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رئيس املجموعة: وعدنا املساهمني بالتوزيع ووفينا.. لكن خفضنا التوزيعة لتسديد ديون وتخفيض نسبتها إلى حقوق املساهمني

بودي لـ »األنباء«:  هدف »اجلزيرة« املقبل زيادة األرباح والتوزيعات

لالقتصاد احلــر. لكن في نفس 
الوقــت نحن متفهمــن التحفظ 
املوجود في الكويت، ألن هذه أول 
جتربة في الكويت للخصخصة 
على نطاق واســع.  وفي العادة 
احلكومات هي التي تتقدم بطلب 
الســهم الذهبي لكن في الكويت 
كان العكس، حيث ان مجلس األمة 
هو الذي تقدم بالســهم الذهبي. 
والتخــوف نابع من ان هذه أول 
جتربــة للتخصيــص ممــا أدى 
الى اتفــاق ضمني بن احلكومة 
واملجلس لتطبيق السهم الذهبي 
الذي له شروطه، وهي ستظهر 
بعد ظهور املذكــرة التفصيلية 
اإليضاحيــة لقانون خصخصة 
الكويتية، وللحاالت التي سيطبق 
فيها الســهم الذهبــي، ولو كنا 
نــرى انه خــاص بحفظ حقوق 
املوظفــن الكويتيــن على مدى 
الفتــرة االنتقالية احملددة في 5 
سنوات وهذا لن يؤثر كثيرا على 
طبيعة اخلصخصة. وبالنسبة 
لنا، ال نرى مشــكلة في الســهم 
الذهبي، ألنه لو افترضنا دخلنا 
في اخلصخصــة وفزنا، فحفظ 
حقوق املوظفــن الكويتن نراه 
امرا ضروريا لنا كشركة وطنية.

لكن هناك فائضا في عدد 
املوظفني داخل »الكويتية«؟

٭ في الواقع ان الفائض املوجود 
في »الكويتية« من املوظفن غير 
الكويتين، فالكويتية تشغل نحو 
7800 موظف. واملفترض بالنسبة 
للمستثمر االستراتيجي ان يفكر 
في كيفية احملافظة على اخلبرات 
املوجودة والكوادر. فهذه األخيرة 
إذا تركــت »الكويتيــة«، فاألمر 
ســيضر أكثر مما ينفع، ويجب 

احملافظة عليها.

أسعار »الجزيرة«

لننتقل ملوضوع آخر، 
البعض يقول ان »طيران 
اجلزيرة« لم تعد طيرانا 
منخفض التكاليف وإمنا 

اسعارها اصبحت مثل 
الشركات األخرى، فما 

قولكم؟
٭ ليس هناك في الطيران عامليا 
ما يحــدد الطيــران املنخفض 
العــام  فاملفهــوم  التكاليــف، 
التكاليف  للطيران املنخفــض 
ان يكون لديك أســطول موحد 
علــى مصاريفــك  وتضغــط 
وتخفض مــن تكاليــف تقدمي 
اخلدمة مع احملافظة على قيمة 
جيدة للخدمة املقدمة. فالطيران 
املنخفض التكاليف يقدم الدرجة 
السياحية ودرجة رجال األعمال 
في شــركات الطيران العاملية. 
بالنسبة لنا، حافظنا على هذه 
املعايير العاملية، ولم نغير من 
نوعية الطيران بل طرأ تغيير 
فقط على طبيعة األنظمة فيها 
من حيث زيادة الوزن ومجانية 
الوجبــات املقدمــة علــى مــن 
الطائرة، وهــذا االمر نتج بعد 
دراســات عــدة اجريناها على 
طبيعة املســتهلك في املنطقة، 
فلــكل ســوق منــط معــن من 
التفكير لدى املســتهلكن. وقد 
وجدنا متطلبات لدى املستهلك 
في املنطقــة، وتأقلمنا مع هذه 
املتطلبات. ففــي النهاية نحن 
نقدم خدمة يطلبها املســتهلك 
املناســب ومازالــت  بالســعر 
أسعارنا متفاوتة، وهي متغيرة 
وفق املواســم وحســب الطلب 
وكذلك مرتبطة بتغير اســعار 
الوقود، فهــذه تكلفة متغيرة. 
وبناء على ذلك، فإنه ليس لدينا 
سعر ثابت فهناك تذبذب تفرضه 

قواعد العرض والطلب.

تنتهي هذه السنة 
االستراتيجية الثالثية 

التي وضعتها »اجلزيرة«، 
هل سارت حسب ما هو 

مخطط له؟ 
٭ بالنسبة لإلستراتيجية احلالية 
للشركة ستنتهي مع نهاية 2014 
وقد حققنا األرباح ضمن املتوقع 
حسب اإلستراتيجية التي باشرنا 
في تطبيقها مع آخر سنة 2012 
وسنستمر إن شاء اهلل الى نهاية 
2014 في الزيادة نفسها في حتقيق 

األرباح.

ماذا عن مالمح 
االستراتيجية اجلديدة؟

٭ مع بداية الربع الثاني سيباشر 
فريق طيران اجلزيرة في إعداد 
اإلستراتيجية اجلديدة. وأتوقع 
أن ننتهــي مــن وضــع املالمــح 
العامة لإلســتراتيجية اجلديدة 

٭ نحن نؤمن بســوق الطيران 
في الكويت واالقتصاد الكويتي 
والقوة الشــرائية للمســتهلك، 
وكأي اســتثمار فــي أي قطــاع 
جتاري يســتلزم االطــالع على 
امليزانية واملوجودات وااللتزامات 
وبحثهــا كأي صفقــة جتارية. 
وإذا تــدل االرقــام ان الفرصــة 
مجزية ســتعرض على مجلس 
اإلدارة للتوصيــة بالدخول في 

اخلصخصة. 

املفترض من منطلق 
السيناريو املطروح داخل 

مجلس األمة تنظيف 
ميزانية اخلطوط الكويتية 

وشراء طائرات جديدة، 
فهذا مينحكم احلافز 

للسيطرة على الشركة؟
٭ فــي الواقــع قطــاع الطيران 
سوق معقد ويتطلب استثمارات 
ضخمــة جدا وأي حركة خاطئة 
ممكــن ان جتعلك خارج اخلط، 
فشــراء طائرات فقــط ال يعني 
انك أسست شركة طيران قوية. 
فقطــاع الطيران هو عبارة على 
منظومــة متكاملة تلعــب فيها 
القــوة البشــرية دور أساســي 
إضافة الى القوة املالية ووجود 
خطوط ائتمانية من البنوك. وفي 
املرحلة االنتقالية القادمة تسعى 
»اجلزيرة« الى التوسع في مجال 
الطيران بالكويت وننظر الى كل 
الفــرص أمامنا ســواء الدخول 
في اســتثمار اخلطوط اجلوية 
الكويتية او االستثمار مباشرة 
بوجهات جديدة بعيدة املدى اذ 
متتلك الشركة ترخيص طيران 
يسمح لها بذلك وليس لدينا مانع 
ان نعمــل في وجهــات كأوروبا 

وأمريكا.

هل هناك احتمال تغيير 
استراتيجيتكم نحو 

املسافات البعيدة؟
٭ على املدى القصير ســيبقى 
تركيزنــا فقــط علــى احملطات 
احلالية، لكن ملا ال في املستقبل.

كيف تنظرون الى التغييرات 
على قانون خصخصة 

الكويتية في الشق املتعلق 
ببقاء احلكومة مبجلس 

اإلدارة عبر امتالكها سهم 
ذهبي؟

٭ الســهم الذهبــي أصبــح من 
النظــام االقتصــادي القــدمي أو 
االشــتراكي ان صــح التعبيــر، 
بينمــا انتهى في الدول املتقدمة 
املؤمنة باخلصخصة كحل نهائي 

الشركتان بعضهما البعض. لكن 
لألســف مع تعثــر »الكويتية«، 
فقــد ظهــرت فجوة في الســوق 
احمللية بخصوص املسافرين الى 
األسواق البعيدة التي ال تغطيها 
»اجلزيــرة«، مــا دفــع شــركات 
إقليمية وخليجيــة الى تغطية 
الفجــوة. وبفضل الطلب العالي 
من السوق الكويتية بفعل القدرة 
الشــرائية للمواطن واملقيم في 
الكويت، أصبح هناك تكثيف على 
الرحالت اإلقليمية، ليس لتغطية 
احملطات اإلقليمية، لكن لتغطية 
العجز املوجود في سوق الكويت 
لنقل الركاب للمسافات البعيدة، 
)مبعنى املسافر من الكويت الى 
لندن، يســتقل طائرة االماراتية 
التي تضطر الى الذهاب اوال الى 
مطار دبي(. ولو ان »الكويتية« 
تستأنف نشاطها على احملطات 
البعيــدة كما يفتــرض فان ذلك 
ســيخلق فرصــة اكبــر لطيران 
اجلزيرة بأن تنافس على احملطات 
اإلقليمية وأن تكمل الشــركتن 

بعضهما.

لكن حسب توجهات مجلس 
ادارة »الكويتية« اجلديد، 
فإنها تنوي إبرام صفقة 

على طائرات صغيرة البدن، 
وكأنها تستهدف الوجهات 

القريبة وهذه منافسة 
مباشرة للجزيرة؟

٭ اعتقد ان توجه مجلس اإلدارة 
انتقالية  احلالــي هــو ملرحلــة 
فقط، اما على املدى البعيد فمن 
املتوقع أن يكون هناك تغيير في 
املستقبل، كما من املتوقع أن يتم 
تغيير استراتيجيتنا بالتحول 

الى املسافات البعيدة.
تركيــز  ان  اعتقــد  لكــن 
»الكويتية« األساسي مفترض أن 
يكون للمسافات البعيدة، فاملردود 
األكبر سيكون ألي شركة طيران 
متكاملــة تعمل علــى اخلطوط 
البعيدة ألنه من الصعب لها ان 
تنافس شركات الطيران املنخفض 
التكاليف في اخلطوط القصيرة 
املدى. ومبا أن »الكويتية« تتجه 
الى اخلصخصة، فمن الطبيعي 
انها ستتحول الى شركة جتارية 
ستدار على أسس ربحية بحتة، 
واملستثمر االســتراتيجي فيها 
ســينظر الــى مدخولــه وحجم 
اســتثماره ومردوده، وال شــك 
ان خطته ستستهدف اخلطوط 

البعيدة.
بالوضع احلالي لـ 

»الكويتية« هل تعتبرونها 
فرصة لكم؟

مهما هنا، أوال نحن نشكر مجلس 
األمة الكويتي على تفهمه واقراره 
التعديالت األخيرة التي سمحت 
لكل الشركات احمللية واالقليمية 
بدخــول بنســبة مــن رأســمال 
»الكويتية« بعــد خصخصتها. 
اما بخصوص االحتكار، فيفترض 
االخذ بالعلم ان حصة شــركتي 
الطيران »اجلزيرة« و»الكويتية« 
ليست 100%، فنحن  نستحوذ فقط 
على 12% من احلصة الســوقية. 
وهناك حصص تذهب لشركات 
طيران خليجيــة واقليمية، لذا 
فسوق الطيران مفتوح وضخم 
واملستهلك لديه خيارات عدة. ومع 
افتراض دخولنا في خصخصة 
»الكويتيــة«، وهو قرار يحتاج 
الى دراســة من مجلــس االدارة 
العتماده، فإن الواقع لن يتغير 
بالنسبة للمستهلك الذي سيجد 
خيارات اخرى. فقطاع الطيران 
ليس محصورا في حدود الدولة 
فهو يتعامل مــع أكثر من مطار 
في دول مختلفة فالكل قادر على 
منافســتك وال وجود لالحتكار 
على ارض الواقع. ولنأخذ سوق 
دبي على سبيل املثال فهناك أكثر 
من خيار للسفر أمام املستهلكن 
بوجود شركات طيران عدة محلية 
وخليجية واقليمية، فاملنافسة 
موجودة مــن ناحية الواقع ألن 
املطار يتسع لكل هذه الشركات 
وال يقتصر على شركة بذاتها. من 
ناحية ثانية البلد حتكمه قوانن 
منها منع االحتكار وهذا امر آخر 

يجيب على سؤال االحتكار.

ال شك ان االرباح 
القياسية احملققة لديكم 

منت من تعثر »الكويتية« 
ومن خروج »الوطنية 

للطيران«؟
٭ أريــد أن أوضــح أن انعكاس 
تعثر »الكويتية« لم يكن ايجابيا 
على »اجلزيرة« كما يتبادر عند 
األغلبيــة بل بالعكــس من أكثر 
األوقات صعوبة على »اجلزيرة« 
هو ما حصل من تعثر للكويتية 
ألن سوق الطيران سوق ضخم 
وكبيــر واملســتهلك ميلــك قوة 
شــرائية ضخمــة و»اجلزيرة« 
تغطي فقط 12% من احلصة كما 
ذكــرت. وكان مــن املفترض أن 
يكون لدى »الكويتية« ســيطرة 
علــى احلصة الســوقية احمللية 
املتجهة الى الدول البعيدة، على 
أن تلعب »اجلزيرة« دورا أشبه 
بشــركة زميلة تغطــي احلصة 
الســوقية احملليــة املتجهة الى 
الوجهات في املنطقة، أي ان تكمل 

كان املستثمرون بسهم 
اجلزيرة ينتظرون توزيع 

50% من األرباح كما 
اعلنتم سابقا، ملاذا مت 

توزيع نحو 38%؟
٭ أود أن أقول بداية ان الشركة 
جنحت في تنفيــذ ما وعدت به 
بتوزيع األرباح على املساهمن 
وهــذا مؤشــر مهم علــى متكن 
الشركة من تنفيذ استراتيجيتها. 
اما بخصوص نســبة التوزيع، 
فقد ارتأى مجلس االدارة جتنيب 
نســبة من األرباح، وسددنا من 
خالل هذه السيولة بعض الديون 
وخفضنا حجــم القروض التي 
كانت تكلفتها عالية على الشركة. 
كذلك خفضنا من نســبة الدين 
إلى حقوق املساهمن من 1.7 في 
2012 إلــى 1.4 فــي 2013. كما مت 
شراء طائرتن ساهمت الشركة 
في متويلهما مــن احتياطياتها 

مببلغ 19 مليون دينار.

أصبحت »اجلزيرة« اليوم 
امام استحقاق ليس سهال اذ 
املستثمرون ينتظرون املزيد 

من التوزيعات النقدية؟
٭ نعــم التوزيعــات أصبحــت 
اليــوم التزاما ســنويا الســيما 
ان شــركاتنا هي شركة خدمات 
وأرباحنا تشــغيلية ونحن نعد 
املســتثمرين واملســاهمن بأننا 
سنستمر في عملية التوزيع. وفي 
الواقع، »الكاش مهم وهم في نفس 
الوقت«، ففي حال كان هناك زيادة 
سيولة في امليزانية يكون هناك 
عبء في كيفية استخدامها، إضافة 
إلــى أن مجلس اإلدارة ال ميكنه 
)بحكم مرسوم تأسيس الشركة( 
أن يتصرف في أي اســتثمارات 
إال عن طريق ودائع فمن األفضل 
توزيعها على املســاهمن إال إذا 
كانت هناك حاجة إليه في املرحلة 

القادمة.

هل توزيعكم لألرباح مؤشر 
على عدم وجود توسعات 

في املستقبل القريب؟
٭ توزيع األرباح هي إستراتيجية 
أساســية للشــركة وطبيعــة 
عملنا كشركة للخدمات تلزمنا 
بتوزيعات، فلدينا تدفقات نقدية 
ضخمة ومن املؤكــد انه بزيادة 
األربــاح واالحتياطــات أصبح 
من املواءمة توزيع األرباح على 
املســاهمن. هدفنا فــي املرحلة 
القادمة هو زيادة األرباح وزيادة 

نسبة التوزيعات.
حاليا لدينا 40 مليون دينار 
كاش والذي وزعنــاه نحو 6.5 
مالين دينار، والباقي عبارة على 
كاش وهو مبلغ كبير واملوجود 
يعتبر كافيا ويزيد على حاجتنا 
في املرحلة القادمة. فكل التمويل 
الذي احتجناه سددناه بالكامل، 
وهــو يكفــي لــكل احتياجــات 
»اجلزيرة« ملدة سنتن قادمتن. 
وليس لدينا أي قروض جديدة 
والزيــادة فــي النمــو موجودة 
الســيما بعــد تســلم الطائــرة 
الثالثة في شهر مايو من السنة 
احلالية فهذا يعتبر منوا وتوسعا، 

فاألسطول آخذ في التوسع.

البعض يتخوف من احتمال 
اللجوء الى زيادة رأس املال 

في فترة الحقة؟
٭ حاليا وحتى الثالث سنوات 
املقبلة ليســت لدينا أي نية في 
رفــع رأس املال. فعندما اتخذنا 
قــرارا بزيــادة رأس املال خالل 
الســنة املاضية كنــا محتاجن 
فعــال لهــذه الزيــادة ألنــه كان 
لدينا التزامات وطلبات لطائرات 
جديدة. وهلل احلمد األرباح التي 
حققناها كان من املمكن جتاوزها 
حتى دون زيادة رأس املال، لكن 
في ظل التزمنا مع بنوك محلية 
وعامليــة رفعنا مــن رأس املال 
ومتت تغطيته بأكثر من مرتن.

خصخصة »الكويتية«

سبق أن سألناكم عن 
خصخصة شركة 

اخلطوط اجلوية الكويتية 
والتعديالت األخيرة من 
البرملان وقلتم ان هناك 
اهتماما من »اجلزيرة« 

باعتبارها فرصة جديدة 
فتحت في السوق 

احمللية، لكن هناك تخوفا 
في السوق انه في حال 
استحوذت »اجلزيرة« 

على »الكويتية« فسنعود 
الى مرحلة احتكار 

لشركات طيران محلية؟
٭ اســمحوا لــي ان اوضح أمرا 

رئيس مجموعة طيران اجلزيرة مروان بودي ويبدو متفائال مما حققته "اجلزيرة" من نتائج مالية وقفزات في االرباح           )محمد خلوصي( 

الزميالن أحمد بومرعي ومنى الدغيمي خالل مقابلتهما مروان بودي 

أحمد بومرعي ومنى الدغيمي

إنها السنة األولى التي توزع فيها مجموعة طيران اجلزيرة أرباحا نقدية على 
مساهميها منذ تأسيسها، ورغم أنها توزيعة جيدة نوعا ما، وُتقارب 38% من 

أرباح املجموعة الصافية في 2013، اال أن بعض املستثمرين في سهم »اجلزيرة« 
عتبوا قليال على ادارة الشركة. فكانت توقعاتهم أن تأتي التوزيعة أكثر سخاء 
وُقرب 50% من األرباح كما وعد في وقت سابق رئيس املجموعة مروان بودي. 
ُيدرك بودي هذا األمر، ويجيب في مقابلة مع »األنباء« أن املجموعة »جنحت في 
تنفيذ استراتيجيتها ومتكنت من توزيع األرباح كما وعدت املساهمن، وارتأى 
مجلس االدارة جتنيب نسبة من األرباح لسداد بعض الديون وتخفيض نسبة 

الديون الى حقوق املساهمن وشراء طائرتن ممولتن من احتياطياتها«. وفي 
الواقع، لقد أصبحت »اجلزيرة« في األعوام األخيرة قصة استثمار ُتروى. 

ورمبا التغييرات في سوق الطيران احمللي ساعدت على اضافة زخم للقصة. 
فمن خروج شركة الوطنية للطيران من السوق، مرورا بتعثر شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية، وصوال الى القفزات املتتالية في األرباح، كانت »اجلزيرة« 

ُتذكر في كل مرة، كنموذج في القطاع اخلاص استطاع أن يتخطى عقبات 
السوق، وشركة استفادت من املتغيرات ورمبا جاءت األخيرة لصاحلها. لكن 

لبودي وجهة نظر أخرى، خصوصا عند التطرق الى ما يجري في »الكويتية«، 
ويشرح أن تعثر األخيرة ادخل منافسن كثر الى السوق وأفقد »اجلزيرة« فرصا 
في تشكيل ثنائي مع »الكويتية« بحيث تخدم األخيرة الوجهات البعيدة، بينما 

تخدم »اجلزيرة« الوجهات القريبة. لكن هل يتشكل هذا الثنائي مع فتح باب 
لـ »اجلزيرة« للمنافسة على حصة املستثمر االستراتيجي في »الكويتية« عند 
طرحها للخصخصة؟ السؤال يبقى معلقا الى حن لدى بودي، رغم تأكيده ان 
هناك اهتماما بـ »الكويتية« كفرصة في السوق، وستتم دراستها في مجلس 
االدارة للتوصية بالدخول او ال. ثمة اسئلة أخرى في سياق املقابلة منها اذا 
ما كان السوق سيعود الى االحتكار في حال تشكل الثنائي، ورأي »اجلزيرة« 
من صفقة »الكويتية« املرتقبة وغيرها. اما السؤال األهم فهو عن استراتيجية 
»اجلزيرة« املقبلة، اذ تنتهي هذه السنة االستراتيجية الثالثية التي وضعتها 

الشركة ونفذتها بكفاءة كما تقول بيوت االستثمار العاملية. ويبدو أن »اجلزيرة« 
مقبلة على نقلة جديدة كما يشرح بودي مالمح االستراتيجية اجلديدة:

عن خصخصة 
»الكويتية«: مجلس 
اإلدارة سيدرس ما 

 إذا كانت فرصة
أو ال

ال احتكار في حال 
دخلنا بخصخصة 

»الكويتية«.. 
ألن احلصص 

السوقية موزعة 
حاليًا على شركات 

عدة

 ما حصل 
لـ »الكويتية« 
انعكس سلبًا 

على »اجلزيرة«.. 
وشركات خليجية 

وإقليمية دخلت 
املنافسة 

رمبا تكون صفقة 
طيران »الكويتية« 
اجلديدة ملرحلة 

انتقالية فقط

شراء طائرات 
جديدة ال يعني 

أن الشركة 
أصبحت قوية.. 

فالسوق 
معقد جداً

استثمار
1.5 مليون دينار 
إلنشاء 4 بوابات 

مبطار الكويت 
الدولي 

لتسهيل مهمة 
املسافرين

بوابتان جسريتان 
لتسهيل االنتقال 

إلى الطائرات

إستراتيجية جديدة 
لـ »اجلزيرة« تواكب 

التحوالت اإلقليمية

تركيز على التشغيل 
اإلقليمي.. زيادة 

الطائرات.. االستفادة  
من الطلب على 

إيران ومصر

ال زيادة 
لرأس املال 

في 3 سنوات 
قادمة

عكس ما ُيقال.. 
نحن طيران 

منخفض التكاليف 
لكن تأقلمنا 

مع متطلبات 
املستهلك 

باملنطقة

مع بداية شهر ســبتمبر القادم 
التي سترسم لنا املرحلة القادمة. 
وأهم املالمح العامة لها ان نظل في 
تركيزنا على التشغيل اإلقليمي 
وســتكون لدينا زيادة في عدد 
الطائرات، وسنأخذ بعن االعتبار 
التحوالت االقليمية، حيث نتوقع 
ان يرتفــع الطلــب احمللي على 
اسواق مجاورة، حيث ستدخل 
إيران ضمــن معادلة جديدة في 
املنطقة، كما ان جمهورية مصر 
في طريقها إلى االستقرار، وهذا 
ســيرفع الطلب بال شك. وإذا ما 
متت التغيــرات كما هو متوقع، 
فإن ذلك ســيكون عامال ايجابيا 
لنمو أرباح الشركة، اذ ستتغير 
املعطيــات بــن الدولتــن على 
مســتوى الســياحة والعمالــة. 
ونحن نأمل أن يتحسن الوضع 
في اجلمهورية السورية لنستأنف 
مــن جديــد عمليــات الطيران. 
وســتعتمد اســتراتيجينا فــي 
املرحلة القادمــة على متغيرات 
وضــع املنطقة أكثــر من وضع 

الكويت.

بناء على اإلستراتيجية 
اجلديدة للشركة ما هي 

النسبة املستهدفة للحصة 
السوقية للجزيرة؟

٭ حســب النمو الطبيعي فقد 
الــى نســبة 15%، وإذا  نصــل 
كان تطبيــق اخلطــة اكثر قوة 
املمكــن ان  »aggressive« فمــن 
نصل الى 17% لكن هذا متوقف 
على تغيرات الســوق وحجمه، 
املفترض انه سيكون اكبر بعد 

3 سنوات.

ما هي نسبة إشغال 
املقاعد في »اجلزيرة«؟

٭ السنة املاضية حققنا نسبة 
68.5% وهذه النسبة متواضعة 
لكن الشــيء االيجابي فيها انه 
لدينا فرصة لزيادة النسبة من 
دون زيادة التكلفة، فالتكاليف 
لــكل رحلــة طيــران،  ثابتــة 
واملتغيرات قليلة. ولذلك سنركز 
عليه خالل السنتن 2014 و2015 
على رفع نسبة االشغال ونأمل 
الوصول الى نسبة 72% والباقي 
ســيدخل كربحية فــي املرحلة 
القادمة. ســتكون لدينا فرصة 
اكبــر لزيادة الربحية الن هناك 
هامشــا اكبر، فاملقاعد متوافرة 
حاليــا دون اللجــوء الى زيادة 

حجم األسطول.

في الوضع احلالي، كيف 
حافظتم على منو في 

األرباح في ظل ارتفاع 
أسعار الوقود من ناحية 

وخسارتكم لبعض 
الوجهات كالسورية من 

ناحية اخرى؟
٭ ان منوذج عملنا املرن يساعدنا 
على توفير الكثير من املصاريف 
outsourcing، حيث نعتمد على 
شــركاء في إمتــام عمليات غير 
رئيسية للشركة. وقد وفرنا في 
مصاريفنا باالعتماد على الشركاء 
املختصن في مجموعة اخلدمات 
املساندة، اضافة الى شد األحزمة 
على املصاريف كان عامال مهما. 
امــا العامل اآلخر، فهــو ارتفاع 
عملياتنا مــن تأجير الطائرات، 
الذي دعم نتائجنا فهي تشــكل 
25% مــن أرباحنــا، فهــو مينح 
االســتقرار للشــركة من حيث 
الدخــل ألنه ال يتأثــر باألحداث 

فهو سعر ثابت.

أين موقع »اجلزيرة« من 
التوسعة املنتظرة في 

مطار الكويت؟
٭ مــن املنتظــر ان يكون مطار 
الكويــت اجلديــد مــن احــدث 
املطارات تكنولوجيا ومن املتوقع 
ان يكتمل تشييده مع حلول سنة 
2020 أو 2021. وبالنســبة لنا، 
نعتبر ذلك فترة زمنية طويلة 
نســبيا، لذلــك فضلــت طيران 
الوقت  اجلزيرة اســتباق هــذا 
واســتثمرت حوالي 1.5 مليون 
دينار إلنشاء 4 بوابات في مطار 
الكويت الدولي، وتشكل تقريبا 
40% من حجم املطار. وستكون 
لدينا بوابتان أرضيتان وبوابتان 
جسريتان لتحســن خداماتنا.

استثمرنا كذلك في التكنولوجيا 
لتسهيل اخلدمات على عمالئنا 
ولتسهيل عملية احلجز واملرور 
والتخفيف من التعقيدات داخل 
املطار ونحــن اليوم في انتظار 
سن تشــريعات جديدة إلطالق 
تكنولوجيا املرور عبر البوابات 

عن طريق املوبايل.



نسبة االتغيیيیرر* 2012 2013

+4.7% KD 62.6 m KD 65.6 m ااإليیررااددااتت االتشغيیليیة

+1.9% KD 44.1 m KD 44.9 m االتكاليیفف االتشغيیليیة

+11.4% KD 18.5 m KD 20.6 m ااألررباحح االتشغيیليیة

+19.6% KD 13.9 m KD 16.7 m صافي االرربح

النتائج املالية ملجموعة طيران الجزيرة!
 في 2013

*تعتمد جميع نسب االرتفاع على األرقام الحقيقية الكاملة، وليس على األرقام التقريبية املذكورة في األعلى
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معدل العائد على املقعد!
 من 2009 الى 2013



األرباح الصافية الفصلية!
 2011 الى 2013
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األرباح الصافية السنوية!
 2011 الى 2013
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نسبة اإلشغال!
من 2011 الى 2013
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التوزيع الجغرافي لألصول والعمالء!
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