقانون  املال طبقاً  أسواق  هيئة  إعتمادها من  بعد  و   ،
وتنظيم  املال  أسواق  هيئة  إنشاء  بشأن  التنفيذية  الئحته  و   2010
نشاط األوراق املالية و إستناداً إلى بيانات نصوص املرسوم األميري 

 

طيران  شركة  مال  رأس  زيادة  على  باملوافقة   2012 لسنة   176 رقم 
النظام  و  التأسيس  عقد  و  كويتية  عامة  مساهمة  شركة  اجلزيرة 
األساسي للشركة و على قراري اجلمعية العامة العادية وغير العادية 
للشركة الصادرين بتاريخ 2010/5/13 و قرار اجلمعية العامة العادية 
الصادر بتاريخ 2010/9/27 و كذلك قرار وزير التجارة و الصناعة 

رقم _ لسنة 2012.
دعوة  ش.م.ك  اجلزيرة  طيران  شركة  إدارة  مجلس  يسر   -
بتاريخ  الشركة  سجالت  في  املقيدين  املساهمني  السادة 
رأس  زيادة  إستدعاء  ملوعد  السابق  اليوم  هو  و   2012/12/16 
مائة  عددها  البالغ  املال  رأس  زيادة  أسهم  في  لإلكتتاب   ، املال 
 %73.5537 نسبته  ما  متثل  جديداً  سهماً  مليون  وسبعون  وثمانية 
للشروط وفقاً  ذلك  و   ، املدفوع  و  املصدر  الشركة  مال  رأس  من 

 

 و األحكام املبينة في هذه النشرة.
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أواًل: وصف األنشطة الرئيسية للشركة
3/مارس/2004  بتاريخ  ش.م.ك.  اجلزيرة  طيران  شركة  تأسست 
ألحكام  وفقاً  عامة  كويتية  مساهمة  كشركة  أميري  مرسوم  مبوجب 
النقل اجلوي  القانون الكويتي ، و يتمثل نشاطها في تقدمي خدمات 
ونقل املسافرين جواً بترخيص من اإلدارة العامة للطيران املدني بدولة 
الكويت، و طيران اجلزيرة أكبر ناقلة من الكويت تخدم الشرق األوسط 
الرحالت  على  الشركة  عمل  منوذج  يعتمد  و   ، له  املجاورة  الدول  و 
األسعار  خالل  من  للمسافرين  مضافة  قيمة  توفير  و   ، املباشرة 
التنافسية ، و مستوى اخلدمات ، و وسائل الراحة للرحالت القصيرة 

، كل ذلك من خالل احملافظة على إدارة صارمة للتكاليف.
الشركة في نقاط:

منوذج جتاري مبسط
نؤمن بأن البساطه و الكفاءة هما أساس بيئة العمل الناجحة ، و نحن 
نتبع هذا املنهج يومياً على كافة األصعده بدءاً من العمليات و وصوالً 
 A320 إيرباص طائرات  من  موحدا  أسطوالً  نشغل  و  املبيعات.  إلى 

اجلديدة ، ذات املعدل التشغيلي املرتفع.
التركيز على الربحية قبل النمو

في مجال عملنا يعتبر التوسع في الوجهات و اخلطوط عنصراً مهماً ، 
إال أن التركيز على زيادة أرباح هذه اخلطوط يفوقه باألهمية بالنسبة 
لطيران اجلزيرة. و قد حققنا نتائج مذهلة إللتزامنا بهذا املبدأ خالل 
املالي.  األداء  منافسينا على صعيد  املاضية مما مييزنا عن  األعوام 

وسنستمر بالعمل على التوسع بحذر و ضمن نطاق منتظم.
اخلطوط ذات الطلب املرتفع

نخطط شبكة وجهاتنا بحرص بحيث يصل متوسط وقت الرحلة إلى 
ساعتني و نصف ، و نعمل بشكل متواصل على حتسني هذه الشبكة 

حتى تصل إلى أعلى مستوى جتارياً و ربحياً.
سهولة احلجز و الدفع

عليها جناحنا  يعتمد  التى  الركائز  أقوى  أحد  هو  البيع  نقاط  توزيع 
أو  التقليدية  الوسائل  من  عدد  طريق  عن  احلجز  لعمالؤنا  ميكن  و 
التكنولوجية املتطورة. و في الوقت احلالي يحقق موقعنا اإللكتروني 
املساهمة األكبر في املبيعات بنسبة تتراوح ما بني 50 % و 55 % على 
مدار السنة. كما ميكن للمسافرين حجز تذاكرهم من وكالء السفر 
املنتشرين في أنحاء الشرق األوسط وعبر مركز اإلتصال و كذلك عبر 

هواتفهم النقالة من خالل التطبيق املصمم خصيصاً لهذا األمر.
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واثقني من هويتنا
تثق طيران اجلزيرة مبنتجاتها ، و ميزاتها ، و سوقها ، و عمالئها. 
و تلعب هذه الثقة دوراً رئيسياً في مرونة و جناح الشركة. و نواصل 
اإلستثمار في عالمتنا التجارية و حتسينها في الكويت و في األسواق 

التي نعمل فيها.
تطوير املوارد البشرية

ميزانيتنا.  على  تظهر  ال  التى  املهمة  األصول  من  البشرية  مواردنا 
نواصل اإلستثمار في موظفينا و العاملني معنا و نؤمن بشدة بالتخطيط 

الوظيفي و مبكافأة التميز.
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بيان أسماء املساهمني الذين ميلكون أكثر من 5 % من 
أسهم رأس املال و نسبة ملكية كل منهم:

 نسبة امللكية %إسم املساهم
16.426شركة مشاريع بودي ذ.م.م

7.5مؤسسة جاسم محمد املوسى للتجارة العامة
9.091شركة األجنحة لإلئتمان للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م

9.091شركة البوادي العاملية العقارية ذ.م.م
9.090شركة اجلسر املتحدة العقارية ذ.م.م
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ثانيًا : عرض اإلكتتاب 

الشركة املصدرة :-  (( 1
 - إليها  يشار  و  كويتية  عامة  اجلزيرة شركة مساهمة  شركة طيران 

فيما يلي - بكلمة )الشركة(.

مركز و عنوان الشركة :- (( 1
محافظة  الكويت  مدينة  القانوني  محلها  و  الرئيسي  الشركة  مركز 

الفروانية - منطقة مطار الكويت الدولي .

مدة الشركة :- (( 1
مدة هذه الشركة غير محدد ، و تبدأ من تاريخ صدور املرسوم رقم 
89 لسنة 2004 بالترخيص في تأسيس شركة مساهمة كويتية بإسم 

شركة طيران اجلزيرة ش.م.ك

رأس مال الشركة احلالي املصرح به و املدفوع : (( 1
عدد األسهم التي ينقسم إليها قبل زيادة رأس املال )24،200،000د.ك( 
فقط أربعة و عشرون مليون و مئتان ألف دينار كويتي ، و عدد األسهم 
)242،000،000 سهم( فقط مئتان و إثنان و أربعون مليون سهم - و 

كلها أسهم عادية.

بيان باحلقوق املتعلقة بأسهم زيادة رأس املال : (5 1
الكويت  إن أسهم رأس مال شركة طيران اجلزيرة مدرجة في سوق 
هي  و  14/يناير/2008  تاريخ  من  الرسمي  بالسوق  املالية  لألوراق 
شركة مساهمة عامة كويتية مت تأسيسها وفقاً ألحكام قانون الشركات 

التجارية الكويتي.
إن زيادة رأس املال هي 17.800.000 دينار كويتي )فقط سبعة عشر 
سهم   178.000.000 بإصدار  وذلك  غير(  ال  ألف  وثمامنائة  مليون 
عادي جديد وال يوجد عالوة إصدار وأن أسهم زيادة رأس املال سوف 
تطرح لإلكتتاب بقيمة مائة فلس للسهم الواحد و هي مساوية للقيمة 
اإلسمية للسهم و لكل مساهم حصة من األسهم اجلديدة متناسبة مع 

عدد أسهمه.
إن رأس مال الشركة سوف يصبح بعد الزيادة 42 مليون دينار كويتي 

وفقاً للمرسوم األميري رقم 176 لسنة 2012.
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إن سعر التداول اجلديد للسهم في سوق الكويت لألوراق املالية سوف 
يتم حتديده في تاريخ بدء اإلكتتاب في أسهم زيادة رأس املال وفقاً 

للقرارات ذات اإلختصاص.
كل سهم يخول صاحبه احلق في حصة معادلة حلصة غيره بال متييز 
في ملكية موجودات الشركة و في األرباح املتقسمة و كذلك في تصفية 

أموال الشركة عند إنقضائها وفقاً للقانون.
لكل مساهم عدد من األصوات يعادل عدد أسهمه عند احلضور أو 

التصويت في إجتماعات اجلمعية العامة للشركة.
أسهم  كافة  مع  متساوية  بحقوق  لإلكتتاب  املعروضة  األسهم  تتمتع 

الشركة املصدرة حالياً.
يتم استرداد القيمة عن طريق قيام شركة طيران اجلزيرة ش.م.ك 
مجلس  لتوصيات  وفقا  وذلك  منحة  أسهم  أو  نقدية  ارباح  بتوزيع 
واجلهات  للمساهمني  العامة  اجلمعية  وموافقة  الشركة  ادارة 
اسهمه  التداول في  للمساهم  إلى ذلك ميكن  وباالضافة  املختصة 

بسوق الكويت لالوراق املالية.

الغرض من اإلصدار :- (( 1
هو  اجلزيرة  طيران  شركة  مال  رأس  زيادة  من  الهدف  إن 
التوسعات  مع  يتناسب  مبا  و  للشركة  املالية  الهيكلة  تدعيم 
طائرات لشراء  مقدمة  دفعات  متويل  كذلك  و  للشركة   املستقبلية 
 و متويل صفقة إستحواذ شركة طيران اجلزيرة على كامل حصص 
محدودة(  مسئولية  )ذات  الطائرات  لتأجير  السحاب  لشركة  امللكية 
العمودي  للتكامل  اجلزيرة  طيران  شركة  إلستراتيجية  تنفيذاً  وذلك 
خدمات  توفر  شركات  شراء  طريق  عن  إضافي  منو  حتقيق  لغرض 
مساندة لعمليات طيران اجلزيرة و من أهمها قطاع التأجير العاملي و 
الذي من املتوقع أن يشهد منو ملحوظ على املدى الطويل و في إطار 
اجلهود املستمرة لتعزيز املكانة املالية للشركة لتحقيق أفضل مردود 

للمساهمني.

وكيل البيع:- (( 1
سيتم اإلكتتاب لدى الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك على العنوان 
التالي:-  شارع اخلليج العربي - برج أحمد - الدور اخلامس بجوار 

املستشفى األميري.
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رقم احلساب البنكي :- (( 1
شركة طيران اجلزيرة ش.م.ك - حساب إكتتاب زيادة رأس املال

رقم احلساب: 9449358010
KW66COMB0000049449358100414016 :IBAN

البنك التجاري الكويتي.

املؤهلون  املساهمون  و  اإلكتتاب  ضوابط  و   (1 أس��س 
لإلكتتاب  من له حق اإلكتتاب1 :-

بتاريخ  الشركة  مساهمي  سجل  في  مقيد  مساهم  لكل  يحق 
2012/12/16 و هو اليوم السابق ملوعد إستدعاء زيادة رأس املال أن 
أولوية اإلكتتاب مبا نسبته 0.735537 من األسهم  ميارس حقه في 

املسجلة بإسمه في ذلك التاريخ.
و يجوزللمساهم الذي إستخدم حق األولوية باإلكتتاب في أسهم زيادة 
رأس املال ، أن يكتتب أيضاً خالل مدة اإلكتتاب املبينة بهذه النشرة 
في أسهم إضافية من األسهم املتبقية التي لم يتم اإلكتتاب بها )في 
حال توفرها( و ذلك بذات سعر اإلصدار وفقاً للشروط املبينة بهذه 
النشرة و يتعني على املساهم أن يبني في طلب اإلكتتاب عدد األسهم 
اإلضافية لتى يرغب اإلكتتاب فيها و يلزم أن يكون قد إكتتب في كامل 
حصته من األسهم اجلديدة وفقاً حلق األولوية علماً بأنه ليست هناك 

أية ضمانات بوجود أسهم إضافية.

فترة اإلكتتاب :- ((1 1
الكويتية  الشركة  لدى  اليومي  العمل  بداية  مع  اإلكتتاب  باب  يفتح 
التواريخ  اليومي في  العمل  نهاية  إقفاله مع  يتم  و  للمقاصة ش.م.ك 
املذكورة أدناه مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية و القرارات 

ذات الصلة اخلاصة بتمديد فترة األكتتاب.
2012/12/17 فتح باب اإلكتتاب:  
2012/12/31 قفل باب اإلكتتاب: 

طلب اإلكتتاب :- ((( 1
على  اإلضافية  األسهم  و  األولوية  حق  أسهم  في  اإلكتتاب  طلب  يحرر 
النموذج املعد لذلك و املتوفر لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت 
، ويجب إستيفاء بياناته كاملة  وبخط واضح و مقروء وتوقيعه من مقدمه 

مع تعزيزه باملستندات املطلوبة و ال يجوز تقدمي أي طلبات إلى الشركة.
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طلبات اإلكتتاب من األشخاص الطبيعيني : ((( 1
بالنسبة للمساهمني من األشخاص الطبيعيني )األفراد( ، تقدم طلبات 
أصل  إحضار  مع   ، اإلكتتاب  مدة  خالل  قيمتها  تسدد  و  اإلكتتاب 

البطاقة املدنية سارية املفعول.

طلبات اإلكتتاب من األشخاص اإلعتبارية : ((( 1
الهيئات  و  )الشركات  اإلعتبارية  األشخاص  من  للمساهمني  بالنسبة 
املخول  من  اإلكتتاب  طلبات  توقع   ، األخرى(  اإلعتبارية  واألشخاص 
يدل  ما  إرفاق  مع   ، اإلكتتاب  مدة  قيمتها خالل  تسدد  و   ، بتمثيلها 
على صفة املخول بتمثيل الشخص اإلعتباري مقروناً بصورة مستخرج 

حديث من السجل التجاري.

سداد قيمة اإلكتتاب : ((( 1
تسدد قيمة اإلكتتاب كاملة دفعة واحدة بالدينار الكويتي خالل مدة 
اإلكتتاب ، و ذلك بأي من الوسائل املبينة في منوذج طلب اإلكتتاب ، 
و مبراعاة أن آخر موعد لقبول إستالم الشيكات قبل ثالثة أيام عمل 

سابقة على التاريخ احملدد لغلق باب اإلكتتاب.
في حالة السداد بشيك يجب أن يرفق أصل الشيك بطلب اإلكتتاب ، 
وال تقبل إال الشيكات الصادرة بالدينار الكويتي و املسحوبة على بنوك 

عاملة بالكويت.
أو  الشيك  مبلغ  أن  يتحقق من  بأن  األحوال  املكتتب في جميع  يلتزم 
قبل  اإلكتتاب  حساب  إلى   - بالفعل   - وصل  قد  املصرفي  التحويل 
غلق باب اإلكتتاب ، و أن هذا املبلغ ال يقل عن كامل قيمة اإلكتتاب 
في األسهم املطروحة ، سواء أسهم حق األولوية أو األسهم اإلضافية، 
ويحق للشركة أو وكيل االكتتاب رفض طلب اإلكتتاب إذا لم تودع القيمة 

املطلوبة كاملة بحساب اإلكتتاب خالل مدته و قبل غلق بابه.
مبثابة  الطلب  ملقدم  املسلمة  و  املعتمدة  اإلكتتاب  طلب  نسخة  تعتبر 

إيصال مؤقت لتحصيل ثمنه.

الرسوم و العموالت البنكية : ((5 1
يتحمل املكتتب الرسوم و العموالت البنكية وفقاً لكيفية السداد.

تخصيص األسهم : ((( 1
إذا تبني - بعد إنتهاء مدة اإلكتتاب أن عدد األسهم اإلضافية التي طلب 
املساهمون اإلكتتاب فيها يزيد عن إجمالي األسهم اإلضافية املتبقية ، 
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يتم تخصيص األسهم اإلضافية بتوزيعها على املساهمني الذين إكتتبوا 
فيها بنسبة عدد األسهم اإلضافية املتبقية إلى عدد األسهم اإلضافية 

التي طلب املساهمون اإلكتتاب فيها و بالتناسب فيما بينهم.
من  عمل  أيام  خمسة  خالل  املساهمني  على  األسهم  تخصيص  يتم 

التاريخ احملدد لغلق باب اإلكتتاب.
و  املؤهل لإلكتتاب  املساهم  باسم  يتم تخصيصها  التي  تكون األسهم 

ليس بإسم من تقدم بطلب اإلكتتاب أو سدد قيمته.

كسور األسهم : ((( 1
سيتم تقريب عدد األسهم املكتتب فيها و التي مت تخصيصها إلى أقرب 

و أقل رقم صحيح.
يحق للشركة التصرف في كسور األسهم بالطريقة التى تراها مناسبة 
و ضرورية لتفادي وجود أي كسور ، و لن يتم إصدار أي كسور لألسهم 

بأي حال من األحوال.

ضوابط اإلكتتاب األخرى : ((( 1
قبل  لو  و  فيها ألي سبب  الرجوع  يجوز  و ال  نهائية  اإلكتتاب  طلبات 
تاريخ غلق باب اإلكتتاب ، كما ال يجوز للمكتتب أن يضع من عنده أجاًل 

أو شرطاً يعلق اإلكتتاب عليه.
ال يجوز اإلكتتاب أكثر من مرة واحدة في أسهم حق األولوية و األسهم 
اإلضافية و يجب أن يكون اإلكتتاب جدياً ، و يحظر اإلكتتاب الصوري 

أو اإلكتتاب بأسماء وهمية أو بغير ذلك من الطرق.
األسهم  ملكية  على  املترتبة  القانونية  األحكام  بكافة  املكتتب  يلتزم 
التي يتم تخصيصها له مبا في ذلك أحكام عقد التأسيس و النظام 

األساسي للشركة و التي إطلع عليها.
حتتفظ كاًل من الشركة و وكيل االكتتاب )منفردين( باحلق في رفض 
اإلكتتاب  نشرة  أحكام  و  لشروط  مخالفته  تبني  إذا  إكتتاب  أي طلب 
لم  إذا  أو  اإلكتتاب   باب  غلق  قبل  بالكامل  قيمته  تسدد  لم  إذا  أو 
املبينة في نشرة و  باملستندات  لم يقترن  إذا  أو  بياناته  تستوف كافة 

طلب اإلكتتاب أو باملستندات األخرى التي قد تطلبها الشركة.

رد أموال اإلكتتاب الفائضة و الطلبات املرفوضة: (() 1
الزائدة عن  املبالغ  و  لها  التخصيص  يتم  لم  التي  الطلبات  ترد قيمة 
اإلكتتاب  في طلب  املبني  ذات احلساب  إلى  تخصيصه  يتم  ما  قيمة 
، و بدون إحتساب أية فائدة لها و ذلك خالل يومي عمل من تاريخ 
الذي  بذات احلساب  إيداعه  و سيتم  التخصيص  نتائج  اإلعالن عن 

يحدده املساهم في منوذج طلب اإلكتتاب.
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إي���ص���ال تخصيص  و  األس���ه���م  س���ن���دات  إص�����دار  ((1 1
األسهم:

ستقوم الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك بإضافة أسهم زيادة رأس 
املال على رصيد السادة املساهمني في سجل مساهمي الشركة و تقوم 

بتزويد كل مساهم بإيصال بعدد األسهم.

مالحظة هامة قبل إتخاذ قرار اإلكتتاب : ((( 1
مرخصاً  شخصاً  تستشير  بأن  ننصح  النشرة  هذه  محتويات  حول 
للقانون و متخصصاً في تقدمي املشورة حول شراء األسهم  له طبقاً 

واألوراق املالية األخرى قبل إتخاذ قرار اإلكتتاب.

نشرة  ع��ن  املسؤلني  وظ��ائ��ف  و  عناوين  و  أس��م��اء  ((( 1
اإلكتتاب :

الهاتفاإلس����م
24838732عضو مجلس اإلدارةيوسف أحمد اجلالهمة
99057605عن جلنة اإلكتتابعبدالعظيم رياض قورة

24841317عضو مجلس اإلدارةمحمد محتشم  خان

سلطة إصدار و طرح األوراق املالية : ((( 1
هيئة أسواق املال دولة الكويت )علماً بأن الهيئة لن تكون طرفاً في أي 

دعوى خاصة باألضرار الناشئة عن تلك النشرة(.

اجلهات التي متارس الرقابة على اجلهة املصدرة  ((2 1
 الشركة1:

وزارة التجارة و الصناعة - دولة الكويت
هيئة أسواق املال - دولة الكويت

القانون الواجب التطبيق : ((2 1
يخضع هذا اإلكتتاب ألحكام القانون الكويتي.
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املوطن املختار : ((( 1
يعتبر عنوان املكتتب املبني بطلب اإلكتتاب موطناً مختاراً له في كل ما 
يتعلق بهذا اإلكتتاب ، و تكون جميع املراسالت و اإلعالنات القانونية و 
القضائية التي توجه إليه من الشركة على هذا العنوان أو بالفاكس أو 
بالبريد املسجل صحيحة و منتجة لكافة آثارها القانونية ، و ال يكون أي 
تغيير لهذا العنوان أو رقم صندوق البريد أو رقم الفاكس منتجاً ألي أثر 

إال من تاريخ تسلم الشركة إخطاراً بذلك مبوجب كتاب مسجل.
بيان حول إعتماد الشركة على موردين محددين: ((( 1

الطائرات  لصناعات  األوروب��ي��ة  إي��رب��اص  صناعات  > شركة 
املدنية وهي املورد الوحيد لشركة طيران اجلزيرة لتزويدها 

A320 بطائرات إيرباص
> شركة لوفاتهانزا تكنيك األملانية وهي من كبرى الشركات 
إسطول  بصيانة  وت��ق��وم  ال��ط��ائ��رات  بصيانة  املتخصصة 

طائرات طيران اجلزيرة.

اج��م��ال��ي ال��ع��ائ��د امل��ت��وق��ع م��ن ال��ط��رح وتفاصيل  ((( 1
استخدامه:

كويتي  دينار   17.800.000 مبلغ  هو  الطرح  من  املتوقع  العائد  ان 
)فقط سبعة عشر مليون وثمامنائة ألف ال غير(، وان القيمة التقديرية 
ملصروفات الطرح هي مبلغ 30.000 دينار كويتي )فقط ثالثون ألف 
املصروفات هو  تلك  بعد خصم  املتوقع  العائد  كويتي( وصافي  دينار 
وسبعمائة  مليون  عشر  سبعة  )فقط  كويتي  دينار   17.770.000
تدعيم  في  يستخدم  سوف  العائد  هذا  وان  غير(،  ال  ألف  وسبعون 
طائرات  لشراء  مقدمة  دفعات  متويل  وفي  للشركة  املالية  الهيكلة 
حصص  كامل  على  اجلزيرة  طيران  شركة  استحواذ  صفقة  ومتويل 

امللكية لشركة السحاب لتأجير الطائرات )ذات مسؤولية محدودة(.
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ثالثًا: عقد التأسيس و النظام األساسي 
لعقد تأسيس الشركة و نظامها األساسي اللذين  نورد أدناه ملخصاً 
وال   ، الكويت  بدولة  الرسمية  قبل اجلهات  املوافقة عليهما من  متت 
األصليني  للنصني  بدياًل  النشرة  هذه  في  الواردة  البيانات  تعتبر 
الكاملني لعقد التأسيس و النظام األساسي الصادر من وزارة العدل 
لسنة   )89( رقم  األميري  املرسوم  بهما  الصادر   2004/3/3 بتاريخ 
)2004( و املنشور في اجلريدة الرسمية الكويت اليوم - العدد رقم 

)664( الصادر بتاريخ 2004/5/2.

))1 األغراض التي تأسست الشركة من أجلها
- خدمات النقل اجلوي بدون اخلدمات الكمالية.

مع  وجه  بأي  تشترك  أن  أو  مصلحة  لها  تكون  أن  للشركة  ويجوز 
الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على حتقيق 
أغراضها في الكويت و خارجها و لها أن تشتري هذه الهيئات أو أن 

تلحقها بها.

))1 إدارة الشركة :
أعضاء  سبعة  من  مؤلف  إدارة  مجلس  الشركة  إدارة  يتولى   -  2/1

تنتخبهم اجلمعية العامة بالتصويت السري.
2/2 - مدة عضوية مجلس اإلدارة ثالث سنوات قابلة للتجديد.

2/3 - يشترط في عضو مجلس اإلدارة أن يكون مالكاً بصفته الشخصية 
أو يكون الشخص املعنوي الذي ميثله مالكاً لعدد )100،000سهم( مائة 

ألف سهم من أسهم الشركة.
2/4 - ينتخب مجلس اإلدارة باإلقتراع السري رئيساً و نائباً للرئيس 
مبجلس  عضويتهما  مدة  على  يزيد  ال  أن  على  سنوات  ثالث  ملدة 

اإلدارة.
منتدباً  2/5 - يجوز ملجلس اإلدارة أن يعني من بني أعضائه عضواً 
لإلدارة أو أكثر و يحدد املجلس صالحياتهم و مكافآتهم ، و يجوز ملجلس 
اإلدارة أن يعني مديراً عاماً للشركة أو أكثر و يحدد إختصاصاتهم و 

مكافآتهم.
2/6 - ميلك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كاًل من رئيس مجلس 
اإلدارة أو نائبه أو أعضاء مجلس اإلدارة املنتدبني بحسب الصالحيات 
احملدده لهم من مجلس اإلدارة أو أي عضو آخر يفوضه مجلس اإلدارة 

لهذا الغرض.
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حتدد  التجارية  الشركات  قانون  بأحكام  اإلخالل  عدم  مع   -  2/7
اجلمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.

2/8 - ال يجوز أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة أو ألحد أعضاء هذا 
املجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود و الصفقات التي 
تبرم مع الشركة أو حلسابها إال إذا كان بترخيص من اجلمعية العامة 
و ال يجوز ألي من هؤالء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة 
للشركة ، و ال يجوز لرئيس املجلس أو ألي عضو من أعضائه - و لو 
كان ممثاًل لشخص إعتباري - أن يستغل املعلومات التي وصلت إليه 
بحكم منصبه في احلصول على فائده لنفسه أو لغيره كما ال يجوز بيع 

أو شراء أسهم الشركة طوال مدة عضويته في مجلس اإلدارة

))1 اجلمعية العامة :
)أ( ع����ام

توجه الدعوة إلى املساهمني حلضور إجتماعات اجلمعية العامة ، أياً 
الشركات  قانون  في  عليها  املنصوص  األحكام  كانت صفتها مبوجب 
التجارية و يجب أن تتضمن الدعوة جدول األعمال و يضع املؤسسون 
جدول أعمال اجلمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسيه و يضع مجلس 
أو غير  منعقدة بصفة عادية  العامة  أعمال  اجلمعية  اإلدارة جدول 

عادية.
)ب( إختصاصات اجلمعية العامة العادية :

بأمور  يتعلق  ما  بكل  عادية  بصفة  املنعقدة  العامة  اجلمعية  تختص 
العامة  للجمعية  النظام  هذا  أو  القانون  به  إحتفظ  ما  عدا  الشركة 

بصفة غير عادية أو بصفتها اجلمعية التأسيسية.
)ج( إختصاصات اجلمعية العامة املنعقدة بصفة غير عادية :

> تعديل عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة
> بيع كل املشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي 

وجه آخر.
> حل الشركة أو إندماجها في شركة أو هيئة أخرى.

> تخفيض رأس مال الشركة.
و كل تعديل لنظام الشركة ال يكون نافذاً إال بعد موافقة وزارة التجارة 
أو  أغراضها  أو  الشركة  بإسم  يتعلق  تعديل  أي  أن  كما  الصناعة  و 
رأسمالها فيما عدا زيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم مقابل 
أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة إحتياطياتها اجلائز إستعمالها 

إلى رأس املال ال يكون نافذا إال إذا صدر به مرسوم.
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))1 حسابات الشركة :
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من احملاسبني القانونيني ، تعينه 
اجلمعية العامة  و تقدر أتعابه و عليه مراقبة حسابات السنة املالية 

التي عني لها.
 31 في  تنتهي  و  يناير  أول  من  للشركة  املالية  السنة  تبدأ 
األولى  املالية  السنة  ذلك  من  يستثنى  و  سنة  كل  من  ديسمبر 
تنتهي و  نهائياً  الشركة  قيام  إعالن  تاريخ  من  فتبدأ  للشركة 

 

في 31 ديسمبر من السنة التالية.

)15 توزيع األرباح :
توزع األرباح الصافية على الوجه التالي :

اإلحتياطي  حلساب  تخصص  باملائة  عشرة   )%  10( تقتطع   : أوالً 
اإلجباري و يجوز للجمعية العامة وقف هذا اإلقتطاع إذا زاد اإلحتياطي 

اإلجباري عن نصف رأس مال الشركة.
ثانياً : تقتطع )1 %( )واحدة باملائة( تخصص حلساب مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي.
اإلختياري  اإلحتياطي  حلساب  تخصص  مئوية  نسبة  تقتطع   : ثالثاً 
يقترحها مجلس اإلدارة  و توافق عليه اجلمعية العامة و يوقف هذا 
إقتراح مجلس  بناء على  العادية  العامة  بقرار من اجلمعية  اإلقتطاع 

اإلدارة.
رابعاً : يقتطع جزء من األرباح بناءأً على إقتراح مجلس اإلدارة وتقرره 
مبوجب  الشركة  على  املترتبة  اإللتزامات  ملواجهة  العامة  اجلمعية 

قوانني العمل و ال يجوز توزيع هذه األموال على املساهمني.
قدرها  األرباح  من  أولى  لتوزيع حصة  الالزم  املبلغ  يقتطع   : خامساً 
تقرها  و  اإلدارة  مجلس  يحددها  للمساهمني  باملائة  خمسة   )%5(

اجلمعية العامة.
سادساً : يقتطع بعد ما تقدم مبلغ تقرره اجلمعية العامة العادية بحيث 
ال يزيد عن )10 %( عشرة باملائة من الباقي يخصص ملكافآت مجلس 

اإلدارة.
كحصة  املساهمني  على  ذلك  بعد  األرباح  من  الباقي  يوزع   : سابعاً 
إلى  اإلدارة  مجلس  إقتراح  على  بناءاً  يرحل  أو  األرباح  في  إضافية 
السنة املقبله أو يخصص إلنشاء مال إحتياطي عام أو مال لإلستهالك 

غير عاديني.
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))1 إنقضاء الشركة أو تصفيتها :
> تنقضي الشركة بأحد األسباب املنصوص عليها في قانون 

الشركات التجارية.
> جتري تصفية أموال الشركة عند إنقضائها وفقاً لألحكام 
الواردة في قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 
و تعديالته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد 

التأسيس أو في هذا النظام.
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رابعًا : البيانات املالية للشركة

معدل ربحية السهم للمدى القصير

معدل ربحية السهمالسنة املالية
2011 / 12 / 3147.98

العائد على رأس املال عند تصفية الشركة

معدل ربحية السهمالسنة املالية
2011 / 12 / 3140.79

مليون سهم مدفوع  البالغ 242،000،000>   و  املال احلالي  رأس  إن 
بالكامل و ال يوجد أسهم غير مكتتب فيها.

عوائد اإلصدار :
ال توجد عالوة إصدار حيث أن أسهم زيادة رأس املال سوف تطرح 
لإلكتتاب بقيمة مائة فلس للسهم الواحد و هي مساوية للقيمة اإلسمية 

للسهم و بدون عالوة إصدار.

القيمة التقديرية ملصروفات الطرح :
كويتي  دينار  ألف  الطرح حوالي 30  التقديرية ملصروفات  القيمة  إن 
)فقط ثالثون ألف  الغير( و أن الشركة هي املسئولة عن السداد و 
املصروفات تشمل إدارة اإلكتتاب  و املطبوعات الالزمة و اإلعالنات 

القانونية.

في  الطرح  تغطية  عن  مسؤولني  أشخاص  أي  أسماء 
حالة وجود أوراق مالية غير مكتتب فيها

جميع  على  فقط  لالكتتاب  تطرح  سوف  املال  رأس  زيادة  اسهم  إن 
املساهمني املقيدين في سجل مساهمي الشركة في اليوم السابق ملوعد 
استدعاء زيادة رأس املال، ويحق لكل مساهم ان ميارس حقه في اولوية 
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ذلك  في  باسمه  املسجلة  االسهم  من   -.735537 نسبته  مبا  االكتتاب 
ايضا  يكتتب  ان  االولوية  الذي استخدم حق  للمساهم  ويجوز  التاريخ، 
خالل مدة االكتتاب في اسهم اضافية من االسهم املتبقية التي لم يتم 
يوجد  ال  فانه  ذكره  سبق  ملا  ووفقا  توفرها(،  حال  )في  بها  االكتتاب 
اشخاص مسؤولني عن تغطية الطرح في حالة وجود اوراق مالية غير 

مكتتب فيهاحيث أنها فقط جلميع املساهمني.

بيان توزيعات األرباح للسنوات السابقة :
مت توزيع أرباح أسهم منحة مجانية بواقع 10 % من رأس املال و ذلك 

للسادة املساهمني عن عام 2008 ، 2011
20112010200920082007السنة

-200،000،000--220،000،000رأس املال )أسهم(
-20،000،000--22،000،000عدد أسهم املنحة 10 %

-2،000،000--2،200،000مبلغ أسهم املنحة )د.ك(

عوامل املخاطر العامة ذات الصلة بقطاع الطيران :
ميكن أن تؤثر العوامل املدرجة أدناه على األداء املستقبلي للشركة:

ظروف  و  العامة  اإلقتصادية  و  السياسية  الظروف  في  > التغيرات 
العمل في البلد )البلدان( أو املنطقة )املناطق( حيث تعمل الشركة.

> التغيرات في القوانني أو السياسات أو األنشطة احلكومية أو شبه 
احلكومية األخرى في البلد )البلدان( حيث تعمل الشركة.

> التوسع في توفير األسعار التنافسية و إدخال خدمات منافسة من 
جانب شركات أخرى.

> التغيرات في الطلب ، و العرض ، و أسعار السوق بالنسبة للنفط 
التغيرات في حصص  البتروكيماوية ، مبا في ذلك  اخلام و املواد 
للنفط  املصدرة  الدول  منظمة  في  األعضاء  الدول  في  اإلنتاج 

“أوبيك”.
ومعدالت  الفائده  وأسعار  العمالت  صرف  أسعار  في  > التغيرات 

التضخم.
> التغيرات في استراتيجية العمل و مختلف العوامل األخرى.
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  اإلفصاح عن العقود التي يكون ألي عضو من أعضاء 
مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها و السارية 

أثناء إصدار نشرة األكتتاب :
ال يوجد

وصفًا موجزًا للعقود احلالية أو املقترحة ألعضاء مجلس 
اإلدارة مع الشركة أو أيًا من الشركات التابعة لها:

ال يوجد

  إجمالي املزايا املالية و العينية املمنوحة إلى أعضاء 
مجلس اإلدارة خالل السنة املالية السابقة عن تاريخ 
إصدار نشرة اإلكتتاب مضافًا إليها القيمة التقديرية 
لهذه املزايا الواجب منحها إلى أعضاء مجلس اإلدارة 

عن السنة املالية لإلكتتاب :
ال يوجد

  املعلومات التي تتعلق باإلستثمارات اجلارية :
ال يوجد

  املعلومات اخلاصة بأي إجراءات قضائية أو إجراءات 
حتكيم سواء كانت سارية أم معلقة أم جاري التحضير 
لها أم يتم إتخاذها من الشركة أو ضدها أو أي عضو 
لها  يكون  رمبا  أو  لها  يكون  التي  الشركة  مبجموعة 

تأثير كبير على الوضع املالي للشركة :
ال يوجد

  البيانات األساسية جلميع العقود الرئيسية و أطرافها 
لها خالل  التابعة  الشركات  أو  بالشركة  اخلاصة  سواء 
سنتني من تاريخ إصدار نشرة اإلكتتاب و ال تدخل ضمن 

هذه العقود العقود اإلعتيادية للممارسة نشاطها :
ال يوجد
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البيانات املالية
2012

  نرفق البيانات املالية املدققة و املعتمدة من اجلمعية 
 -  (1(1  -  (1(( الثالثة  للسنوات  للشركة  العامة 
(11) و كذلك البيانات املالية املرحلية كما في تاريخ 

(1((/(/(1
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تقرير حول البيانات المالية المجمعة

ش.م.ك.  الجزيرة  طيران  لشركة  المرفقة  المجمعة  المالية  البيانات  دققنا  لقد 
(”الشركة ا�م الرئيسية ”) وشركاتها التابعة (يشار إليهما معًا بـ ”المجموعة“) 
والتي تتضمن بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2011 وبيانات 
النقدية  والتدفقات  الملكية  حقوق  في  والتغيرات  الشامل  والدخل  الدخل 
المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وكذلك ملخص السياسات المحاسبية 

الهامة وا�يضاحات التفصيلية ا�خرى. 

مسئولية ا�دارة عن البيانات المالية المجمعة

إن إدارة الشركة ا�م هي المسئولة عن إعداد وعرض البيانات المالية المجمعة 
نظام  وضع  عن  وكذلك  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  طبقًا  عادل  بشكل 
أية  من  خالية  مجمعة  مالية  بيانات  �عداد  ضروريًا  تراه  الذي  الداخلي  الرقابة 

أخطاء مادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

مسئولية مراقبي الحسابات 

اعتماداً  المجمعة  المالية  البيانات  تلك  على  رأي  إبداء  هي  مسئوليتنا  إن 
على أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بالتدقيق وفقًا لمعايير التدقيق 
ا�خالقية  المهنة  بمتطلبات  االلتزام  منا  تتطلب  المعايير  هذه  إن  الدولية. 
وتخطيط وأداء أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية 

ال تحتوي على أخطاء مادية.
إن أعمال التدقيق تتطلب تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيق على المبالغ 
تعتمد  ا�جراءات  تلك  إن  المجمعة.  المالية  البيانات  في  الواردة  وا�يضاحات 
على الحكم المهني لمراقب الحسابات بما في ذلك تقييم خطر وجود أخطاء 
الخطأ.  أو  الغش  عن  ناتجة  كانت  سواء  المجمعة  المالية  البيانات  في  مادية 
االعتبار  عين  في  يأخذ  الحسابات  مراقب  فإن  ا�خطار  تلك  تقييم  سبيل  في 
الرقابة الداخلية المرتبطة بإعداد البيانات المالية المجمعة وعرضها بشكل عادل 
إبداء رأي على  التدقيق المالئمة، وليس بغرض  إجراءات  وذلك بهدف تصميم 
فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة ا�م. إن أعمال التدقيق تتضمن 
معقولية  ومدى  المطبقة  المحاسبية  السياسات  مالئمة  مدى  تقييم  أيضًا 
الشامل  العرض  تقييم  إلى  با�ضافة  ا�دارة  أعدتها  التي  المحاسبية  التقديرات 

للبيانات المالية المجمعة.
أساس  لتوفير  ومناسبة  كافية  عليها  حصلنا  التي  التدقيق  أدلة  أن  باعتقادنا 

معقول يمكننا من إبداء رأينا على البيانات المالية المجمعة.

الرأي

– من جميع  المرفقة تعبر بصورة عادلة  المجمعة  المالية  البيانات  برأينا، فإن 
 2011 31 ديسمبر  – عن المركز المالي للمجموعة كما في  النواحي المادية 
وفقًا  التاريخ  بذلك  المنتهية  للسنة  النقدية  وتدفقاتها  المالي  أدائها  وعن 

للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية ا�خرى

البيانات  وأن  منتظمة  حسابات  تمسك  الرئيسية  ا�م  الشركة  أن  كذلك،  برأينا 
البيانات  المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس ا�دارة حول هذه 
المالية المجمعة متفقة مع ما ورد في دفاتر الشركة ا�م الرئيسية، وأننا قد 
رأيناها ضرورية �داء مهمتنا،  التي  المعلومات وا�يضاحات  حصلنا على كافة 
وأن البيانات المالية المجمعة تتضمن كل ما نص قانون الشركات التجارية لسنة 
على  الرئيسية  ا�م  للشركة  ا�ساسي  والنظام  له  الالحقة  والتعديالت   1960
المرعية، وأنه في حدود  أجري وفقًا ل�صول  الجرد قد  إثباته فيها، وأن  وجوب 
31 ديسمبر  المنتهية في  التي توفرت لدينا لم تقع خالل السنة  المعلومات 
2011 مخالفات �حكام قانون الشركات التجارية لسنة 1960 والتعديالت الالحقة 
له أو للنظام ا�ساسي للشركة ا�م الرئيسية على وجه يؤثر ماديًا في نشاط 

المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.

بدر عبد ا� الوزان
سجل مراقبي الحسابات رقم 62 فئة أ

من الفهد والوزان وشركاهم
ديلويت وتوش

الكويت
في 6 مارس 2012

د. سعود حمد الحميدي
سجل مراقبي الحسابات رقم 51 فئة أ

د. سعود الحميدي وشركاه
عضو في بيكر تلي العالمية

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين

www.deloitte.com

الفهد وشركاه
شارع احمد الجابر، الشرق

مجمع دار العوضي - ا�دوار 7 و 9
ص.ب 20174 الصفاة 13062 أو

ص.ب 23049 الصفاة 13091 الكويت
هاتف:      22438060 ,22408844 965+ 
فاكس:   22452080 ,22408855 965+
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نظام  وضع  عن  وكذلك  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  طبقًا  عادل  بشكل 
أية  من  خالية  مجمعة  مالية  بيانات  �عداد  ضروريًا  تراه  الذي  الداخلي  الرقابة 

أخطاء مادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

مسئولية مراقبي الحسابات 

اعتماداً  المجمعة  المالية  البيانات  تلك  على  رأي  إبداء  هي  مسئوليتنا  إن 
على أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بالتدقيق وفقًا لمعايير التدقيق 
ا�خالقية  المهنة  بمتطلبات  االلتزام  منا  تتطلب  المعايير  هذه  إن  الدولية. 
وتخطيط وأداء أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية 

ال تحتوي على أخطاء مادية.
إن أعمال التدقيق تتطلب تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيق على المبالغ 
تعتمد  ا�جراءات  تلك  إن  المجمعة.  المالية  البيانات  في  الواردة  وا�يضاحات 
على الحكم المهني لمراقب الحسابات بما في ذلك تقييم خطر وجود أخطاء 
الخطأ.  أو  الغش  عن  ناتجة  كانت  سواء  المجمعة  المالية  البيانات  في  مادية 
االعتبار  عين  في  يأخذ  الحسابات  مراقب  فإن  ا�خطار  تلك  تقييم  سبيل  في 
الرقابة الداخلية المرتبطة بإعداد البيانات المالية المجمعة وعرضها بشكل عادل 
إبداء رأي على  التدقيق المالئمة، وليس بغرض  إجراءات  وذلك بهدف تصميم 
فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة ا�م. إن أعمال التدقيق تتضمن 
معقولية  ومدى  المطبقة  المحاسبية  السياسات  مالئمة  مدى  تقييم  أيضًا 
الشامل  العرض  تقييم  إلى  با�ضافة  ا�دارة  أعدتها  التي  المحاسبية  التقديرات 

للبيانات المالية المجمعة.
أساس  لتوفير  ومناسبة  كافية  عليها  حصلنا  التي  التدقيق  أدلة  أن  باعتقادنا 

معقول يمكننا من إبداء رأينا على البيانات المالية المجمعة.

الرأي

– من جميع  المرفقة تعبر بصورة عادلة  المجمعة  المالية  البيانات  برأينا، فإن 
 2011 31 ديسمبر  – عن المركز المالي للمجموعة كما في  النواحي المادية 
وفقًا  التاريخ  بذلك  المنتهية  للسنة  النقدية  وتدفقاتها  المالي  أدائها  وعن 

للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية ا�خرى

البيانات  وأن  منتظمة  حسابات  تمسك  الرئيسية  ا�م  الشركة  أن  كذلك،  برأينا 
البيانات  المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس ا�دارة حول هذه 
المالية المجمعة متفقة مع ما ورد في دفاتر الشركة ا�م الرئيسية، وأننا قد 
رأيناها ضرورية �داء مهمتنا،  التي  المعلومات وا�يضاحات  حصلنا على كافة 
وأن البيانات المالية المجمعة تتضمن كل ما نص قانون الشركات التجارية لسنة 
على  الرئيسية  ا�م  للشركة  ا�ساسي  والنظام  له  الالحقة  والتعديالت   1960
المرعية، وأنه في حدود  أجري وفقًا ل�صول  الجرد قد  إثباته فيها، وأن  وجوب 
31 ديسمبر  المنتهية في  التي توفرت لدينا لم تقع خالل السنة  المعلومات 
2011 مخالفات �حكام قانون الشركات التجارية لسنة 1960 والتعديالت الالحقة 
له أو للنظام ا�ساسي للشركة ا�م الرئيسية على وجه يؤثر ماديًا في نشاط 

المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.

بدر عبد ا� الوزان
سجل مراقبي الحسابات رقم 62 فئة أ

من الفهد والوزان وشركاهم
ديلويت وتوش

الكويت
في 6 مارس 2012

د. سعود حمد الحميدي
سجل مراقبي الحسابات رقم 51 فئة أ

د. سعود الحميدي وشركاه
عضو في بيكر تلي العالمية

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين

www.deloitte.com

الفهد وشركاه
شارع احمد الجابر، الشرق

مجمع دار العوضي - ا�دوار 7 و 9
ص.ب 20174 الصفاة 13062 أو

ص.ب 23049 الصفاة 13091 الكويت
هاتف:      22438060 ,22408844 965+ 
فاكس:   22452080 ,22408855 965+



- 30 -



- 31 -



- 32 -



- 33 -



- 34 -



- 35 -



- 36 -



- 37 -



- 38 -



- 39 -



- 40 -



- 41 -



- 42 -



- 43 -



- 44 -

البيانات املالية
2011



- 45 -

19 18

طيران الجزيرة - التقرير السنوي 2011 طيران الجزيرة - التقرير السنوي 2011

تقرير حول البيانات المالية المجمعة

ش.م.ك.  الجزيرة  طيران  لشركة  المرفقة  المجمعة  المالية  البيانات  دققنا  لقد 
(”الشركة ا�م الرئيسية ”) وشركاتها التابعة (يشار إليهما معًا بـ ”المجموعة“) 
والتي تتضمن بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2011 وبيانات 
النقدية  والتدفقات  الملكية  حقوق  في  والتغيرات  الشامل  والدخل  الدخل 
المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وكذلك ملخص السياسات المحاسبية 

الهامة وا�يضاحات التفصيلية ا�خرى. 

مسئولية ا�دارة عن البيانات المالية المجمعة

إن إدارة الشركة ا�م هي المسئولة عن إعداد وعرض البيانات المالية المجمعة 
نظام  وضع  عن  وكذلك  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  طبقًا  عادل  بشكل 
أية  من  خالية  مجمعة  مالية  بيانات  �عداد  ضروريًا  تراه  الذي  الداخلي  الرقابة 

أخطاء مادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

مسئولية مراقبي الحسابات 

اعتماداً  المجمعة  المالية  البيانات  تلك  على  رأي  إبداء  هي  مسئوليتنا  إن 
على أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بالتدقيق وفقًا لمعايير التدقيق 
ا�خالقية  المهنة  بمتطلبات  االلتزام  منا  تتطلب  المعايير  هذه  إن  الدولية. 
وتخطيط وأداء أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية 

ال تحتوي على أخطاء مادية.
إن أعمال التدقيق تتطلب تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيق على المبالغ 
تعتمد  ا�جراءات  تلك  إن  المجمعة.  المالية  البيانات  في  الواردة  وا�يضاحات 
على الحكم المهني لمراقب الحسابات بما في ذلك تقييم خطر وجود أخطاء 
الخطأ.  أو  الغش  عن  ناتجة  كانت  سواء  المجمعة  المالية  البيانات  في  مادية 
االعتبار  عين  في  يأخذ  الحسابات  مراقب  فإن  ا�خطار  تلك  تقييم  سبيل  في 
الرقابة الداخلية المرتبطة بإعداد البيانات المالية المجمعة وعرضها بشكل عادل 
إبداء رأي على  التدقيق المالئمة، وليس بغرض  إجراءات  وذلك بهدف تصميم 
فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة ا�م. إن أعمال التدقيق تتضمن 
معقولية  ومدى  المطبقة  المحاسبية  السياسات  مالئمة  مدى  تقييم  أيضًا 
الشامل  العرض  تقييم  إلى  با�ضافة  ا�دارة  أعدتها  التي  المحاسبية  التقديرات 

للبيانات المالية المجمعة.
أساس  لتوفير  ومناسبة  كافية  عليها  حصلنا  التي  التدقيق  أدلة  أن  باعتقادنا 

معقول يمكننا من إبداء رأينا على البيانات المالية المجمعة.

الرأي

– من جميع  المرفقة تعبر بصورة عادلة  المجمعة  المالية  البيانات  برأينا، فإن 
 2011 31 ديسمبر  – عن المركز المالي للمجموعة كما في  النواحي المادية 
وفقًا  التاريخ  بذلك  المنتهية  للسنة  النقدية  وتدفقاتها  المالي  أدائها  وعن 

للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية ا�خرى

البيانات  وأن  منتظمة  حسابات  تمسك  الرئيسية  ا�م  الشركة  أن  كذلك،  برأينا 
البيانات  المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس ا�دارة حول هذه 
المالية المجمعة متفقة مع ما ورد في دفاتر الشركة ا�م الرئيسية، وأننا قد 
رأيناها ضرورية �داء مهمتنا،  التي  المعلومات وا�يضاحات  حصلنا على كافة 
وأن البيانات المالية المجمعة تتضمن كل ما نص قانون الشركات التجارية لسنة 
على  الرئيسية  ا�م  للشركة  ا�ساسي  والنظام  له  الالحقة  والتعديالت   1960
المرعية، وأنه في حدود  أجري وفقًا ل�صول  الجرد قد  إثباته فيها، وأن  وجوب 
31 ديسمبر  المنتهية في  التي توفرت لدينا لم تقع خالل السنة  المعلومات 
2011 مخالفات �حكام قانون الشركات التجارية لسنة 1960 والتعديالت الالحقة 
له أو للنظام ا�ساسي للشركة ا�م الرئيسية على وجه يؤثر ماديًا في نشاط 

المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.

بدر عبد ا� الوزان
سجل مراقبي الحسابات رقم 62 فئة أ

من الفهد والوزان وشركاهم
ديلويت وتوش

الكويت
في 6 مارس 2012

د. سعود حمد الحميدي
سجل مراقبي الحسابات رقم 51 فئة أ

د. سعود الحميدي وشركاه
عضو في بيكر تلي العالمية

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين

www.deloitte.com

الفهد وشركاه
شارع احمد الجابر، الشرق

مجمع دار العوضي - ا�دوار 7 و 9
ص.ب 20174 الصفاة 13062 أو

ص.ب 23049 الصفاة 13091 الكويت
هاتف:      22438060 ,22408844 965+ 
فاكس:   22452080 ,22408855 965+
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تقرير حول البيانات المالية المجمعة

ش.م.ك.  الجزيرة  طيران  لشركة  المرفقة  المجمعة  المالية  البيانات  دققنا  لقد 
(”الشركة ا�م الرئيسية ”) وشركاتها التابعة (يشار إليهما معًا بـ ”المجموعة“) 
والتي تتضمن بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2011 وبيانات 
النقدية  والتدفقات  الملكية  حقوق  في  والتغيرات  الشامل  والدخل  الدخل 
المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وكذلك ملخص السياسات المحاسبية 

الهامة وا�يضاحات التفصيلية ا�خرى. 

مسئولية ا�دارة عن البيانات المالية المجمعة

إن إدارة الشركة ا�م هي المسئولة عن إعداد وعرض البيانات المالية المجمعة 
نظام  وضع  عن  وكذلك  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  طبقًا  عادل  بشكل 
أية  من  خالية  مجمعة  مالية  بيانات  �عداد  ضروريًا  تراه  الذي  الداخلي  الرقابة 

أخطاء مادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

مسئولية مراقبي الحسابات 

اعتماداً  المجمعة  المالية  البيانات  تلك  على  رأي  إبداء  هي  مسئوليتنا  إن 
على أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بالتدقيق وفقًا لمعايير التدقيق 
ا�خالقية  المهنة  بمتطلبات  االلتزام  منا  تتطلب  المعايير  هذه  إن  الدولية. 
وتخطيط وأداء أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية 

ال تحتوي على أخطاء مادية.
إن أعمال التدقيق تتطلب تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيق على المبالغ 
تعتمد  ا�جراءات  تلك  إن  المجمعة.  المالية  البيانات  في  الواردة  وا�يضاحات 
على الحكم المهني لمراقب الحسابات بما في ذلك تقييم خطر وجود أخطاء 
الخطأ.  أو  الغش  عن  ناتجة  كانت  سواء  المجمعة  المالية  البيانات  في  مادية 
االعتبار  عين  في  يأخذ  الحسابات  مراقب  فإن  ا�خطار  تلك  تقييم  سبيل  في 
الرقابة الداخلية المرتبطة بإعداد البيانات المالية المجمعة وعرضها بشكل عادل 
إبداء رأي على  التدقيق المالئمة، وليس بغرض  إجراءات  وذلك بهدف تصميم 
فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة ا�م. إن أعمال التدقيق تتضمن 
معقولية  ومدى  المطبقة  المحاسبية  السياسات  مالئمة  مدى  تقييم  أيضًا 
الشامل  العرض  تقييم  إلى  با�ضافة  ا�دارة  أعدتها  التي  المحاسبية  التقديرات 

للبيانات المالية المجمعة.
أساس  لتوفير  ومناسبة  كافية  عليها  حصلنا  التي  التدقيق  أدلة  أن  باعتقادنا 

معقول يمكننا من إبداء رأينا على البيانات المالية المجمعة.

الرأي

– من جميع  المرفقة تعبر بصورة عادلة  المجمعة  المالية  البيانات  برأينا، فإن 
 2011 31 ديسمبر  – عن المركز المالي للمجموعة كما في  النواحي المادية 
وفقًا  التاريخ  بذلك  المنتهية  للسنة  النقدية  وتدفقاتها  المالي  أدائها  وعن 

للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية ا�خرى

البيانات  وأن  منتظمة  حسابات  تمسك  الرئيسية  ا�م  الشركة  أن  كذلك،  برأينا 
البيانات  المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس ا�دارة حول هذه 
المالية المجمعة متفقة مع ما ورد في دفاتر الشركة ا�م الرئيسية، وأننا قد 
رأيناها ضرورية �داء مهمتنا،  التي  المعلومات وا�يضاحات  حصلنا على كافة 
وأن البيانات المالية المجمعة تتضمن كل ما نص قانون الشركات التجارية لسنة 
على  الرئيسية  ا�م  للشركة  ا�ساسي  والنظام  له  الالحقة  والتعديالت   1960
المرعية، وأنه في حدود  أجري وفقًا ل�صول  الجرد قد  إثباته فيها، وأن  وجوب 
31 ديسمبر  المنتهية في  التي توفرت لدينا لم تقع خالل السنة  المعلومات 
2011 مخالفات �حكام قانون الشركات التجارية لسنة 1960 والتعديالت الالحقة 
له أو للنظام ا�ساسي للشركة ا�م الرئيسية على وجه يؤثر ماديًا في نشاط 

المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.

بدر عبد ا� الوزان
سجل مراقبي الحسابات رقم 62 فئة أ

من الفهد والوزان وشركاهم
ديلويت وتوش

الكويت
في 6 مارس 2012

د. سعود حمد الحميدي
سجل مراقبي الحسابات رقم 51 فئة أ

د. سعود الحميدي وشركاه
عضو في بيكر تلي العالمية

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين

www.deloitte.com

الفهد وشركاه
شارع احمد الجابر، الشرق

مجمع دار العوضي - ا�دوار 7 و 9
ص.ب 20174 الصفاة 13062 أو

ص.ب 23049 الصفاة 13091 الكويت
هاتف:      22438060 ,22408844 965+ 
فاكس:   22452080 ,22408855 965+
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تقرير حول البيانات المالية المجمعة

ش.م.ك.  الجزيرة  طيران  لشركة  المرفقة  المجمعة  المالية  البيانات  دققنا  لقد 
(”الشركة ا�م الرئيسية ”) وشركاتها التابعة (يشار إليهما معًا بـ ”المجموعة“) 
والتي تتضمن بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2011 وبيانات 
النقدية  والتدفقات  الملكية  حقوق  في  والتغيرات  الشامل  والدخل  الدخل 
المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وكذلك ملخص السياسات المحاسبية 

الهامة وا�يضاحات التفصيلية ا�خرى. 

مسئولية ا�دارة عن البيانات المالية المجمعة

إن إدارة الشركة ا�م هي المسئولة عن إعداد وعرض البيانات المالية المجمعة 
نظام  وضع  عن  وكذلك  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  طبقًا  عادل  بشكل 
أية  من  خالية  مجمعة  مالية  بيانات  �عداد  ضروريًا  تراه  الذي  الداخلي  الرقابة 

أخطاء مادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

مسئولية مراقبي الحسابات 

اعتماداً  المجمعة  المالية  البيانات  تلك  على  رأي  إبداء  هي  مسئوليتنا  إن 
على أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بالتدقيق وفقًا لمعايير التدقيق 
ا�خالقية  المهنة  بمتطلبات  االلتزام  منا  تتطلب  المعايير  هذه  إن  الدولية. 
وتخطيط وأداء أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية 

ال تحتوي على أخطاء مادية.
إن أعمال التدقيق تتطلب تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيق على المبالغ 
تعتمد  ا�جراءات  تلك  إن  المجمعة.  المالية  البيانات  في  الواردة  وا�يضاحات 
على الحكم المهني لمراقب الحسابات بما في ذلك تقييم خطر وجود أخطاء 
الخطأ.  أو  الغش  عن  ناتجة  كانت  سواء  المجمعة  المالية  البيانات  في  مادية 
االعتبار  عين  في  يأخذ  الحسابات  مراقب  فإن  ا�خطار  تلك  تقييم  سبيل  في 
الرقابة الداخلية المرتبطة بإعداد البيانات المالية المجمعة وعرضها بشكل عادل 
إبداء رأي على  التدقيق المالئمة، وليس بغرض  إجراءات  وذلك بهدف تصميم 
فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة ا�م. إن أعمال التدقيق تتضمن 
معقولية  ومدى  المطبقة  المحاسبية  السياسات  مالئمة  مدى  تقييم  أيضًا 
الشامل  العرض  تقييم  إلى  با�ضافة  ا�دارة  أعدتها  التي  المحاسبية  التقديرات 

للبيانات المالية المجمعة.
أساس  لتوفير  ومناسبة  كافية  عليها  حصلنا  التي  التدقيق  أدلة  أن  باعتقادنا 

معقول يمكننا من إبداء رأينا على البيانات المالية المجمعة.

الرأي

– من جميع  المرفقة تعبر بصورة عادلة  المجمعة  المالية  البيانات  برأينا، فإن 
 2011 31 ديسمبر  – عن المركز المالي للمجموعة كما في  النواحي المادية 
وفقًا  التاريخ  بذلك  المنتهية  للسنة  النقدية  وتدفقاتها  المالي  أدائها  وعن 

للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية ا�خرى

البيانات  وأن  منتظمة  حسابات  تمسك  الرئيسية  ا�م  الشركة  أن  كذلك،  برأينا 
البيانات  المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس ا�دارة حول هذه 
المالية المجمعة متفقة مع ما ورد في دفاتر الشركة ا�م الرئيسية، وأننا قد 
رأيناها ضرورية �داء مهمتنا،  التي  المعلومات وا�يضاحات  حصلنا على كافة 
وأن البيانات المالية المجمعة تتضمن كل ما نص قانون الشركات التجارية لسنة 
على  الرئيسية  ا�م  للشركة  ا�ساسي  والنظام  له  الالحقة  والتعديالت   1960
المرعية، وأنه في حدود  أجري وفقًا ل�صول  الجرد قد  إثباته فيها، وأن  وجوب 
31 ديسمبر  المنتهية في  التي توفرت لدينا لم تقع خالل السنة  المعلومات 
2011 مخالفات �حكام قانون الشركات التجارية لسنة 1960 والتعديالت الالحقة 
له أو للنظام ا�ساسي للشركة ا�م الرئيسية على وجه يؤثر ماديًا في نشاط 

المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.

بدر عبد ا� الوزان
سجل مراقبي الحسابات رقم 62 فئة أ

من الفهد والوزان وشركاهم
ديلويت وتوش
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في 6 مارس 2012

د. سعود حمد الحميدي
سجل مراقبي الحسابات رقم 51 فئة أ

د. سعود الحميدي وشركاه
عضو في بيكر تلي العالمية
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تقرير حول البيانات المالية المجمعة
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