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عام التحديات
 على 

ً
 على االقتصاد العالمي، وتحديدا

ً
كان من أكثر السنوات تحديا

مدى  على   
ً
اختبارا  2020 عام  كان  كما  والسياحة.  السفر  قطاع 

للتحديات الكثيرة التي  مرونة شركتنا وفريق عملنا. وبعد تخطينا 
فرضها العام، نتطلع من جديد إلى مواصلة التوّسع.

السادة المساهمون الكرام،

قوة  لمدى  االختبار  عام  كان  الجائحة،  عام  أو   
لنهج  التحدي  عام  وكان  الجزيرة  طيران  استراتيجية 
في  نجاحه  أثبت  والذي  الشركة  اعتمدته  الذي  النمو 
 

ً
السنوات الثالث الماضية. كما كان عام  شهادة

وجودة  العمل  فريق  وامكانيات  الشركة  مرونة  على 
قيمة أصولها.

طيران  عنها  أعلنت  التي  الخسائر  من  الرغم  وعلى 
ظل  في  متوقعة  كانت  أنها  إال   ، لعام  الجزيرة 
الظروف الراهنة. كانت البيئة التشغيلية التي عملت بها 
طيران الجزيرة شديدة الصعوبة ومحكومة بقيوٍد صارمة 
وتحديات أكبر مما واجهته شركات الطيران في مناطق 
أخرى حول العالم. ومع كل ذلك، تمكنت الشركة من 
أعمالها  وتهيئة  األزمة  هذه  وجه  في  الصمود 

كوفيد جائحة  أزمة  تراجع  مع  إيجابٍي  لمستقبٍل 
.
ً
واستئناف حركة السفر تدريجيا

على  الشركة  عمل  فريق  ز 
ّ
رك الجائحة،  فترة  وطوال 

األعمال.  استمرارية  على  الحفاظ  وهو  واحٍد  هدٍف 
هذا  حقق  المتميز  الجزيرة  فريق  أن  القول  ويسعدني 

وأكثر.

رحالت وخدمات جديدة

خطة  من  جديدة  مرحلة  دخلت  قد  الجزيرة  طيران  كانت 
رحالت  إطالقها  بعد  عام   بداية  في  توسعها 
والعديد  الهندية  القارة  لندن وشبه  إلى  أبرزها  مهمة 
من الوجهات التي تخدم شريحة مواطني هذه الدول 

المقيمين في منطقة الشرق األوسط.

وبدأت طيران الجزيرة العام بإطالق سلسلة من الخدمات 
من   

ً
مزيدا الركاب  تمنح  التي  الجديدة  األسعار  وفئات 

الخيارات والمرونة عند التخطيط لرحلتهم إلى الوجهات 
وآسيا،  أوروبا  األوسط،  الشرق  في  تخدمها  التي 
حرصنا  حيث  وميزانيتهم،  احتياجاتهم  بحسب  وذلك 
على تمكينهم من اختيار الطريقة التي يريدون السفر 

بها وقمنا بتصميم فئات أسعار وخدمات جديدة تهدف 
 مع طيران الجزيرة، ومنها 

ً
إلى جعل رحلتهم أكثر مرونة

الشرق  أول من يطلقها في  نحن  التي  األولوية  خدمة 
 عبر الموقع.

ً
األوسط والتي يمكن حجزها مسبقا

واليوم، يمكن لركاب طيران الجزيرة االختيار من بين ثالث 
فئات أسعار على الدرجة السياحية، وهي فئة  و

من  مجموعة  منها  كل  ر 
ّ

توف والتي   ، و   
شرائح  مختلف  احتياجات  تلبي  التي  الخدمات 
، وهي فئة السفر األكثر  المسافرين. وتتيح فئة 
إلى  باإلضافة  صغيرة،  وحقيبة  يد  حقيبة  حمل  مرونة، 
المسافر  لها  يحتاج  قد  أخرى  خدمات  إضافة  امكانية 
، فتمنح إمكانية تسجيل وزن  أنا فئة  بعد الحجز، 

فئة  توفر  حين  في   ،
ً
كيلوجراما يبلغ   حقيبة 

 وكذلك 
ً
يبلغ  كيلوجراما أكبر  وزن  إمكانية تسجيل 

الطائرة  لصعود  التسجيل  عند  األولوية  من  االستفادة 
. لة بين الصفوف من  إلى 

ّ
واالختيار المقاعد المفض

القيود في  ظل  التجارية في  الرحالت  على صعيد  أما 
أولى  الجزيرة  طيران  أطلقت  الدولي،  الكويت  مطار 
التركية، طرابزون، في  الوجهة السياحية  رحالتها إلى 
 
ً
الثالث من أغسطس وذلك بواقع رحلتين عودة أسبوعيا

إلى  رحالت  خط  إطالق  وتبعها  وجمعة.  اثنين  يوم  كل 
دكا في األول من أكتوبر، وخط رحالت إلى مسقط في 
تجارية  رحالت  تسيير  الشركة  واصلت  كما  نوفمبر.   
تركيا،  في  عالي  طلب  ذات  وجهات  إلى  مجدولة 
في   وجهات  إلى  محدودة  ولفترة  دبي  إلى  باإلضافة 

السعودية. 

تحويل تحديات األزمة إلى فرص 

بعد قرار تعليق الرحالت في مطار الكويت الدولي منذ 
، قامت الشركة بالتركيز على تشغيل   مارس 
رحالت باتجاه واحد، وجاء ذلك بسبب عدم سماح دخول 
القادمة،  اإلجالء  رحالت  عدا  الكويت  إلى  المسافرين 
والعودة  مغادرة  رحالت  تسيير  إلى  أدى  الذي  األمر 

 من الركاب.
ً
إلى مقرنا برحالت خالية تماما

وفي األول من أغسطس مع بداية المرحلة األولى من 
دولة  عنها حكومة  أعلنت  التي  الرحالت  استئناف  خطة 

الكويت، تم اإلعالن عن تعليق الرحالت القادمة من 
األكثر  الوجهات  من  العديد  الدول  هذه  شملت  دولة، 
 للسفر بما في ذلك الهند وباكستان ومصر ولبنان 

ً
حركة

إلى  إضافتها  تمت  (التي  المتحدة  والمملكة  ونيبال 
.( القائمة في ديسمبر 

حّولت طيران الجزيرة تركيزها عندئٍذ إلى فرص الربط بين 
المدن في شبكة وجهاتنا، وبدأنا بنقل الركاب من دكا 
إلى الرياض، ومن كاتماندو إلى دبي، أو إلى الدوحة، 
وغيرها العديد من الخطوط. بهذه الخطوة، تجنبت طيران 
دخول  إمكانية  عدم  في  المتمثلة  التحديات  الجزيرة 
شريحة كبيرة من الركاب إلى الكويت. كما قامت طيران 
تقع  وجهات  إلى  واحد  باتجاه  رحالت  بتسيير  الجزيرة 

على بعد  ساعات من الكويت، بما في ذلك الوجهات 
لخدمة  الهندية  القارة  شبه  في  المرتفع  الطلب  ذات 

شريحة المقيمين الراغبين في زيارة بالدها.

تشغيل رحالت مخصصة بالكامل للشحن الجوي

استدعت األوضاع االستثنائية التأقلم بسرعة وتوسيع 
من  الشركة  نت 

ّ
مك التي  الجوي  الشحن  خدمات 

المحلية  والمؤسسات  الشركات  عمليات  مساندة 
ودعمها في تأمين الغذاء والمنتجات واألدوات األخرى 
لخدمة  طائراتها  الشركة  ووضعت  الكويت.  دولة  في 
هذا القطاع وبحمولة تصل لغاية  طن لكل طائرة وذلك 
إلى الوجهات التي تقع على بعد ست ساعات طيران 

من الكويت.

الحصول على الشهادات  الجزيرة في  نجح فريق طيران 
الالزمة من اإلدارة العامة للطيران المدني في الكويت 
في  الرحالت  من  النوع  هذا  لتشغيل  إيرباص  وشركة 
أولى  تشغيل  في  الشركة  لتبدأ  أسبوعين،  غضون 

. رحالت الشحن الجوي مع بداية شهر أبريل 

مبنى ركاب الجزيرة  والمرافق المساندة

مطار  أداء  على  العام  طوال  المفروضة  القيود  أثرت 
 على مبنى ركاب 

ً
الكويت الدولي بشكل عام، وتحديدا

)، إذ لم يكن بإمكان الركاب السفر بسهولة  الجزيرة (
عبر  السفر  حركة  بالتالي  وتأثرت  السابق  في  كما 
المبنى. وبناًء على ذلك، قامت طيران الجزيرة بالتنازل عن 
لعدة  داخل   المستأجرين  من  المستحقة  اإليجارات 
المتعلقة  اإليرادات  انخفضت  كما  متتالية.  أشهر 
بالرسوم المفروضة على الركاب بشكل كبير. وتوقفت 

من  ابتداًء  مواقف   من  اإليرادات   
ً
أيضا

العام، حيث تم تحويلها إلى أول  مارس وحتى نهاية 
دولة  في  كوفيد  لفيروس  السريع  للفحص  مركز 

الكويت.

مما ال شك أن جميع هذه العوامل أثرت على إجمالي 
حيث   ، الجزيرة  ركاب  مبنى  سجلها  التي  اإليرادات 
كويتي  دينار  مليون   1.3 بلغت  بإيرادات  العام  اختتم 

وخسارة صافية قدرها 1.4 مليون دينار كويتي.

األعمال  تطوير  على  العمل  عن  نتوقف  لم  ذلك،  ومع 
لعمليات  المساندة  المرافق  وكذلك  بالمبنى  الخاصة 
النمو.  من  في  المقبلة  للمرحلة   

ً
استعدادا الشركة 

وشملت هذه االستعدادات تطوير مبنى الركاب الخاص 
، حيث بدأت عملياته خالل العام  بكبار الشخصيات، 
والمسافرين  الخاصة  الرحالت  من  العديد  بخدمة  وقمنا 
على متن رحالتنا وكذلك رحالت شركات الطيران األخرى. 
بالسوق  بالعمل على مبادرة جديدة خاصة   

ً
أيضا وبدأنا 

القطاع.  هذا  من  اإليرادات  زيادة  إلى  تهدف  الحّرة، 
 عملية بناء مبنى تشغيلي مساند من 

ً
واستكملنا أيضا

شأنه دعم العمليات إلى حد كبير عبر تمكين الشركة 
طائرتها  متن  على  الضيافة  خدمات  تشغيل  من 

الخاصة  المعدات  إيواء  وكذلك  الصيانة،  وعمليات 
بالعمليات األرضية وغيرها من الخدمات.

التطلعات لعام  والجاهزية لعودة حركة السفر

 عن وضع حركة السفر 
ً
ال تختلف بداية عام  كثيرا

، إذ تم فرض قيود جديدة على عدد  في نهاية 
المسافرين القادمين إلى دولة الكويت والذي اقتصر، 
المواطنين  السنوي، على  التقرير  يوم نشر هذا  حتى 
 على 

ً
 يوميا

ً
الكويتيين وبعدد ال يتجاوز األلف مسافرا

الكويت  مطار  في  العاملة  الطيران  شركات  جميع 
عدد  متوسط  عن   

ً
كبيرا  

ً
تقليصا ذلك  ويعد  الدولي. 

 في الفترة ما قبل الجائحة 
ً
المسافرين القادمين يوميا

. لذلك، تواصل 
ً
والتي بلغ معدله  مسافر يوميا

وفريق  قوي  مالي  بمركز   
ً
قدما الجزيرة  طيران  شركة 

كل  في  الظروف  أصعب  خالل  بإنجازاته  تمّيز  متمّرس 
جوانب أعمالنا.

بالنيابة عن اإلدارة التنفيذية، أتقّدم بالشكر إلى مجلس 
اإلدارة ومساهمينا على ثقتهم بفريق عمل الشركة. 
وأتوجه بالتقدير والعرفان إلى أبطال الخطوط األمامية 
بها  قاموا  التي  الجهود  على  والعالم  الكويت  في 
لحمايتنا. وأثني بالشكر على عمالئنا الختيارهم السفر 
في  الحال  هو  كما  ونحن،  الجزيرة.  طيران  متن  على 
 .

ً
العالم، نتشوق للعودة إلى السفر كما اعتدنا سابقا

مع خالص الشكر،

روهيت راماشاندران
الرئيس التنفيذي 

طيران الجزيرة التركيز على استراتيجيتها بربط الوجهات 
عدد  بزيادة  وقمنا  عليها،  الطلب  وتلبية  نخدمها  التي 

الرحالت التي نشغلها في هذا النطاق.

ومن المتوقع أن تساهم عملية التطعيم في الكويت 
المفروضة عن مطار  القيود  برفع  العالم،  أنحاء  وجميع 
اإلقبال   سيزيد  الذي  األمر   ،

ً
تدريجيا الدولي  الكويت 

على سفر ويرفع الطلب خالل موسم الصيف.

أما في طيران الجزيرة، فنحن مستعدين للسفر حيث تم 
بالكامل  الطائرة  طواقم  وأفراد  الطيارين  تطعيم 
ولطالما  التشغيلية.  الفرق  في  العاملين  وكذلك 
عبر مشاركتها  ركابها  بسالمة  الجزيرة  طيران  التزمت 
الجائحة ونواصل  انتشار  المحلية لمكافحة  الجهود  في 
اتخاذها  تم  التي  الصحية  اإلجراءات  عبر  بذلك  القيام 
على متن طائراتنا ومبنى الركاب  منذ بداية الجائحة. 
من  والتأكد  االطمئنان  الجزيرة  للركاب  يمكن  ولذلك، 

 .
ً
أنهم يسافرون في بيئة آمنة تماما

آراء  حول  الجزيرة  طيران  أجرته  رأي  استطالع  وكشف 
أن  من  الكويت  السفر في  المسافرين وتوجهات 
مرات  خمس  للسفر  يخططون  الكويتيين  المواطنين 
بينما  القادمة،   

ً
شهرا عشر  االثني  خالل  األقل  على 

الجنسيات  جميع  من  المسافرين  من  يخطط  
 
ً
للسفر ثالث مرات على األقل خالل االثني عشر شهرا

حركة  أن  إلى  االستطالع  هذا  نتائج  وتشير  القادمة. 
الثاني من  النصف  السفر قد تزيد بشكل ملحوظ خالل 

 خالل شهري يوليو وأغسطس.
ً

العام، وخاصة

بتجهيز  الشركة  قامت  الطلب،  هذا  لتلبية   
ً
واستعدادا

مبنى الركاب  بمركٍز لفحص  عند الوصول، كما 
أنها تعمل عن كثب مع الهيئات المحلية لدمج األنظمة 

. المتعلقة بنتائج فحص  وجواز سفر كوفيد
تمضي  الجائحة،  مراحل  أسوء  العالم  يتجاوز  وفيما 
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السادة المساهمون الكرام،

قوة  لمدى  االختبار  عام  كان  الجائحة،  عام  أو   
لنهج  التحدي  عام  وكان  الجزيرة  طيران  استراتيجية 
في  نجاحه  أثبت  والذي  الشركة  اعتمدته  الذي  النمو 
 

ً
السنوات الثالث الماضية. كما كان عام  شهادة

وجودة  العمل  فريق  وامكانيات  الشركة  مرونة  على 
قيمة أصولها.

طيران  عنها  أعلنت  التي  الخسائر  من  الرغم  وعلى 
ظل  في  متوقعة  كانت  أنها  إال   ، لعام  الجزيرة 
الظروف الراهنة. كانت البيئة التشغيلية التي عملت بها 
طيران الجزيرة شديدة الصعوبة ومحكومة بقيوٍد صارمة 
وتحديات أكبر مما واجهته شركات الطيران في مناطق 
أخرى حول العالم. ومع كل ذلك، تمكنت الشركة من 
أعمالها  وتهيئة  األزمة  هذه  وجه  في  الصمود 

كوفيد جائحة  أزمة  تراجع  مع  إيجابٍي  لمستقبٍل 
.
ً
واستئناف حركة السفر تدريجيا

على  الشركة  عمل  فريق  ز 
ّ
رك الجائحة،  فترة  وطوال 

األعمال.  استمرارية  على  الحفاظ  وهو  واحٍد  هدٍف 
هذا  حقق  المتميز  الجزيرة  فريق  أن  القول  ويسعدني 

وأكثر.

رحالت وخدمات جديدة

خطة  من  جديدة  مرحلة  دخلت  قد  الجزيرة  طيران  كانت 
رحالت  إطالقها  بعد  عام   بداية  في  توسعها 
والعديد  الهندية  القارة  لندن وشبه  إلى  أبرزها  مهمة 
من الوجهات التي تخدم شريحة مواطني هذه الدول 

المقيمين في منطقة الشرق األوسط.

وبدأت طيران الجزيرة العام بإطالق سلسلة من الخدمات 
من   

ً
مزيدا الركاب  تمنح  التي  الجديدة  األسعار  وفئات 

الخيارات والمرونة عند التخطيط لرحلتهم إلى الوجهات 
وآسيا،  أوروبا  األوسط،  الشرق  في  تخدمها  التي 
حرصنا  حيث  وميزانيتهم،  احتياجاتهم  بحسب  وذلك 
على تمكينهم من اختيار الطريقة التي يريدون السفر 

بها وقمنا بتصميم فئات أسعار وخدمات جديدة تهدف 
 مع طيران الجزيرة، ومنها 

ً
إلى جعل رحلتهم أكثر مرونة

الشرق  أول من يطلقها في  نحن  التي  األولوية  خدمة 
 عبر الموقع.

ً
األوسط والتي يمكن حجزها مسبقا

واليوم، يمكن لركاب طيران الجزيرة االختيار من بين ثالث 
فئات أسعار على الدرجة السياحية، وهي فئة  و

من  مجموعة  منها  كل  ر 
ّ

توف والتي   ، و   
شرائح  مختلف  احتياجات  تلبي  التي  الخدمات 
، وهي فئة السفر األكثر  المسافرين. وتتيح فئة 
إلى  باإلضافة  صغيرة،  وحقيبة  يد  حقيبة  حمل  مرونة، 
المسافر  لها  يحتاج  قد  أخرى  خدمات  إضافة  امكانية 
، فتمنح إمكانية تسجيل وزن  أنا فئة  بعد الحجز، 

فئة  توفر  حين  في   ،
ً
كيلوجراما يبلغ   حقيبة 

 وكذلك 
ً
يبلغ  كيلوجراما أكبر  وزن  إمكانية تسجيل 

الطائرة  لصعود  التسجيل  عند  األولوية  من  االستفادة 
. لة بين الصفوف من  إلى 

ّ
واالختيار المقاعد المفض

القيود في  ظل  التجارية في  الرحالت  على صعيد  أما 
أولى  الجزيرة  طيران  أطلقت  الدولي،  الكويت  مطار 
التركية، طرابزون، في  الوجهة السياحية  رحالتها إلى 
 
ً
الثالث من أغسطس وذلك بواقع رحلتين عودة أسبوعيا

إلى  رحالت  خط  إطالق  وتبعها  وجمعة.  اثنين  يوم  كل 
دكا في األول من أكتوبر، وخط رحالت إلى مسقط في 
تجارية  رحالت  تسيير  الشركة  واصلت  كما  نوفمبر.   
تركيا،  في  عالي  طلب  ذات  وجهات  إلى  مجدولة 
في   وجهات  إلى  محدودة  ولفترة  دبي  إلى  باإلضافة 

السعودية. 

تحويل تحديات األزمة إلى فرص 

بعد قرار تعليق الرحالت في مطار الكويت الدولي منذ 
، قامت الشركة بالتركيز على تشغيل   مارس 
رحالت باتجاه واحد، وجاء ذلك بسبب عدم سماح دخول 
القادمة،  اإلجالء  رحالت  عدا  الكويت  إلى  المسافرين 
والعودة  مغادرة  رحالت  تسيير  إلى  أدى  الذي  األمر 

 من الركاب.
ً
إلى مقرنا برحالت خالية تماما

وفي األول من أغسطس مع بداية المرحلة األولى من 
دولة  عنها حكومة  أعلنت  التي  الرحالت  استئناف  خطة 

الكويت، تم اإلعالن عن تعليق الرحالت القادمة من 
األكثر  الوجهات  من  العديد  الدول  هذه  شملت  دولة، 
 للسفر بما في ذلك الهند وباكستان ومصر ولبنان 

ً
حركة

إلى  إضافتها  تمت  (التي  المتحدة  والمملكة  ونيبال 
.( القائمة في ديسمبر 

حّولت طيران الجزيرة تركيزها عندئٍذ إلى فرص الربط بين 
المدن في شبكة وجهاتنا، وبدأنا بنقل الركاب من دكا 
إلى الرياض، ومن كاتماندو إلى دبي، أو إلى الدوحة، 
وغيرها العديد من الخطوط. بهذه الخطوة، تجنبت طيران 
دخول  إمكانية  عدم  في  المتمثلة  التحديات  الجزيرة 
شريحة كبيرة من الركاب إلى الكويت. كما قامت طيران 
تقع  وجهات  إلى  واحد  باتجاه  رحالت  بتسيير  الجزيرة 

على بعد  ساعات من الكويت، بما في ذلك الوجهات 
لخدمة  الهندية  القارة  شبه  في  المرتفع  الطلب  ذات 

شريحة المقيمين الراغبين في زيارة بالدها.

تشغيل رحالت مخصصة بالكامل للشحن الجوي

استدعت األوضاع االستثنائية التأقلم بسرعة وتوسيع 
من  الشركة  نت 

ّ
مك التي  الجوي  الشحن  خدمات 

المحلية  والمؤسسات  الشركات  عمليات  مساندة 
ودعمها في تأمين الغذاء والمنتجات واألدوات األخرى 
لخدمة  طائراتها  الشركة  ووضعت  الكويت.  دولة  في 
هذا القطاع وبحمولة تصل لغاية  طن لكل طائرة وذلك 
إلى الوجهات التي تقع على بعد ست ساعات طيران 

من الكويت.

الحصول على الشهادات  الجزيرة في  نجح فريق طيران 
الالزمة من اإلدارة العامة للطيران المدني في الكويت 
في  الرحالت  من  النوع  هذا  لتشغيل  إيرباص  وشركة 
أولى  تشغيل  في  الشركة  لتبدأ  أسبوعين،  غضون 

. رحالت الشحن الجوي مع بداية شهر أبريل 

مبنى ركاب الجزيرة  والمرافق المساندة

مطار  أداء  على  العام  طوال  المفروضة  القيود  أثرت 
 على مبنى ركاب 

ً
الكويت الدولي بشكل عام، وتحديدا

)، إذ لم يكن بإمكان الركاب السفر بسهولة  الجزيرة (
عبر  السفر  حركة  بالتالي  وتأثرت  السابق  في  كما 
المبنى. وبناًء على ذلك، قامت طيران الجزيرة بالتنازل عن 
لعدة  داخل   المستأجرين  من  المستحقة  اإليجارات 
المتعلقة  اإليرادات  انخفضت  كما  متتالية.  أشهر 
بالرسوم المفروضة على الركاب بشكل كبير. وتوقفت 

من  ابتداًء  مواقف   من  اإليرادات   
ً
أيضا

العام، حيث تم تحويلها إلى أول  مارس وحتى نهاية 
دولة  في  كوفيد  لفيروس  السريع  للفحص  مركز 

الكويت.

مما ال شك أن جميع هذه العوامل أثرت على إجمالي 
حيث   ، الجزيرة  ركاب  مبنى  سجلها  التي  اإليرادات 
كويتي  دينار  مليون   1.3 بلغت  بإيرادات  العام  اختتم 

وخسارة صافية قدرها 1.4 مليون دينار كويتي.

األعمال  تطوير  على  العمل  عن  نتوقف  لم  ذلك،  ومع 
لعمليات  المساندة  المرافق  وكذلك  بالمبنى  الخاصة 
النمو.  من  في  المقبلة  للمرحلة   

ً
استعدادا الشركة 

وشملت هذه االستعدادات تطوير مبنى الركاب الخاص 
، حيث بدأت عملياته خالل العام  بكبار الشخصيات، 
والمسافرين  الخاصة  الرحالت  من  العديد  بخدمة  وقمنا 
على متن رحالتنا وكذلك رحالت شركات الطيران األخرى. 
بالسوق  بالعمل على مبادرة جديدة خاصة   

ً
أيضا وبدأنا 

القطاع.  هذا  من  اإليرادات  زيادة  إلى  تهدف  الحّرة، 
 عملية بناء مبنى تشغيلي مساند من 

ً
واستكملنا أيضا

شأنه دعم العمليات إلى حد كبير عبر تمكين الشركة 
طائرتها  متن  على  الضيافة  خدمات  تشغيل  من 

الخاصة  المعدات  إيواء  وكذلك  الصيانة،  وعمليات 
بالعمليات األرضية وغيرها من الخدمات.

التطلعات لعام  والجاهزية لعودة حركة السفر

 عن وضع حركة السفر 
ً
ال تختلف بداية عام  كثيرا

، إذ تم فرض قيود جديدة على عدد  في نهاية 
المسافرين القادمين إلى دولة الكويت والذي اقتصر، 
المواطنين  السنوي، على  التقرير  يوم نشر هذا  حتى 
 على 

ً
 يوميا

ً
الكويتيين وبعدد ال يتجاوز األلف مسافرا

الكويت  مطار  في  العاملة  الطيران  شركات  جميع 
عدد  متوسط  عن   

ً
كبيرا  

ً
تقليصا ذلك  ويعد  الدولي. 

 في الفترة ما قبل الجائحة 
ً
المسافرين القادمين يوميا

. لذلك، تواصل 
ً
والتي بلغ معدله  مسافر يوميا

وفريق  قوي  مالي  بمركز   
ً
قدما الجزيرة  طيران  شركة 

كل  في  الظروف  أصعب  خالل  بإنجازاته  تمّيز  متمّرس 
جوانب أعمالنا.

بالنيابة عن اإلدارة التنفيذية، أتقّدم بالشكر إلى مجلس 
اإلدارة ومساهمينا على ثقتهم بفريق عمل الشركة. 
وأتوجه بالتقدير والعرفان إلى أبطال الخطوط األمامية 
بها  قاموا  التي  الجهود  على  والعالم  الكويت  في 
لحمايتنا. وأثني بالشكر على عمالئنا الختيارهم السفر 
في  الحال  هو  كما  ونحن،  الجزيرة.  طيران  متن  على 
 .

ً
العالم، نتشوق للعودة إلى السفر كما اعتدنا سابقا

مع خالص الشكر،

روهيت راماشاندران
الرئيس التنفيذي 

طيران الجزيرة التركيز على استراتيجيتها بربط الوجهات 
عدد  بزيادة  وقمنا  عليها،  الطلب  وتلبية  نخدمها  التي 

الرحالت التي نشغلها في هذا النطاق.

ومن المتوقع أن تساهم عملية التطعيم في الكويت 
المفروضة عن مطار  القيود  برفع  العالم،  أنحاء  وجميع 
اإلقبال   سيزيد  الذي  األمر   ،

ً
تدريجيا الدولي  الكويت 

على سفر ويرفع الطلب خالل موسم الصيف.

أما في طيران الجزيرة، فنحن مستعدين للسفر حيث تم 
بالكامل  الطائرة  طواقم  وأفراد  الطيارين  تطعيم 
ولطالما  التشغيلية.  الفرق  في  العاملين  وكذلك 
عبر مشاركتها  ركابها  بسالمة  الجزيرة  طيران  التزمت 
الجائحة ونواصل  انتشار  المحلية لمكافحة  الجهود  في 
اتخاذها  تم  التي  الصحية  اإلجراءات  عبر  بذلك  القيام 
على متن طائراتنا ومبنى الركاب  منذ بداية الجائحة. 
من  والتأكد  االطمئنان  الجزيرة  للركاب  يمكن  ولذلك، 

 .
ً
أنهم يسافرون في بيئة آمنة تماما

آراء  حول  الجزيرة  طيران  أجرته  رأي  استطالع  وكشف 
أن  من  الكويت  السفر في  المسافرين وتوجهات 
مرات  خمس  للسفر  يخططون  الكويتيين  المواطنين 
بينما  القادمة،   

ً
شهرا عشر  االثني  خالل  األقل  على 

الجنسيات  جميع  من  المسافرين  من  يخطط  
 
ً
للسفر ثالث مرات على األقل خالل االثني عشر شهرا

حركة  أن  إلى  االستطالع  هذا  نتائج  وتشير  القادمة. 
الثاني من  النصف  السفر قد تزيد بشكل ملحوظ خالل 

 خالل شهري يوليو وأغسطس.
ً

العام، وخاصة

بتجهيز  الشركة  قامت  الطلب،  هذا  لتلبية   
ً
واستعدادا

مبنى الركاب  بمركٍز لفحص  عند الوصول، كما 
أنها تعمل عن كثب مع الهيئات المحلية لدمج األنظمة 

. المتعلقة بنتائج فحص  وجواز سفر كوفيد
تمضي  الجائحة،  مراحل  أسوء  العالم  يتجاوز  وفيما 

المحتويات

رسالة رئيس مجلس اإلدارة  3

رسالة الرئيس التنفيذي  8

تقرير حوكمة الشركات  11

تقرير لجنة التدقيق  29

إقرار وتعهد  30

البيانات المالية المجمعة  31



رسالة رئيس 
مجلس اإلدارة

34

السادة المساهمون الكرام،

لالقتصاد   
ً
تحديا السنوات  أكثر  من   2020 عام  كان 

لم  إذ  والسياحة،  السفر  لقطاع   
ً
وتحديدا العالمي، 

 تتسبب 
ً

تشهد شركات الطيران العالمية من قبل جائحة
العالم  مستوى  على  الجوية  الرحالت  تعليق  في 
الدولي  االتحاد  وصف  حيث   ،

ً
كامال  

ً
عاما فاقت  ولفترة 

للنقل الجوي (IATA) العام 2020 "بأسوأ عام مّر في 
تاريخ الطلب على السفر الجوي".

عن  أعلنت  قد  العام  بداية  في  الجزيرة  طيران  كانت 
كما  وجهاتها،  شبكة  في  التوسع  لمواصلة  خططها 
 
ً
تعزيزا التذاكر،  أسعار  لفئات  جديدة  خيارات  طرحت 
المنخفض  الطيران  قطاع  رائدة في  لمكانتها كشركة 
جائحة  ولكن  األوسط.  الشرق  في   (LCC) التكلفة 
أن تنتهي  الخطط إلى   من هذه 

ً
أّجلت بعضا كوفيد-19 

 .
ً
األزمة وتعود حركة السفر تدريجيا

في الوقت الذي كانت فيه حركة السفر شبه معدومة، 
الجزيرة بتوظيف أصولها ومواردها لدعم  قامت طيران 
كذلك  وركزت  الجائحة،  لمكافحة  الكويت  دولة  جهود 
الشركة  وركاب  عام،  بشكل  المجتمع  خدمة  على 
بأقصى  األعمال  استمرارية  ودعم  خاص،  بشكل 
رائدة  كويتية  كشركة  بدورها   

ً
التزاما امكانياتها، 

وبواجبها الوطني.

قبل الجائحة: االستعداد للتوّسع

بكل  الجزيرة  لطيران   
ً
قياسيا  

ً
عاما  2019 عام  كان 

المعايير، وكانت الشركة على أتم استعداد لمواصلة 
وآسيا  وأوروبا  األوسط  الشرق  في  التوسع  عبر   

ً
نموا

خالل 2020 بعدما كانت قد توسّعت إلى دوٍل جديدة 
الدول  رابطة  الهندية  القارة  عالي في شبه  ذات طلب 
المستقلة في آسيا، وبعدما أطلقت أبرز خطوطها عبر 
لندن.  البريطانية،  العاصمة  إلى  مباشرة  رحالت  تدشين 
مت الشركة طائرات جديدة 

ّ
 هذا التوّسع، تسل

ً
وتحقيقا

على   
ً
أيضا ركزت  فيما   ،A320neo إيرباص  طراز  من 

تنمية عملياتها في مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار 
الكويت الدولي.

الخدمات  من  سلسلة  بإطالق  العام  الشركة  وبدأت 
من   

ً
مزيدا الركاب  تمنح  نوعية  أسعار  وفئات  الجديدة 

 الحتياجاتهم 
ً
الخيارات والمرونة لتخطيط رحلتهم وفقا

وميزانيتهم عند السفر مع طيران الجزيرة. وتوفر هذه 
الدرجة  على  أسعار  فئات  ثالث  بين  من  خيارات  الفئات 
 ،Extra و   Value و   Light فئات  وهي  السياحية، 
تلبي  التي  الخدمات  من  مجموعة  منها  كل  ر 

ّ
حيثتوف

احتياجات مختلف شرائح المسافرين.

بداية الجائحة... بداية أزمة كوفيد-19

عن  الدولي  الكويت  مطار  أعلن  مارس،   13 يوم  في 
تعليق جميع الرحالت القادمة إلى دولة الكويت، وبدأت 
التجارية  الرحالت  بالحد من حركة  العالم  المطارات حول 

وإغالق حدودها.

بمدى  دراية  على  العالم  يكون  لم  األمر،  بداية  في 
ذلك،  ومع  كوفيد-19.  جائحة  ستشهده  الذي  التطور 
كشركة كويتية عاملة في القطاع الخاص، كانت أولوية 
 
ً
طيران الجزيرة ضمان استمرارية أعمالها التجارية تحسبا

إجراءات  مبكرة  مرحلة  في  واتخذت  األزمة،  لتطور 
المالي.  وضعها  على  الضغوطات  من  للحد  حاسمة 
اإلدارة  مجلس  توصية  تعديل  اإلجراءات  هذه  وشملت 
تسهيالت  استخدام  وكذلك  األرباح،  توزيع  عدم  إلى 
دعم  بهدف   

ً
سابقا استغاللها  يتم  لم  التي  السحب 

سيولة الشركة في األشهر التي تِبعت تعليق الرحالت 
قامت  أيضا،  الدولي.  الكويت  مطار  في  التجارية 
الطائرات  ومصنعي  الموردين  مع  بالتفاوض  الشركة 
إلعادة النظر في االتفاقيات المبرمة معهم. كما كانت 
ما  وهو  المصروفات،  إدارة  في   

ً
جدا حذرة  الشركة 

النقدي الذي يكفي  ساهم في الحفاظ على الوضع 
 قادمة 

ً
لتغطية مصروفات الشركة على فترة 20 شهرا

الناحية  من  أما  إضافي.  تمويل  إلى  الحاجة  دون 
التشغيلية، تحّولت الجزيرة إلى تشغيل رحالت مخصصة 
للشحن بالكامل، وكذلك رحالت ربط ورحالت باتجاه واحد.

الكويت  مطار  استأنف   ،2020 أغسطس   1 وفي 
الدولي الرحالت التجارية بطاقة محدودة بناًء على خطة 
على  انقسمت  والتي  فيه  الطبيعية  العمليات  عودة 
أن  إلى  الطاقة في كل مرحلة  زيادة  يتم  ثالث مراحل 
 .2021 أغسطس  في   

ً
كاملة الطبيعية  الحركة  تعود 

من  الرحالت  بتعليق  المطار  في  العمليات  بدأت  زلكن، 
34 دولة، وارتفع ها العدد بنهاية العام إلى 35 دولة 

 في الكويت. 
ً
من األكثر طلبا

الجزيرة  طيران  واصلت  الوضع،  هذا  من  الرغم  وعلى 
ثالث خطوط  وأطلقت  التوسعية  على خططها  التركيز 
رحالت جديدة، اثنتان منها إلى وجهات سياحية شملت 
كل من طرابزون (تركيا) ومسقط (عمان)، باإلضافة إلى 
(بنغالديش) لخدمة المقيمين في  خط رحالت إلى دكا 
مباشرة  رحالت  خالل  من  األوسط  والشرق  الكويت 

ورحالت ترانزيت.

جائحة  انتشار  لمكافحة  الحكومية  الجهود  دعم 
كوفيد-19

الكويت  في  الرحالت  تعليق  من  األولى  األيام  في 
تصّرف  تحت  طائراتها  الجزيرة  طيران  وضعت  والعالم، 
الحكومة الكويتية وذلك للمساهمة في دعم جهود 
العالم.  حول  العالقين  الكويتيين  المواطنين  إجالء 
مايو،   10 إلى  مارس   25 من  إجالء  عملية  واستمرت 
جسر  أكبر  في  المشاركة  في  الشرف  لنا  كان  حيث 
الشركة  وقامت  الكويتيين،  المواطنين  إلعادة  جوي 
بتشغيل أكثر من 60 رحلة نقلت فيها أكثر من 6800 
تخدمها  وجهات  شملت  مدن  من   

ً
كويتيا  

ً
مواطنا

لندن  ومنها  المعتادة  شبكتها  خارج  وأخرى  الشركة 
ودبي  والمنامة  والرياض  ويريفان  وموسكو  ووارسو 
والقاهرة  واإلسكندرية  وإسطنبول  وعمان  والدوحة 

والنجف وطهران وتبليسي وسراييفو.

استقبال  "مركز  بتشييد  الجزيرة  طيران  وقامت 
العامة  اإلدارة  مع  بالتعاون  الكويت"   – المسافرين 
للطيران المدني ووزارة الصحة، وذلك لتمكين األطقم 
لدى  العائدين  المواطنين  فحص  من  فة 

ّ
المكل الطبية 

وصولهم. 

الجزيرة  طيران  وضعت  الجهود،  هذه  إلى  باإلضافة 
وحّولت  الصحة  وزارة  خدمة  تحت  األخرى  إمكانياتها 
للفحص  مركٍز  إلى  لها  التابعة   Park & Fly مواقف 
الصحة  وزارة  تقوم  حيث  كوفيد-19  لفيروس  السريع 
بالفحوصات الالزمة. وكان الفريق الهندسي في طيران 
المتطلبات  بحسب  المرافق  هذه  جّهز  قد  الجزيرة 
المعنية  الفرق  نّصت عليها  التي  الصارمة  والمواصفات 
 
ً
 ثانيا

ً
في وزارة الصحة. وقام فريق الجزيرة بتجهيز مركزا

في استاد جابر األحمد الوطني كنتيجة نجاح تأسيس 
المركز األول.

بحلول نهاية شهر يونيو، أعلنت طيران الجزيرة تقديمها 
 مجانية للعاملين 

ً
 وإيابا

ً
خمسين ألف تذكرة سفر ذهابا

جائحة  انتشار  مواجهة  في  األمامية  الصفوف  في 
كوفيد-19 في دولة الكويت. 

األداء المالي والتشغيلي

 19.7 قدره  نقدي  برصيد  العام  الجزيرة  طيران  اختتمت 
الشركة  نجاح  على  مؤشر  وهو  كويتي،  دينار  مليون 
في اجتياز تحديات هذا العام االستثنائي، كما يؤكد 
على متانة وضع الشركة النقدي واستقراره، حيث يبلغ 
 ،

ً
معدل االستنفاد النقدي مليون دينار كويتي شهريا

األمر الذي يدعم استدامة عمليات الشركة لفترة 20 
 من دون الحاجة إلى التوّجه للتمويل الخارجي. 

ً
شهرا

وبلغت اإليرادات التشغيلية للعام المالي 2020 قيمة 
41.4 مليون دينار كويتي، بينما سجلت الشركة خسارة 
تأثرت  والتي  كويتي  دينار  مليون   26.4 بلغت  صافية 
المتكررة ومتطلبات  غير  الحسابية  العمليات  بعدد من 

للتقارير  الدولي  بالمعيار   
ً
تحديدا متعلقة  حسابية 

 15.0 إجمالية  قيمة  عادلت  والتي   ،16 رقم  المالية 
مليون دينار كويتي.

ونتيجة لتعليق الرحالت، نقلت طيران الجزيرة خالل العام 
 بالعدد القياسي الذي بلغ 

ً
 مقارنة

ً
696،093 مسافرا

 في عام 2019، وبلغ معّدل إشغال 
ً
2.4 مليون مسافرا

المقاعد 64.3% بينما ارتفع العائد على المقعد بنسبة 
38.4% إلى 57.4 دينار كويتي للمقعد.

 مع 
ً
وكان أداء طيران الجزيرة في عام 2020 متوافقا

حيث  وإقليمي،  عالمي  مستوى  على  القطاع  أداء 

 
ً

مقارنة العام  في   %71.0 بنسبة  ركابها  عدد  انخفض 
بانخفاض بنسبة 72.9% للقطاع في الشرق األوسط و

65.9% على مستوى العالم. وانخفض معّدل إشغال 
 بانخفاض بنسبة 

ً
المقاعد للشركة بنسبة 13.2% مقارنة

مستوى  على  و%19.2  األوسط  الشرق  في   %18.9
العالم.

خطة الشركة للسنوات الخمسة القادمة

، حققت  الثالثة التي سبقت عام  خالل السنوات 
بنمو  بدأ   

ً
ملموسا  

ً
تدريجيا  

ً
نموا الجزيرة  طيران  شركة 

إلى   2017 عام  في  طائرات  سبع  من  أسطولها 
. وتوّسعت شبكة وجهاتها من  طائرة في عام 

، في حين تضاعفت  وجهة في 2017 إلى 37 في 
في  قياسية  نتائج  لتحقيق  الفترة  هذه  في  األرباح 

 .

وبعد األزمة التي أخّرت خطط النمو ومع تسريع عملية 
التطعيم ضد كوفيد واستئناف حركة السفر، تتطلع 
طيران الجزيرة إلى العودة إلى خطة نموها المدعومة 
تحتية  وبنية  متينة  بأساسيات  يتمتع  عمل  بنموذج 
د لها إيرادات منتظمة، إذ 

ّ
) يول شاملة ومبنى ركاب (

أعمال  نموذج  من  يتجزأ  ال   
ً
جزءا الركاب   مبنى  ُيعد 

الشركة وقد أثبت قيمته وقدرته على دعم عملياتها.

وتعتزم طيران الجزيرة توسيع أسطولها من  طائرة 
في نهاية عام  إلى  طائرة بحلول عام 

لدعم شبكة وجهات متنامية ستصل إلى  وجهة، 
 في العام عبر 

ً
تخدم ما يقرب من 5.4 مليون مسافرا

الشرق األوسط وآسيا وأوروبا.

خالل  من  المستقبلية  الخطة  هذه  الشركة  وستحقق 
أسطولها  تنمية  تواصل  فيما  الربح  هوامش  تعزيز 
وعملياتها التشغيلية. كما ستدعم هذه الخطة برنامج 
حصيف إلدارة التكاليف، وخطة لتوسيع شبكة الوجهات 

عبر زيادة عدد الرحالت إلى شبه القارة الهندية، ورابطة 
الخليجي،  التعاون  مجلس  ودول  المستقلة،  الدول 
بنيتها  تطوير  إلى  باإلضافة  أفريقيا،  شرق  ومناطق 
مبنى  الشركة،  رأس  مسقط  في  ومرافقها  التحتية 

ركاب الجزيرة  في مطار الكويت الدولي.

التوجه المستقبلي

في  نجاحه  جديد  من  الجزيرة  أعمال  نموذج  أثبت  لقد 
التكّيف خالل أوقات األزمات وذلك بهدف حماية حقوق 
عمالء الشركة وموظفيها ومساهميها. وقد تمكنت 
طيران الجزيرة من إعادة توجيه إمكاناتها ومواردها نحو 
دعم المجتمع عبر مساندة الجهود المحلية في الحد 
من تفشي الجائحة، وإعادة المواطنين إلى أرض الوطن، 
ومواصلة  المعايير،  بأعلي  العمالء  خدمة  وكذلك 

امتثالنا بواجبنا ومسؤولياتنا.

أن  استطاعت  الشركة  أن  اليوم  أقول  أن  وأستطيع 
، نجحت طيران الجزيرة 

ً
تتخطى هذه األزمة. ففي  عاما

االقتصادية  التحديات  من  العديد  أمام  الصمود  في 
جيوسياسية  لتحديات  باإلضافة  والعالمية،  اإلقليمية 
في  والتقلبات  تخدمها،  التي  البلدان  من  عدد  في 
الطيران  القوية من شركات  والتنافسية  النفط،  أسعار 

الحكومية. 

في  الخصوص  وجه  على   
ً
استثنائيا عام   وكان 

الكويت، حيث كانت القيود التي فرضتها الدولة صارمة 
 لمكافحة الجائحة 

ً
 متحفظا

ً
للغاية، واتخذت الدولة نهجا

عند المقارنة بالدول المجاورة والبيئة التي تعمل فيها 
أخرى.  دول  في  التكلفة  المنخفضة  الطيران  شركات 
، األمر الذي  وتستمر هذه القيود مع بداية عام 
 لخطط النمو خالل النصف األول من العام.

ً
يشكل تحديا

على  الحفاظ  األولوية  تبقى  األوضاع،  هذه  ظل  وفي 
 لعودة حركة الطيران 

ً
الوضع النقدي الشركة استعدادا

فخرنا  مدى  عن  للتعبير  الفرصة  هذه  وأنتهز  الطبيعية. 
بإنجازات فريق الجزيرة التي تجاوزت التوقعات في مثل 

هذه األوقات االستثنائية.

يبقى  أن  المرجح  من  السفر،  حركة  توقعات  عن  أما 
 ،

ً
عاليا العائلة  ولزيارة  السياحي  السفر  على  الطلب 

ولكن القيود الحكومية قد تستمر على أعداد المقاعد 
تعمل   .

ً
احترازيا للمسافرين  توفيرها  نستطيع  التي 

تسريع  على   ، العام  بداية  منذ  الكويت  حكومة 
 
ً
أيضا تقّدمت  كما   ، كوفيد بلقاح  التطعيم  عملية 

اللقاح،  إعطاء  في  وجهاتنا  شبكة  ضمن  عديدة  دول 
كما  السفر.  على  القيود  لتخفيف   

ً
دافعا ل 

ّ
يشك مما 

فمن  لذا  السفر،  على  القيود  بتخفيف  المطارات  بدأت 
 من النصف 

ً
 بدءا

ً
المتوقع أن تعود حركة السفر تدريجيا

الثاني من عام  وذلك إلى مستويات أعلى بكثير 
أعلن  اإلطار،  هذا  وفي   . عام  مستويات  من 
بنمو  توقعات  عن   ( ) الجوي  للنقل  الدولي  االتحاد 
سيعيد  والذي  عام   عن   %50.4 بنسبة  الطلب 
معدالت السفر إلى نسبة 50.6% من مستويات عام 

.

جديدة  خطوط  إطالق  عن  لإلعالن  الجزيرة  طيران  تخطط 
كما  وجهاتها،  شبكة  لتوسيع  عام   خالل 

ستتسلم الشركة أربع طائرات جديدة خالل العام.

، ال يسعنا إال أن نتذكر مآثر المغفور له بإذن الله، 
ً
ختاما

الراحل،  البالد  أمير  الصباح،  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ 
ودوره في دفع عجلة النمو في البالد وتمكين القطاع 
الخاص حيث تأسست شركة طيران الجزيرة في عهده. 
ونطلب من الله عز وجل التوفيق والتقّدم واإلنجاز تحت 
األحمد  نواف  الشيخ  البالد،  أمير  السمو  صاحب  قيادة 
الجابر الصباح، وولي عهده، الشيخ مشعل األحمد الجابر 
الكويت  دولة  لحكومة  امتناننا  عن  أعرب  كما  الصباح. 
التي  الجبارة  الجهود  لدعم  قطاعنا  في  ثقتها  على 
 على سالمة 

ً
حفاظا الجائحة  استثمرتها في مكافحة 

شعب الكويت.

والشكر موصول لفريق طيران الجزيرة الذي كان هدفه 
من  لديه  ما  بكل  وعمالئه  موظفيه  حماية  األول 
ثقتهم  على  الشركة  مساهمي  وأشكر  إمكانيات، 

المستمرة في إدارة طيران الجزيرة. 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.

مروان بودي
رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمون الكرام،

قوة  لمدى  االختبار  عام  كان  الجائحة،  عام  أو   
لنهج  التحدي  عام  وكان  الجزيرة  طيران  استراتيجية 
في  نجاحه  أثبت  والذي  الشركة  اعتمدته  الذي  النمو 
 

ً
السنوات الثالث الماضية. كما كان عام  شهادة

وجودة  العمل  فريق  وامكانيات  الشركة  مرونة  على 
قيمة أصولها.

طيران  عنها  أعلنت  التي  الخسائر  من  الرغم  وعلى 
ظل  في  متوقعة  كانت  أنها  إال   ، لعام  الجزيرة 
الظروف الراهنة. كانت البيئة التشغيلية التي عملت بها 
طيران الجزيرة شديدة الصعوبة ومحكومة بقيوٍد صارمة 
وتحديات أكبر مما واجهته شركات الطيران في مناطق 
أخرى حول العالم. ومع كل ذلك، تمكنت الشركة من 
أعمالها  وتهيئة  األزمة  هذه  وجه  في  الصمود 

كوفيد جائحة  أزمة  تراجع  مع  إيجابٍي  لمستقبٍل 
.
ً
واستئناف حركة السفر تدريجيا

على  الشركة  عمل  فريق  ز 
ّ
رك الجائحة،  فترة  وطوال 

األعمال.  استمرارية  على  الحفاظ  وهو  واحٍد  هدٍف 
هذا  حقق  المتميز  الجزيرة  فريق  أن  القول  ويسعدني 

وأكثر.

رحالت وخدمات جديدة

خطة  من  جديدة  مرحلة  دخلت  قد  الجزيرة  طيران  كانت 
رحالت  إطالقها  بعد  عام   بداية  في  توسعها 
والعديد  الهندية  القارة  لندن وشبه  إلى  أبرزها  مهمة 
من الوجهات التي تخدم شريحة مواطني هذه الدول 

المقيمين في منطقة الشرق األوسط.

وبدأت طيران الجزيرة العام بإطالق سلسلة من الخدمات 
من   

ً
مزيدا الركاب  تمنح  التي  الجديدة  األسعار  وفئات 

الخيارات والمرونة عند التخطيط لرحلتهم إلى الوجهات 
وآسيا،  أوروبا  األوسط،  الشرق  في  تخدمها  التي 
حرصنا  حيث  وميزانيتهم،  احتياجاتهم  بحسب  وذلك 
على تمكينهم من اختيار الطريقة التي يريدون السفر 

بها وقمنا بتصميم فئات أسعار وخدمات جديدة تهدف 
 مع طيران الجزيرة، ومنها 

ً
إلى جعل رحلتهم أكثر مرونة

الشرق  أول من يطلقها في  نحن  التي  األولوية  خدمة 
 عبر الموقع.

ً
األوسط والتي يمكن حجزها مسبقا

واليوم، يمكن لركاب طيران الجزيرة االختيار من بين ثالث 
فئات أسعار على الدرجة السياحية، وهي فئة  و

من  مجموعة  منها  كل  ر 
ّ

توف والتي   ، و   
شرائح  مختلف  احتياجات  تلبي  التي  الخدمات 
، وهي فئة السفر األكثر  المسافرين. وتتيح فئة 
إلى  باإلضافة  صغيرة،  وحقيبة  يد  حقيبة  حمل  مرونة، 
المسافر  لها  يحتاج  قد  أخرى  خدمات  إضافة  امكانية 
، فتمنح إمكانية تسجيل وزن  أنا فئة  بعد الحجز، 

فئة  توفر  حين  في   ،
ً
كيلوجراما يبلغ   حقيبة 

 وكذلك 
ً
يبلغ  كيلوجراما أكبر  وزن  إمكانية تسجيل 

الطائرة  لصعود  التسجيل  عند  األولوية  من  االستفادة 
. لة بين الصفوف من  إلى 

ّ
واالختيار المقاعد المفض

القيود في  ظل  التجارية في  الرحالت  على صعيد  أما 
أولى  الجزيرة  طيران  أطلقت  الدولي،  الكويت  مطار 
التركية، طرابزون، في  الوجهة السياحية  رحالتها إلى 
 
ً
الثالث من أغسطس وذلك بواقع رحلتين عودة أسبوعيا
إلى  رحالت  خط  إطالق  وتبعها  وجمعة.  اثنين  يوم  كل 
دكا في األول من أكتوبر، وخط رحالت إلى مسقط في 
تجارية  رحالت  تسيير  الشركة  واصلت  كما  نوفمبر.   
تركيا،  في  عالي  طلب  ذات  وجهات  إلى  مجدولة 
في   وجهات  إلى  محدودة  ولفترة  دبي  إلى  باإلضافة 

السعودية. 

تحويل تحديات األزمة إلى فرص 

بعد قرار تعليق الرحالت في مطار الكويت الدولي منذ 
، قامت الشركة بالتركيز على تشغيل   مارس 
رحالت باتجاه واحد، وجاء ذلك بسبب عدم سماح دخول 
القادمة،  اإلجالء  رحالت  عدا  الكويت  إلى  المسافرين 
والعودة  مغادرة  رحالت  تسيير  إلى  أدى  الذي  األمر 

 من الركاب.
ً
إلى مقرنا برحالت خالية تماما

وفي األول من أغسطس مع بداية المرحلة األولى من 
دولة  عنها حكومة  أعلنت  التي  الرحالت  استئناف  خطة 

الكويت، تم اإلعالن عن تعليق الرحالت القادمة من 
األكثر  الوجهات  من  العديد  الدول  هذه  شملت  دولة، 
 للسفر بما في ذلك الهند وباكستان ومصر ولبنان 

ً
حركة

إلى  إضافتها  تمت  (التي  المتحدة  والمملكة  ونيبال 
.( القائمة في ديسمبر 

حّولت طيران الجزيرة تركيزها عندئٍذ إلى فرص الربط بين 
المدن في شبكة وجهاتنا، وبدأنا بنقل الركاب من دكا 
إلى الرياض، ومن كاتماندو إلى دبي، أو إلى الدوحة، 
وغيرها العديد من الخطوط. بهذه الخطوة، تجنبت طيران 
دخول  إمكانية  عدم  في  المتمثلة  التحديات  الجزيرة 
شريحة كبيرة من الركاب إلى الكويت. كما قامت طيران 
تقع  وجهات  إلى  واحد  باتجاه  رحالت  بتسيير  الجزيرة 

على بعد  ساعات من الكويت، بما في ذلك الوجهات 
لخدمة  الهندية  القارة  شبه  في  المرتفع  الطلب  ذات 

شريحة المقيمين الراغبين في زيارة بالدها.

تشغيل رحالت مخصصة بالكامل للشحن الجوي

استدعت األوضاع االستثنائية التأقلم بسرعة وتوسيع 
من  الشركة  نت 

ّ
مك التي  الجوي  الشحن  خدمات 

المحلية  والمؤسسات  الشركات  عمليات  مساندة 
ودعمها في تأمين الغذاء والمنتجات واألدوات األخرى 
لخدمة  طائراتها  الشركة  ووضعت  الكويت.  دولة  في 
هذا القطاع وبحمولة تصل لغاية  طن لكل طائرة وذلك 
إلى الوجهات التي تقع على بعد ست ساعات طيران 

من الكويت.

الحصول على الشهادات  الجزيرة في  نجح فريق طيران 
الالزمة من اإلدارة العامة للطيران المدني في الكويت 
في  الرحالت  من  النوع  هذا  لتشغيل  إيرباص  وشركة 
أولى  تشغيل  في  الشركة  لتبدأ  أسبوعين،  غضون 

. رحالت الشحن الجوي مع بداية شهر أبريل 

مبنى ركاب الجزيرة  والمرافق المساندة

مطار  أداء  على  العام  طوال  المفروضة  القيود  أثرت 
 على مبنى ركاب 

ً
الكويت الدولي بشكل عام، وتحديدا

)، إذ لم يكن بإمكان الركاب السفر بسهولة  الجزيرة (
عبر  السفر  حركة  بالتالي  وتأثرت  السابق  في  كما 
المبنى. وبناًء على ذلك، قامت طيران الجزيرة بالتنازل عن 
لعدة  داخل   المستأجرين  من  المستحقة  اإليجارات 
المتعلقة  اإليرادات  انخفضت  كما  متتالية.  أشهر 
بالرسوم المفروضة على الركاب بشكل كبير. وتوقفت 

من  ابتداًء  مواقف   من  اإليرادات   
ً
أيضا

العام، حيث تم تحويلها إلى أول  مارس وحتى نهاية 
دولة  في  كوفيد  لفيروس  السريع  للفحص  مركز 

الكويت.

مما ال شك أن جميع هذه العوامل أثرت على إجمالي 
حيث   ، الجزيرة  ركاب  مبنى  سجلها  التي  اإليرادات 
كويتي  دينار  مليون   1.3 بلغت  بإيرادات  العام  اختتم 

وخسارة صافية قدرها 1.4 مليون دينار كويتي.

األعمال  تطوير  على  العمل  عن  نتوقف  لم  ذلك،  ومع 
لعمليات  المساندة  المرافق  وكذلك  بالمبنى  الخاصة 
النمو.  من  في  المقبلة  للمرحلة   

ً
استعدادا الشركة 

وشملت هذه االستعدادات تطوير مبنى الركاب الخاص 
، حيث بدأت عملياته خالل العام  بكبار الشخصيات، 
والمسافرين  الخاصة  الرحالت  من  العديد  بخدمة  وقمنا 
على متن رحالتنا وكذلك رحالت شركات الطيران األخرى. 
بالسوق  بالعمل على مبادرة جديدة خاصة   

ً
أيضا وبدأنا 

القطاع.  هذا  من  اإليرادات  زيادة  إلى  تهدف  الحّرة، 
 عملية بناء مبنى تشغيلي مساند من 

ً
واستكملنا أيضا

شأنه دعم العمليات إلى حد كبير عبر تمكين الشركة 
طائرتها  متن  على  الضيافة  خدمات  تشغيل  من 

الخاصة  المعدات  إيواء  وكذلك  الصيانة،  وعمليات 
بالعمليات األرضية وغيرها من الخدمات.

التطلعات لعام  والجاهزية لعودة حركة السفر

 عن وضع حركة السفر 
ً
ال تختلف بداية عام  كثيرا

، إذ تم فرض قيود جديدة على عدد  في نهاية 
المسافرين القادمين إلى دولة الكويت والذي اقتصر، 
المواطنين  السنوي، على  التقرير  يوم نشر هذا  حتى 
 على 

ً
 يوميا

ً
الكويتيين وبعدد ال يتجاوز األلف مسافرا

الكويت  مطار  في  العاملة  الطيران  شركات  جميع 
عدد  متوسط  عن   

ً
كبيرا  

ً
تقليصا ذلك  ويعد  الدولي. 

 في الفترة ما قبل الجائحة 
ً
المسافرين القادمين يوميا

. لذلك، تواصل 
ً
والتي بلغ معدله  مسافر يوميا

وفريق  قوي  مالي  بمركز   
ً
قدما الجزيرة  طيران  شركة 

كل  في  الظروف  أصعب  خالل  بإنجازاته  تمّيز  متمّرس 
جوانب أعمالنا.

بالنيابة عن اإلدارة التنفيذية، أتقّدم بالشكر إلى مجلس 
اإلدارة ومساهمينا على ثقتهم بفريق عمل الشركة. 
وأتوجه بالتقدير والعرفان إلى أبطال الخطوط األمامية 
بها  قاموا  التي  الجهود  على  والعالم  الكويت  في 
لحمايتنا. وأثني بالشكر على عمالئنا الختيارهم السفر 
في  الحال  هو  كما  ونحن،  الجزيرة.  طيران  متن  على 
 .

ً
العالم، نتشوق للعودة إلى السفر كما اعتدنا سابقا

مع خالص الشكر،

روهيت راماشاندران
الرئيس التنفيذي 

طيران الجزيرة التركيز على استراتيجيتها بربط الوجهات 
عدد  بزيادة  وقمنا  عليها،  الطلب  وتلبية  نخدمها  التي 

الرحالت التي نشغلها في هذا النطاق.

ومن المتوقع أن تساهم عملية التطعيم في الكويت 
المفروضة عن مطار  القيود  برفع  العالم،  أنحاء  وجميع 
اإلقبال   سيزيد  الذي  األمر   ،

ً
تدريجيا الدولي  الكويت 

على سفر ويرفع الطلب خالل موسم الصيف.

أما في طيران الجزيرة، فنحن مستعدين للسفر حيث تم 
بالكامل  الطائرة  طواقم  وأفراد  الطيارين  تطعيم 
ولطالما  التشغيلية.  الفرق  في  العاملين  وكذلك 
عبر مشاركتها  ركابها  بسالمة  الجزيرة  طيران  التزمت 
الجائحة ونواصل  انتشار  المحلية لمكافحة  الجهود  في 
اتخاذها  تم  التي  الصحية  اإلجراءات  عبر  بذلك  القيام 
على متن طائراتنا ومبنى الركاب  منذ بداية الجائحة. 
من  والتأكد  االطمئنان  الجزيرة  للركاب  يمكن  ولذلك، 

 .
ً
أنهم يسافرون في بيئة آمنة تماما

آراء  حول  الجزيرة  طيران  أجرته  رأي  استطالع  وكشف 
أن  من  الكويت  السفر في  المسافرين وتوجهات 
مرات  خمس  للسفر  يخططون  الكويتيين  المواطنين 
بينما  القادمة،   

ً
شهرا عشر  االثني  خالل  األقل  على 

الجنسيات  جميع  من  المسافرين  من  يخطط  
 
ً
للسفر ثالث مرات على األقل خالل االثني عشر شهرا
حركة  أن  إلى  االستطالع  هذا  نتائج  وتشير  القادمة. 
الثاني من  النصف  السفر قد تزيد بشكل ملحوظ خالل 

 خالل شهري يوليو وأغسطس.
ً

العام، وخاصة

بتجهيز  الشركة  قامت  الطلب،  هذا  لتلبية   
ً
واستعدادا

مبنى الركاب  بمركٍز لفحص  عند الوصول، كما 
أنها تعمل عن كثب مع الهيئات المحلية لدمج األنظمة 

. المتعلقة بنتائج فحص  وجواز سفر كوفيد
تمضي  الجائحة،  مراحل  أسوء  العالم  يتجاوز  وفيما 
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السادة المساهمون الكرام،

لالقتصاد   
ً
تحديا السنوات  أكثر  من  عام   كان 

لم  إذ  والسياحة،  السفر  لقطاع   
ً
وتحديدا العالمي، 

 تتسبب 
ً

تشهد شركات الطيران العالمية من قبل جائحة
العالم  مستوى  على  الجوية  الرحالت  تعليق  في 
الدولي  االتحاد  وصف  حيث   ،

ً
كامال  

ً
عاما فاقت  ولفترة 

) العام  "بأسوأ عام مّر في  للنقل الجوي (
تاريخ الطلب على السفر الجوي".

عن  أعلنت  قد  العام  بداية  في  الجزيرة  طيران  كانت 
كما  وجهاتها،  شبكة  في  التوسع  لمواصلة  خططها 
 
ً
تعزيزا التذاكر،  أسعار  لفئات  جديدة  خيارات  طرحت 

المنخفض  الطيران  قطاع  رائدة في  لمكانتها كشركة 
جائحة  ولكن  األوسط.  الشرق  في   ( ) التكلفة 
أن تنتهي  الخطط إلى   من هذه 

ً
أّجلت بعضا كوفيد 

 .
ً
األزمة وتعود حركة السفر تدريجيا

في الوقت الذي كانت فيه حركة السفر شبه معدومة، 
الجزيرة بتوظيف أصولها ومواردها لدعم  قامت طيران 
كذلك  وركزت  الجائحة،  لمكافحة  الكويت  دولة  جهود 
الشركة  وركاب  عام،  بشكل  المجتمع  خدمة  على 
بأقصى  األعمال  استمرارية  ودعم  خاص،  بشكل 
رائدة  كويتية  كشركة  بدورها   

ً
التزاما امكانياتها، 

وبواجبها الوطني.

قبل الجائحة: االستعداد للتوّسع

بكل  الجزيرة  لطيران   
ً
قياسيا  

ً
عاما عام   كان 

المعايير، وكانت الشركة على أتم استعداد لمواصلة 
وآسيا  وأوروبا  األوسط  الشرق  في  التوسع  عبر   

ً
نموا

خالل  بعدما كانت قد توسّعت إلى دوٍل جديدة 
الدول  رابطة  الهندية  القارة  عالي في شبه  ذات طلب 
المستقلة في آسيا، وبعدما أطلقت أبرز خطوطها عبر 
لندن.  البريطانية،  العاصمة  إلى  مباشرة  رحالت  تدشين 
مت الشركة طائرات جديدة 

ّ
 هذا التوّسع، تسل

ً
وتحقيقا

على   
ً
أيضا ركزت  فيما   ، إيرباص  طراز  من 

تنمية عملياتها في مبنى ركاب الجزيرة  في مطار 
الكويت الدولي.

الخدمات  من  سلسلة  بإطالق  العام  الشركة  وبدأت 
من   

ً
مزيدا الركاب  تمنح  نوعية  أسعار  وفئات  الجديدة 

 الحتياجاتهم 
ً
الخيارات والمرونة لتخطيط رحلتهم وفقا

وميزانيتهم عند السفر مع طيران الجزيرة. وتوفر هذه 
الدرجة  على  أسعار  فئات  ثالث  بين  من  خيارات  الفئات 
 ، و  و   فئات   وهي  السياحية، 
تلبي  التي  الخدمات  من  مجموعة  منها  كل  ر 

ّ
حيثتوف

احتياجات مختلف شرائح المسافرين.

بداية الجائحة... بداية أزمة كوفيد

عن  الدولي  الكويت  مطار  أعلن  مارس،  يوم   في 
تعليق جميع الرحالت القادمة إلى دولة الكويت، وبدأت 
التجارية  الرحالت  بالحد من حركة  العالم  المطارات حول 

وإغالق حدودها.

بمدى  دراية  على  العالم  يكون  لم  األمر،  بداية  في 
ذلك،  ومع   . كوفيد جائحة  ستشهده  الذي  التطور 
كشركة كويتية عاملة في القطاع الخاص، كانت أولوية 
 
ً
طيران الجزيرة ضمان استمرارية أعمالها التجارية تحسبا
إجراءات  مبكرة  مرحلة  في  واتخذت  األزمة،  لتطور 
المالي.  وضعها  على  الضغوطات  من  للحد  حاسمة 
اإلدارة  مجلس  توصية  تعديل  اإلجراءات  هذه  وشملت 
تسهيالت  استخدام  وكذلك  األرباح،  توزيع  عدم  إلى 
دعم  بهدف   

ً
سابقا استغاللها  يتم  لم  التي  السحب 

سيولة الشركة في األشهر التي تِبعت تعليق الرحالت 
قامت  أيضا،  الدولي.  الكويت  مطار  في  التجارية 
الطائرات  ومصنعي  الموردين  مع  بالتفاوض  الشركة 
إلعادة النظر في االتفاقيات المبرمة معهم. كما كانت 
ما  وهو  المصروفات،  إدارة  في   

ً
جدا حذرة  الشركة 

النقدي الذي يكفي  ساهم في الحفاظ على الوضع 
 قادمة 

ً
لتغطية مصروفات الشركة على فترة  شهرا

الناحية  من  أما  إضافي.  تمويل  إلى  الحاجة  دون 
التشغيلية، تحّولت الجزيرة إلى تشغيل رحالت مخصصة 
للشحن بالكامل، وكذلك رحالت ربط ورحالت باتجاه واحد.

الكويت  مطار  استأنف   ، أغسطس  وفي  
الدولي الرحالت التجارية بطاقة محدودة بناًء على خطة 
على  انقسمت  والتي  فيه  الطبيعية  العمليات  عودة 
أن  إلى  الطاقة في كل مرحلة  زيادة  يتم  ثالث مراحل 
 . أغسطس  في   

ً
كاملة الطبيعية  الحركة  تعود 

من  الرحالت  بتعليق  المطار  في  العمليات  بدأت  زلكن، 
 دولة، وارتفع ها العدد بنهاية العام إلى  دولة 

 في الكويت. 
ً
من األكثر طلبا

الجزيرة  طيران  واصلت  الوضع،  هذا  من  الرغم  وعلى 
ثالث خطوط  وأطلقت  التوسعية  على خططها  التركيز 
رحالت جديدة، اثنتان منها إلى وجهات سياحية شملت 
كل من طرابزون (تركيا) ومسقط (عمان)، باإلضافة إلى 
(بنغالديش) لخدمة المقيمين في  خط رحالت إلى دكا 
مباشرة  رحالت  خالل  من  األوسط  والشرق  الكويت 

ورحالت ترانزيت.

جائحة  انتشار  لمكافحة  الحكومية  الجهود  دعم 
كوفيد

الكويت  في  الرحالت  تعليق  من  األولى  األيام  في 
تصّرف  تحت  طائراتها  الجزيرة  طيران  وضعت  والعالم، 
الحكومة الكويتية وذلك للمساهمة في دعم جهود 
العالم.  حول  العالقين  الكويتيين  المواطنين  إجالء 
مايو،  إلى   مارس  من   إجالء  عملية  واستمرت 
جسر  أكبر  في  المشاركة  في  الشرف  لنا  كان  حيث 
الشركة  وقامت  الكويتيين،  المواطنين  إلعادة  جوي 

بتشغيل أكثر من  رحلة نقلت فيها أكثر من 
تخدمها  وجهات  شملت  مدن  من   

ً
كويتيا  

ً
مواطنا

لندن  ومنها  المعتادة  شبكتها  خارج  وأخرى  الشركة 
ودبي  والمنامة  والرياض  ويريفان  وموسكو  ووارسو 
والقاهرة  واإلسكندرية  وإسطنبول  وعمان  والدوحة 

والنجف وطهران وتبليسي وسراييفو.

استقبال  "مركز  بتشييد  الجزيرة  طيران  وقامت 
العامة  اإلدارة  مع  بالتعاون  الكويت"   – المسافرين 
للطيران المدني ووزارة الصحة، وذلك لتمكين األطقم 
لدى  العائدين  المواطنين  فحص  من  فة 

ّ
المكل الطبية 

وصولهم. 

الجزيرة  طيران  وضعت  الجهود،  هذه  إلى  باإلضافة 
وحّولت  الصحة  وزارة  خدمة  تحت  األخرى  إمكانياتها 
للفحص  مركٍز  إلى  لها  التابعة  مواقف  
الصحة  وزارة  تقوم  حيث  كوفيد  لفيروس  السريع 
بالفحوصات الالزمة. وكان الفريق الهندسي في طيران 
المتطلبات  بحسب  المرافق  هذه  جّهز  قد  الجزيرة 
المعنية  الفرق  نّصت عليها  التي  الصارمة  والمواصفات 
 
ً
 ثانيا

ً
في وزارة الصحة. وقام فريق الجزيرة بتجهيز مركزا

في استاد جابر األحمد الوطني كنتيجة نجاح تأسيس 
المركز األول.

بحلول نهاية شهر يونيو، أعلنت طيران الجزيرة تقديمها 
 مجانية للعاملين 

ً
 وإيابا

ً
خمسين ألف تذكرة سفر ذهابا

جائحة  انتشار  مواجهة  في  األمامية  الصفوف  في 
كوفيد في دولة الكويت. 

األداء المالي والتشغيلي

19.7 قدره  نقدي  برصيد  العام  الجزيرة  طيران  اختتمت 
الشركة  نجاح  على  مؤشر  وهو  كويتي،  دينار  مليون 
في اجتياز تحديات هذا العام االستثنائي، كما يؤكد 
على متانة وضع الشركة النقدي واستقراره، حيث يبلغ 
 ،

ً
معدل االستنفاد النقدي مليون دينار كويتي شهريا

األمر الذي يدعم استدامة عمليات الشركة لفترة 
 من دون الحاجة إلى التوّجه للتمويل الخارجي. 

ً
شهرا

وبلغت اإليرادات التشغيلية للعام المالي  قيمة 
41.4 مليون دينار كويتي، بينما سجلت الشركة خسارة 
تأثرت  والتي  كويتي  دينار  مليون   26.4 بلغت  صافية 
المتكررة ومتطلبات  غير  الحسابية  العمليات  بعدد من 

للتقارير  الدولي  بالمعيار   
ً
تحديدا متعلقة  حسابية 

15.0 إجمالية  قيمة  عادلت  والتي   ، رقم  المالية 
مليون دينار كويتي.

ونتيجة لتعليق الرحالت، نقلت طيران الجزيرة خالل العام 
 بالعدد القياسي الذي بلغ 

ً
 مقارنة

ً
696،093 مسافرا

، وبلغ معّدل إشغال   في عام 
ً
2.4 مليون مسافرا

المقاعد 64.3% بينما ارتفع العائد على المقعد بنسبة 
38.4% إلى 57.4 دينار كويتي للمقعد.

 مع 
ً
وكان أداء طيران الجزيرة في عام  متوافقا

حيث  وإقليمي،  عالمي  مستوى  على  القطاع  أداء 

رسالة رئيس 
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ً

مقارنة العام  في   %71.0 بنسبة  ركابها  عدد  انخفض 
بانخفاض بنسبة 72.9% للقطاع في الشرق األوسط و

65.9 % على مستوى العالم. وانخفض معّدل إشغال 
 بانخفاض بنسبة 

ً
المقاعد للشركة بنسبة 13.2% مقارنة

مستوى  على  و%19.2  األوسط  الشرق  في   %18.9
العالم.

خطة الشركة للسنوات الخمسة القادمة

2020، حققت  الثالثة التي سبقت عام  خالل السنوات 
بنمو  بدأ   

ً
ملموسا  

ً
تدريجيا  

ً
نموا الجزيرة  طيران  شركة 

 13 إلى   2017 عام  في  طائرات  سبع  من  أسطولها 
طائرة في عام 2019. وتوّسعت شبكة وجهاتها من 19 
وجهة في 2017 إلى 37 في 2019، في حين تضاعفت 
في  قياسية  نتائج  لتحقيق  الفترة  هذه  في  األرباح 

 .2019

وبعد األزمة التي أخّرت خطط النمو ومع تسريع عملية 
التطعيم ضد كوفيد-19 واستئناف حركة السفر، تتطلع 
طيران الجزيرة إلى العودة إلى خطة نموها المدعومة 
تحتية  وبنية  متينة  بأساسيات  يتمتع  عمل  بنموذج 
د لها إيرادات منتظمة، إذ 

ّ
شاملة ومبنى ركاب (T5) يول

أعمال  نموذج  من  يتجزأ  ال   
ً
جزءا  T5 الركاب  مبنى  ُيعد 

الشركة وقد أثبت قيمته وقدرته على دعم عملياتها.

وتعتزم طيران الجزيرة توسيع أسطولها من 13 طائرة 
في نهاية عام 2020 إلى 30 طائرة بحلول عام 2025 
69 وجهة،  لدعم شبكة وجهات متنامية ستصل إلى 
 في العام عبر 

ً
تخدم ما يقرب من 5.4 مليون مسافرا

الشرق األوسط وآسيا وأوروبا.

خالل  من  المستقبلية  الخطة  هذه  الشركة  وستحقق 
أسطولها  تنمية  تواصل  فيما  الربح  هوامش  تعزيز 
وعملياتها التشغيلية. كما ستدعم هذه الخطة برنامج 
حصيف إلدارة التكاليف، وخطة لتوسيع شبكة الوجهات 

عبر زيادة عدد الرحالت إلى شبه القارة الهندية، ورابطة 
الخليجي،  التعاون  مجلس  ودول  المستقلة،  الدول 
بنيتها  تطوير  إلى  باإلضافة  أفريقيا،  شرق  ومناطق 
مبنى  الشركة،  رأس  مسقط  في  ومرافقها  التحتية 

ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي.

التوجه المستقبلي

في  نجاحه  جديد  من  الجزيرة  أعمال  نموذج  أثبت  لقد 
التكّيف خالل أوقات األزمات وذلك بهدف حماية حقوق 
عمالء الشركة وموظفيها ومساهميها. وقد تمكنت 
طيران الجزيرة من إعادة توجيه إمكاناتها ومواردها نحو 
دعم المجتمع عبر مساندة الجهود المحلية في الحد 
من تفشي الجائحة، وإعادة المواطنين إلى أرض الوطن، 
ومواصلة  المعايير،  بأعلي  العمالء  خدمة  وكذلك 

امتثالنا بواجبنا ومسؤولياتنا.

أن  استطاعت  الشركة  أن  اليوم  أقول  أن  وأستطيع 
، نجحت طيران الجزيرة 

ً
تتخطى هذه األزمة. ففي 15 عاما

االقتصادية  التحديات  من  العديد  أمام  الصمود  في 
جيوسياسية  لتحديات  باإلضافة  والعالمية،  اإلقليمية 
في  والتقلبات  تخدمها،  التي  البلدان  من  عدد  في 
الطيران  القوية من شركات  والتنافسية  النفط،  أسعار 

الحكومية. 

في  الخصوص  وجه  على   
ً
استثنائيا  2020 عام  وكان 

الكويت، حيث كانت القيود التي فرضتها الدولة صارمة 
 لمكافحة الجائحة 

ً
 متحفظا

ً
للغاية، واتخذت الدولة نهجا

عند المقارنة بالدول المجاورة والبيئة التي تعمل فيها 
أخرى.  دول  في  التكلفة  المنخفضة  الطيران  شركات 
وتستمر هذه القيود مع بداية عام 2021، األمر الذي 
 لخطط النمو خالل النصف األول من العام.

ً
يشكل تحديا

على  الحفاظ  األولوية  تبقى  األوضاع،  هذه  ظل  وفي 
 لعودة حركة الطيران 

ً
الوضع النقدي الشركة استعدادا

فخرنا  مدى  عن  للتعبير  الفرصة  هذه  وأنتهز  الطبيعية. 
بإنجازات فريق الجزيرة التي تجاوزت التوقعات في مثل 

هذه األوقات االستثنائية.

يبقى  أن  المرجح  من  السفر،  حركة  توقعات  عن  أما 
 ،

ً
عاليا العائلة  ولزيارة  السياحي  السفر  على  الطلب 

ولكن القيود الحكومية قد تستمر على أعداد المقاعد 
تعمل   .

ً
احترازيا للمسافرين  توفيرها  نستطيع  التي 

تسريع  على   ،2021 العام  بداية  منذ  الكويت  حكومة 
 
ً
أيضا تقّدمت  كما  كوفيد-19،  بلقاح  التطعيم  عملية 
اللقاح،  إعطاء  في  وجهاتنا  شبكة  ضمن  عديدة  دول 
كما  السفر.  على  القيود  لتخفيف   

ً
دافعا ل 

ّ
يشك مما 

فمن  لذا  السفر،  على  القيود  بتخفيف  المطارات  بدأت 
 من النصف 

ً
 بدءا

ً
المتوقع أن تعود حركة السفر تدريجيا

الثاني من عام 2021 وذلك إلى مستويات أعلى بكثير 
أعلن  اإلطار،  هذا  وفي   .2020 عام  مستويات  من 
بنمو  توقعات  عن   (IATA) الجوي  للنقل  الدولي  االتحاد 
سيعيد  والذي   2020 عام  عن   %50.4 بنسبة  الطلب 
معدالت السفر إلى نسبة 50.6% من مستويات عام 

.2019

جديدة  خطوط  إطالق  عن  لإلعالن  الجزيرة  طيران  تخطط 
كما  وجهاتها،  شبكة  لتوسيع   2021 عام  خالل 

ستتسلم الشركة أربع طائرات جديدة خالل العام.

، ال يسعنا إال أن نتذكر مآثر المغفور له بإذن الله، 
ً
ختاما

الراحل،  البالد  أمير  الصباح،  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ 
ودوره في دفع عجلة النمو في البالد وتمكين القطاع 
الخاص حيث تأسست شركة طيران الجزيرة في عهده. 
ونطلب من الله عز وجل التوفيق والتقّدم واإلنجاز تحت 
األحمد  نواف  الشيخ  البالد،  أمير  السمو  صاحب  قيادة 
الجابر الصباح، وولي عهده، الشيخ مشعل األحمد الجابر 
الكويت  دولة  لحكومة  امتناننا  عن  أعرب  كما  الصباح. 
التي  الجبارة  الجهود  لدعم  قطاعنا  في  ثقتها  على 
 على سالمة 

ً
حفاظا الجائحة  استثمرتها في مكافحة 

شعب الكويت.

والشكر موصول لفريق طيران الجزيرة الذي كان هدفه 
من  لديه  ما  بكل  وعمالئه  موظفيه  حماية  األول 
ثقتهم  على  الشركة  مساهمي  وأشكر  إمكانيات، 

المستمرة في إدارة طيران الجزيرة. 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.

 

مروان بودي
رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمون الكرام،

قوة  لمدى  االختبار  عام  كان  الجائحة،  عام  أو   
لنهج  التحدي  عام  وكان  الجزيرة  طيران  استراتيجية 
في  نجاحه  أثبت  والذي  الشركة  اعتمدته  الذي  النمو 
 

ً
السنوات الثالث الماضية. كما كان عام  شهادة

وجودة  العمل  فريق  وامكانيات  الشركة  مرونة  على 
قيمة أصولها.

طيران  عنها  أعلنت  التي  الخسائر  من  الرغم  وعلى 
ظل  في  متوقعة  كانت  أنها  إال   ، لعام  الجزيرة 
الظروف الراهنة. كانت البيئة التشغيلية التي عملت بها 
طيران الجزيرة شديدة الصعوبة ومحكومة بقيوٍد صارمة 
وتحديات أكبر مما واجهته شركات الطيران في مناطق 
أخرى حول العالم. ومع كل ذلك، تمكنت الشركة من 
أعمالها  وتهيئة  األزمة  هذه  وجه  في  الصمود 

كوفيد جائحة  أزمة  تراجع  مع  إيجابٍي  لمستقبٍل 
.
ً
واستئناف حركة السفر تدريجيا

على  الشركة  عمل  فريق  ز 
ّ
رك الجائحة،  فترة  وطوال 

األعمال.  استمرارية  على  الحفاظ  وهو  واحٍد  هدٍف 
هذا  حقق  المتميز  الجزيرة  فريق  أن  القول  ويسعدني 

وأكثر.

رحالت وخدمات جديدة

خطة  من  جديدة  مرحلة  دخلت  قد  الجزيرة  طيران  كانت 
رحالت  إطالقها  بعد  عام   بداية  في  توسعها 
والعديد  الهندية  القارة  لندن وشبه  إلى  أبرزها  مهمة 
من الوجهات التي تخدم شريحة مواطني هذه الدول 

المقيمين في منطقة الشرق األوسط.

وبدأت طيران الجزيرة العام بإطالق سلسلة من الخدمات 
من   

ً
مزيدا الركاب  تمنح  التي  الجديدة  األسعار  وفئات 

الخيارات والمرونة عند التخطيط لرحلتهم إلى الوجهات 
وآسيا،  أوروبا  األوسط،  الشرق  في  تخدمها  التي 
حرصنا  حيث  وميزانيتهم،  احتياجاتهم  بحسب  وذلك 
على تمكينهم من اختيار الطريقة التي يريدون السفر 

بها وقمنا بتصميم فئات أسعار وخدمات جديدة تهدف 
 مع طيران الجزيرة، ومنها 

ً
إلى جعل رحلتهم أكثر مرونة

الشرق  أول من يطلقها في  نحن  التي  األولوية  خدمة 
 عبر الموقع.

ً
األوسط والتي يمكن حجزها مسبقا

واليوم، يمكن لركاب طيران الجزيرة االختيار من بين ثالث 
فئات أسعار على الدرجة السياحية، وهي فئة  و

من  مجموعة  منها  كل  ر 
ّ

توف والتي   ، و   
شرائح  مختلف  احتياجات  تلبي  التي  الخدمات 
، وهي فئة السفر األكثر  المسافرين. وتتيح فئة 
إلى  باإلضافة  صغيرة،  وحقيبة  يد  حقيبة  حمل  مرونة، 
المسافر  لها  يحتاج  قد  أخرى  خدمات  إضافة  امكانية 
، فتمنح إمكانية تسجيل وزن  أنا فئة  بعد الحجز، 

فئة  توفر  حين  في   ،
ً
كيلوجراما يبلغ   حقيبة 

 وكذلك 
ً
يبلغ  كيلوجراما أكبر  وزن  إمكانية تسجيل 

الطائرة  لصعود  التسجيل  عند  األولوية  من  االستفادة 
. لة بين الصفوف من  إلى 

ّ
واالختيار المقاعد المفض

القيود في  ظل  التجارية في  الرحالت  على صعيد  أما 
أولى  الجزيرة  طيران  أطلقت  الدولي،  الكويت  مطار 
التركية، طرابزون، في  الوجهة السياحية  رحالتها إلى 
 
ً
الثالث من أغسطس وذلك بواقع رحلتين عودة أسبوعيا

إلى  رحالت  خط  إطالق  وتبعها  وجمعة.  اثنين  يوم  كل 
دكا في األول من أكتوبر، وخط رحالت إلى مسقط في 
تجارية  رحالت  تسيير  الشركة  واصلت  كما  نوفمبر.   
تركيا،  في  عالي  طلب  ذات  وجهات  إلى  مجدولة 
في   وجهات  إلى  محدودة  ولفترة  دبي  إلى  باإلضافة 

السعودية. 

تحويل تحديات األزمة إلى فرص 

بعد قرار تعليق الرحالت في مطار الكويت الدولي منذ 
، قامت الشركة بالتركيز على تشغيل   مارس 
رحالت باتجاه واحد، وجاء ذلك بسبب عدم سماح دخول 
القادمة،  اإلجالء  رحالت  عدا  الكويت  إلى  المسافرين 
والعودة  مغادرة  رحالت  تسيير  إلى  أدى  الذي  األمر 

 من الركاب.
ً
إلى مقرنا برحالت خالية تماما

وفي األول من أغسطس مع بداية المرحلة األولى من 
دولة  عنها حكومة  أعلنت  التي  الرحالت  استئناف  خطة 

الكويت، تم اإلعالن عن تعليق الرحالت القادمة من 
األكثر  الوجهات  من  العديد  الدول  هذه  شملت  دولة، 
 للسفر بما في ذلك الهند وباكستان ومصر ولبنان 

ً
حركة

إلى  إضافتها  تمت  (التي  المتحدة  والمملكة  ونيبال 
.( القائمة في ديسمبر 

حّولت طيران الجزيرة تركيزها عندئٍذ إلى فرص الربط بين 
المدن في شبكة وجهاتنا، وبدأنا بنقل الركاب من دكا 
إلى الرياض، ومن كاتماندو إلى دبي، أو إلى الدوحة، 
وغيرها العديد من الخطوط. بهذه الخطوة، تجنبت طيران 
دخول  إمكانية  عدم  في  المتمثلة  التحديات  الجزيرة 
شريحة كبيرة من الركاب إلى الكويت. كما قامت طيران 
تقع  وجهات  إلى  واحد  باتجاه  رحالت  بتسيير  الجزيرة 

على بعد  ساعات من الكويت، بما في ذلك الوجهات 
لخدمة  الهندية  القارة  شبه  في  المرتفع  الطلب  ذات 

شريحة المقيمين الراغبين في زيارة بالدها.

تشغيل رحالت مخصصة بالكامل للشحن الجوي

استدعت األوضاع االستثنائية التأقلم بسرعة وتوسيع 
من  الشركة  نت 

ّ
مك التي  الجوي  الشحن  خدمات 

المحلية  والمؤسسات  الشركات  عمليات  مساندة 
ودعمها في تأمين الغذاء والمنتجات واألدوات األخرى 
لخدمة  طائراتها  الشركة  ووضعت  الكويت.  دولة  في 
هذا القطاع وبحمولة تصل لغاية  طن لكل طائرة وذلك 
إلى الوجهات التي تقع على بعد ست ساعات طيران 

من الكويت.

الحصول على الشهادات  الجزيرة في  نجح فريق طيران 
الالزمة من اإلدارة العامة للطيران المدني في الكويت 
في  الرحالت  من  النوع  هذا  لتشغيل  إيرباص  وشركة 
أولى  تشغيل  في  الشركة  لتبدأ  أسبوعين،  غضون 

. رحالت الشحن الجوي مع بداية شهر أبريل 

مبنى ركاب الجزيرة  والمرافق المساندة

مطار  أداء  على  العام  طوال  المفروضة  القيود  أثرت 
 على مبنى ركاب 

ً
الكويت الدولي بشكل عام، وتحديدا

)، إذ لم يكن بإمكان الركاب السفر بسهولة  الجزيرة (
عبر  السفر  حركة  بالتالي  وتأثرت  السابق  في  كما 
المبنى. وبناًء على ذلك، قامت طيران الجزيرة بالتنازل عن 
لعدة  داخل   المستأجرين  من  المستحقة  اإليجارات 
المتعلقة  اإليرادات  انخفضت  كما  متتالية.  أشهر 
بالرسوم المفروضة على الركاب بشكل كبير. وتوقفت 

من  ابتداًء  مواقف   من  اإليرادات   
ً
أيضا

العام، حيث تم تحويلها إلى أول  مارس وحتى نهاية 
دولة  في  كوفيد  لفيروس  السريع  للفحص  مركز 

الكويت.

مما ال شك أن جميع هذه العوامل أثرت على إجمالي 
حيث   ، الجزيرة  ركاب  مبنى  سجلها  التي  اإليرادات 
كويتي  دينار  مليون   1.3 بلغت  بإيرادات  العام  اختتم 

وخسارة صافية قدرها 1.4 مليون دينار كويتي.

األعمال  تطوير  على  العمل  عن  نتوقف  لم  ذلك،  ومع 
لعمليات  المساندة  المرافق  وكذلك  بالمبنى  الخاصة 
النمو.  من  في  المقبلة  للمرحلة   

ً
استعدادا الشركة 

وشملت هذه االستعدادات تطوير مبنى الركاب الخاص 
، حيث بدأت عملياته خالل العام  بكبار الشخصيات، 
والمسافرين  الخاصة  الرحالت  من  العديد  بخدمة  وقمنا 
على متن رحالتنا وكذلك رحالت شركات الطيران األخرى. 
بالسوق  بالعمل على مبادرة جديدة خاصة   

ً
أيضا وبدأنا 

القطاع.  هذا  من  اإليرادات  زيادة  إلى  تهدف  الحّرة، 
 عملية بناء مبنى تشغيلي مساند من 

ً
واستكملنا أيضا

شأنه دعم العمليات إلى حد كبير عبر تمكين الشركة 
طائرتها  متن  على  الضيافة  خدمات  تشغيل  من 

الخاصة  المعدات  إيواء  وكذلك  الصيانة،  وعمليات 
بالعمليات األرضية وغيرها من الخدمات.

التطلعات لعام  والجاهزية لعودة حركة السفر

 عن وضع حركة السفر 
ً
ال تختلف بداية عام  كثيرا

، إذ تم فرض قيود جديدة على عدد  في نهاية 
المسافرين القادمين إلى دولة الكويت والذي اقتصر، 
المواطنين  السنوي، على  التقرير  يوم نشر هذا  حتى 
 على 

ً
 يوميا

ً
الكويتيين وبعدد ال يتجاوز األلف مسافرا

الكويت  مطار  في  العاملة  الطيران  شركات  جميع 
عدد  متوسط  عن   

ً
كبيرا  

ً
تقليصا ذلك  ويعد  الدولي. 

 في الفترة ما قبل الجائحة 
ً
المسافرين القادمين يوميا

. لذلك، تواصل 
ً
والتي بلغ معدله  مسافر يوميا

وفريق  قوي  مالي  بمركز   
ً
قدما الجزيرة  طيران  شركة 

كل  في  الظروف  أصعب  خالل  بإنجازاته  تمّيز  متمّرس 
جوانب أعمالنا.

بالنيابة عن اإلدارة التنفيذية، أتقّدم بالشكر إلى مجلس 
اإلدارة ومساهمينا على ثقتهم بفريق عمل الشركة. 
وأتوجه بالتقدير والعرفان إلى أبطال الخطوط األمامية 
بها  قاموا  التي  الجهود  على  والعالم  الكويت  في 
لحمايتنا. وأثني بالشكر على عمالئنا الختيارهم السفر 
في  الحال  هو  كما  ونحن،  الجزيرة.  طيران  متن  على 
 .

ً
العالم، نتشوق للعودة إلى السفر كما اعتدنا سابقا

مع خالص الشكر،

روهيت راماشاندران
الرئيس التنفيذي 

طيران الجزيرة التركيز على استراتيجيتها بربط الوجهات 
عدد  بزيادة  وقمنا  عليها،  الطلب  وتلبية  نخدمها  التي 

الرحالت التي نشغلها في هذا النطاق.

ومن المتوقع أن تساهم عملية التطعيم في الكويت 
المفروضة عن مطار  القيود  برفع  العالم،  أنحاء  وجميع 
اإلقبال   سيزيد  الذي  األمر   ،

ً
تدريجيا الدولي  الكويت 

على سفر ويرفع الطلب خالل موسم الصيف.

أما في طيران الجزيرة، فنحن مستعدين للسفر حيث تم 
بالكامل  الطائرة  طواقم  وأفراد  الطيارين  تطعيم 
ولطالما  التشغيلية.  الفرق  في  العاملين  وكذلك 
عبر مشاركتها  ركابها  بسالمة  الجزيرة  طيران  التزمت 
الجائحة ونواصل  انتشار  المحلية لمكافحة  الجهود  في 
اتخاذها  تم  التي  الصحية  اإلجراءات  عبر  بذلك  القيام 
على متن طائراتنا ومبنى الركاب  منذ بداية الجائحة. 
من  والتأكد  االطمئنان  الجزيرة  للركاب  يمكن  ولذلك، 

 .
ً
أنهم يسافرون في بيئة آمنة تماما

آراء  حول  الجزيرة  طيران  أجرته  رأي  استطالع  وكشف 
أن  من  الكويت  السفر في  المسافرين وتوجهات 
مرات  خمس  للسفر  يخططون  الكويتيين  المواطنين 
بينما  القادمة،   

ً
شهرا عشر  االثني  خالل  األقل  على 

الجنسيات  جميع  من  المسافرين  من  يخطط  
 
ً
للسفر ثالث مرات على األقل خالل االثني عشر شهرا

حركة  أن  إلى  االستطالع  هذا  نتائج  وتشير  القادمة. 
الثاني من  النصف  السفر قد تزيد بشكل ملحوظ خالل 

 خالل شهري يوليو وأغسطس.
ً

العام، وخاصة

بتجهيز  الشركة  قامت  الطلب،  هذا  لتلبية   
ً
واستعدادا

مبنى الركاب  بمركٍز لفحص  عند الوصول، كما 
أنها تعمل عن كثب مع الهيئات المحلية لدمج األنظمة 

. المتعلقة بنتائج فحص  وجواز سفر كوفيد
تمضي  الجائحة،  مراحل  أسوء  العالم  يتجاوز  وفيما 

افتتاح أول مركز للفصح السريع لفيروس كوفيد

هديتنا لألبطال البواسل في الصفوف األمامية: 50 ألف تذكرة مجانية

المشاركة في أكبر عملية إجالء تطلقها الكويت

أن  استطاعت  الشركة  أن  اليوم  أقول  أن  أستطيع 
شركة  نجحت   ،

ً
عاما  15 ففي  األزمة.  هذه  تتخطى 

طيران الجزيرة في الصمود أمام العديد من التحديات 
المالية  واألزمات  والعالمية،  اإلقليمية  االقتصادية 
من  عدد  في  الجيوسياسية  والتحديات  العالمية، 
والطاقة  النفطية،  والتقلبات  تخدمها،  التي  البلدان 
الطيران  شركات  من  القوية  والتنافسية  الفائقة 

الحكومية. 
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السادة المساهمون الكرام،

قوة  لمدى  االختبار  عام  كان  الجائحة،  عام  أو   2020
لنهج  التحدي  عام  وكان  الجزيرة  طيران  استراتيجية 
في  نجاحه  أثبت  والذي  الشركة  اعتمدته  الذي  النمو 
 

ً
السنوات الثالث الماضية. كما كان عام 2020 شهادة

وجودة  العمل  فريق  وامكانيات  الشركة  مرونة  على 
قيمة أصولها.

طيران  عنها  أعلنت  التي  الخسائر  من  الرغم  وعلى 
ظل  في  متوقعة  كانت  أنها  إال   ،2020 لعام  الجزيرة 
الظروف الراهنة. كانت البيئة التشغيلية التي عملت بها 
طيران الجزيرة شديدة الصعوبة ومحكومة بقيوٍد صارمة 
وتحديات أكبر مما واجهته شركات الطيران في مناطق 
أخرى حول العالم. ومع كل ذلك، تمكنت الشركة من 
أعمالها  وتهيئة  األزمة  هذه  وجه  في  الصمود 
كوفيد-19  جائحة  أزمة  تراجع  مع  إيجابٍي  لمستقبٍل 

.
ً
واستئناف حركة السفر تدريجيا

على  الشركة  عمل  فريق  ز 
ّ
رك الجائحة،  فترة  وطوال 

األعمال.  استمرارية  على  الحفاظ  وهو  واحٍد  هدٍف 
هذا  حقق  المتميز  الجزيرة  فريق  أن  القول  ويسعدني 

وأكثر.

رحالت وخدمات جديدة

خطة  من  جديدة  مرحلة  دخلت  قد  الجزيرة  طيران  كانت 
رحالت  إطالقها  بعد   2020 عام  بداية  في  توسعها 
والعديد  الهندية  القارة  لندن وشبه  إلى  أبرزها  مهمة 
من الوجهات التي تخدم شريحة مواطني هذه الدول 

المقيمين في منطقة الشرق األوسط.

وبدأت طيران الجزيرة العام بإطالق سلسلة من الخدمات 
من   

ً
مزيدا الركاب  تمنح  التي  الجديدة  األسعار  وفئات 

الخيارات والمرونة عند التخطيط لرحلتهم إلى الوجهات 
وآسيا،  أوروبا  األوسط،  الشرق  في  تخدمها  التي 
حرصنا  حيث  وميزانيتهم،  احتياجاتهم  بحسب  وذلك 
على تمكينهم من اختيار الطريقة التي يريدون السفر 

بها وقمنا بتصميم فئات أسعار وخدمات جديدة تهدف 
 مع طيران الجزيرة، ومنها 

ً
إلى جعل رحلتهم أكثر مرونة

الشرق  أول من يطلقها في  نحن  التي  األولوية  خدمة 
 عبر الموقع.

ً
األوسط والتي يمكن حجزها مسبقا

واليوم، يمكن لركاب طيران الجزيرة االختيار من بين ثالث 
فئات أسعار على الدرجة السياحية، وهي فئة Light و

من  مجموعة  منها  كل  ر 
ّ

توف والتي   ،Extra و   Value
شرائح  مختلف  احتياجات  تلبي  التي  الخدمات 
المسافرين. وتتيح فئة Light، وهي فئة السفر األكثر 
إلى  باإلضافة  صغيرة،  وحقيبة  يد  حقيبة  حمل  مرونة، 
المسافر  لها  يحتاج  قد  أخرى  خدمات  إضافة  امكانية 
Value، فتمنح إمكانية تسجيل وزن  أنا فئة  بعد الحجز، 
 Extra فئة  توفر  حين  في   ،

ً
كيلوجراما  20 يبلغ  حقيبة 

 وكذلك 
ً
30 كيلوجراما يبلغ  أكبر  وزن  إمكانية تسجيل 

الطائرة  لصعود  التسجيل  عند  األولوية  من  االستفادة 
لة بين الصفوف من 4 إلى 10.

ّ
واالختيار المقاعد المفض

القيود في  ظل  التجارية في  الرحالت  على صعيد  أما 
أولى  الجزيرة  طيران  أطلقت  الدولي،  الكويت  مطار 
التركية، طرابزون، في  الوجهة السياحية  رحالتها إلى 
 
ً
الثالث من أغسطس وذلك بواقع رحلتين عودة أسبوعيا

إلى  رحالت  خط  إطالق  وتبعها  وجمعة.  اثنين  يوم  كل 
دكا في األول من أكتوبر، وخط رحالت إلى مسقط في 
تجارية  رحالت  تسيير  الشركة  واصلت  كما  نوفمبر.   2
تركيا،  في  عالي  طلب  ذات  وجهات  إلى  مجدولة 
في   وجهات  إلى  محدودة  ولفترة  دبي  إلى  باإلضافة 

السعودية. 

تحويل تحديات األزمة إلى فرص 

بعد قرار تعليق الرحالت في مطار الكويت الدولي منذ 
13 مارس 2020، قامت الشركة بالتركيز على تشغيل 
رحالت باتجاه واحد، وجاء ذلك بسبب عدم سماح دخول 
القادمة،  اإلجالء  رحالت  عدا  الكويت  إلى  المسافرين 
والعودة  مغادرة  رحالت  تسيير  إلى  أدى  الذي  األمر 

 من الركاب.
ً
إلى مقرنا برحالت خالية تماما

وفي األول من أغسطس مع بداية المرحلة األولى من 
دولة  عنها حكومة  أعلنت  التي  الرحالت  استئناف  خطة 
الكويت، تم اإلعالن عن تعليق الرحالت القادمة من 34 
األكثر  الوجهات  من  العديد  الدول  هذه  شملت  دولة، 
 للسفر بما في ذلك الهند وباكستان ومصر ولبنان 

ً
حركة

إلى  إضافتها  تمت  (التي  المتحدة  والمملكة  ونيبال 
القائمة في ديسمبر 2020).

حّولت طيران الجزيرة تركيزها عندئٍذ إلى فرص الربط بين 
المدن في شبكة وجهاتنا، وبدأنا بنقل الركاب من دكا 
إلى الرياض، ومن كاتماندو إلى دبي، أو إلى الدوحة، 
وغيرها العديد من الخطوط. بهذه الخطوة، تجنبت طيران 
دخول  إمكانية  عدم  في  المتمثلة  التحديات  الجزيرة 
شريحة كبيرة من الركاب إلى الكويت. كما قامت طيران 
تقع  وجهات  إلى  واحد  باتجاه  رحالت  بتسيير  الجزيرة 

على بعد 6 ساعات من الكويت، بما في ذلك الوجهات 
لخدمة  الهندية  القارة  شبه  في  المرتفع  الطلب  ذات 

شريحة المقيمين الراغبين في زيارة بالدها.

تشغيل رحالت مخصصة بالكامل للشحن الجوي

استدعت األوضاع االستثنائية التأقلم بسرعة وتوسيع 
من  الشركة  نت 

ّ
مك التي  الجوي  الشحن  خدمات 

المحلية  والمؤسسات  الشركات  عمليات  مساندة 
ودعمها في تأمين الغذاء والمنتجات واألدوات األخرى 
لخدمة  طائراتها  الشركة  ووضعت  الكويت.  دولة  في 
هذا القطاع وبحمولة تصل لغاية 15 طن لكل طائرة وذلك 
إلى الوجهات التي تقع على بعد ست ساعات طيران 

من الكويت.

الحصول على الشهادات  الجزيرة في  نجح فريق طيران 
الالزمة من اإلدارة العامة للطيران المدني في الكويت 
في  الرحالت  من  النوع  هذا  لتشغيل  إيرباص  وشركة 
أولى  تشغيل  في  الشركة  لتبدأ  أسبوعين،  غضون 

رحالت الشحن الجوي مع بداية شهر أبريل 2020.

مبنى ركاب الجزيرة T5 والمرافق المساندة

مطار  أداء  على  العام  طوال  المفروضة  القيود  أثرت 
 على مبنى ركاب 

ً
الكويت الدولي بشكل عام، وتحديدا

الجزيرة (T5)، إذ لم يكن بإمكان الركاب السفر بسهولة 
عبر  السفر  حركة  بالتالي  وتأثرت  السابق  في  كما 
المبنى. وبناًء على ذلك، قامت طيران الجزيرة بالتنازل عن 
لعدة   T5 داخل  المستأجرين  من  المستحقة  اإليجارات 
المتعلقة  اإليرادات  انخفضت  كما  متتالية.  أشهر 
بالرسوم المفروضة على الركاب بشكل كبير. وتوقفت 
 13 من  ابتداًء   Park & Fly مواقف  من  اإليرادات   

ً
أيضا

العام، حيث تم تحويلها إلى أول  مارس وحتى نهاية 
دولة  في  كوفيد-19  لفيروس  السريع  للفحص  مركز 

الكويت.

مما ال شك أن جميع هذه العوامل أثرت على إجمالي 
حيث   ،T5 الجزيرة  ركاب  مبنى  سجلها  التي  اإليرادات 
كويتي  دينار  مليون   1.3 بلغت  بإيرادات  العام  اختتم 

وخسارة صافية قدرها 1.4 مليون دينار كويتي.

األعمال  تطوير  على  العمل  عن  نتوقف  لم  ذلك،  ومع 
لعمليات  المساندة  المرافق  وكذلك  بالمبنى  الخاصة 
النمو.  من  في  المقبلة  للمرحلة   

ً
استعدادا الشركة 

وشملت هذه االستعدادات تطوير مبنى الركاب الخاص 
VIV، حيث بدأت عملياته خالل العام  بكبار الشخصيات، 
والمسافرين  الخاصة  الرحالت  من  العديد  بخدمة  وقمنا 
على متن رحالتنا وكذلك رحالت شركات الطيران األخرى. 
بالسوق  بالعمل على مبادرة جديدة خاصة   

ً
أيضا وبدأنا 

القطاع.  هذا  من  اإليرادات  زيادة  إلى  تهدف  الحّرة، 
 عملية بناء مبنى تشغيلي مساند من 

ً
واستكملنا أيضا

شأنه دعم العمليات إلى حد كبير عبر تمكين الشركة 
طائرتها  متن  على  الضيافة  خدمات  تشغيل  من 

الخاصة  المعدات  إيواء  وكذلك  الصيانة،  وعمليات 
بالعمليات األرضية وغيرها من الخدمات.

التطلعات لعام 2021 والجاهزية لعودة حركة السفر

 عن وضع حركة السفر 
ً
ال تختلف بداية عام 2021 كثيرا

في نهاية 2020، إذ تم فرض قيود جديدة على عدد 
المسافرين القادمين إلى دولة الكويت والذي اقتصر، 
المواطنين  السنوي، على  التقرير  يوم نشر هذا  حتى 
 على 

ً
 يوميا

ً
الكويتيين وبعدد ال يتجاوز األلف مسافرا

الكويت  مطار  في  العاملة  الطيران  شركات  جميع 
عدد  متوسط  عن   

ً
كبيرا  

ً
تقليصا ذلك  ويعد  الدولي. 

 في الفترة ما قبل الجائحة 
ً
المسافرين القادمين يوميا

. لذلك، تواصل 
ً
والتي بلغ معدله 43000 مسافر يوميا

وفريق  قوي  مالي  بمركز   
ً
قدما الجزيرة  طيران  شركة 

كل  في  الظروف  أصعب  خالل  بإنجازاته  تمّيز  متمّرس 
جوانب أعمالنا.

بالنيابة عن اإلدارة التنفيذية، أتقّدم بالشكر إلى مجلس 
اإلدارة ومساهمينا على ثقتهم بفريق عمل الشركة. 
وأتوجه بالتقدير والعرفان إلى أبطال الخطوط األمامية 
بها  قاموا  التي  الجهود  على  والعالم  الكويت  في 
لحمايتنا. وأثني بالشكر على عمالئنا الختيارهم السفر 
في  الحال  هو  كما  ونحن،  الجزيرة.  طيران  متن  على 
 .

ً
العالم، نتشوق للعودة إلى السفر كما اعتدنا سابقا

مع خالص الشكر،

روهيت راماشاندران
الرئيس التنفيذي 

طيران الجزيرة التركيز على استراتيجيتها بربط الوجهات 
عدد  بزيادة  وقمنا  عليها،  الطلب  وتلبية  نخدمها  التي 

الرحالت التي نشغلها في هذا النطاق.

ومن المتوقع أن تساهم عملية التطعيم في الكويت 
المفروضة عن مطار  القيود  برفع  العالم،  أنحاء  وجميع 
اإلقبال   سيزيد  الذي  األمر   ،

ً
تدريجيا الدولي  الكويت 

على سفر ويرفع الطلب خالل موسم الصيف.

أما في طيران الجزيرة، فنحن مستعدين للسفر حيث تم 
بالكامل  الطائرة  طواقم  وأفراد  الطيارين  تطعيم 
ولطالما  التشغيلية.  الفرق  في  العاملين  وكذلك 
عبر مشاركتها  ركابها  بسالمة  الجزيرة  طيران  التزمت 
الجائحة ونواصل  انتشار  المحلية لمكافحة  الجهود  في 
اتخاذها  تم  التي  الصحية  اإلجراءات  عبر  بذلك  القيام 
على متن طائراتنا ومبنى الركاب  منذ بداية الجائحة. 
من  والتأكد  االطمئنان  الجزيرة  للركاب  يمكن  ولذلك، 

 .
ً
أنهم يسافرون في بيئة آمنة تماما

آراء  حول  الجزيرة  طيران  أجرته  رأي  استطالع  وكشف 
أن  من  الكويت  السفر في  المسافرين وتوجهات 
مرات  خمس  للسفر  يخططون  الكويتيين  المواطنين 
بينما  القادمة،   

ً
شهرا عشر  االثني  خالل  األقل  على 

الجنسيات  جميع  من  المسافرين  من  يخطط  
 
ً
للسفر ثالث مرات على األقل خالل االثني عشر شهرا

حركة  أن  إلى  االستطالع  هذا  نتائج  وتشير  القادمة. 
الثاني من  النصف  السفر قد تزيد بشكل ملحوظ خالل 

 خالل شهري يوليو وأغسطس.
ً

العام، وخاصة

بتجهيز  الشركة  قامت  الطلب،  هذا  لتلبية   
ً
واستعدادا

مبنى الركاب  بمركٍز لفحص  عند الوصول، كما 
أنها تعمل عن كثب مع الهيئات المحلية لدمج األنظمة 

. المتعلقة بنتائج فحص  وجواز سفر كوفيد
تمضي  الجائحة،  مراحل  أسوء  العالم  يتجاوز  وفيما 

رسالة 
الرئيس التنفيذي
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السادة المساهمون الكرام،

قوة  لمدى  االختبار  عام  كان  الجائحة،  عام  أو   
لنهج  التحدي  عام  وكان  الجزيرة  طيران  استراتيجية 
في  نجاحه  أثبت  والذي  الشركة  اعتمدته  الذي  النمو 
 

ً
السنوات الثالث الماضية. كما كان عام  شهادة

وجودة  العمل  فريق  وامكانيات  الشركة  مرونة  على 
قيمة أصولها.

طيران  عنها  أعلنت  التي  الخسائر  من  الرغم  وعلى 
ظل  في  متوقعة  كانت  أنها  إال   ، لعام  الجزيرة 
الظروف الراهنة. كانت البيئة التشغيلية التي عملت بها 
طيران الجزيرة شديدة الصعوبة ومحكومة بقيوٍد صارمة 
وتحديات أكبر مما واجهته شركات الطيران في مناطق 
أخرى حول العالم. ومع كل ذلك، تمكنت الشركة من 
أعمالها  وتهيئة  األزمة  هذه  وجه  في  الصمود 

كوفيد جائحة  أزمة  تراجع  مع  إيجابٍي  لمستقبٍل 
.
ً
واستئناف حركة السفر تدريجيا

على  الشركة  عمل  فريق  ز 
ّ
رك الجائحة،  فترة  وطوال 

األعمال.  استمرارية  على  الحفاظ  وهو  واحٍد  هدٍف 
هذا  حقق  المتميز  الجزيرة  فريق  أن  القول  ويسعدني 

وأكثر.

رحالت وخدمات جديدة

خطة  من  جديدة  مرحلة  دخلت  قد  الجزيرة  طيران  كانت 
رحالت  إطالقها  بعد  عام   بداية  في  توسعها 
والعديد  الهندية  القارة  لندن وشبه  إلى  أبرزها  مهمة 
من الوجهات التي تخدم شريحة مواطني هذه الدول 

المقيمين في منطقة الشرق األوسط.

وبدأت طيران الجزيرة العام بإطالق سلسلة من الخدمات 
من   

ً
مزيدا الركاب  تمنح  التي  الجديدة  األسعار  وفئات 

الخيارات والمرونة عند التخطيط لرحلتهم إلى الوجهات 
وآسيا،  أوروبا  األوسط،  الشرق  في  تخدمها  التي 
حرصنا  حيث  وميزانيتهم،  احتياجاتهم  بحسب  وذلك 
على تمكينهم من اختيار الطريقة التي يريدون السفر 

بها وقمنا بتصميم فئات أسعار وخدمات جديدة تهدف 
 مع طيران الجزيرة، ومنها 

ً
إلى جعل رحلتهم أكثر مرونة

الشرق  أول من يطلقها في  نحن  التي  األولوية  خدمة 
 عبر الموقع.

ً
األوسط والتي يمكن حجزها مسبقا

واليوم، يمكن لركاب طيران الجزيرة االختيار من بين ثالث 
فئات أسعار على الدرجة السياحية، وهي فئة  و

من  مجموعة  منها  كل  ر 
ّ

توف والتي   ، و   
شرائح  مختلف  احتياجات  تلبي  التي  الخدمات 
، وهي فئة السفر األكثر  المسافرين. وتتيح فئة 
إلى  باإلضافة  صغيرة،  وحقيبة  يد  حقيبة  حمل  مرونة، 
المسافر  لها  يحتاج  قد  أخرى  خدمات  إضافة  امكانية 
، فتمنح إمكانية تسجيل وزن  أنا فئة  بعد الحجز، 

فئة  توفر  حين  في   ،
ً
كيلوجراما يبلغ   حقيبة 

 وكذلك 
ً
يبلغ  كيلوجراما أكبر  وزن  إمكانية تسجيل 

الطائرة  لصعود  التسجيل  عند  األولوية  من  االستفادة 
. لة بين الصفوف من  إلى 

ّ
واالختيار المقاعد المفض

القيود في  ظل  التجارية في  الرحالت  على صعيد  أما 
أولى  الجزيرة  طيران  أطلقت  الدولي،  الكويت  مطار 
التركية، طرابزون، في  الوجهة السياحية  رحالتها إلى 
 
ً
الثالث من أغسطس وذلك بواقع رحلتين عودة أسبوعيا

إلى  رحالت  خط  إطالق  وتبعها  وجمعة.  اثنين  يوم  كل 
دكا في األول من أكتوبر، وخط رحالت إلى مسقط في 
تجارية  رحالت  تسيير  الشركة  واصلت  كما  نوفمبر.   
تركيا،  في  عالي  طلب  ذات  وجهات  إلى  مجدولة 
في   وجهات  إلى  محدودة  ولفترة  دبي  إلى  باإلضافة 

السعودية. 

تحويل تحديات األزمة إلى فرص 

بعد قرار تعليق الرحالت في مطار الكويت الدولي منذ 
، قامت الشركة بالتركيز على تشغيل   مارس 
رحالت باتجاه واحد، وجاء ذلك بسبب عدم سماح دخول 
القادمة،  اإلجالء  رحالت  عدا  الكويت  إلى  المسافرين 
والعودة  مغادرة  رحالت  تسيير  إلى  أدى  الذي  األمر 

 من الركاب.
ً
إلى مقرنا برحالت خالية تماما

وفي األول من أغسطس مع بداية المرحلة األولى من 
دولة  عنها حكومة  أعلنت  التي  الرحالت  استئناف  خطة 

الكويت، تم اإلعالن عن تعليق الرحالت القادمة من 
األكثر  الوجهات  من  العديد  الدول  هذه  شملت  دولة، 
 للسفر بما في ذلك الهند وباكستان ومصر ولبنان 

ً
حركة

إلى  إضافتها  تمت  (التي  المتحدة  والمملكة  ونيبال 
.( القائمة في ديسمبر 

حّولت طيران الجزيرة تركيزها عندئٍذ إلى فرص الربط بين 
المدن في شبكة وجهاتنا، وبدأنا بنقل الركاب من دكا 
إلى الرياض، ومن كاتماندو إلى دبي، أو إلى الدوحة، 
وغيرها العديد من الخطوط. بهذه الخطوة، تجنبت طيران 
دخول  إمكانية  عدم  في  المتمثلة  التحديات  الجزيرة 
شريحة كبيرة من الركاب إلى الكويت. كما قامت طيران 
تقع  وجهات  إلى  واحد  باتجاه  رحالت  بتسيير  الجزيرة 

على بعد  ساعات من الكويت، بما في ذلك الوجهات 
لخدمة  الهندية  القارة  شبه  في  المرتفع  الطلب  ذات 

شريحة المقيمين الراغبين في زيارة بالدها.

تشغيل رحالت مخصصة بالكامل للشحن الجوي

استدعت األوضاع االستثنائية التأقلم بسرعة وتوسيع 
من  الشركة  نت 

ّ
مك التي  الجوي  الشحن  خدمات 

المحلية  والمؤسسات  الشركات  عمليات  مساندة 
ودعمها في تأمين الغذاء والمنتجات واألدوات األخرى 
لخدمة  طائراتها  الشركة  ووضعت  الكويت.  دولة  في 
هذا القطاع وبحمولة تصل لغاية  طن لكل طائرة وذلك 
إلى الوجهات التي تقع على بعد ست ساعات طيران 

من الكويت.

الحصول على الشهادات  الجزيرة في  نجح فريق طيران 
الالزمة من اإلدارة العامة للطيران المدني في الكويت 
في  الرحالت  من  النوع  هذا  لتشغيل  إيرباص  وشركة 
أولى  تشغيل  في  الشركة  لتبدأ  أسبوعين،  غضون 

. رحالت الشحن الجوي مع بداية شهر أبريل 

مبنى ركاب الجزيرة  والمرافق المساندة

مطار  أداء  على  العام  طوال  المفروضة  القيود  أثرت 
 على مبنى ركاب 

ً
الكويت الدولي بشكل عام، وتحديدا

)، إذ لم يكن بإمكان الركاب السفر بسهولة  الجزيرة (
عبر  السفر  حركة  بالتالي  وتأثرت  السابق  في  كما 
المبنى. وبناًء على ذلك، قامت طيران الجزيرة بالتنازل عن 
لعدة  داخل   المستأجرين  من  المستحقة  اإليجارات 
المتعلقة  اإليرادات  انخفضت  كما  متتالية.  أشهر 
بالرسوم المفروضة على الركاب بشكل كبير. وتوقفت 

من  ابتداًء  مواقف   من  اإليرادات   
ً
أيضا

العام، حيث تم تحويلها إلى أول  مارس وحتى نهاية 
دولة  في  كوفيد  لفيروس  السريع  للفحص  مركز 

الكويت.

مما ال شك أن جميع هذه العوامل أثرت على إجمالي 
حيث   ، الجزيرة  ركاب  مبنى  سجلها  التي  اإليرادات 
كويتي  دينار  مليون   1.3 بلغت  بإيرادات  العام  اختتم 

وخسارة صافية قدرها 1.4 مليون دينار كويتي.

األعمال  تطوير  على  العمل  عن  نتوقف  لم  ذلك،  ومع 
لعمليات  المساندة  المرافق  وكذلك  بالمبنى  الخاصة 
النمو.  من  في  المقبلة  للمرحلة   

ً
استعدادا الشركة 

وشملت هذه االستعدادات تطوير مبنى الركاب الخاص 
، حيث بدأت عملياته خالل العام  بكبار الشخصيات، 
والمسافرين  الخاصة  الرحالت  من  العديد  بخدمة  وقمنا 
على متن رحالتنا وكذلك رحالت شركات الطيران األخرى. 
بالسوق  بالعمل على مبادرة جديدة خاصة   

ً
أيضا وبدأنا 

القطاع.  هذا  من  اإليرادات  زيادة  إلى  تهدف  الحّرة، 
 عملية بناء مبنى تشغيلي مساند من 

ً
واستكملنا أيضا

شأنه دعم العمليات إلى حد كبير عبر تمكين الشركة 
طائرتها  متن  على  الضيافة  خدمات  تشغيل  من 

الخاصة  المعدات  إيواء  وكذلك  الصيانة،  وعمليات 
بالعمليات األرضية وغيرها من الخدمات.

التطلعات لعام  والجاهزية لعودة حركة السفر

 عن وضع حركة السفر 
ً
ال تختلف بداية عام  كثيرا

، إذ تم فرض قيود جديدة على عدد  في نهاية 
المسافرين القادمين إلى دولة الكويت والذي اقتصر، 
المواطنين  السنوي، على  التقرير  يوم نشر هذا  حتى 
 على 

ً
 يوميا

ً
الكويتيين وبعدد ال يتجاوز األلف مسافرا

الكويت  مطار  في  العاملة  الطيران  شركات  جميع 
عدد  متوسط  عن   

ً
كبيرا  

ً
تقليصا ذلك  ويعد  الدولي. 

 في الفترة ما قبل الجائحة 
ً
المسافرين القادمين يوميا

. لذلك، تواصل 
ً
والتي بلغ معدله  مسافر يوميا

وفريق  قوي  مالي  بمركز   
ً
قدما الجزيرة  طيران  شركة 

كل  في  الظروف  أصعب  خالل  بإنجازاته  تمّيز  متمّرس 
جوانب أعمالنا.

بالنيابة عن اإلدارة التنفيذية، أتقّدم بالشكر إلى مجلس 
اإلدارة ومساهمينا على ثقتهم بفريق عمل الشركة. 
وأتوجه بالتقدير والعرفان إلى أبطال الخطوط األمامية 
بها  قاموا  التي  الجهود  على  والعالم  الكويت  في 
لحمايتنا. وأثني بالشكر على عمالئنا الختيارهم السفر 
في  الحال  هو  كما  ونحن،  الجزيرة.  طيران  متن  على 
 .

ً
العالم، نتشوق للعودة إلى السفر كما اعتدنا سابقا

مع خالص الشكر،

روهيت راماشاندران
الرئيس التنفيذي 

طيران الجزيرة التركيز على استراتيجيتها بربط الوجهات 
عدد  بزيادة  وقمنا  عليها،  الطلب  وتلبية  نخدمها  التي 

الرحالت التي نشغلها في هذا النطاق.

ومن المتوقع أن تساهم عملية التطعيم في الكويت 
المفروضة عن مطار  القيود  برفع  العالم،  أنحاء  وجميع 
اإلقبال   سيزيد  الذي  األمر   ،

ً
تدريجيا الدولي  الكويت 

على سفر ويرفع الطلب خالل موسم الصيف.

أما في طيران الجزيرة، فنحن مستعدين للسفر حيث تم 
بالكامل  الطائرة  طواقم  وأفراد  الطيارين  تطعيم 
ولطالما  التشغيلية.  الفرق  في  العاملين  وكذلك 
عبر مشاركتها  ركابها  بسالمة  الجزيرة  طيران  التزمت 
الجائحة ونواصل  انتشار  المحلية لمكافحة  الجهود  في 
اتخاذها  تم  التي  الصحية  اإلجراءات  عبر  بذلك  القيام 
على متن طائراتنا ومبنى الركاب T5 منذ بداية الجائحة. 
من  والتأكد  االطمئنان  الجزيرة  للركاب  يمكن  ولذلك، 

 .
ً
أنهم يسافرون في بيئة آمنة تماما

آراء  حول  الجزيرة  طيران  أجرته  رأي  استطالع  وكشف 
31% من  أن  الكويت  السفر في  المسافرين وتوجهات 
مرات  خمس  للسفر  يخططون  الكويتيين  المواطنين 
بينما  القادمة،   

ً
شهرا عشر  االثني  خالل  األقل  على 

الجنسيات  جميع  من  المسافرين  من   %58 يخطط 
 
ً
للسفر ثالث مرات على األقل خالل االثني عشر شهرا

حركة  أن  إلى  االستطالع  هذا  نتائج  وتشير  القادمة. 
الثاني من  النصف  السفر قد تزيد بشكل ملحوظ خالل 

 خالل شهري يوليو وأغسطس.
ً

العام، وخاصة

بتجهيز  الشركة  قامت  الطلب،  هذا  لتلبية   
ً
واستعدادا

مبنى الركاب T5 بمركٍز لفحص PCR عند الوصول، كما 
أنها تعمل عن كثب مع الهيئات المحلية لدمج األنظمة 

المتعلقة بنتائج فحص PCR وجواز سفر كوفيد-19.
تمضي  الجائحة،  مراحل  أسوء  العالم  يتجاوز  وفيما 

نحن مستعدون للسفر. تم تطعيم الطيارين وأفراد 
الفرق  في  العاملين  وكذلك  الطائرة  طواقم 
الجزيرة بسالمة  التزمت طيران  التشغيلية. ولطالما 
ويمكن  تخدمها.  التي  المجتمعات  ركابها وسالمة 
أنهم  من  والتأكد  االطمئنان  الجزيرة  للركاب 

يسافرون في بيئة آمنة.
قمنا بإطالق سلسة خدمات وفئات أسعار تدعم نموذج 
أعمالنا وتعزز مكانتنا كشركة طيران منخفضة التكلفة، 
تلبي  التي  الرحلة  تصميم  في  للركاب  المرونة  وتوفر 

احتياجاتهم.

 تعزيز مكانتنا كشركة

طيران منخفضة التكلفة

إطالق أولى رحالتنا إلى المدينة السياحية التركية، طرابزون

تشغيل رحالت شحن جوي بالكامل

االحتفال بيوم المرأة بطاقم مكّون من كادرنا النسائي

رسالة 
الرئيس التنفيذي

العمل مع الصفوف األمامية خالل الجائحة

دعم عملية إجالء المواطنين الكويتيين

انتهاز فرص ربط وجهات ذات الطلب العالي في ظل القيود في مطار الكويت
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إقرار 
وتعهد

تقرر 
لجنة التدقيق

تقرير لجنة التدقيق لشركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع عن العام المنتهي في 31/12/2020 

تقوم لجنة التدقيق بمساعدة مجلس اإلدارة في أداء مسئولياته اإلشرافية الخاصة بعملية إعداد التقارير المالية ونظام الرقابة 
الداخلية وعملية التدقيق وإجراءات الشركة الخاصة بمراقبة االلتزام بالقوانين واألنظمة وقواعد السلوك المهني،  وأداء مسئوليات 
مجلس اإلدارة اإلشرافية المتعلقة بمسائل المخاطر الحالية والمستجدة المصاحبة ألنشطة الشركة، وتحديد نقاط الضعف والعمل 
على اتخاذ اإلجراءات التصحيحية بشأنها، ووضع الضوابط الالزمة للعمل على الحد منها وتحديد النسب المقبولة منها مقابل المنافع 
المتوقعة ورفع التوصيات الخاصة بذلك إلى مجلس اإلدارة، مع تحديد مدى تطبيق قواعد الحوكمة التي تكفل توافق كل من 
أهداف المساهمين وأهداف إدارة الشركة ويعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة النظام الذي يحمي حقوقهم حيث تعمل اللجنة على 
ترسيخ ثقافة اإللتزام داخل الشركة وذلك من خالل ضمان سالمة ونزاهة التقارير المالية فضال عن التأكد من كفاية وفاعلية أنظمة 

الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة.

تشكيل وإجتماعات لجنة التدقيق

 لقواعد الحوكمة المنصوص عليها في المادة رقم 6-5 من كتاب حوكمة الشركات حيث يشمل تشكيل 
ً
تم تشكيل اللجنة وفقا

 من ذوي 
ً
 من أعضاء مجلس اإلدارة الغير تنفيذين كما أن عضو من أعضاء اللجنة أيضا

ً
اللجنة عضو واحد مستقل ورئيس اللجنة عضوا

المؤهالت العلمية والخبرة العملية في المجاالت المحاسبية والمالية كما هو مبين أدناه: 

قامت الشركة باإلستعانة بمكتب إستشاري خارجي مستقل للقيام بعملية التدقيق الداخلي للعمليات الرئيسية للشركة وقامت 
اللجنة بمتابعة أعمال التدقيق الداخلى من خالل االجتماع بشكل مباشر مع المكتب اإلستشارى المكلف بأعمال التدقيق الداخلى 

فى إجتماعاتها أرقام 1 و 3 و 5  و8.

مهام وإنجازات اللجنة خالل العام
- مراجعة البيانات المالية الربع سنوية والسنوية الخاصة بالعام 2020 ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة.

- التوصية لمجلس اإلدارة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

- التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه تم اتحاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.

- تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة.

- دراسة مالحظات مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها.

- متابعة أعمال مراقب الحسابات الخارجي والتأكد من عدم تقديمه خدمات إلى الشركة عدا الخدمات الخاصة بمهنة التدقيق

رئيس مجلس اإلدارة
مروان مرزوق بودي
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