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االربعاء ٨ فبراير ٢٠٢٣ اقتصـاد

«املالية»: منظومة شاملة
لإلصالحات الهيكلية بـ «املالية العامة»

علي إبراهيم 

أن  «األنبــاء»  علمــت 
الكويــت فّعلــت منظومــة 
شاملة ومتكاملة لإلصالحات 
الهيكليــة من أجــل إصالح 
قطاع املالية العامة وحتسني 
األداء املالي والبدء في تنفيذ 
املرحلــة االنتقالية للتحول 
إلــى محاســبة  التدريجــي 
االستحقاق. وفي هذا اإلطار، 
أصدرت وكيل وزارة املالية 
املنيفــي تعليمــات  أســيل 

متخصصة بالتصنيف النوعي للمواد املخزنية 
الذي يرتبط بصورة مباشرة بتقييم موجودات 
الدولة. وقالت املنيفي في التعليمات اجلديدة 
«نظراً إلصدار وزارة املالية تعميم رقم ٤ لسنة 
٢٠١٥ بشأن دليل رموز وتصنيفات امليزانية 
(األساس النقدي) والذي مبقتضاه مت تصنيف 
املصروفات إلى مصروفات جارية ورأسمالية، 
وملــا كان ذلك يؤثر على مفهــوم التصنيف 
النوعي للمواد مبخــازن اجلهات احلكومية 
وبالتالي على تقييم موجودات تلك اجلهات 
إضافة إلى تقدير اعتمادات امليزانية، لذا تصدر 
وزارة املالية هذه التعليمات التي مبقتضاها 

ومراجعــة  إثبــات  يتــم 
وتصحيح بيــان التصنيف 
النوعي للمواد بنظام إدارة 
املخزون بنظــم إدارة مالية 
احلكومة». وعرفت التعليمات 
اجلديدة التصنيف النوعي، 
بتحديد ما إذا كانت املادة التي 
تتســلمها اجلهة احلكومية 
استهالكية أو أصل، وربطها 
بالنوع احلسابي الصحيح إذ 
يتم حتديد وإثبات ذلك عند 
تعريف املــادة بنظام إدارة 
املخزون بنظــم إدارة مالية 
احلكومة. وحددت التعليمات املواد االستهالكية 
في بعض األنواع التي لها خصائص محددة 
مثل القرطاسية والعدد واألدوات والكيماويات 
واألغدية والوقود بأنواعه، وحددت األصل بأنه 
املواد التي تتوافر فيها مجموعة شروط تعود 
على اجلهة مبنافع اقتصادية أو إمكانية تقدمي 
هدمة مستقبلية ولها عمر إنتاجي مقرر يتجاوز 
سنة كاملة يتم اقتناؤها بغرض االستخدام 
وليس بغرض البيع متتلكها اجلهة احلكومية 
وتتحمــل املخاطر وااللتزامــات املتعلقة بها 
مثل األثــاث واألجهزة الكهربائية واملركبات 

واآلالت واملعدات.

تستهدف البدء في تنفيذ املرحلة االنتقالية للتحول التدريجي إلى محاسبة االستحقاق

أسيل املنيفي

«اجلزيرة» تقفز بأرباحها ١٨٣٫٦٪ في ٢٠٢٢ إلى ٢٠٫١ مليون دينار

أعلنــت شــركة طيــران 
اجلزيرة عــن نتائجها املالية 
للعــام املالــي املنتهــي في ٣١

ديســمبر ٢٠٢٢، حيث حققت 
قفزة قياسية بأرباحها الصافية 
بنســبة ١٨٣٫٦٪ لتبلــغ ٢٠٫١

مليــون دينــار، فيمــا بلغت 
اإليــرادات التشــغيلية ١٨٢٫١

مليون دينار، بارتفاع ١٢٦٫٥٪ 
عن الفترة ذاتها من ٢٠٢١، كما 
التشــغيلية  ارتفعت األرباح 
بنسبة ١٤٨٫٤٪ لتبلغ مستوى 

٢٦٫٨ مليون دينار.
وكانــت الشــركة قد بدأت 
عودتها السريعة للربحية خالل 
النصف الثاني مــن ٢٠٢١ مع 
التجارية  الرحالت  استئناف 
تدريجيــا في مطــار الكويت 
الدولــي، وواصلــت «طيران 
اجلزيــرة» منوهــا املطرد في 
٢٠٢٢ ليتفــوق أداؤهــا خالل 
السنة بنسبة ٣٠٪ على األداء 
القياسي السابق في ٢٠١٩، الذي 
يعتبر آخر عام كامل مت تشغيل 
الرحالت خالله دون قيود على 

السفر قبل جائحة كورونا. 
زيادة أعداد الركاب

وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي، أنــه على الرغم من 
انخفــاض حركة املســافرين 
عبر مطار الكويت الدولي في 
٢٠٢٢ بنسبة ٢٦٪ مقارنة بعام 
٢٠١٩، إال أن طيــران اجلزيرة 
شــهدت زيادة بنسبة ١٩٪ في 
عدد الركاب الذين نقلتهم خالل 
العام، أما مقارنته بعام ٢٠٢١

فقد ازداد عدد ركاب اجلزيرة 
بنســبة ٢٤٧٫٥٪ ليبلــغ ٣٫٦

ماليني راكب.
وأشارت الشركة إلى ارتفاع 
معدل إشغال املقاعد في العام 
املاضي بنسبة ١٠٫٢٪ إلى نسبة 
٧٧٫٠١٪ مما عوض بشكل كبير 
االنخفاض بنســبة ٣٥٫١٪ في 
متوسط سعر التذاكر املدفوعة 
مــن قبل الــركاب، والذي بلغ 

٤٧٫٩٦ دينارا.
وقد أوصــى مجلس إدارة 
طيران اجلزيرة بتوزيع أرباح 
نقدية بواقع ٥٠ فلسا للسهم 
عن فتــرة النصف الثاني من 
٢٠٢٢، عــالوة عــن األربــاح 
التــي مت  النقديــة املرحليــة 
توزيعها لفترة النصف األول 
من العــام والتي كانت بواقع 
٣٠ فلسا للسهم، بذلك يصبح 
إجمالــي األرباح النقدية التي 

وأضــاف بــودي، بالقول: 
«يعكــس عدد الــركاب الذين 
نقلتهم الشركة البالغ عددهم 
٣٫٦ ماليــني راكب فــي ٢٠٢٢

مقارنة بعدد ٢٫٤ مليون مسافر 
في ٢٠١٩، جناح منوذج أعمال 
الشركة وجناح التوسع على 
مستوى اخلدمات التي تقدمها 
«طيــران اجلزيرة» لعمالئها، 
وفيما منضي قدما، نتطلع إلى 
أن يكون عام ٢٠٢٣ عاما مليئا 
بالنجاحات اجلديدة مع زيادة 
عدد طائراتنا وتوســعنا إلى 
وجهات جديدة وكذلك مواصلة 

تعزيز أداء عملياتنا». 
األداء التشغيلي

خالل الســنة املالية ٢٠٢٢، 
أضافــت «طيران اجلزيرة» ١٥

وجهــة جديــدة لتلبية الطلب 
الســفر مــن مختلــف  علــى 
شــرائح املســافرين في نطاق 
شــبكة الوجهات التي تخدمها 
الشركة. وشملت هذه الوجهات 
مدنــا فــي الشــرق األوســط 
وشمال وجنوب آسيا وأوروبا 
وهي ڤيينــا (النمســا)، براغ 
(جمهورية التشيك)، دوشانبه 
(طاجيكســتان)، تركســتان 
ناماجنــان  (كازاخســتان)، 
(أوزبكستان)، بنغالور (الهند)، 
ثيروفانانثابــورام (الهنــد)، 
بايراوا (النيبال)، شاتوجرام 
(بنغالديش)، شيان (الصني)، 
صاللة (عمان)، القصيم (اململكة 
الســعودية)، حائل  العربيــة 
العربية السعودية)،  (اململكة 
العربيــة  الطائــف (اململكــة 
أبهــا (اململكــة  الســعودية)، 

العربية السعودية).
التوســعات،  ومــع هــذه 
أصبحت «طيــران اجلزيرة» 
تخــدم ثمانــي وجهــات فــي 
العربية الســعودية  اململكــة 
وثمانــي وجهات أخــرى في 
الهنــد، باإلضافة إلى وجهتني 
فــي بنغالديش ووجهتني في 
النيبال، ليصــل إجمالي عدد 
الوجهات في شــبكة الشركة 

إلى ٥٨ وجهة.
ومن أبرز إجنازات الشركة 
خــالل العــام افتتاحها مركزا 
لتدريــب الطياريــن وأطقــم 
الطائــرات معتمــدا مــن قبل 
اإلدارة العامة للطيران املدني 
الكويتي، حيث بدأت بتدريب 
أطقم الطائرات العاملني، وكذلك 
الطيارون واألطقم اجلدد في 

مقر الشركة في الكويت.
وفي إطار جهودها املستمرة 
لتعزيز جتربة العمالء، أطلقت 
«طيران اجلزيرة» العديد من 
اخلدمات اجلديدة التي شملت 
مركزا جديدا مخصصا خلدمة 
العمــالء، وخدمــة تســجيل 
احلقائب املبكر، وأيضا خدمة 
العمالء  املباشر مع  التواصل 

عبر تطبيق «واتساب».
نظرة مستقبلية إيجابية

تواصل «طيران اجلزيرة» 
العمل بحسب استراتيجيتها 
التوسعية التي بدأت بتسلمها 
طائرتني جديدتــني من طراز 
A٣٢٠neo كجــزء مــن طلبية 
مكونــة مــن ٢٨ طائــرة مــن 
إيرباص قامــت بها في ٢٠٢١، 
والتي ســتدعم زيــادة حجم 
أسطول الشركة من ١٩ طائرة 
إلى ٣٥ طائرة بحلول عام ٢٠٢٦. 
وبدأت الشــركة توسعها في 
بداية السنة اجلديدة مع إطالق 
خط رحالت جديد إلى العاصمة 
الروسية، موسكو، وذلك خلدمة 
الطلب على الرحالت منها وإلى 
منطقة الشرق األوسط واملدن 
األخرى في نطاق شبكة وجهات 
الشركة. ومن املخطط إطالق 
خطوط جديدة أخرى هذا العام. 
كما تخطط الشركة تنفيذ 
عدد مــن املبــادرات التي من 
خدماتهــا  حتســني  شــأنها 
وعملياتها التشغيلية لتعزيز 
جتربــة الســفر وجعلها أكثر 
سالســة من نقطة التسجيل 
في املطار وحتى الوصول إلى 

الوجهة األخيرة.

ً توصية بتوزيع ٥٠ فلساً نقداً عن النصف الثاني من العام إضافة إلى توزيعات النصف األول البالغة ٣٠ فلساً.. ليبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للعام املاضي ٨٠ فلسا

مروان بودي

سيتم توزيعها عن عام ٢٠٢٢
مبلغا وقدره ٨٠ فلسا للسهم.

نتائج الربع الرابع

الربــع األخيــر مــن  فــي 
عــام ٢٠٢٢، ســجلت «طيران 
اجلزيــرة» خســائر صافيــة 
بلغت ٠٫٧ مليون دينار، مقارنة 
بأربــاح بلغت ٧ ماليني دينار 
للفترة ذاتها من السنة السابقة، 
وارتفعت اإليرادات التشغيلية 
بنســبة ٢٤٫٧٪ وبلغــت ٤١٫٣

مليون دينار، بينما انخفضت 
األربــاح التشــغيلية إلى ٠٫٩

مليون دينار.
وازداد عــدد الركاب خالل 
الربع األخير بنسبة ٨٨٪ إلى 
٩٧٨٫١ ألف راكب، وارتفع معدل 
إشغال املقاعد بنسبة ٤٫٥٪ إلى 
٧٨٫٧٪، وارتفع متوسط تشغيل 
الطائرة بنسبة ٣٥٫٣٪ إلى ١٢٫٤

ساعة مقارنة بالفترة ذاتها من 
السنة السابقة.

نتائج تاريخية

هــذه  علــى  وتعليقــا 
النتائج، قــال رئيس مجلس 
إدارة طيران اجلزيرة، مروان 
بودي: «فخورون بهذه النتائج 
الســنوية القياسية التي تعد 
األفضــل فــي تاريــخ طيران 
اجلزيرة، وتشهد هذه النتائج 
على جناح سياســة الشــركة 
في إدارة التكاليف بالرغم من 
أســعار الوقود املرتفعة التي 
اقتطعت وحدها ما يقرب من 
تســعة ماليني دينــار كويتي 
كان من املمكن أن متثل أرباحا 

للشركة».

النتائج شهادة على جناح سياسة الشركة في إدارة التكاليف رغم أسعار الوقود املرتفعةمروان بودي: فخورون بالنتائج القياسية التي تعد األفضل في تاريخ «طيران اجلزيرة»
نتطلع ليكون ٢٠٢٣ عامًا مليئًا بالنجاحات اجلديدة مع زيادة عدد طائراتنا وتوسعنا لوجهات٣٫٦ ماليني راكب نقلناهم خالل ٢٠٢٢.. ليعكس جناح التوسع باخلدمات املقدمة للعمالء

أرقام ذات داللة

بودي: «اجلزيرة» تستهدف احلصول على مليار دوالر
من البنوك لتمويل ٣٠٪ من صفقة طائرات مع «إيرباص»

٭ ١٢٦٫٥٪ منوا ســنويا باإليرادات التشغيلية إلى ١٨٢٫١
مليون دينار.

٭ ٢٦٫٨ مليون دينار األرباح التشغيلية بزيادة سنوية 
.٪١٤٨٫٤

٭ ٣٫٦ ماليــني راكب عدد املســافرين فــي ٢٠٢٢.. بنمو 
سنوي ٢٤٧٫٥٪.

٭ ٧٧٫٠١٪ معدل إشغال املقاعد بزيادة سنوية ١٠٫٢٪.
٭ ١٢٫٩ ساعة متوسط تشغيل الطائرات بنمو سنوي ١١٨٫١٪

«رويتــرز»: قال مروان بودي إن الشــركة عدلت من 
أهدافها التمويلية لتســتهدف احلصول على نحو مليار 
دوالر مــن البنوك وليس ملياري دوالر لتمول ٣٠٪ من 
صفقة طائرات مع إيرباص وليس ٧٠٪ من الصفقة كما 

كان مخططا من قبل.
وقال بودي إن هذا التعديل جاء بسبب ارتفاع أسعار 
الفائدة املصرفية، مبينا أن النســبة الباقية من الصفقة 
سيتم متويلها من خالل نظام «البيع وإعادة االستئجار»، 
وأن الشــركة ستدرس عملية التمويل «حالة بحالة، مبا 

يتماشى مع أفضل تكلفة».
وأوضح أن الشــركة دفعت بالفعل ١٠٠ مليون دوالر 
كمقدم لصفقة طائرات إيرباص من متويلها الذاتي، ورغم 
ذلك انخفضت السيولة املالية لديها فقط إلى ٥٢ مليون 

دينار بعد أن كانت ٥٥ مليون بنهاية الربع الثالث.
وتوقــع زيادة طائرات الشــركة إلى ٢٢ بنهاية ٢٠٢٣

من ١٩ حاليا، وقال إن ارتفاع أسعار وقود الطائرات كلف 
طيران اجلزيرة ١١ مليون دينار زيادة في ميزانية ٢٠٢٢

عما كان مرصودا.

«البترول الوطنية» تسحب تعميم ترقية 
مديرين تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء

أحمد مغربي

أصدرت الرئيس التنفيذي لشركة البترول 
الوطنية الكويتية وضحة اخلطيب تعميما 
بســحب الترقيات التي أجرتها الشركة يوم 
االثنني املاضي، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس 
الــوزراء بشــأن وقــف التعيــني بالوظائف 

اإلشرافية ووقف كل من النقل والندب واإلعارة 
ومعاجلة آثار هذا الوقف. وجاء في التعميم 
انه تقرر سحب التعميم رقم (٢٠٢٣/١) الصادر 
بتاريخ ٦ فبراير ٢٠٢٣ واعتباره كأن لم يكن 
مع ما يترتب على ذلك من إجراءات. وكانت 
شركة البترول الوطنية أصدرت تعميم ترقيات 

مجموعة من املديرين في مناصب شاغرة.

٥٫٦ تريليونات دوالر أصول صناديق
الثروة السيادية في الشرق األوسط بحلول ٢٠٢٦

محمود عيسى

ذكــر موقع «زاويــة» ان 
صناديق الثروة السيادية في 
الشرق األوسط ستحصل على 
مزيد من الدعم، مع توقعات 
بلوغ متوسط سعر خام برنت 
٩٤ دوالرا على مدى السنوات 
األربع املقبلة، ليرتفع صافي 
الثروات املالية لهذه الصناديق 
بحلــول عــام ٢٠٢٦ إلى ٥٫٦

تريليونــات دوالر، مقارنــة 
بـ ٣٫٨ تريليونات دوالر في 
الوقت احلاضر، وفقا ملا نقله 
املوقع عن بنك MUFG، أكبر 
البنــوك اليابانية في تقرير 

حديث اصدره مؤخرا.
وجاء فــي التقرير الذي 
صــدر بعنــوان «النظــرة 
املستقبلية للشرق األوسط 
٢٠٢٣»، إن القوة املالية الهائلة 
السيادية  الثروة  لصناديق 
بالشــرق األوسط ستحصل 
على مزيد من الزخم بفضل 
توقعــات ارتفــاع النفط، ما 
سيرفع صافي الثروات املالية 
ملــا يعــادل ٢٤٧٪ من الناجت 
احمللي اإلجمالي بحلول ٢٠٢٦، 
وهو ما ميثل زيادة تراكمية 
تبلــغ ١٫٨ تريليــون دوالر 
عما هي عليــه اليوم. وجاء 
فــي التقريــر أن هذا احلجم 
غير املسبوق من الفوائض 
سيؤدي لتحصني امليزانيات 
العمومية لدول املنطقة، ودعم 
األصول اإلقليمية املعرضة 
للمخاطر على املدى املتوسط، 
وتعزيــز مكانتهــا كمنطقة 

والنضوج على نحو ميكنها 
من حتريك بوصلة االستثمار 
محليا وخارجيا. وقال البنك 
الفائقــة  الطاقــة  إن دورة 
املتوقعــة علــى مــدى عقد 
مــن الزمان والربــط القوي 
لعمالت دول املنطقة بالدوالر 
يكرس وضع صناديق الثروة 
السيادية في الشرق األوسط 
كمرتكز ائتماني مستقر على 

املدى الطويل.
جتــدر اإلشــارة إلــى أن 
الســيادية  الثروة  صناديق 
في الشرق األوسط ضاعفت 

الســيادية  الثروة  صناديق 
في الشرق األوسط تستخدم 
عمليات االندماج واالستحواذ 
للتوسع في قطاعات جديدة 
وإقامة شركات محلية رائدة.
إلــى  التقريــر  وأشــار 
أن صنــدوق االســتثمارات 
العامة الســعودي اســتثمر 
١٫٣ مليــار دوالر فــي أربــع 
شركات مصرية في أغسطس 
٢٠٢٢، مبا في ذلك شركة أبو 
قير لألسمدة، واإلسكندرية 
لتداول احلاويــات ومناولة 

البضائع.

اســتثماراتها مــن ٢٢ مليار 
دوالر في ٢٠٢١ إلى ٥٢ مليار 
دوالر في ٢٠٢٢، باإلضافة إلى 
ذلك فإن خمسة من انشط ١٠

صناديق ثروة سيادية تنتمي 
إلى دول في الشرق األوسط.  
وكان نصيب صناديق الثروة 
السيادية في الشرق األوسط 
فــي العام املاضي ٢٦ صفقة 
مــن أصل ٦٠ صفقة ضخمة 
تتجاوز قيمتها مليار دوالر.
وعلــى صعيد ذي صلة، 
قال تقرير حديث صادر عن 
شركة Bain & Company إن 

ارتفاعاً من ٣٫٨ تريليونات دوالر حالياً.. بفضل ارتفاع أسعار النفط خالل السنوات األربع املقبلة

تتمتــع مبركــز دائن صاف 
بالــغ األهمية فــي االقتصاد 
العاملي. وقد كشفت اململكة 
العربية الســعودية بالفعل 
عــن اســتراتيجية لتنميــة 
صندوق استثماراتها العامة 
مــن ٦٠٧ مليارات دوالر إلى 
١٫٨ تريليونات دوالر بحلول 
عام ٢٠٣٠. عالوة على ذلك، 
حطمت الصناديق في الشرق 
النمطية  األوســط الصــور 
التي تتميز باالستراتيجيات 
الســرية، وأصبحــت لديها 
املرونة والذكاء االستثماري 


