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اجلاسم: الطائرات اجلديدة ستساعد الشركة على تثبيت موقعها املتقدم في االلتزام باملواعيد
الشركة بصدد شراء 3 طائرات بقيمة 60 مليون دوالر واملبالغ املرصودة للشراء جاهزة

»الكويتية«: 2.4 مليار دوالر لتمويل شراء 28 طائرة من »إيرباص«
»كاظمة« وصلت إلى أرض الوطن كأول طائرة مملوكة للشركة ضمن األسطول اجلديد

يوسف اجلاسم وم.يوسف الفوزان خالل قطع كيكة االحتفال بوصول الطائرة اجلديدة

مقاعد الدرجة االقتصادية يوسف اجلاسم متحدثا خالل املؤمتر الصحافي ويبدو كامل العوضي

)قاسم باشا( رش املاء ابتهاجا بوصول الطائرة اجلديدة A320( neo( إلى أرض الوطن 

ملشاهدة الڤيديو

طارق عرابي

حطت فــي مبنى الركاب 
اجلديد )T4( مســاء اول من 
امس طائرة كاظمة اجلديدة 
قادمة من مصنع »إيرباص« 
في مدينة هامبورغ األملانية 
وسط اجواء احتفالية لتنضم 
إلى أسطول شركة اخلطوط 
اجلويــة الكويتية، حيث مت 
اســتقبال الطائرة استقباال 
رســميا متثل فــي رش املاء 
عليها ابتهاجا بوصولها إلى 

أرض املطار.
وبهذه املناسبة، أكد رئيس 
مجلــس اخلطــوط اجلوية 
الكويتية يوســف اجلاســم 
خــال املؤمتــر الصحافــي 
الذي أقيم على أرض املطار، 
ان »الكويتية« تسلمت اول 
طائرة من الطائرات اململوكة 
 ،)A3٢٠(neo  لها، مــن طراز
علــى ان يلــي ذلــك تســلم 
الطائرات املتبقية والتي يبلغ 
عددها ١5 طائرة تباعا خال 

السنوات املقبلة.
 8 هنــاك  ان  وأضــاف 
 )A33طائــرات من طــراز )٠
و5 طائرات اخرى من طراز 
)A35٠( سيتم تسلمها خال 
السنوات القادمة أيضا، ليصل 
إجمالي عدد الطائرات حتى 

عام ٢٠٢6 الى 38 طائرة.
االحتياجــات  وحــول 
التمويليــة للوصــول إلــى 
اســطول 38 طائــرة، ذكــر 
ان هنــاك دفعــات مقدمة مت 
سدادها، لكن أحجام التمويل 
ســتكون بحــدود أســعار 
الطائرات والتي تبلغ لشراء 

العالــم، حيث تتميز بكفاءة 
التشــغيل وكفاءة استهاك 
الواحدة،  الوقــود للســاعة 
الى جانــب عدد مــن املزايا 
التنافسية الفنية، مضيفا ان 
هذه الطائرة ســتعمل على 
تطويــر امكانيات اخلطوط 
اجلوية الكويتية في خدمة 
العماء، ذلك ان خدمة العماء 
تتأتي في عــدة جوانب من 
بينهــا اســتخدام الطائرات 

احلديثة.
وبني اجلاسم ان املبادئ 
االساســية خلطوط اجلوية 
الكويتيــة تقوم علــى مبدأ 

واشــار الــى ان جتديــد 
اســطول اخلطــوط اجلوية 
الكويتية يأتي ليتماشى مع 
التزايد الكبير في عدد الركاب، 
معربــا عن املــه ان يامس 
عدد الركاب مع نهاية العام 
احلالــي حاجز الـــ 5 مايني 
راكب مقارنة مبا كان مخططا 
له هو 4.7 مايني راكب فيما 
مت نقل 4.١ مايني راكب خال 

.٢٠١7

متويل الشراء
وفي رده على سؤال حول 
آلية متويل شراء الطائرات 

مــن عملياتها التشــغيلية 
وايراداتها التي تناهز 3٩٠ 
مليــون دينار علــى اوجه 
الصــرف املختلفــة، لكــن 
شراء االصول الثابتة مثل 
الطائــرات يأتي على نفس 
النهج املتعــارف عليه في 
الطيــران وفــي  شــركات 
األســواق، وذلك فــي حال 
احلاجة إلــى التمويل، من 
خال االقتراض من البنوك 
أو مــن خال شــركات بيع 

واستئجار الطائرات.

60 مليون دوالر لكل طائرة
واضاف ان الشركة بصدد 
شــراء 3 طائرات بقيمة 6٠ 
مليــون دوالر لــكل طائرة، 
علمــا أن املبالــغ املرصودة 
للشــراء جاهــزة بالفعــل 

احلفاظ على السامة وعلى 
دقة املواعيد، موضحا ان احد 
عوامل دقــة املواعيد يعتمد 
الطائــرات اجلديــدة  علــى 
ان  مؤكــدا  املســتخدمة، 
الطائرات اجلديدة ستساعد 
املؤسسة على تثبيت موقعها 
املتقدم جدا في جانب االلتزام 
باملواعيد والتي تتراوح دقتها 
حاليــا بني ٩٠ و٩5% يوميا، 
حتى ان »الكويتية« قد حازت 
مواقــع متقدمــة جــدا على 
املســتوى العاملي ومستوى 
الشــرق االوســط وأوروبا 

وأفريقيا.

اجلديدة، افاد اجلاســم بأن 
»الكويتية« لن تقوم بشراء 
أي موجودات ســواء كانت 
طائرات او غيرها إال مقابل 
متويل، مبينــا ان منهجية 
»الكويتيــة« تقــوم علــى 
استدعاء عروض لاقتراض 
من املبالغ التي حتتاجها من 
خارج رأسمال الشركة البالغ 
١.٢ مليار دينار )املدفوع منه 
٩٠٠ مليون دينار( من قبل 

احلكومة الكويتية.
واضاف ان املؤسسة تقوم 
بالصرف على احتياجاتها 
من خــال املبالغ املتوافرة 

لدى الشركة، أما ما يفيض 
عن إمكانيــات التمويل من 
رأســمال الشــركة فسيدفع 
الشركة إلى االقتراض على 
املتبعة.  حســب االجراءات 
وأكد اجلاسم ان »الكويتية« 
لديهــا خطة عمــل مجدولة 
حتــى ٢٠٢6، حيث تتضمن 
اخلطة كل االحتياجات املالية 
الازمة لعمليات الشراء والتي 
ســتكون فــي حــدود أعداد 

الطائرات املطلوبة.

احلصة السوقية
وحول احلصة السوقية 
لـــ »الكويتيــة«،  احلاليــة 
أعرب اجلاســم عن أمله في 
أن تصل احلصة الســوقية 
للمؤسســة إلــى 5٠% فــي 
الســوق احمللــي، مؤكدا ان 
حصة الشركة ارتفعت من 
مستوى العشرينات لتامس 
مســتوى األربعينــات فــي 
بعض االســواق وأكثر من 

5٠% في أسواق أخرى.
اجلــاســـــم  واختــــتم 
تصريحه بالقول »نعد ركاب 
اخلطوط اجلوية الكويتية، 
وكل من لم يحجز حتى اآلن 
علــى »الكويتيــة« بأفضل 
املواعيــد  وأدق  اخلدمــات 
وافضل الطائرات، فاعتمادنا 
االول واالخير بعد اهلل على 
العماء والركاب الذين نثق 
بوالئهم وثقتهم باخلطوط 
اجلوية الكويتية، وال شك 
أن اســتعادة مليون راكب 
منــذ ٢٠١7 حتى اآلن ليس 
إال مؤشرا على مدى اقبال 

الكويتية«. على  الركاب 

٢8 طائرة جديدة من إيرباص 
نحو ٢.45 مليار دوالر، مشيرا 
إلى هناك ١5 طائرة تبلغ قيمة 
الطائرة الواحدة 6٠ مليون 
دوالر )بإجمالي ٩٠٠ مليون 
 ،)A3٢٠(neo  من طراز )دوالر
و8 طائرات أخرى من طراز 
A33٠ تبلغ قيمتها ١٠٠ مليون 
دوالر )بإجمالي 8٠٠ مليون 
دوالر(، باالضافة إلى شراء 
5 طائرات أخــرى من طراز 
A35٠ تتراوح قيمة الواحدة 
منها بــني ١3٠ و ١5٠ مليون 
دوالر )بإجمالي 75٠ مليون 

دوالر(.
ولفــت الــى ان الطائــرة 
التــي مت تســلمها اول مــن 
امــس تعتبر مــن الطائرات 
الشــعبية واملســتخدمة في 
اغلب شركات الطيران حول 

تابعة لـ »االمتياز« توقع عقداً مع »نفط اخلليج«

أسواق املال توافق على إصدار »وربة« 
صكوكاً بـ 500 مليون دوالر

أعلنــت شــركة مجموعــة االمتيــاز 
االســتثمارية عن ترسية عقد على إحدى 
شركاتها التابعة بنسبة 5٠.6٩%، من الشركة 
الكويتية لنفط اخلليج بقيمة 7.634 مايني 

دينار.

وبحسب بيان الشركة للبورصة أمس، 
فإن العقد مدته 5 سنوات، ويختص بتقدمي 
خدمــات الصيانــة امليكانيكيــة والتابــع 
للعمليات املشــتركة بالوفرة - الشــركة 

الكويتية لنفط اخلليج.

أعلن بنك وربة عن حصوله على موافقة 
هيئة أسواق املال على إصدار صكوك مبا ال 
يتجاوز 5٠٠ مليــون دوالر. وقال البنك في 
بيان للبورصة أمس، إن الصكوك التي سيتم 
إصدارها حتت مظلة برنامج إصدار الصكوك 
بقيمة ال تتجاوز ملياري دوالر. وكان البنك قد 
أعلن في منتصف يوليو املاضي، عن حصوله 

على موافقة بنك الكويت املركزي على إصدار 
صكوك بقيمة ال تتجاوز 5٠٠ مليون دوالر.

وأشار البنك في البيان إلى أنه يرغب في 
طرح وتسويق وبيع الصكوك في الكويت.

وأوضح البنك أنه ســيقوم بإعداد نشرة 
اكتتاب وفقا ألحكام القانون رقم 7 لسنة ٢٠١٠ 

والئحته التنفيذية وتعدياتها.

ً »كامكو«: بورصة الكويت األفضل أداءً خليجيا

ذكــر تقرير صــادر عن 
شــركة كامكو لاســتثمار 
أن األسواق العاملية شهدت 
أداء مضطربا خال أغسطس 
املاضي في ظل تقلبات حادة 
أدت إلى تسجيل كل األسواق 
الرئيســية تقريبا  املاليــة 
لنتائج سلبية. حيث تراجع 
مؤشــر مورغان ســتانلي 
نطاقــا  األوســع  العاملــي 
بنســبة ٢.٢% تقريبا خال 
الشهر وتعرض ألعلى نسبة 
تراجع متأثرا بصفة خاصة 
باألداء الضعيف لألســواق 
الناشئة التي تراجع مؤشرها 
بأكثــر من 5%. ويعزى هذا 
التراجــع فــي املقــام األول 
للحرب التجارية العالقة بني 
الواليات املتحــدة والصني 
والتي ســاهم في تعزيزها 
الناجتة عن  حالة االرتباك 
خــروج اململكة املتحدة من 
االحتــاد األوروبــي التي ما 
زالــت تلقي بظالهــا على 
األسواق عبر فئات األصول 

والبنوك واملواد األساسية 
واالتصاالت، تراجعا أحادي 
الرقم خال أغسطس ٢٠١٩ 
قابله جزئيــا منو قطاعات 
املرافــق العامــة واألغذيــة 

والسلع االستهاكية.
وارتفعت أنشطة التداول 
في األسواق اخلليجية خال 
الشهر على الرغم من عطلة 
عيد األضحى املبارك. وبلغ 
إجمالي قيمة األسهم املتداولة 
خــال الشــهر ٢5.٩ مليار 
دوالر فــي أغســطس ٢٠١٩ 
بنمــو بلغت نســبته %6.5 
مقارنــة بالشــهر املاضــي. 
التداول  وتزايدت أنشــطة 
في الســعودية بنسبة ٢١% 
مبا دفع تداوالت األســواق 

اخلليجية نحو االرتفاع.
الكويت  إلــى  وبالعودة 
فقــد تراجعــت مؤشــرات 
الثــاث مبعدل  البورصــة 
أحادي الرقم في أغســطس 
٢٠١٩ بصدارة أسهم الشركات 
الكبرى. وقد انعكس ذلك في 

التــي  للبتروكيماويــات، 
تساهم بها كلتا الشركتني، 
عــن انخفاض بنســبة %7١ 
في أربــاح الربع الثاني من 
العــام ٢٠١٩. وشــهد قطاع 
البتروكيماويــات تراجــع 
أرباحه املســجلة في الربع 
الثاني من العام ٢٠١٩ على 
خلفية انخفاض أسعار املواد 
الكيميائية واألوضاع القامتة 

لاقتصاد العاملي.
وتبعــه مؤشــر الســلع 
االستــهاكــــية ومــؤشــر 
الصناعــة بتراجــع بلغــت 
نسبته 6.١% و5.6%، في حني 
انخفض مؤشر قطاع البنوك 
بنســبة ٢.8%. وتراجعــت 
أسهم جميع البنوك الكويتية 
خال الشهر بصدارة سهم 
البنك األهلي املتحدـ  الكويت 
الــذي ســجل أعلى نســبة 
تراجع بفقده نســبة %6.4 
من قيمته، تبعه سهم بنك 
اخلليج بتراجع بلغت نسبته 

.%6.٠

تراجع مؤشر السوق األول 
بنسبة 3.٢% حيث تراجعت 
كل مكونات املؤشــر خال 
الشــهر. إال انــه على الرغم 
من ذلك التراجع الشهري، ما 
زالت بورصة الكويت أفضل 
أداء  األســواق اخلليجيــة 
منذ بداية العام ٢٠١٩ حتى 
تاريخه بنمو املؤشر العام 
بنســبة ١7% ومنو مؤشــر 
السوق األول بنسبة ٩.٢3% 
وبالنســبة لألداء القطاعي 
لهذا الشهر، شهدت القطاعات 
ذات القيمة السوقية الكبرى 
أعلــى نســبة تراجع خال 
الشهر. وشهد مؤشر املواد 
األساســية انخفاضــا حادا 
بنســبة 6.6% علــى خلفية 
تراجع ســعر ســهم شركة 
بوبيــان للبتروكيماويــات 
وشــركة القريــن لصناعة 
الكيماويات البترولية بنسبة 
١٠.7% و4.٢%، على التوالي. 
وتراجعت أسهم الشركتني 
بعد أن أعلنت شركة ايكويت 

منت 19% منذ بداية العام

املختلفة مبا في ذلك النفط 
الــذي انخفــض 8.١% خال 

الشهر.
ان  التقريــر  وأضــاف 
أسواق دول مجلس التعاون 
اخلليجي كانت أشــد تأثرا 
نســبيا نتيجــة للعوامــل 
اجليوسياســية وتراجــع 
أســعار النفــط. وســجلت 
السعودية أسوأ أداء شهري، 
حيث انخفض مؤشر السوق 
8.٢% تبعه مؤشر سوق دبي 
املالي الذي تراجع 5.5% بعد 
تسجيله أفضل أداء شهري 
خال الشهر السابق. هذا، وما 
تزال بورصة الكويت األفضل 
أداء علــى مســتوى دول 
مجلــس التعاون اخلليجي 
حيث حققت منوا بنسبة ١٩% 
منذ بداية العام حتى تاريخه 
علــى الرغــم مــن تراجعها 
٢.٩% خال الشهر. أما على 
الصعيد القطاعي، فقد شهدت 
جميع القطاعات اخلليجية 
الكبرى، مبا في ذلك العقارات 

أداء أسواق األسهم اخلليجية خالل شهر أغسطس 2019

األداء الشهري إغالق املؤشرأسواق األسهم اخلليجية
)%(

األداء منذ بداية 
العام )%(

القيمة السوقية 
)مليار دوالر(

قيمة التداوالت 
الشهرية 

)مليون دوالر(
مضاعف السعر 

)X( للربحية
مضاعف السعر 
للقيمة الدفترية 

)X(
العائد اجلاري 

)%(

3.5%٢3.٩١١3.8١.6٢٢.8١6.٢١.4%)3.٢%(6.5٢7.8الكويت – مؤشر السوق األول

الكويت – مؤشر السوق 
١.١%)١.٩%(4.78٩.4الرئيسي

١7.٠%)٢.٩%(5.٩4١.١الكويت – مؤشر السوق العام

4.٠%٢.54٩٩.6٢٠.٩٩١.٠١7.١١.٩%)8.٢%(8.٠١٩.8السعودية

4.٩%5.١١37.888٢.3١3.١١.4%)٢.٩%(5.١65.6أبوظبي

4.4%٩.٠٩7.3785.٩7.6٠.٩%)5.5%(٢.758.6دبي

4.١%١55.٠١.١٢١.6١3.8١.3)٠.6%()٢.6%(١٠.٢3٢.٩قطر

4.6%١4.6٢3.٢3١.3١١.3٠.٩%)٠.٩%(١.533.١البحرين

7.١%١7.44٢6.68.٢٠.7)7.4%(6.5%4.٠٠4.٩مسقط

4.٢%١.٠44.١٢5.86١.5١4.٢١.5إجمالي األسواق اخلليجية

املصدر: بحوث كامكو

10% منو حتويالت 
العمالة الفلبينية 

من الكويت
ارتفعــت حتويــات 
الفــلبــينـــية  العـمالة 
بالكويت خال األشــهر 
الستة األولى من العام 
احلالي بنســبة ٩.٩4% 
علــى أســاس ســنوي، 
وســط مخــاوف إيقاف 
إرسال العمالة الفلبينية. 
البنك  وحســب بيانات 
املركزي الفلبيني، بلغت 
حتويات العمالة القادمة 
من الكويت نحو 385.6٢ 
مليون دوالر في النصف 
األول من ٢٠١٩، مقارنة بـ 
35٠.75 مليون دوالر في 
النصف املقابل من ٢٠١8.
وتشــكل حتويــات 
العمالــة الفلبينيــة من 
الكويــت ١3.٠٩% مــن 
إجمالــي حتويات تلك 
العمالة من دول اخلليج 
والبالغــة ٢.٩5 مليــار 

دوالر.


