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15% توزيعات نقدية بقيمة 3 ماليني دينار

»اجلزيرة«: 15.4 مليون دينار أرباح 2015

دفعات نقدية قياس����ية بعد 
أن س����ددت جميع االلتزامات 
البنكي����ة، وحققت املزيد من 
النمو في األرباح التشغيلية 
وصافي األرباح وجذبت املزيد 
من املسافرين على الرغم من 
كل التحدي����ات االقتصادية 
التي تشهدها  والسياس����ية 

املنطقة.
فكما حققت الشركة هذه 
النقل����ة الكبيرة في امليزانية 
العمومية في 2015، ستعمل 
على إدخال حملة التطوير هذه 
إلى اخلدمات التي تقدمها في 

.2016

النقلة القادمة 

هي عبارة عن سلسلة من 
املشاريع الطموحة والهادفة 
للتغيير واملدرة للدخل سوف 
تعمل على تعزيز وحتديث 
خدمات شركة طيران اجلزيرة 
الستقطاب شريحة أكبر من 
املسافرين وإحداث نقلة فارقة 
تضمن ارتق����اء وتطورا غير 
مس����بقني في خدمات السفر 
الكويت، حيث س����تقدم  في 
»اجلزي����رة« ابتداء من الربع 
الثالث 2016 خدمة حصرية 
تتمثل في إمكانية إنهاء جميع 
الس����فر في محطة  إجراءات 
واح����دة تبع����د دقيقتني عن 
مبنى الركاب احلالي لتخلص 
املسافرين من عناء االنتظار 
الكويت  واالزدحام في مطار 

الدولي.
وس����توفر خدم����ة صف 
للمس����افرين،  الس����يارات 
باإلضاف����ة إلى خدمة حتميل 
األمتع����ة وإنهاء كل إجراءات 
التسجيل واس����تالم بطاقة 
الطائرة، ث����م نقل  صع����ود 
املسافرين إلى محطة الركاب، 
حيث يتم التوجه مباشرة إلى 

وجهة املغادرين دون املرور 
بزحمة املواقف والتس����جيل 

وعناء االنتظار.
كما ستوفر الشركة صالة 
مخصصة ملس����افري درجة 
األعمال على طيران اجلزيرة 

في مطار الكويت الدولي.
كما سوف يتميز مسافرو 
درجة األعمال بخدمات حصرية 
تشمل خدمة اإلنترنت عالي 
الس����رعة، مقاع����د ومرافق 
حديثة ومتط����ورة مصممة 
بأعلى معايير الراحة، وقائمة 
متنوعة من الوجبات اخلفيفة 
واملشروبات للمسافرين من 

رجال األعمال.

إنترنت على متن الطائرة

وابتداء من الربع األول من 
2017، ستزود شركة طيران 
اجلزيرة أس����طولها بخدمة 
اإلنترن����ت فائ����ق الس����رعة 
والذي تزوده شركة »روكويل 
كولينز« لتكون شركة طيران 
اجلزيرة أول ش����ركة طيران 
في العالم يتم تزويدها بهذه 
اخلدم����ة املتط����ورة من هذه 

الشركة.
وبذلك سيتمكن مسافرو 
طيران اجلزيرة حصريا في 
عام 2017 من التمتع بفرصة 
حتميل ومش����اهدة برامجهم 
ومسلسالتهم املفضلة والبث 
املباش����ر من خالل أي جهاز 
محمول وبسرعة فائقة وبسعر 

غير مكلف.
كما تتطل����ع »اجلزيرة« 
نحو توسيع شبكة رحالتها 
لتشمل عواصم أوروبية يتم 
الس����فر إليها من دون توقف 
وذلك من خالل عقد ش����راكة 

مع مشغل دولي.
أنها  الرغم م����ن  وعل����ى 
مازالت ف����ي املراحل األولية، 
إال أن الشركة تؤكد على أنه 
سيتم تشغيل الرحالت طويلة 
املدى من دون توقف، وذلك من 
خالل شراكة فعلية مع شركة 

طيران عاملية.

مبنى ركاب »طيران الجزيرة« 

تعمل الشركة في مرحلة 
متقدمة من التخطيط إلنشاء 
مبنى ركاب مخصص للركاب 
الش����ركة في مط����ار الكويت 
الدولي، والتي سوف تساعد في 
تقدمي خدمات أفضل ملسافري 
طي����ران اجلزيرة، كما أن من 
شأنها املساعدة في تخفيف 
االزدحام في احملطة الوحيدة 

للمطار الدولي.

للس����هم الواحد والبالغ 100 
فلس.

وبن����اء على ذل����ك، قامت 
الشركة بدفع 22 مليون دينار 
توزيعات نقدية للمساهمني، 
وعن����د إضاف����ة توزيع����ات 
التوزيع����ات  إل����ى  األس����هم 
البالغ����ة 10.7 مالي����ني دينار 
ع����ن األرب����اح املتراكمة في 
2015 واالحتياطيات األخرى 
التي ينبغي توزيعها مبوجب 
القان����ون كجزء م����ن عملية 
تخفيض رأس املال، فضال عن 
التوزيعات النقدية االستثنائية 
التي بلغت 20 مليون دينار، 
التوزيعات  بهذا يبلغ مجمل 
النقدي����ة للمس����اهمني 52.7 

مليون دينار في 2015.
كم����ا إن برنام����ج إعادة 
ش����راء األس����هم الذي نفذته 
الش����ركة هو أول عملية يتم 
تنفيذها تبعا لإلجراءات التي 
ينص عليها قانون الشركات 
التجارية اجلديد )2013/97( 

في الكويت.

2016 وما بعد

العام 2015 تخارجت  في 
شركة طيران اجلزيرة بنجاح 
من قطاع تأجير الطائرات حتى 
تركز عملياتها في خدمات نقل 
الركاب، ووزعت للمساهمني 

أعلن����ت ش����ركة طيران 
املالية  اجلزيرة عن نتائجها 
لعام 2015، حيث حققت أرباحا 
صافية بلغ����ت 15.4 مليون 
دينار، وأرباحا تشغيلية بلغت 
13.6 مليون دينار، بزيادة %2 

عن 2014.
وكانت توصية مجلس إدارة 
الشركة بتوزيع أرباح نقدية 
للمساهمني عن السنة املالية 
2015 بنسبة 15% من القيمة 
االسمية للسهم بقيمة إجمالية 

تبلغ 3 ماليني دينار.
وق����ال رئي����س مجل����س 
إدارة شركة طيران اجلزيرة 
مروان بودي: »يس����رني أن 
أعلن للمس����اهمني أن شركة 
طيران اجلزيرة في 2015 قد 
النمو في  واصلت حتقي����ق 
األرباح التشغيلية والصافية 
وأجنزت بنجاح نقالت نوعية 
شملت عملية تخارج الشركة 
من قط����اع تأجير الطائرات، 
باإلضافة إلى عملية تخفيض 
رأس املال ليتناسب مع حجم 
عمليات الشركة اجلديد، فضال 
عن عملية توزيع دفعات نقدية 
قياسية للمس����اهمني بلغت 
52.7 مليون دينار، كما أخذنا 
خطوات لتحقيق نقلة كبيرة 
في سوق السفر الكويتي من 
خالل مشاريع مختلفة سيتم 

تنفيذها في 2016«.
وأضاف بودي ان امليزانية 
العمومية للشركة اليوم أقوى 
من أي وقت مضى، فهي تخلو 
من االلتزامات البنكية وتتمتع 
بس����يولة نقدية تفوق 30.9 
مليون دينار ومحصنة بنشاط 
تشغيلي تنمو ربحيته عاما 

تلو اآلخر.
بدأت شركة طيران اجلزيرة 
عام 2015 باإلعالن عن تخارجها 
من قطاع تأجير الطائرات الذي 
كان يش����كل أقل من 20% من 
صافي أرباحها في عام 2014، 
وذل����ك من خالل بي����ع كامل 
أسطولها املكون من 15 طائرة 
 )A320( من طراز إيرب����اص

مببلغ 507 ماليني دوالر.
وأدت ه����ذه اخلطوة إلى 
اإلدارة  مجل����س  توصي����ة 
بتخفيض رأس املال لزيادته 
عن احلاج����ة والت����ي أقرها 
املس����اهمون ف����ي الرابع من 
نوفمب����ر 2015، بحي����ث يتم 
تخفيض رأسمال الشركة من 
42 مليون دك إلى 20 مليون 
دينار من خالل برنامج إعادة 
ش����راء 220 مليون سهم من 
املساهمني بقيمة السعر االسمي 

مروان بودي

مروان بودي: 
»اجلزيرة« تواصل 

منوها باألرباح 
التشغيلية والصافية.. 

ومشاريع مختلفة 
ستنفذ في 2016

ميزانية »اجلزيرة« 
تخلو من أي 

التزامات بنكية.. 
و31 مليون دينار 
السيولة النقدية

الشركة وزعت 
52.7 مليون 

دينار نقداً على 
املساهمني 

أبرز النتائج املالية لعام 2015 
٭ 58.6 مليون دينار اإليرادات التشغيلية

٭ 2% من���و األرباح التش���غيلية إل���ى 13.6 مليون 
دينار 

٭ 15.4مليون دينار األرباح الصافية 
٭ زيادة عدد الركاب 4.5% عن 2014

٭ 94.3% نسبة االلتزام بجدول مواعيد السفر

ضمن مهرجان »فيستفال سيتي« وبحضور الشيخ منر الصباح

افتتاح املعرض الشبابي في القرية التراثية مبشاركة 250 مشروعًا

من األفكار التي تدعم ابداعات 
الباحث عن الفرص  الشباب 
إلبراز مواهبه ومساعدته في 
إجناح أفكارهم االبداعية مبا 

يخدم تطلعاتهم.
وأكد حرص ادارة املهرجان 
على توفي����ر األجواء املالئمة 
إلش����راك الشباب انطالقا من 
الئحة تنظيم دعم املشاريع 
الش����بابية في ايج����اد حلقة 
تعاون بني الدولة والقطاعات 
املجتمعية الشبابية في تناول 
القضايا الوطنية واملجتمعية 
وإفساح املجال للشباب لتقييم 
احللول التنفيذية والتي ميكن 
ملؤسسات الدولة االستفادة منها 

بأسلوب عصري مبتكر.
وأوض����ح ان اله����دف هو 
متكني الشباب من تولي دور 
الريادة في اخلدمة الوطنية 
واملجتمعية وإبراز إمكانيات 
ومهارات الشباب املبتكرين 
واملوهوب����ني وتعزي����ز روح 
املبادرة والقيادة لدى الشباب 
وتوفير الدعم الالزم واملناسب 
لتكثيف نشاط العمل الوطني 
واملجتمع����ي غي����ر الربحي 
واملس����اهمة في توفير الدعم 
بأنواعه املختلفة للمبادرين 

واملبتكرين واملوهوبني.
وأشار العلي الى انه انطالقا 
من تلك الرؤية، حرصت ادارة 
املهرجان عل����ى تعزيز دور 
الش����باب وتق����دمي كل الدعم 
واملساندة لترى مشاريعهم 

النور وإيجاد فرص التواصل 
بني الشباب اصحاب املشاريع 
وجمي����ع اجله����ات املعني����ة 

واملواطنني.
وأكد احلرص على تشجيع 
املبادرات واملشاريع الشبابية 
بغية املس����اهمة في حتقيق 
األهداف العام����ة انطالقا من 
اإلمي����ان بأهمية الش����راكة 
املجتمعي����ة ودع����م تنفي����ذ 
املش����اريع املتعلقة بالرعاية 
الش����بابية وتناول القضايا 
املعني����ة بالقطاع الش����بابي 
وقضايا تنمية املجتمع غير 
الربحية من خالل وضع احللول 
املناسبة لها وتقدمي التصورات 

واالبتكارات اخلالقة.
وأعرب عن تطلع اللجنة 
العليا املنظم����ة إلى االرتقاء 
باملس����توى التنفي����ذي لدى 
املبادري����ن م����ن خ����الل رفع 
مس����توى االبت����كار املعرفي 
مبا يس����اهم في تعزيز روح 
التعاون بني الشباب الكويتي 
ويرفع مستوى تنمية املهارات 

القيادية لديهم.
وأش����ار إلى أن املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة للشباب 
الكويتي تعد جزءا من التنمية 
الدول  الشاملة التي حترص 
املتقدمة عل����ى التخطيط لها 
والتشجيع على السير فيها.

وأوضح أن دع����م وزارة 
التجارة والصناعة ورعايتها 
مثل هذه املش����اريع املتميزة 
يأتيان باعتبار الشباب شعلة 
املس����تقبل ومن����ارة اإلبداع 
البالد، مشيرا  والتطوير في 
الكبير من قبل  الى االهتمام 

الدولة وقيادتها بالشباب.
وقال ان املشاريع الصغيرة 
توفر بيئة صحية س����ليمة 
تس����اعد على إطالق طاقات 
الش����باب املبدعة م����ن دون 
معوق����ات العم����ل الوظيفي، 
مضيفا أن رعاية وزارة التجارة 
التامة بأن  تنطلق من ثقتها 
ش����باب الكويت ق����ادر على 
إطالق مشاريع بأفكار جديدة 
وطموحة تب����دأ صغيرة في 
بداياته����ا لتنمو وتتطور مع 

مرور الوقت.

عام شركة باور ميدا صبري 
عمر للكويت وأهلها مبناسبة 
االعياد الوطنية ومرور عشر 
س����نوات على تولي صاحب 
السمو األمير مقاليد احلكم، 
التقدم  متمني����ا مزيدا م����ن 
واالزدهار والرخاء ودوام نعمة 

األمن واألمان.
وقال عم����ر ان املهرجان 
يهدف إلى تقدمي وجبة مميزة 
جتمع أفراد األسرة من مختلف 
األعمال لالستمتاع بالبرامج 
املتنوع����ة والهادفة وإدخال 
البس����مة في نفوس األطفال 
من خالل إعطاء أكبر مساحة 

ممكنة للترفيه.
وأشار إلى ان هناك العديد 
من العروض الفنية والترفيهية 
التي تتغير أسبوعيا لتقدم 
عروض����ا مختلف����ة ترضي 
جمي����ع األذواق، موضحا أن 
هناك أماكن خدمات للجمهور 
حلضور العروض أكثر من مرة 
 VIB �بنفس احلجز املخصص ل
اضافة إلى وجود 35 مطعما 
عامليا ومشاركة 250 مشروعا 
شبابيا تعرض إنتاجاتها على 

مدى شهر كامل.
املدي����ر  ق����ال  ب����دوره، 
التنفيذي لشركة باور ميديا 
للدعاي����ة واإلع����الن قي����س 
العلي ان املع����رض يحتوي 
عل����ى العديد من املش����اريع 
واملنتجات الشبابية والشركات 
واملؤسسات التي تقدم العديد 

ضم����ن فعاليات مهرجان 
»فيس����تفال س����يتي« الذي 
تقيمه شركة باور ميدا للدعاية 
التراثية  القرية  واإلعالن في 
ويس����تمر حتى اخلامس من 
مارس املقب����ل، افتتح اليوم 
املعرض الشبابي برعاية وزير 
التجارة والصناعة د.يوسف 
العلي الذي أناب عنه الوكيل 
املس����اعد للتجارة اخلارجية 

الشيخ منر الصباح.
وف����ي تصريح ل����ه عقب 
االفتت����اح، قال الش����يخ منر 
الصباح ان مهرجان فيستيفال 
سيتي املقام في ارض املعارض 
مبنطقة مش����رف يساهم في 
دعم املشاريع الشبابية وإتاحة 
الفرصة أمام الطاقات الشبابية 
الراغبة في حتقيق مشاريعها 
اخلاصة، معربا عن سعادته 
الكثي����ر من احملالت  بزيارة 
واملشاريع الشبابية في القرية 
وما يقدمونه م����ن إجنازات 

وإبداعات.
وق����ال إن وزارة التجارة 
ال تتوانى في دعم املش����اريع 
الصغيرة واملتوسطة والشباب 
الطم����وح وكذل����ك جمي����ع 
االحتفاالت التي تخدم وتروج 
الداخلية  لتنشيط السياحة 

في الدولة.
وأمل الشيخ منر الصباح 
أن تأخذ تلك املشاريع فرصتها 
من النجاح والتطور والتوسع 
خصوصا واننا نرى بدايات 
مشجعة جدا من قبل الشباب 
الكويتي الطموح فيما يطرحون 
ويقدمون من مشاريع، متمنيا 

للجميع التقدم والنجاح.
وأكد الصباح على أهمية 
مثل هذه املهرجانات والفعاليات 
التي تساهم في تنشيط املجال 
الس����ياحي وتسهم كذلك في 
خلق أجواء من الترفيه، مشيدا 
بحرص مهرجان فيستيفال 
سيتي على دمج الطابع القدمي 
مع احلديث في تصميم وتنفيذ 
القرية واحملال املوجودة فيها 
مبا يساهم في احلفاظ على 

التراث الكويتي القدمي.
من جانب����ه، بارك رئيس 
اللجنة العليا املنظمة ومدير 

الشيخ منر الصباح خالل تكرميه في املعرض الشبابي 

»املركزي« يوافق لـ »الوطني« على زيادة 
رأسماله املصرح به إلى 600 مليون دينار

حصل بنك الكوي���ت الوطني على موافقة 
بن���ك الكويت املركزي على زي���ادة رأس مال 
البنك املصرح به م���ن 504 ماليني دينار إلى 
600 مليون دينار، ومن شأن هذه املوافقة أن 
متنح البنك املرونة الالزمة ملمارسة خيار زيادة 
رأس املال املصدر واملدفوع في حال استدعت 

احلاجة ذلك.
وتأت���ي هذه اخلط���وة في إط���ار حرص 
»الوطني« عل���ى أن يكون في طليعة البنوك 
احمللية لتدعيم رأسماله وفق تعليمات »املركزي« 
ملعي���ار كفاية رأس املال )بازل3(، واالحتفاظ 
مبستويات رسملة كافية مبا يفوق املتطلبات 
الرقابية، وذلك انطالقا من أهمية البنك النظامية 
وحجمه كأكبر مؤسسة مالية في الكويت إلى 
جانب الدور الرئيسي الذي يلعبه في متويل 

املشاريع الكبرى.
ونظ���را ألن رأس املال املص���رح به حاليا 
هو مصدر ومدفوع بالكامل فإن من شأن هذه 
املوافقة أن توفر للبن���ك املرونة الالزمة ألي 
زيادة محتملة لرأس امل���ال املصدر واملدفوع 
القتن���اص فرص النمو مع التزام الكويت في 

تنفيذ املشاريع الواردة في خطتها التنموية، 
خاصة أن »الوطني« يلعب دورا مهما ورئيسيا 
في متويل املش���اريع احليوية الكبرى ضمن 

خطة التنمية.
واجلدير ذكره أن���ه خالل 2015، أمت البنك 
إص���دار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون 
دوالر وسندات مساندة لرأس املال بقيمة 125 
ملي���ون دينار، بهدف تدعيم قاعدة رأس املال 
وفق تعليم���ات »املركزي« ملعيار كفاية رأس 
املال )بازل3(، ليبلغ 16.8% في نهاية ديسمبر 
2015، ومتجاوزا بذلك احلد األدنى للمستويات 
املطلوبة. ويحتفظ »الوطني« بأعلى التصنيفات 
االئتمانية في الشرق األوسط بإجماع وكاالت 
التصنيف العاملية موديز وستاندرد أند بورز 
وفيتش، التي جتمع على متانة مؤشراته املالية 
وجودة أصوله املرتفعة ورسملته القوية وخبرة 
جهازه اإلداري ووضوح رؤيته االستراتيجية 
وتوفر قاعدة متويل مستقرة لديه، فضال عن 
السمعة املمتازة التي يتميز بها. كما يحتفظ 
البنك مبوقعه بني أكثر 50 بنكا أمانا في العالم 

للمرة العاشرة على التوالي.

»إيكويت« جتري محادثات إلعادة متويل 
قرض مؤقت بـ 6 مليارات دوالر

2.7 مليون دينار أرباح »أعيان العقارية«

»الثمار« تخسر 20.7 مليون دينار في 9 أشهر

رويترز: قالت مصادر مطلعة إن ش���ركة 
ايكويت للبتروكيماويات جتري محادثات مع 
بنوك إلعادة متويل قرض مؤقت بقيمة 6 مليارات 
دوالر حصلت عليه العام املاضي واستخدمت 
جزءا منه في متويل صفقة االس���تحواذ على 

شركة إم.إي جلوبل للبتروكيماويات.
وذكرت املصادر طالبة عدم ذكر اسمها نظرا 
ألن هذه املعلومات ليست معلنة إن »إيكويت« 
تسعى للحصول على متويالت مقسمة على 

شريحتني ألجل 3 و5 سنوات.
وقال أحد املصادر وهو مصرفي في »اخلليج« 
إن الشريحة األولى ستكون في صورة تسهيل 
ائتماني دوار، بينما ستكون الشريحة الثانية 

قرضا محدد املدة.
وسيسهل قرض ايكويت تخارج داو كيميكال 

من بعض مشروعاتها بالكويت.
وقال املصرفي ومصدر ثان إن ايكويت تبحث 
مع بنوك محلية وعاملية قروضا تس���دد على 

دفعة واحدة وأخرى تسدد على أقساط.
وف���ي قرض الدفعة الواحدة يس���دد أصل 
القرض في نهاية األجل بينما في حالة قرض 
األقساط يس���دد املقترض دفعات من القرض 

خالل مدته.
ويتولى ترتيب القرض املؤقت القائم بنوك 
من بينها جيه.بي مورجان وس���يتي جروب 
واتش.اس.بي.س���ي وبيت التمويل الكويتي 

وبنك الكويت الوطني.
ويأتي بيع إم.إي جلوب���ل في إطار خطة 
أكبر تتبناها داو كيميكال لتحس���ني ملكيتها 

في عملياتها بالكويت.

أعلنت شركة أعيان العقارية أن مجلس إدارتها 
اعتمد البيانات املالية عن السنة املالية املنتهية 
في 31 ديس���مبر 2015 بتحقيق نتائج إيجابية 
وللسنة الثانية عشرة على التوالي، حيث بلغ 
صافي الربح 2.7 مليون دينار مقارنة مع ربح 
بلغ 3.07 ماليني دينار في نهاية الس���نة املالية 

.2014
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة إبراهيم 
العوضي أن أعيان العقارية متكنت من احملافظة 
على موجوداتها عند نفس املستوى مقارنة في 

2014، حيث بلغ إجمالي املوجودات في نهاية 2015 
ما يعادل 105.47 ماليني دينار، بينما بلغت قيمة 
املطلوبات 29.28 مليون دينار في 2015 مقارنة ب� 
28.37 مليون دينار في 2014، كما ارتفعت حقوق 
امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة من 75.44 مليون 
دينار في 2014 إلى 76.19 مليون دينار لعام 2015، 
وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح 
نقدية بواقع 5 فلس للس���هم الواحد، علما بأن 
هذه التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية 

للشركة واجلهات الرقابية املختصة.

أعلنت شركة الثمار عن نتائج فترة التسعة 
أشهر املنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث خسرت 
الشركة 20.7 مليون دينار مقابل خسائر بلغت 
4.2 ماليني دينار في ذات الفترة من 2014، بنسبة 

خسائر بلغت %597. 
وأوضحت الشركة أن السبب في خسائر الشركة 
هو انخفاض في القيمة العادلة الستثمارات مالية 

متاحة للبيع نتج عن خسائر غير محققة.

منر الصباح:
وزارة التجارة

 ال تتوانى في دعم 
املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة


