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بنسبة 50% .. وتعتمد امليزانية »الصفرية« ألول مرة

»الكويتية«:  تخفيض اخلسائر إلى 33 مليون دينار في  2014  

اجلدي����دة ال����ى اخلدم����ة على 
مرحلتني كالتالي:

املرحلة االول����ى - مرحلة 
اإلحالل والتوسع اجلزئي

7طائرات A320 مت دخولها 
خالل النصف االول من 2015.

5 طائرات A330 سوف يكتمل 
دخولها مع نهاية عام 2015.

  300ER-B777 10 طائ����رات
سيبدأ دخولها في الربع االخير 
م����ن 2016 ويحتم����ل في الربع 

الثالث من 2017.
17 طائ����رة قدمية س����يتم 
إخراجها من اخلدمة مع منتصف 

عام 2017.
املرحل����ة الثاني����ة � مرحلة 

التوسع الشامل
15 طائرة NEO A320 تبدأ من 

2019 وتكتمل في 2022
10 طائ����رات A350 تبدأ من 

2020 وتكتمل في 2022
وس����يتم اخ����راج طائرات 
االسطول احلالي للشركة تباعا 
مع دخول طائرات االس����طول 

اجلديد للخدمة.

6- اتمام عملية تحويل الكويتية الى 
شركة

وذل����ك باش����هار وثائقه����ا 
التأسيس����ية »عقد التأسيس 
والنظام األساس����ي« برأسمال 
ق����دره 1.2 مليار دينار ليواكب 
مشاريع حتديث االسطول واجناز 
املش����اريع احليوية للخطوط 
اجلوية الكويتية وهي كاآلتي:

أ- مركز لصيانة الطائرات 
على أعلى املستويات.

اخلدم����ات  تطوي����ر  ب- 
األرضية.

ت - مركز شحن متكامل 

اخلدمات.
ث- مركز تدريب متطور.

7- توسيع شبكة الخطوط

لتشمل التشغيل الى محطات 
جديدة وزي����ادة عدد الرحالت 
لبعض احملطات احلالية حسب 

اجلدول املرفق.

8- تطبيق فلسفة جديدة بهيكلة 
الشركة بما يتواكب مع تحولها لشركة 

بدال من مؤسسة:

أ- طبقت الش����ركة مفهوما 
جدي����دا ف����ي االدارة والتنظيم 
لهياكل الشركة من خالل دمج 
واستحداث قطاعات بصورة غير 
مسبوقة واس����ناد مسؤوليتها 

لكوادر مؤهلة ومبدعة.
ب- االستعانة باملؤهلني من 
ذوي اخلبرات واالختصاص حيث 
تعتبر هذه املرحلة هي مرحلة 
اعادة تأسيس جديدة تستلزم 
االستعانة باخلبرات القديرة في 
مجال الطيران لتأهيل الكوادر 
الوطنية لتس����لم دفة القيادة 
مستقبال، وبعدها وفي املرحلة 
الثانية فتح املجال الستقطاب 
حديثي التخرج املتميزين والتي 
ستكون وفقا ألسس مهنية في 
التعي����ني من حيث الش����فافية 
واحليادية في االختيار وسيتم 

االعالن عنها في حينه.
ت - جناح الهيكلة اجلديدة 
في تفعيل كل مراكز العمل في 
الكويتية واحداث حركة دؤوبة 
لدى العاملني بتميز من خالل 
العنص����ر الفعال مب����ا مينحه 

فرص االب����داع والتطلع لتولي 
مسؤوليات بصورة عادلة.

اصبح����ت االن االدارة ف����ي 
الشركة تكاملية وانسيابية فال 
توجد حواجز حتول دون متكن 
قطاعات اخرى من املساهمة في 
اعمال قطاعات نظيرة مع وجود 
سالسة في تكامل الدوائر فيما 
بينها وانسيابية في املعلومات 
الالزمة لنج����اح العمل دون ان 
يقلل ذلك من دور اي قطاع من 
القطاع����ات املختلفة في القيام 

مبهامه املطلوبة.

Seat Factor 9- نسبة االشغال

خطة لزيادة ش����غل املقاعد 
وصوال الى النسبة املستهدفة 
80%وقد بدأت مؤش����راتها منذ 
بداية الربع االول لهذه السنة، 
ما س����يؤدي الى زيادة احلصة 
السوقية في الكويت، وصوال 

الى مستويات عالية.
ان ه���ذا النجاح هو ثمرة 
لتضافر جه���ود العاملني في 
اخلطوط اجلوي���ة الكويتية 
لتحقيق االجنازات املذكورة 
املناس���بة  اع���اله، وبه���ذه 
وبالنياب���ة عن مجلس ادارة 
الشركة نشكر االدارة التنفيذية 
وكل العامل���ني في اخلطوط 
اجلوية الكويتية متمنني لهم 
االس���تمرار في ه���ذا العطاء 
وص���وال ألعلى املس���تويات 
بهذه الش���ركة الوطنية التي 
هي جزء م���ن تاريخ دولتنا 
احلبيبة الكويت لتحقيق ما 
نصبو اليه من رفعة لوطننا 
الغالي حت���ت قيادة صاحب 

كاهل الشركة بها.

4 - التحول من رحلة الخسائر المتراكمة 
وصوال الى الربحية

حيث عكفنا على إعداد خطة 
مالية محكم����ة من خالل البدء 
في تنفيذ ميزانية صفرية وهو 
ما لم يتم في تاريخ الش����ركة 
ليتماش����ى مع ما هو متعارف 
عليه في الشركات العاملية لتنقل 
الشركة من مرحلة املعاناة من 
اخلسائر املتراكمة الى مرحلة 

الربحية.

5 - مضاعفة حجم أسطول الشركة

من 17 طائرة قدمية الى 35 
طائرة جدي����دة مزودة بأحدث 
تكنولوجيا عالم الطيران يكتمل 
وصولها في ع����ام 2022، وقد 
مت الترتي����ب لدخول الطائرات 

الصفرية من األساليب احلديثة 
التي تتبعها كبرى الشركات ملا 
حتققه هذه السياس����ة من دقة 
في تقدير املصروفات وااليرادات 
مبنية على بيانات ذات مصادر 
واقعية ونتج عن تطبيق هذه 
السياس����ة في الشركة حتقيق 
وفورات في امليزانية التقديرية 
لعام 2015 بلغ����ت أكثر من 30 
مليون دينار مقارنة مع امليزانية 

التقديرية للسنة املالية 2014.

3 - تثبيت سعر الوقود

نظ���را الى انخفاض أس���عار 
النفط الى أرقام غير مسبوقة 
توجهت الشركة القتناص هذه 
الفرصة واالستفادة منها ماديا 
للبدء في عملية تثبيت سعر 
الوقود وخللق عامل استقرار 
في مصروفات الشركة. يشكل 
الوقود هاجس���ا ماليا لكبرى 
شركات الطيران بسبب ارتفاع 
قيمته وتقلب أسعاره املرهقة 
للميزاني���ات، وق���د اتبع���ت 
الكويتية منوذجا ماليا رياديا 
مس���تفيدة من خبراتها ومن 
جتارب شركات الطيران االخرى 
متثل ذلك ف���ي تثبيت معظم 
تكلفة س���عر الوق���ود خارج 
الكويت من خالل اس���تحداث 
أس���لوب ايجاد غطاء تأميني 
يؤدي الى تعويض الشركة عن 
أي تقلبات في أسعار الوقود 
تنعكس سلبا على مصروفاتها 
وزيادة إنفاقها، فتقوم اجلهات 
املمولة للفكرة بتحمل تبعات 
تقلبات االسعار بدال من إثقال 

صرحت رش����ا عبدالعزيز 
الرومي رئيس مجلس االدارة 
العضو املنتدب للخطوط اجلوية 
الكويتية مبناسبة اعتماد املجلس 
األعلى للطيران املدني بصفته 
اجلمعي����ة العمومية للخطوط 
اجلوية الكويتية احلس����ابات 
اخلتامية للس����نة املالية 2014 
واعتم����اد امليزاني����ة الصفرية 
للس����نة املالي����ة 2015، حيث 
أوضحت الرومي أنه ألول مرة 
تقوم اخلطوط اجلوية الكويتية 
باعتماد امليزانية الصفرية في 
نظام حساباتها املالية، وأوردت 
الرومي تفصيال ألهم االجنازات 
واالعمال التي حتققت في عام 
2014 وحتى النصف االول من 

عام 2015 وبيانها كالتالي:

1 - الحسابات الختامية لسنة 2014

مت تخفيض اخلسائر السنوية 
بنس����بة 50%، حيث اجتهدت 
الشركة في السنة املالية 2014 
في اتب����اع نهج جديد لتحقيق 
برنامج عملي يهدف الى تخفيض 
خسائرها السنوية ومتكنت من 
تخفيض اخلسائر من 67 مليون 
دينار في السنة املالية 2013 الى 
33 مليون دينار، في السنة املالية 
2014 وهو ما مت اعتماده من قبل 
املجلس االعلى للطيران املدني 
في إقراره للحس����اب اخلتامي 

للشركة.

2 - اعتماد الميزانية الصفرية للسنة 
المالية 2015

تعتب����ر سياس����ة امليزانية 

رشا الرومي

30 مليون دينار 
وفورات في 

امليزانية التقديرية 
لـ 2015

تثبيت سعر الوقود 
خارج الكويت من 
خالل غطاء تأميني

»بيان«: أرباح الشركات املدرجة 490  مليون دينار
قال تقرير اقتصادي صادر عن 
شركة بيان لالستثمار ان سوق 
الكويت لألوراق املالية واصل 
تراجعه لألسبوع الثاني على 
التوالي، حيث أنهت مؤشراته 
الثالثة تداوالت األسبوع املاضي 
مسجلة خسائر متباينة على 
إثر استمرار الضغوط البيعية 
التي شملت العديد من األسهم 
الصغيرة والقيادية، كما تأثر 
السوق أيضا بقرار إيقاف التداول 
عن أسهم بعض الشركات التي لم 
توفق في اإلفصاح عن نتائجها 
املالية لفت����رة الربع األول قبل 
انتهاء املهلة القانونية احملددة 
لإلفصاح. وقد شهد السوق هذا 
األداء في ظل اس����تمرار ضعف 
معدالت السيولة بشكل مبالغ 
فيه، إذ س����جلت قيمة التداول 
في إحدى اجللس����ات اليومية 
م����ن األس����بوع املنقضي ثالث 
أدنى مس����توى لها خالل العام 
احلالي، حيث بلغت 10 ماليني 
دين����ار تقريبا.وذك����ر التقرير 
ان استمرار ضعف مستويات 

الس����يولة في س����وق الكويت 
لألوراق املالية يؤكد ما تناولته 
سابقا تقارير الشركة بأن السوق 
الكويتي قد أصبح سوقا طاردا 
لالستثمار بشكل ال تخطئه العني، 
فباإلضافة إلى التأثير السلبي 
الذي تس����ببت فيه التطورات 
السياسية التي تشهدها املنطقة 
منذ عدة س����نوات، يأتي أيضا 
تراج����ع ثقة املس����تثمرين في 
السوق الكويتي وفي االقتصاد 
احمللي بش����كل عام ليضاعف 
من حجم املشكلة، الفتا الى ان 
البيئة االقتصادي����ة الكويتية 
أصبحت غير جاذبة لالستثمارات 
بامتي����از، وذلك نتيجة ضعف 
مس����اعي احلكومة في معاجلة 
االختالالت الهيكلية التي يعاني 
منها االقتص����اد منذ فترة، هذا 
باإلضافة إلى عدم وجود محفزات 
حقيقية تشجع على االستثمار 
وجذب االستثمارات، حيث إن 
الكثير من رؤوس األموال احمللية 
قد هربت إلى اخلارج بحثا عن 
فرص مجدية في بيئة استثمارية 

مشجعة وآمنة.
وأضاف التقري����ر ان األداء 
الضعيف الذي يش����هده سوق 
الكوي����ت ل����ألوراق املالية منذ 
عدة سنوات، سواء على صعيد 
مؤشراته الثالثة، أو على صعيد 
مستويات السيولة التي تشهد 
تراجعا واضحا ومستمرا منذ 
فترة طويلة، خير دليل على عدم 
رضا الكثير من املستثمرين عن 
احلالة التي آلت إليها األوضاع 
االقتصادية.عل����ى صعيد أداء 
س����وق الكويت لألوراق املالية 
خالل األس����بوع املاضي، أشار 
التقري����ر ال����ى ان التباين كان 
الس����مة البارزة الت����ي ميزت 
تداوالت األسبوع، وعلى الرغم 
من ذلك فإن مؤش����راته الثالثة 
أغلقت في املنطقة احلمراء في ظل 
استمرار التداوالت املضاربية في 
السيطرة على مجريات التداول 
في الس����وق، وس����ط تركيزها 
على األس����هم الصغيرة بشكل 
خاص، كما شهد السوق نشاطا 
ملحوظا لعمليات جني األرباح، 

والتي شملت العديد من األسهم 
التي مت الت����داول عليها خالل 
األسبوع، السيما األسهم القيادية 
والتشغيلية، األمر الذي انعكس 
سلبا على أداء املؤشرين الوزني 

وكويت 15 بشكل خاص.
اجلدي����ر بالذكر أن تداوالت 
الس����وق خالل أغلب اجللسات 
اليومية من األس����بوع املاضي 
قد اتسمت بالتباين والضعف 
نتيجة تأث����ر املتداولني بقرار 
إيق����اف التداول عل����ى بعض 
أسهم الشركات التي لم تتمكن 
من اإلفصاح عن بياناتها املالية 
لفترة الرب����ع األول قبل انتهاء 
املهلة القانونية احملددة لإلفصاح 
يوم األح����د املاضي، فضال عن 
استمرار عزوف بعض املتداولني 
عن التعامل انتظارا لظهور بعض 
احملفزات اإليجابية التي تدعم 
االجتاه الشرائي، األمر الذي يبرر 
تذبذب معدالت السيولة اليومية 

في السوق هذه الفترة.
ومع نهاية األسبوع املاضي 
وصل عدد الشركات التي أعلنت 

عن بياناتها املالية لفترة الربع 
األول إل����ى 178 ش����ركة، وذلك 
من أصل 191 شركة مدرجة في 
السوق الرسمي، أي بنسبة بلغت 
93.20% تقريبا من إجمالي عدد 
الشركات، وقد حققت الشركات 
املعلنة أرباح����ا صافية بلغت 
490.63 مليون دينار، مقارنة مع 
491.62 مليون دينار في الفترة 
املماثلة م����ن العام املاضي، أي 

بتراجع نسبته %0.20.
ه����ذا، ووصل����ت القيم����ة 
الرأس����مالية لس����وق الكويت 
لألوراق املالية في نهاية األسبوع 
املاضي إلى 27.87 مليار دينار 
بانخفاض نسبته 1.39% مقارنة 
مع مستواها في األسبوع قبل 
السابق، حيث بلغت آنذاك 28.27 
مليار دينار، أما على الصعيد 
الس����نوي، فقد سجلت القيمة 
الرأسمالية للشركات املدرجة 
في السوق تراجعا بنسبة بلغت 
0.38% عن قيمتها في نهاية عام 
2014، حيث بلغت وقتها 27.98 

مليار دينار.

إيقاف 24 شركة وراء تراجع البورصة
قالت الشركة األولى للوساطة 
إن أداء مؤشرات سوق الكويت 
ل����ألرواق املالي����ة متيز خالل 
تعام����الت األس����بوع املاضي 
بالضعف الشديد، مدفوعا بحالة 
العزوف الواس����عة عن الشراء 
سواء من قبل صناع السوق أو 
من غالبية املستثمرين األفراد.

وأغلق سوق الكويت لألوراق 
املالية تداوالت اخلميس املاضي 
على انخفاض مؤشراته الثالثة 
حيث تراجع مؤشره السعري 
بواقع 46.8 نقطة ليبلغ مستوى 
6332 نقطة والوزني 1.6 و)كويت 

15( 4.07 نقاط.
وأسهم غياب احملفزات الفنية 
اإليجابي����ة عن مجريات حركة 
التداول في عزوف املستثمرين 
الرئيسيني، وفي املقابل تنامي 
النش����اط املضاربي وعمليات 
جني األرباح. وميكن القول ان 
هذه االعتبارات اسهمت مجتمعة 
إلى جان����ب ضبابية املش����هد 
السياسي في املنطقة وايقاف 
حوالي 24 شركة عن التداول لم 
تقدم بياناتها املالية ولم تعقد 
جمعياتها العمومية في املواعيد 
احملددة في زيادة الضغوضات 
البيعية خصوصا على األسهم 
القيادية وفي مقدمتها املصرفية 
والتي زادت في اخر جلس����تني 

بدفع من بعض احملافظ.
وكان إليقاف حوالي 24 شركة 
عن التداول اعتبار مهم في تراجع 
النشاط الش����رائي، سواء من 
احملافظ او األفراد، مع األخذ في 
االعتبار ان األسهم املوقوفة تشكل 
اكثر من 10% من إجمالي الشركات 
املدرجة، وتتضمن اسهما معروف 
عنها انها تلعب دورا ملحوظا 
في حركة الت����داول. وأضافت 
»األولى للوساطة« في تقريرها 
االسبوعي ان ضعف مشاركة 
صناع الس����وق ف����ي تعامالت 
االسبوع املاضي اسهم في تدني 
السيولة املتداولة وعودتها إلى 

مستوياتها السابقة، فيما شهدت 
تعامالت االسبوع املاضي بعض 
التح����ركات العش����وائية، غير 
املبنية على قرارات استثمارية 
مدروسة، ما اوقع بعض األسهم 
حتت الضغوط البيعية وجني 
األرباح مبا في ذلك اسهم قيادية 

وصغيرة.


