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Transcript of Jazeera Airways K.S.C.P. 1Q21 Analysts / Investors 

Conference Call held on Tuesday 11 May 2021 
Mirna:  Hello, everyone. This is Mirna Maher from EFG Hermes and welcome to Jazeera 

Airways first quarter 2021 results conference call. I'm pleased to have on the call 

with me today Rohit Ramachandran, Jazeera CEO, Krishnan Balakrishnan, CFO, 

and Mostafa El-Maghraby, Head of Investor Relations. I now hand over the call to 

management for a quick presentation and then we'll open the call for the Q&A 

session. Please go ahead. 

 

Rohit:  Hello, everyone, and welcome to Jazeera Airways' first earnings call of the 

financial year 2021. This call is to discuss the results of the first quarter. Before we 

begin I'd like to take this opportunity to wish each one of you, your colleagues and 

your families a very happy Eid Mubarak and hope you're able to enjoy a few days 

off over the coming long weekend. 

We have slightly changed the format of the call this time around, most importantly 

to aid in transparency. We believe that having a video call WebEx would help us 

to share more information with you in real time and help you to ask more relevant 

questions and that of course is the goal. 

 Moving straight on to the first quarter, the first quarter was actually full of activity 

from our point of view but also notably from lack of expansion at Kuwait Airport 

and reopening of two-way scheduled services if you were to look at it from a glass-

half-empty approach. The general situation remains less than ideal for an airline 

like Jazeera and for us to operate at our full potential and harvest the fruits of our 

team's hard work and exhaustive planning and most importantly of all the 

entrepreneurial spirit. 

Yet, as we show in this graph shortly, we managed to secure some interesting 

traffic rights during the quarter, launch some new routes and exploit available 

opportunities as far as practically possible. By now you're aware that Kuwait 

International Airport remains closed for operation with an arrival quota of no 

more than 1,000 passengers per day for all airlines combined and all incoming 

passengers must be Kuwaiti nationals; expats and other foreigners both resident 

and visitors are not permitted to enter Kuwait. 

This has been the situation since early February and it's a significant shock to our 

operating plan which we set out during December of last year as an outlook for 

2021. 
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 However as the roll-out of vaccines continued to accelerate in Kuwait - we've now 

reached more than 35% of the total population - and continues to progress at a 

much better pace than originally anticipated the Government is removing 

restrictions in a number of areas. This is extremely promising. 

Just yesterday the Government has announced the lifting of the partial curfew 

that was there for the last almost two months and the opening of movie theatres 

and other places of entertainment and food and beverages. 

Let's now move to slide eight and go on to our financial and operational headlines. 

As you're familiar with our presentation format I would like to take you now for a 

review of our first-quarter operational performance. During the quarter Jazeera 

carried 104,000 passengers against almost 0.5 million passengers the same 

quarter of last year which, if you recall, had two-and-a-half months of full 

operation before the airport shut down in mid-March. 

 This quarter however we shifted our focus to transit flights connecting passengers 

between several stations within our network and when we put this in perspective 

this number, although small to what we actually aspire to achieve, puts Jazeera at 

the highest rank in terms of market share at Kuwait International Airport. I will 

share with you more details about this in the slides ahead. 

 Of course this is a detriment to the effectiveness of the model and the nimble and 

mobile approach, trying to take the best advantage of a subdued situation. Load 

factor for the quarter stood at 58.4. Actually almost all the flights we operated full. 

The issue was that many of them were in one direction because we were not 

permitted to carry passengers in the other direction and so the load factor reflects 

that. 

 We had slightly higher utilization in the previous quarter compared to this one. 

We registered 3.3 hours. One aircraft joined our fleet in February. Yield again 

remained on the higher side as a direct impact of the limited and restricted supply 

from Kuwait and at KWD75 compared to KWD34 in the first quarter of last year 

but slightly lower than KWD92 which was in the fourth quarter of last year. 

 Moving on to the following slide, let's look at the financial headlines. Jazeera 

reported a revenue of KWD8.1 million, which is down from 19 million in the 

comparable period last year. Operating losses for the quarter came in at 5.3 

million while the net loss improved by 14% to register 5.2 million as opposed to 

the six million loss in the first quarter of last year, which was driven by some 

below-the-line adjustments that Krishnan will elaborate in his section of the 

presentation. 

 Operations at Jazeera terminal T5 of course kept pace with the subdued 

performance of the airline and remained below par and of course this was a direct 
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result of the ongoing restrictions placed on travel by Kuwait. The limited airport 

capacity that affected the terminal operations through most of 2020 continued to 

cast a shadow on the first quarter of 2021. 

 Revenue generation from the terminal remains constrained but we continue to 

put close controls on cost and thereby manage to contain losses to slightly below 

the KWD 400,000 figure. 

 Moving on to a discussion on our operational performance during the quarter, as 

mentioned earlier, a major part of our effort was directed towards planning for 

the future and setting up the scene until we resume proper operations. For any 

airline a major asset is the traffic rights this airline has under its belt. 

 Over the last few months Jazeera acquired nine new traffic rights. Dhaka and 

Colombo were secured last year. There were some very active destinations like 

Addis Ababa in Ethiopia, Khartoum in Sudan and Kabul in Afghanistan as well as 

tourist destinations like Tashkent, Yerevan, Bishkek and Sarajevo during the first 

quarter of this year. 

 On the operational front we've shifted gears to focus on connecting flights to 

bypass the existing restrictions at Kuwait airport. Just imagine; we're carrying 

passengers from A to C, completely bypassing B, which is our home base, to get 

around the severe restrictions put on us by the health authorities. 

 In other words for example we were carrying passengers from Dhaka in 

Bangladesh to Riyadh in Saudi Arabia, from Kathmandu in Nepal to [unclear] in 

Saudi Arabia, from Addis Ababa in Saudi Arabia to Dubai in the UAE and so on. 

 Perhaps if you look at these two pie charts it's going to shed some light on how 

challenging planning such operations is for a model that is not core to the low-cost 

carrier business. What's creditable in these charts is that for the first time in 

history Jazeera is the largest operator in Kuwait International Airport. In March as 

well as in April Jazeera carried more passengers and operated more sectors than 

any other airline into Kuwait or out of Kuwait including Kuwait Airways, the 

national carrier. 

 This is despite Kuwait Airways having a fleet almost double the size of Jazeera. I'm 

sure you've heard me say this before but this is just another example of how 

nimble and effective Jazeera's business model is. 

 The following two slides, numbered 14 and 15, show some very interesting facts 

about our business. Normally, as regular listeners are aware, I do not share route-

level performance; in other words, I don't share specific details about the route 

profitability but I though on this occasion I'd make an exception and show you 

some behind-the-scenes information, lift the curtain a little bit to show you what 

makes Jazeera's model so profitable and ideal. 



Jazeera Airways 1Q21 Earnings  
Conference Call Transcript 
 

 Page 4 of 14 

 

 These two slides, this one about Jan and February and this one March and April, 

show you route profitability at the DOC level, which is the direct operating cost. 

As you're aware, our operations are highly constrained, which means where we 

used to operate 35 or 40 flights per day today we're operating just seven or eight 

flights per day. 

 But even with this heavy restriction you can see the light blue line in the vast 

majority of routes are to the right of the graph and not to the left, which means 

that the vast, vast majority of the routes are not only meeting all their direct 

operating costs but also making a small operating profit. 

 The only exceptions to this are the two routes that you see at the extreme bottom 

of the graph - one is Doha and one is Addis; Doha because most of the traffic 

revenue when it's pro-rated from its origin to its destination, the Kuwait-Doha 

sector being the shortest sector gets the smallest share of revenue and hence you 

find in this kind of a calculation the contribution to be negative. 

 Addis of course is just a brand-new route, only a few weeks old and I'm very 

confident that Addis will definitely turn fully profitable in the months ahead. But 

every other route, you can see, even in the middle of a pandemic, even in the 

middle of all the restrictions, is not only meeting its operating costs but also 

showing a positive contribution. 

 The obvious question then from you all is likely to be, with all these routes showing 

a profit why isn't the airline showing a profit? The answer to that is scale, which 

means we are not being permitted to fly as much as the market requires or as 

much as we wish in order for these routes cumulatively to cover the fixed costs of 

the company in addition to the direct operating costs. 

 So when the restrictions are eased or lifted and we're able to operate more 

frequencies to these profitable routes they will of course cover the direct 

operating costs but also the fixed costs of the company that currently are unmet. 

 Let's now move on to a few other operational developments. On the fleet side we 

took delivery of a new A320neo in February while the second aircraft that was 

scheduled to join the fleet in Q1; we negotiated with Airbus and the lessors and 

got it pushed to the second half of the year. Of course the plan remains to close 

the year with 17 airplanes but as late in the year as possible. 

 We also launched two new destinations, Colombo and Addis Ababa, in February 

and March respectively. Both fall under the category of active traffic with many 

expats commuting to and from Kuwait or in other GCC states. 

 A very important development on the healthcare front; we are proud to announce 

that all Jazeera and terminal employees received both vaccines after liaising with 
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the Ministry of Health and this sets us up to operate more freely and the team is 

more secure once the existing travel restrictions are listed. 

 During the quarter and as part of our ongoing normal engagement with our 

passengers we conducted a comprehensive market survey to assess the appetite 

for travel. The results were very encouraging and confirmed what we and perhaps 

you already expected; that demand is very solid and there will be high demand for 

travel once the opportunity to travel is available. 

 Previously we used to sense the market from daily operations by assessing trends 

of bookings and enquiries but given the disconnect from the previous few months 

from the majority of our customers we wanted to be in touch with our passengers. 

I expected, to be honest, just three or 400 responses to the survey and I was very 

surprised, pleasantly surprised to see almost 5,000 respondents to the survey. 

 Another very important development - and this is going to be critical for the 

reopening of air travel not just in Kuwait or the region but actually around the 

world; we have engaged in an active partnership with IATA to integrate the IATA 

Travel Pass into the Jazeera app in order to make the global travel passport 

available for travelers from and to Kuwait in the coming period. 

 The IATA Travel Pass essentially is a platform which validates authentic PCR test 

results which are demanded by many governments as well as enforces vaccines 

and the appropriate vaccine requirements by different countries and it's a 

platform that's acceptable across countries, across nations, across airports and 

across airlines. 

 The Travel Pass increases security and efficiency compared to the current paper 

process used to manage healthcare requirements. Jazeera is actually one of the 

first few airlines involved in the pilot projects in the LCC space within the Middle 

East to test the IATA Travel Pass. 

 Moving on to slides 20 and 21, as for our outlook for the coming months we see 

the accelerated roll-out of vaccinations as a major milestone and that will 

encourage health authorities to relax the current restrictions at Kuwait Airport. 

We see a gradual improvement in travel activity and in the larger network as well 

as in Kuwait during the third quarter building into greater normalcy in the fourth 

quarter. 

 You already see this because Kuwait health authorities have announced that 

starting from 22nd vaccinated Kuwaiti nationals will be able to travel and return 

to Kuwait without going through an institutional quarantine process and the next 

logical step is for this to be extended to residents/expats as well. 

 I mentioned this briefly earlier; you'll notice that in order to compensate for the 

restriction in our network pertaining to expats we as an entrepreneurial company 
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have to find another way to make up for the shortfall and that is to create new 

markets where none existed. If the only passengers who are allowed to travel out 

from and back to Kuwait are Kuwaiti nationals we will find a way to cater to 

Kuwaiti nationals who have been essentially trapped in their country for the last 

year-and-a-half and find exotic, exciting holiday destinations for them which are 

safe and nearby. 

 If you see Sarajevo, Bishkek in Kyrgyzstan, Yerevan in Armenia, Tashkent as well in 

Uzbekistan; all these four destinations cater to holiday traffic by Kuwaitis and 

moving forward as a logical part of our network expansion we will also be 

operating to Kabul and Khartoum in the second half of this year. 

 From our end of course we continue to apply strict tabs on cost and will endeavour 

to maximise revenue within every possible stream. With this I conclude my section 

of the presentation and will now hand over to Krishnan for the financial overview. 

Krishnan, over to you. 

 

 

Krishnan:  Thank you, Rohit. Eid Mubarak to everybody on the call. I'll take you to slide 

number 23, which covers the key parameters relating to this quarter, the first 

quarter of 2021. As a comparison we saw already in Rohit's part of the 

presentation, except for the yield which was in our favor all the other parameters 

unfortunately were not in our favor thanks to the restrictions in our operations, 

which takes me to slide number 24. 

You will see that the revenues, operating expenses are way below last year's levels 

because the operations were much lower and also in fact for a brief period there 

was a temporary closure as well during the quarter. Last year, if you remember, 

first January and February were virtually fully operational. In March we had about 

13 days of operation, even though it was still restricted but still there was some 

operation so that's why you see the lift in the operating revenues as well as the 

expenses. 

Unfortunately the fixed costs did not come down at the same rate in this first 

quarter so as a result you will see the reduction in cost is 39% versus a reduction 

in revenue of 57%. Operating profit was slightly better than last year because of 

two reasons. We closed the hedge, all the open positions on the hedge in the 

month of March and that profit is reflected in the other income. 

Besides that we had a foreign currency gain in quarter one of 2021 of one million 

whereas in 2021 first quarter we had a loss of 1.2 million because of foreign 

exchange translations. 
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Going on to the balance sheet on slide number 25, the major movements were 

the cash balance of course reduced because of the cash burn we had during the 

year, especially through most of 2020 and the first quarter of 21. The advance for 

maintenance declined - we already saw this in the last quarter - because of the 

restructuring of the maintenance contracts. 

The total assets and liabilities went up because we added one aircraft in this 

quarter one of 2021 besides adding two aircraft last year - one last year and one 

this year so basically the impact of both these aircraft we are seeing as an increase 

in the assets as well as liabilities. 

If you see the receivables, they have increased because of mainly two reasons. 

One is 3.2 million which is still due from the Government of Kuwait for certain 

charters we performed in2020 and another 3.7 million which is due from one 

MRO. We spoke about this in the last quarter's presentation. Out of this 3.7 we 

have already collected 2.2 million in the month of April and the balance, 1.5 

million, is due in the month of June so that will come due. Also 3.2 million is 

expected shortly from the Government. 

The losses of course primarily because of our lower level of operations and our 

inability to fly, though we are ready to do that. I'll take you now to slide number 

27, which talks about the capital increase that we have been planning. We spoke 

about it; the board on 14th April approved that we should go ahead with a 10% 

capital increase, basically adding two million to our 20 million equity capital with 

a premium of KWD8 million average, basically built in in cash of KWD10 million 

into the company. 

This was taken as a very precautionary measure by the board even though it is not 

mandatory right now for us to do this. The process of capital increase takes about 

four months minimum and as a result the board wanted to proactively take steps 

to build up the capital to ensure the company is protected even though we may 

not need the cash even in four months' time because we do have enough cash 

reserves to take us through easily until next year but the board wanted to be 

proactive and that is why they have recommended this. 

There is a general board meeting on 19th May to approve this. Once it is approved 

the process will start in terms of CMA approval and the others. The background 

for scheduling is already being worked on. This will act as more of a ash balance 

as well by August, is the expectation. With that I think I will conclude the 

presentation and I give the mic back to Rohit. 

 

Rohit:  Thank you, Krishnan. I of course am now available along with Krishnan to answer 

any questions that you might have. Mirna will moderate on our behalf. 
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Mirna:  Thank you, Rohit. If you'd like to ask a question please use the raise hand function 
on the right-hand side of your screen or if you prefer you can type your question 
in the Q&A chat. The first question is from -----. Your line is open. Please go ahead. 

 

-----: Yes, thank you for the call. I have a few questions that I may ask. The first one is 
on the hedging; any reason why all the hedges were closed in March given that 
the oil prices are increasing and perhaps these hedges would have been ideal in 
such an environment? What was the reason for closing these positions and is 
there a plan to take new positions going forward, what's the hedging policy for 
the company right now? That's the first question. 

Second, on the cost capture, it seems that the cost of... If I look at the income 
statement there is a lot of stickiness in the costs because of the increasing debt 
which you're issuing, maintenance of the aircraft and more aircraft coming in. So 
how do you see this in terms of revenue increase? You were at eight million and 
there is still... How do I put it? Basically there will be a challenge to increase the 
revenue perhaps also in this quarter and hopefully by next quarter things will be 
better. 

But what kind of flexibility do you have to further reduce costs, is there any 
flexibility or would this be the minimum cost saves that we should expect? 

Finally anything on the passenger services which are supposed to increase, is there 
any further development on that, if you can confirm? These are the three 
questions. I have many more but I'm going to prioritize and come back in the 
queue if those are not asked. Thank you so much. 
 

Rohit: Thank you, -----. Good to hear from you, as always. I will start with the answer on 
cost and passenger service fee and then I will hand it over to Krishnan to give more 
details about the hedge. We have done key levels of cost reduction in various 
stages last year and today we're at a point where any further structural cost 

reduction right now will have an adverse impact on our abilities to scale up when 
things open up again. In other words everything of a reversible nature, we are now 
at the bone. 

Let me make a very simple rule of thumb. There is of course more complexity 
behind this when you calculate but as a direct consequence of our ability to 
operate, when the passenger number allowed for a day at Kuwait Airport touches 
5,000 per day we bring our losses to below one million per month. When 
passenger numbers touch 10,000 per day we go into a break-even position. I don't 
mean for Jazeera; I mean for the overall airport, total passengers being permitted 
at Kuwait International Airport; if it touches 10,000 per day we go into a break-
even position. 
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Anything over and above that, our business is geared to start making net profit so 
the only thing for which all of us need to hope and work towards and for which I 
don't have a precise answer is when these milestones are going to occur because 
unfortunately despite our plans and so on these dates have not been in line with 
our expectation. 

But I think we're close and I think we're close mainly because of the level of 
vaccinations in the country and the trends that we are seeing in other industries 
being allowed to reopen and it's a matter of, I would say, weeks or a couple of 
months before we see dramatic changes at Kuwait airport. 

In terms of passenger service fee, I think a lot of progress has happened. Of course 
in the last three months there've been two changes in the cabinet and that has 
slowed the process of this being deployed and approved but I remain very 
confident that within a matter of a few months we'll have more good news in this 
area. 

Regarding your question on hedging, the worst possible situation to be in is when 
you have a hedge and you're not allowed to operate. We found ourselves in this 
situation last year. Even if you are able to take advantage of low prices or high 
prices on the hedge you need to be able to operate. We saw an opportunity when 

this ship was stuck in the Suez and there was a temporary spike in the price of oil 
and we got a very good price to unwind the hedge. 

Correct me if I'm wrong, Krishnan, but after that opportunity the price of oil has 
remained stagnant. In my book it's not so important to tie in the market so that 
you exit at the right time. You want to make sure that hedging as a budgeting tool 
is useful to the company. At the moment it is no longer useful to the company as 
a budgeting tool so at a time where we saw an opportunity to exit we exited and 
I think we have benefited from it. Krishnan, anything you want to add to this? 

 
Krishnan: Yes, just one more point; that we were also not using the amount of barrels 

hedged on a monthly basis because of the low level of operation. 
 
Rohit: Sorry, I seem to have lost Krishnan. Krishnan, the last sentence; we lost you. 
 
Krishnan: Yes, I'm saying, because the utilization is not still clear as to how much we will, out 

of the barrels hedged, we thought it better to exit because it is not serving the 
purpose of mitigating costs any more. 

 
-----:   Fair enough.  
 

Mirna:  -----, are you done with your questions? 

-----:  Yes, for now. I can come back later in the queue. 
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Mirna:  Okay. The next question is from -----. Your line is open; please go ahead. 

-----: Yes, hi. Thank you for the call. Just a couple of questions, please. You mentioned 
that your current cash balance would have been sufficient to carry you through 
over to next year but you went through the capital-raise as a precautionary 
measure. Would you mind please walking us through that calculation, especially 
now that you're committed to increasing your aircraft to 17 towards the end of 
the year, albeit you're trying to delay that as much as possible? 

Just wondering, what would be in a really bad-case scenario assuming things 

remain the way they are for a very long period of time; do you foresee a possibility 
that you may have to go through another round of capital-raise beyond the 10% 
which you've already announced or is that something that you don't think you 
would ever have to resort to? Thank you. 

Rohit: Thank you very much for your question. The reason why Krishnan mentioned that 
this was done as a precautionary measure - actually two reasons. You will find that 
from an operational point of view the operational needs of the company in terms 
of cash requirement; we're comfortable. We're comfortable if you look at the cash 
that we have on hand plus what is receivable in the next 30 to 60 days. We have 
enough runway for another year. 

However there are two other considerations. One, we want to make sure that we 
meet all our regulatory obligations and you would find that these regulatory 
obligations are triggered not so much by our cash but by our accumulated losses 
and their impact on our reserves and so we need to bring the capital back over a 
certain threshold. That's the main reason why we're taking this proactive step for 
bringing in this additional capital. 

The second one is to have a war chest for precisely the doomsday scenario that 
you described, which is in the event of an unforeseen and further extended 

closure of Kuwait Airport - and I must confess that if that happens Jazeera is the 

least of the problems. I think you'd have major, major problems in Kuwait and I 
don't think that will be allowed to happen. 

So just to prevent any risk to our operation in terms of cash the management has 
put up the case and the board has endorsed the case and it'll be going to the 
shareholders at the EGM next week for us to raise capital and bring in another 
KWD10 million cash as a precautionary measure into the company. I hope that 
answers the question. 

-----: Yes, it does, thank you very much. Just one thing; I believe yesterday some 
managements from other industries were talking about how slow the recovery in 

global travel has been and they mentioned something like, don't expect a 
normalisation in global travel before 2024. So I was just wondering; I know there 
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are so many factors and variables and psychology and behaviour and government 
decisions that go into that. 

But is that the consensus in the industry now, that it would take another three 
years for normalisation to pre-pandemic levels? 

Rohit:  That's an interesting point and broadly speaking, I would say yes. The overall 
recovery of the entire airline industry globally is going to take another two to three 
years and that's an accurate statement. But there are wide variants between 
geographies, there are wide variations between airline models and there is also 

wide variation between cabins so in other words for example I believe business 
travel and front cabins as in first and business class is going to take a long time to 
recovery moving forward. 

On the other hand people wanting to travel on holiday, people wanting to see 

their families, people just wanting to escape the place where they've been trapped 
for the last 14, 15 months; that is going through the roof and that is evidenced by 
high remand on routes that are still open. If you see for example the highest-
demand route in the world today is Dubai Maldives and you pay more for a Dubai-
Maldives four-hour flight than a Dubai-Los Angeles sector. 

We believe as a low-cost carrier operating within the region, primarily catering to 
what we call VFR, which is visiting friends and family as well as labour projects, 
governments bringing in labour from different countries to implement projects, 
the oil sector; all of this is ideally suited to our model. 

This is not just words; when I showed you the route profitability even in the highly 
constrained environment of today you would find all our routes on the profit side 
of the graph rather than on the loss side of the graph. I expect this to be... To 
answer your question, airlines like Jazeera are well-placed to be the exception to 
the norm that you described. I hope that answers your question. 

Mirna: We have a couple of questions in the chat. The first one is, can you please explain 
the delay in the 3.2 million payment from the Kuwaiti Government for the charter 
flights in 2020? 

Rohit:  Krishnan, would you like to explain the answer to that? 

Krishnan: Yes. Basically the delay was procedural within the government machinery. Having 
said that, we still believe that within a month's time we should be getting that 
money so there's nothing else it's just pure formalities. 

Rohit: That's correct. To add to what Krishnan said, the Government has approved this 
and everybody understands the urgency and need for Jazeera to get paid for the 

business that we undertook on behalf of the Government last year. As I mentioned 
in an early answer, the Government cabinet has changed twice in the last three 
months. 
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This required over and above the approval of the Finance Ministry a Cabinet 
resolution. That Cabinet resolution is now scheduled so, yes, Krishnan is right; it's 
a procedural issue but it's going to happen in the next few weeks, I'm very 
confident. 

Mirna: The next question is from ----- regarding the capital increase; what is the timing 
for it, did you say August, and what is the price per share? Will existing 
shareholders have preferential rights? 

Krishnan:  Here the answers I have given are, yes, hopefully in August subject to the 

regulatory approval. If not in August it will definitely go through in September; 
that's what we're looking towards. The price is set at KWD0.500 per share of which 
KWD0.100 is capital and KWD0.400 is a premium. 

  In terms of preferential rights to the existing shareholders, yes, it is a rights issue. 

Mirna: The next question is, has the 1,000 passenger per day quota at Kuwait 
International Airport been relaxed from 22nd May given the recent announcement 
to allow vaccinated citizens to start travelling on this date? 

Rohit: The answer to that question is it's not been formally relaxed but we're in 
discussions with aviation authorities in Kuwait. We have submitted what we 

consider to be expanded schedules that cater to an increase and we'll have more 
clarity on the exact capacity effective 22nd, I believe, after the Eid holidays, early 
next week. 

Mirna:  The next question is, is the Government likely to offer any help to the sector and 
the airlines, would there be any changes through DCC open-skies agreement with 
limitations on other GCC carriers' landing rights? 

Krishnan: So far the Government has not given any direct aid, support or stimulus to the 
aviation sector in Kuwait. Having said that, there has been some relief in terms of 
DGCA charges for rentals and so on for a period of last year when the airport was 
shut. 

We have engaged with the Government and asked them for support, non-cash 
support primarily, in a number of areas and that is still under discussion. 
Something, I think, beneficial to Jazeera will be announced in the months ahead. 
Of course one of the most important considerations at this time is whatever 
happens to prevent overcapacity. 

I think the authorities here have seen the need to enforce a strict limit in capacity 
into Kuwait airport, not just to protect the industry but also from a health 
perspective to make sure that the numbers of arrivals is carefully calibrated with 
the health infrastructure and capability within Kuwait. 
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So yes, I expect for the next year or two it's going to be very different from the 
past where you had large numbers of GCC carriers operating unlimited services 
into Kuwait. 

Mirna: The next question is regarding the terminal; what agreements do you have in place 
with your returning tenants on when to resume rental payments at full levels? 
Does it depend on certain KPIs at Kuwait International Airport. 

Krishnan: Yes, but it really does not have any specific KPIs relating to the airport but we 
believe that once passenger movements improve in the summer at that time the 

payments can be brought back to normal levels. Until then it will be very difficult 
for the attendants to even survive because there are hardly any passengers going 
through right now. 

Mirna:  We have another question from -----. Go ahead. 

-----: Yes, just a few questions. When you mentioned that there is no particular 
agreement on any KPIs at the airport, what exactly is happening right now? You're 
not asking for any rent currently from either landside or the airside or duty-free 
charges. What's the situation currently in terms of the revenues, what elements 
are you making revenues from in the terminal and what elements have been right 
now foregone? More specific clarity would be helpful. 

Second is on the 1,000-passenger limit at the airport. How does it get divided 
between the airlines? How is it for a Kuwaiti airline versus foreign airlines? Who 
takes this 1,000 passenger market share? I see the market share has declined from 
March to April for Jazeera and for foreign airlines the market share has increased. 
So how is it moving around? Any more clarity on the current unique situation 
would be helpful. That's it. 

Rohit:  -----, regarding the terminal, I think you perhaps slightly misunderstood Krishnan. 
We have been matching the level of activity at the Jazeera terminal T5 to the level 
of relief we provide our tenants. 

At the moment because of the situation the tenants have until June been given a 
relief, approximately 50% but I don't want to go into greater contractual details 
because these of course are confidential between the tenants and us. But it 
follows logic that when the terminal comes back and the level of activity picks up 
this will be progressively withdrawn, this relief to our tenants. 

  What was your second question again please? 

-----:  1,000 passengers; how is this small pie being divided between Kuwaiti airlines, 
foreign airlines and between Jazeera and Kuwait Airline? 

Rohit:  It's very simple; it's divided equally between Kuwaiti carriers and foreign carriers 
with reciprocity so you have 500 seats allocated to Kuwaiti carriers and 500 seats 



Jazeera Airways 1Q21 Earnings  
Conference Call Transcript 
 

 Page 14 of 14 

 

allocated to foreign carriers if the limit is 1,000. Within the 500 you have 300 
allocated to Kuwait Airways and 200 allocated to Jazeera. Transit is not included 
in this calculation. There are some more layers below this but in general you may 
assume that it's perfectly equal between Kuwaiti carriers and foreign carriers. 

I would also like to caution with respect to the market share that market share is 
actual people carried and actual sectors operated. It should not be confused with 
capacity allowed. What we're talking about in terms of 1,000 passengers is 
capacity allowed. Whether the airline actually uses the capacity allowed is a 
different matter altogether and that is what's reflected in the market share. I hope 
that answers the question. 

-----:  Yes, it does. Thank you so much. 

Rohit:  I want to thank all of you for joining us today and I hope and look forward to having 
all of you on our next quarterly call. Thank you very much. 

Mirna:  Thank you, everyone, for joining. Have a good rest of the week. 

Krishnan:  Thank you. 
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ان الجزيرة ش.م.ك.ع. حول  كة طي  ي مع المحللون / المستثمرون بشر
نص المؤتمر الهاتفر

ي الثالثاء بتاري    خ  2021نتائج الرب  ع األول لسنة 
ر
 2021مايو  11المنعقد ف

 

نا:  كة المجموعة المالية بكم جميًعا مرحًبا  مير نا من شر ميس وأود أن  -. معكم مير هير

ي حول نتائج الرب  ع األول لسنة 
ي المؤتمر الهاتف 

 
كة  2021أرحب بكم ف الخاص بشر

ي أن يكون معي عىل االتصال اليوم السيد/ روهيت 
ان الجزيرة. يسعدن  طير

ان الجزيرة، والسيد/ كريشنا كة طير  نراماشاندران؛ الرئيس التنفيذي لشر

، رئيس قسم  ي  المغرن 
كة، والسيد/ مصطف  باالكريشنان؛ المدير المالي للشر

عالقات المستثمرين. أنقل اآلن الحوار إل اإلدارة لتقديم عرض شي    ع، بعدها 

ي 
 
ي األسئلة والرد عليها. نبدأ ف

 تلف 

 

ا روهيت:  كة طير ي أول مكالمة حول أرباح شر
 
 بالسادة الحضور، ومرحًبا بكم ف

ا
 نأهال وسهًل

. هذه المكالمة لمناقشة نتائج الرب  ع األول. قبل أن 2021الجزيرة للسنة المالية 

ن ، وآمل أ مباركعيد لكم وألحبابكم  تمن  نبدأ، أود أن أغتنم هذه الفرصة أل

 تستمتعو بالعطلة الطويلة القادمة. 

 هذه المرة، وكان الشاغل األكي  هو 
ا
لقد قمنا بتغيير تنسيق المكالمة قليال

ي تقديم مزيد من الشفافية. نعتقد أن إجراء مكالمة فيديو 
 
 WebExالمساعدة ف

ي نفس اللحظة ويساعدكم 
 
سيساعدنا عىل مشاركة المزيد من المعلومات معكم ف

ا عىل طرح المزيد من األسئلة ذات الصلة وهذا 
ً
 بالطبع هو الهدف. أيض

ة إل  ا باألنشطالذى   الرب  ع األول، و نتائج ننتقل اآلن مباشر
ً
ة من كان بالفعل مملوئ

بمطار بالعمليات وجهة نظرنا ولكن أيضا من المالحظ عدم وجود توسعات 

الكويت وعدم إعادة فتح الخدمات المجدولة ذات االتجاهير  إذا نظرنا لألمر من 

النسبة نتمناه ب ال يزال الوضع العام ليس بأفضل ما منظور نصف الكوب الفارغ. 

ان مثل الجزيرة وبالنسبة لنا لنعمل بكامل طاقتنا ونحصد ثمار عمل  كة طير لشر

 فريقنا الجاد والتخطيط الشامل واألهم من ذلك كله روح المبادرة. 

ي بعد قليل، فقد تمكنا من تأمير  بعض 
ي الرسم البيان 

 
ومع ذلك، كما سنوضح ف

وإطالق بعض المسارات األول مرور المهمة خالل الثالثة أشهر حقوق ال

الجديدة واستغالل الفرص المتاحة إل أقىص حد ممكن عملًيا. أنتم تدركون اآلن 
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ا أمام تشغيل الرحالت مع حصة وصول ال 
ً
أن مطار الكويت الدولي ال يزال مغلق

ان مجتمعة،  1,000تزيد عن  كات الطير ويجب أن يكون مسافر يومًيا لجميع شر

ي 
الكويت؛ وأنه ال ُيسمح للوافدين  دولة جميع الركاب القادمير  من مواطن 

 واألجانب اآلخرين المقيمير  والزائرين بدخول الكويت. 

ي 
ة لخطة التشغيل الن  اير وهي صدمة كبير كان هذا هو الوضع منذ أوائل في 

ي كنظرة مستقبلية لعام
 . 2021 وضعناها خالل شهر ديسمي  من العام الماض 

ي الكويت  
 
وصلنا اآلن إل أكير من  -ومع ذلك، مع استمرار انتشار اللقاحات ف

ة أفضل بكثير مما كان متوقًعا وما زلنا نتقدم بو  -من إجمالي السكان  35٪  ،تير

 هذا مبشر للغاية. و  ، القيود بغض إزالة  تعمل الحكومة عىل

ي 
الذي كان ساري أعلنت الحكومة باألمس فقط عن رفع حظر التجول الجزن 

فيه  المفعول منذ ما يقرب من شهرين وافتتاح دور العرض السينمائية وأماكن الي 

وبات األخرى.   والطعام والمشر

يحة الثامنة وننتقل إل عناويننا المالية والتشغيلية.  دعونا اآلن ننتقل إل الشر

مراجعة لوكما تعودتم عىل تنسيق العرض التقديمي الخاص بنا، أود أن أنتقل بكم 

ان األداء التشغيىلي للرب  ع األول. خالل هذا الرب  ع من العام، نقلت  كة طير شر

ي نفس الرب  ع  0.5مسافر مقابل ما يقرب من  104,000 الجزيرة
 
مليون مسافر ف

، والذي، إذا كنت تتذكرون، كان به شهرين ونصف من التشغيل  ي
من العام الماض 

ي منتصف مارس. 
 
 الكامل قبل إغالق المطار ف

ي تربط  
انزيت الن  نا إل رحالت الي  ي هذا الرب  ع السنوي، قمنا بتحويل تركير 

 
إال أننا ف

ي االعتبار، فإن 
 
الركاب بير  عدة محطات داخل شبكتنا، وعندما نأخذ هذا األمر ف

كة شر هذا الرقم، عىل الرغم من أنه قليل بالنسبة لما نطمح إليه بالفعل، نجد أن 

ان الجزيرة ي أعىل مر  طير
 
ي مطار الكويت تقع ف

 
تبة من حيث الحصة السوقية ف

ائح  ي الشر
 
. سوف أشارك معكم المزيد من التفاصيل حول هذا األمر ف الدولي

 القادمة. 

الظروف  تأقلم معوالقابل لل مرنال أعمالنا  فعالية نهجيعكس  تتطور بالطبع هذا  

ي محاولة لالستفادة عىل أفضل وجه من الوضع الحرج. بلغ المختلفة
 
 لعدم، ف

ي قمنا  . %58.4الحمولة للرب  ع السنوي 
ي الواقع، تقريًبا جميع الرحالت الن 

 
ف

. كانت المشكلة أن العديد منهم كانوا عبارة عن الركاب بتشغيلها كانت كاملة
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ي االتجاه اآلخر وبالتالي 
 
ي اتجاه واحد ألنه لم ُيسمح لنا بنقل الركاب ف

 
رحالت ف

 الحمولة.  معدلينعكس ذلك عىل 

ي مقارنة بهذا للطائرات ا استخدام كان لدين 
ي الرب  ع السنوي الماض 

 
 ف
ا
أعىل قليال

ي  3.3الرب  ع. فقد سجلنا معدل 
 
ساعات. انضمت طائرة واحدة إل أسطولنا ف

اير. وظل  باتجاه الصعود كنتيجة للتأثير المباشر  متوسط أسعار التذاكر في 

ًرا كويتًيا مقارنة دينا 75للعرض المحدود والمقيد من جانب دولة الكويت وبسعر 

 من  34ب  
ا
ي ولكنه أقل قليًل

ي الرب  ع األول من العام الماض 
 
ديناًرا   92ديناًرا كويتًيا ف

 . ي
ي الرب  ع األخير من العام الماض 

 
 كويتًيا ف

ي نظرة عىل العناوين المالية. سجلت  
يحة التالية، دعونا نلف  باالنتقال إل الشر

ان الجزيرة كة طير ، بانخفاض عن مل 8.1عائدات بلغت  شر ي
 19يون دينار كوين 

. تم تسجيل الخسائر التشغيلية  ي
ة المماثلة من العام الماض  ي الفي 

 
مليون دينار ف

ي الخسارة بنسبة  5.3بمبلغ  السنوي للرب  ع
 
ليسجل  ٪14مليون بينما تحسن صاف

ي   5.2
، والن  ي

ي الرب  ع األول من العام الماض 
 
مليون مقابل ستة ماليير  خسارة ف

ي قسمه كانت مدفوع
 
حها كريشنان ف ي سيشر

ة ببعض التعديالت غير المتوقعة الن 

 .  من العرض التقديمي

ي مبن  ركاب الجزيرة  
 
مواكبة بالطبع لألداء  T5كانت العمليات التشغيلية ف

ة  ان وظلت دون المستوى، وبالطبع كان هذا نتيجة مباشر كة الطير الضعيف لشر

عدد للقيود المستمرة المفروضة عىل السفر من قبل دولة الكويت. إن 

ي مبن  الركاب خالل بال المسافرين المحدود 
 
مطار أثر عىل العمليات التشغيلية ف

ا عىل الرب  ع األول من عام كان لها أثر   2020معظم شهور عام 
ً
 . 2021أيض

ا ولكننا نواصل وضع ضوابط  
ً
ال يزال تحقيق اإليرادات من مبن  الركاب مقيد

صارمة عىل التكلفة، وبالتالي نتمكن من احتواء الخسائر لتكون أدن  من 

ي بقليل.  400,000
 دينار كوين 

ا، ، فكما ذكرنا سولباالنتقال إل النقاش حول أدائنا التشغيىلي خالل الرب  ع األ 
ً
ابق

تم توجيه جزء كبير من جهودنا نحو التخطيط للمستقبل وإعداد الرؤية حن  

 نستأنف عملياتنا. 

كة ط ان، فإن أحد األصول الرئيسية هي بالنسبة ألي شر ي  ير
تتمتع  حقوق المرور الن 

كة.  تلكبها  ان الجزيرةحصلت  الشر كة طير  خالل األشهر القليلة الماضية عىل شر
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. كانت هناك تسعة  ي
حقوق مرور جديدة. تم تأمير  دكا وكولومبو العام الماض 

ي السودان 
 
ي إثيوبيا والخرطوم ف

 
بعض الوجهات النشطة للغاية مثل أديس أبابا ف

ي أفغانستان باإلضافة إل الوجهات السياحية مثل طشقند ويريفان 
 
وكابول ف

 وبيشكيك وشاييفو خالل الرب  ع األول من هذا العام. 

نا عىل رحالت عىل   انزيت صعيد العمليات، قمنا بتعزيز تركير  جاوز القيود لتالي 

ي مطار الكويت. لكم أن تتخيلو 
 
أننا ننقل الركاب من )أ( إل )ج(،  ا الحالية ف

متجاوزين تماًما )ب(، وهي قاعدتنا الرئيسية، وذلك لاللتفاف حول القيود 

ي تفرضها علينا السلطات الصحية. 
 الصارمة الن 

ي بنغالدي  إل الرياض بمعن   
 
 آخر، عىل سييل المثال، كنا ننقل الركاب من دكا ف

ي نيبال إل المملكة العربية 
 
ي المملكة العربية السعودية، ومن كاتماندو ف

 
ف

ي اإلمارات العربية المتحدة، وهكذا.  أو السعودية، 
 
ي ف  إل دن 

، فنجد أنهما يو   ضحان مدى ربما إذا نظرتم إل هذين المخططير  الدائريير 

مال ا ألعمصممً صعوبة التخطيط لمثل هذه العمليات بالنسبة لنموذج ليس 

كات النقل منخفضة التكلفة. ومن ال ي هذه الرسوم الب ملفت لالنتباةشر
 
يانية هو ف

ي التاري    خ أصبحت 
 
ان الجزيرةأنه ألول مرة ف كة طير ي مطار  شر

 
أكي  مشغل ف

ي أبريل، ن
 
ي مارس وكذلك ف

. فف  ان الجزيرةقلت الكويت الدولي كة طير ا ع شر
ً
دد

ان أخرى إل أو من  كة طير أكي  من الركاب وشغلت قطاعات أكير من أي شر

ان الوطنية.  كة الطير ي ذلك الخطوط الجوية الكويتية، شر
 
 الكويت بما ف

 يقارب ضعف  
ا
هذا عىل الرغم من أن الخطوط الجوية الكويتية تمتلك أسطوال

ان الجزيرةحجم أسطول  كة طير ي . شر
ي  إنن 

 
عىل ثقة من أنكم سمعتم قولي هذا ف

ان السابق، ولكن هذا مجرد مثال آخر عىل مدى فعالية نموذج عمل  كة طير شر

 . الجزيرة

ظهر ا 
ُ
يحتان التاليتان، رقم ت ا لالهتمام 15و  14لشر

ً
ة جد ، بعض الحقائق المثير

ي ال 
ي العادة، كما يعلم المستمعون لي من قبل، فإنن 

 
ألداء أشارك احول أعمالنا. ف

ان كل  عىل مستوى ؛ بعبارة أخرى، ال أشارك تفاصيل محددة حول خط طير

، عىل الرغم من ذلك، سأنتهز الفرصة وأقدم استثناًءا وأعرض كل وجهةربحية  

 ألوضح لكم ما الذي 
ا
لكم بعض المعلومات من وراء الكواليس، وأزي    ح الستار قليًل

 . ا ومثالي
ً
 يجعل الجزيرة نموذج مرب  ح جد
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ُ
اير والثانية عن شهري مارس ت يحتان، األول عن شهري يناير وفي  ظهر هاتان الشر

ة. كما تعلمون، فإن  وجهاتوأبريل، ربحية ال عىل مستوى تكلفة التشغيل المباشر

ي أنه حيثما اعتدنا تشغيل 
 40أو  35عملياتنا التشغيلية مقيدة للغاية، مما يعن 

ي اليوم، إال أننا حالًيا نشغل س
 
ي رحالت فقط يومًيا. رحلة ف

 بع أو ثمان 

ي الغالبية  
 
ولكن حن  مع هذا التقييد الصارم، يمكنكم رؤية الخط األزرق الفاتح ف

ي أن الغالبية العظم 
ي وليس إل اليسار، مما يعن 

العظم عىل يمير  الرسم البيان 

ا  وجهاتمن ال
ً
ة فحسب، بل تحقق أيض ي جميع تكاليف التشغيل المباشر ال تلن 

ا. ربًحا ت ً  شغيلًيا صغير

ي أقىص الجزء تالل وجهتاناالستثناءات الوحيدة لذلك هما ال 
 
ان تشاهدونهما ف

ي 
ي حالة  -السفىلي من الرسم البيان 

 
أحدهما الدوحة واآلخر أديس أبابا؛ والسبب ف

الدوحة هو أن معظم عائدات المرور عندما يتم تصنيفها بالتناسب من منشأها 

الدوحة هو أقرص قطاع يحصل عىل أصغر حصة -تإل وجهتها، فإن قطاع الكوي

ي هذا النوع من الحسابات أن المساهمة 
 
من اإليرادات، وبالتالي تالحظون ف

 سلبية. 

 ا هتماًما، لم يمر علي ةجديد وجهةأما بالنسبة ألديس أبابا، فهي بالطبع مجرد  

ا من أن هذا المسار سيحقق أرباًحا 
ً
لتأكيد با جيدةسوى أسابيع قليلة وأنا واثق جد

ي األشهر المقبلة. ولكن يمكنكم أن تالحظو 
 
ي منتصف الجائحة  ا ف

 
أنه حن  ف

ي بتكاليف تشغيله  ىآخر  وجهةوخالل كل القيود المفروضة، فإن كل 
ال يف 

ا مساهمة إيجابية. 
ً
 فحسب، بل ُيظهر أيض

ان ربًحا عىل الرغم  كة الطير ، لماذا ال تحقق شر  من المحتمل أن يكون السؤال التالي

ي  وجهاتمن أن كل تلك ال
تعتي  رابحة؟ الجواب عىل ذلك هو الحجم، بما يعن 

ان بالقدر الذي يتطلبه السوق أو بالقدر الذي نرغب فيه  أنه ال ُيسمح لنا بالطير

كة باإلضافة إل  حن  تغطي هذه المسارات بشكل تراكمي التكاليف الثابتة للشر

ة.   تكاليف التشغيل المباشر

تخفيف القيود أو إلغاؤها وعندما نكون قادرين عىل تشغيل لذلك عندما يتم  

المربحة، فإنها ستغطي بالطبع  وجهاتالمزيد من الرحالت المتكررة إل هذه ال

ا ا
ً
ة وأيض ي لم يتكاليف التشغيل المباشر

كة الن   م تلبيتها حالًيا. تلتكاليف الثابتة للشر
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، رى. من ناحية األسطولدعونا اآلن ننتقل إل بعض التطورات التشغيلية األخ 

ي   A320neoفقد تسلمنا طائرة جديدة من طراز 
اير بينما الطائرة الثانية الن  ي في 

 
ف

كة  ي الرب  ع األول، فقد تفاوضنا مع شر
 
كان من المقرر أن تنضم إل األسطول ف

ي من العام. بالطبع ال 
إيرباص والمؤجرين وتم تأجيل انضمامها إل النصف الثان 

طائرة ولكننا نفعل ما بوسعنا لنجعل  17ن ننهي العام بعدد تزال الخطة هي أ

ي وقت متأخر من العام. 
 
 ذلك ف

اير ومارس عىل   ي في 
 
، وهما كولومبو وأديس أبابا، ف كما أطلقنا وجهتير  جديدتير 

. يندرج كالهما ضمن فئة حركة المرور النشطة حيث يتنقل العديد من  التوالي

ي د
 
ي األخرى. الوافدين من وإل الكويت أو ف  ول مجلس التعاون الخليج 

ي تطور مهم للغاية عىل صعيد الرعاية الصحية؛ نحن فخورون بأن نعلن أن  
 
وف

ي اللقاح بعد ال
ي مبن  الركاب تلقوا جرعن 

ي الجزيرة وموظف 
مع  نسيقتجميع موظف 

ا بمجرد 
ً
وزارة الصحة وهذا يجعلنا نعمل بحرية أكي  ويجعل الفريق أكير أمان

 فر الحالية. قيود الس خفض

خالل هذا الرب  ع وكجزء من مشاركتنا االعتيادية المستمرة مع مسافرينا، أجرينا  

ي السفر. جاءت النتائج واعدة للغاية 
 
 للسوق لتقييم مدى رغبتهم ف

ا
مسًحا شامًل

وأكدت ما توقعناه وربما توقعتم ذلك بالفعل؛ بأن الطلب عىل السفر قوي للغاية 

داد ذلك الطلب بمجرد   إتاحة الفرصة للسفر. وسير 

ي السابق كنا نستشعر حالة السوق من خالل العمليات اليومية عن طريق تقييم  
 
ف

ي األشهر القليلة 
 
اتجاهات الحجوزات واالستفسارات، ولكن نظًرا لالنفصال ف

الماضية عن غالبية عمالئنا، أردنا أن نكون عىل اتصال مع مسافرينا. كنت أتوقع، 

ا، ة أربعمائمائة أو حة، ثالثبرصا
ً
رد فقط عىل االستطالع، وقد فوجئت جد

ي االستطالع.  5,000واندهشت لرؤية ما يقرب من 
 
 مشارك ف

وسيكون هذا أمًرا حاسًما إلعادة فتح السفر الجوي ليس  -تطور آخر مهم للغاية  

ي 
 
ي جميع أنحاء العالم؛ لقد دخلنا ف

 
ي الواقع ف

 
ي الكويت أو المنطقة ولكن ف

 
فقط ف

اكة نشط ي تطبيق  IATAة مع اتحاد النقل الجوي الدولي شر
 
لدمج جواز سفر ف

ة المقبلة.  ركابالجزيرة من أجل إتاحة جواز السفر لل ي الفي 
 
 من وإل الكويت ف

أساًسا عبارة عن منصة تتحقق من صحة نتائج اختبار  IATAيعد جواز سفر  

PCR ي تطلبها العديد من الحكومات باإلضافة إل فرض
قاحات الل األصلية الن 
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عي   منصة مقبولةومتطلبات اللقاح المناسبة من قبل البلدان المختلفة وهي 

ان.  كات الطير  البلدان وعي  الدول وعي  المطارات وعي  شر

يزيد جواز السفر هذا من األمان والكفاءة مقارنة بالعملية الورقية الحالية  

ي الواقع، 
 
ن تعد الجزيرة واحدة مالمستخدمة إلدارة متطلبات الرعاية الصحية. ف

ي فضاء 
 
ي المشاري    ع التجرييية ف

 
ي شاركت ف

ان الن  كات الطير ان شر أول شر كات الطير

ق األوسط الختبار جواز سفر  منخفضة التكلفة ي الشر
 
 . IATAف

يحتير  رقم   ، فيما يتعلق بتوقعاتنا لألشهر القادمة، 21و  20باالنتقال إل الشر

نرى أن التعجيل بتعميم اللقاحات يمثل عالمة فارقة رئيسية وسيشجع ذلك 

ي مطار الكويت. إننا 
 
 توقعنالسلطات الصحية عىل تخفيف القيود الحالية ف

ي نشاط السفر 
 
ا تدريجًيا ف

ً
ي الكوي بشكل عامتحسن

 
الل الرب  ع خبشكل خاص ت و ف

ي الرب  ع الرابع. ثم الثالث من العام 
 
 العودة إل وضع طبيعي بشكل أكي  ف

ا من يوم ت أنه بدءً لقد رأيتم هذا بالفعل ألن السلطات الصحية الكويتية قد أعلن 

سيتمكن المواطنون الكويتيون المطعمير  من السفر والعودة إل الكويت مايو  22

ر الصجي المؤسسي والخطوة المنطقية التالية هي توسيع دون الحاجة إل الحج

ا. 
ً
 هذا ليشمل المقيمير  / الوافدين أيض

ي وقت سابق، ستالحظون أنه من أجل التعويض عن  
 
لقد ذكرت هذا باختصار ف

ي مجالها أن نجد 
 
كة رائدة ف ، يتعير  علينا كشر بير 

ي شبكتنا المتعلقة بالمغي 
 
القيود ف

ي ال توجد 
ي المناطق الن 

 
طريقة أخرى لتعويض النقص وهي إنشاء أسواق جديدة ف

انفيها  اب الوحيدون المسموح لهم . إذا كان الركعاملة و نشطة خطوط طير

بالسفر من الكويت والعودة إليها هم المواطنون الكويتيون، فسنجد طريقة 

ي بلدهم طوال العام ونصف 
 
لتلبية احتياجات المواطنير  الكويتيير  الذين مكثوا ف

ة تكون آمنة وقريبة.  ي ونقدم لهم وجهات عطالت مدهشة ومثير
 العام الماض 

ي أرمينيا، وكذل إذا نظرتم إل شاييفو، أو  
 
ستان، أو يريفان ف غير  ي قير

 
ك بيشكيك ف

ي حركة مرور  ي أوزبكستان؛ فإن جميع هذه الوجهات األرب  ع تلن 
 
طشقند ف

ي من توسيع شبكتنا، 
ي قدًما كجزء منطف 

العطالت من قبل الكويتيير  والمىص 

ي من هذا العام. 
ي النصف الثان 

 
ا إل كابول والخرطوم ف

ً
 وسنشغل رحالت أيض

تنا، بالتأكيد سنواصل تطبيق إجراءات صارمة عىل التكلفة وسنسع إل من ناحي 

ي كل 
 
 . ةممكن فرصةزيادة اإليرادات إل أقىص حد ف
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، ويبدأ كريشنان بالحديث  بهذا  أصل إل نهاية هذا الجزء من العرض التقديمي

. كريشنان، تفضل الميكرفون لك.   ليناق  معكم الجانب المالي

 

 

يحة رقم   كريشنان:  ي تتناول 23شكًرا لك روهيت. عيدكم مبارك. أنتقل بكم إل الشر
، والن 

. عىل 2021العومل الرئيسية المتعلقة بهذا الرب  ع السنوي، الرب  ع األول من عام 

، باستثناء العائد  ي جزء روهيت من العرض التقديمي
 
سييل المقارنة، رأينا بالفعل ف

ي مصلحتنا، أنه لم تكن جم
 
ي مصلحتنا لألسف الذي كان ف

 
يع العوامل األخرى ف

يحة رقم  ي إل الشر
ي تأخذن 

 . 24بسبب القيود عىل عملياتنا التشغيلية، والن 

تالحظون أن اإليرادات ونفقات التشغيل تعتي  قليلة للغاية عن مستويات العام 

ا كان هناك 
ً
ي الواقع أيض

 
ي ألن العمليات التشغيلية كانت أقل بكثير وف

الماض 

، إذا كنتم إغالق مؤق ي
ي العام الماض 

 
ة خالل الرب  ع السنوي. ف ة وجير 

ت لفي 

اير.  تتذكرون، كانت العمليات التشغيلية تسير بكامل طاقتها تقريًبا أول يناير وفي 

ي مارس، كان لدينا حوالي 
 
يوًما من التشغيل، عىل الرغم من استمرار القيود،  13ف

ي اإليرادات التشغإال أنه كان هناك بعض العمليات، ولهذا السبب ت
 
يلية رى زيادة ف

 والنفقات. 

ي هذا الرب  ع األول، 
 
لسوء الحظ، لم تنخفض التكاليف الثابتة بنفس المعدل ف

ي التكلفة بنسبة 
 
ي اإليرادات  ٪39ونتيجة لذلك نرى انخفاض ف

 
مقابل انخفاض ف

ي . كان الرب  ح التشغيىلي أف٪57بنسبة 
 من العام الماض 

ا
 . لقد أغلقنا ضل قليال

ي  مراكز التحوطط وجميع التحو 
 
ي شهر مارس وانعكس هذا الرب  ح ف

 
المفتوحة ف

ي الرب  ع إل جانب  اإليرادات األخرى. 
 
ذلك، حققنا مكاسب بالعملة األجنيية ف

مليون  1.2بينما تعرضنا لخسارة قدرها  دينار  بمقدار مليون 2021األول من عام 

 ذات الرب  ع من العام الماض  
 
 . ف

ان يحة رقم باالنتقال إل المير  ي الشر
 
، كانت الحركات الرئيسية هي 25ية العمومية ف

تقليص الرصيد النقدي بالطبع بسبب استنفاد النقد الذي شهدناه خالل العام، 

. انخفضت الدفعة 2021والرب  ع األول من عام  2020خاصة خالل معظم عام 

ي الرب  ع األخير  -المقدمة للصيانة 
 
هيكلة  ةبسبب إعاد -لقد رأينا ذلك بالفعل ف

 عقود الصيانة. 
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ي هذا الرب  ع 
 
ارتفع إجمالي الموجودات والمطلوبات ألننا أضفنا طائرة واحدة ف

ي  2021األول من عام 
ي العام الماض 

 
واحدة العام  -إل جانب إضافة طائرتير  ف

ي واألخرى هذا العام، لذلك نشهد بشكل أساسي تأثير هاتير  الطائرتير   
الماض 

ي الموجودات 
 
 وكذلك المطلوبات. كزيادة ف

. أحدهما هو مبلغ   3.2إذا نظرتم إل الذمم المدينة، فقد زادت لسيبير  رئيسيير 

ي قمنا  دولة مليون وهو ال يزال مستحق من حكومة
الكويت لبعض الرحالت الن 

ي عام 
 
ورش قة من إحدى مليون مستح 3.7واآلخر مبلغ  2020بتنفيذها ف

ي العر الصيانة
 
. من هذا المبلغ . تحدثنا عن هذا األمر ف ض التقديمي للرب  ع األخير

ي  2.2، قمنا بالفعل بتحصيل 3.7المقدر ب  
ي شهر أبريل والرصيد المتبف 

 
مليون ف

ي شهر يونيو  1.5يبلغ 
 
ا تحصمليون يحير  موعد استحقاقه ف

ً
يل . من المتوقع أيض

 قريبا من الحكومة. دينار مليون  3.2مبلغ 

م ية عن انخفاض مستوى عملياتنا وعدبالطبع فإن الخسائر نتجت بصورة رئيس

ان، عىل الرغم من استعدادنا للقيام بذلك. أنتقل بكم اآلن إل  قدرتنا عىل الطير

يحة رقم  ي تتحدث عن زيادة رأس المال 27الشر
خطط لها. وقد تحدثنا الم، الن 

ي 
 
ي زيادة  14عنها، حيث وافق مجلس اإلدارة ف

 
ي قدًما ف

ورة المىص  أبريل عىل ض 

ي ٪10ل بنسبة الما رأس
كة البالغ  دينار  ، وإضافة مليون   20إل رأس مال الشر

ا بعالوة 
ً
،  8قدرها  إصدار مليون ي

ة بقيم يةنقد تم ضخأى سيماليير  دينار كوين 

كة.  10 ي إل الشر
 ماليير  دينار كوين 

ازيه   الزيادة ةهذ من جانب مجلس اإلدارة عىل الرغم من أنه ليس  إجراء احي 

ي إلزا
 
. تستغرق عملية زيادة رأس المال حوالي أربعة أشهر   الوقت الحالي مًيا علينا ف

، ونتيجة لذلك أراد مجلس اإلدارة اتخاذ خطوات استباقية لجمع رأس  كحد أدن 

كة عىل الرغم من أننا قد ال نحتاج إل األموال النقدية  المال لضمان حماية الشر

ي 
ي غضون أربعة أشهر ألننا بالفعل نملك ما يكف 

 
نقدية من االحتياطيات الحن  ف

لالستمرار بسهولة حن  العام المقبل ولكن مجلس اإلدارة أراد أن يكون استباقًيا 

 ولهذا السبب أوصوا بذلك. 

ي  جمعية عامة غير عاديةوهناك اجتماع 
 
مايو للموافقة عىل ذلك. بمجرد  19ف

ل الما الموافقة عىل هذا األمر، ستبدأ العملية بناءا عىل موافقة هيئة أسواق

. سيكون هذا بمثابة مزيد من الرصيد النقدي بحلول واألطراف األخرى المعنية
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ي وأعيد الميكروفون إل هنا شهر أغسطس، وهذا هو المتوقع. إل 
، أختتم حدينر

 روهيت. 

 

 لك كريشنان. اآلن، نستقبل أسئلتكم لإلجابة عليها أنا وكريشنان. ستكون   روهيت: 
ً
شكرا

نا هي منسق الحديث  بالنيابة عنا.  مير

نا  ي طرح سؤال، يرج  استخدام أيقونة رفع   : مي 
 
ي حالة رغبتكم ف

 
شكًرا لك روهيت. ف

ي محادثة األسئلة 
 
اليد عىل الجانب األيمن من الشاشة أو يمكنكم كتابة سؤالكم ف

. السؤال األول من  . المجال متاح، -----واألجوبة، إذا كان هذا يناسبكم أكير

 تفضل. 

 

 لكم عىل هذا االتصال. لدي بعض األسئلة أود طرحها.   .....: 
ً
. شكرا

ً
، أحسنا

ا
وًل

ي عقود بالحديث عن التحوط، هل هناك أي سبب إلغالق جميع 
 
التحوطات ف

ي مثل 
 
مارس بالنظر إل ارتفاع أسعار النفط وربما تكون تلك التحوطات مثالية ف

التخاذ مراكز  هذه البيئة؟ ما هو سبب إغالق تلك المراكز وهل هناك خطة

كة اآلن؟ هذا هو السؤال  ي المستقبل، ما هي سياسة التحوط لدى الشر
 
جديدة ف

 األول. 

ثانًيا، فيما يتعلق بتسجيل التكلفة، يبدو أن تكلفة ... إذا نظرت إل بيان الدخل، 

ي تصدروها، و الثابتة فهناك الكثير من التكاليف 
ايدة الن  صيانة بسبب الديون المي  

مزيد من الطائرات القادمة. فكيف ترى هذا من حيث زيادة الطائرات وال

ي هذا الرب  ع ونأمل أن 
 
ا ف

ً
اإليرادات؟ سيكون هناك تحد لزيادة اإليرادات ربما أيض

 تتحسن األمور بحلول الرب  ع القادم. 

لزيادة خفض التكاليف، هل هناك أي مرونة أم  ملديكمرونة ولكن ما هو نوع ال

ي نتوقعها؟أن هذا هو الحد األدن  من 
 التكاليف الن 

ا،  ً ض أن  بالنسبة لرسوم الركابالن  كان منأخير تطوير  ، هل هناك أيتطبقالمفي 

ي هذا الجانب، إذا أمكنك تأكيد ذلك؟ هذه هي األسئلة الثالثة. لدي الكثير 
 
آخر ف

ي 
ي سأحدد أولويان 

 وأعود إل قائمة االنتظار إذا  لكنن 
ا
 جزيال

ً
ي ذلك. شكرا

 . طلب من 
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 لك....... من الجيد أن أستمع لك، كما هو الحال دائًما. سأبدأ باإل   روهيت: 
ً
 جابة عىلشكرا

الركاب وبعد ذلك سأدع المجال إل كريشنان  نقطة التكلفة ورسوم خدمات

إلعطاء المزيد من التفاصيل حول التحوط. لقد نفذنا مستويات مهمة لخفض 

، وال ي
ي مراحل مختلفة من العام الماض 

 
ي مرحلة يكون فيالتكاليف ف

 
ها يوم نحن ف

ي عىل قدرتنا عىل  ي التكلفة الهيكلية اآلن سيكون له تأثير سلن 
 
ي ف

 
أي خفض إضاف

 التوسع عندما تنفتح األمور مرة أخرى. 

راء من التعقيد و اسمحوا لي أن أضع قاعدة بسيطة للغاية. هناك بالطبع المزيد 

ة لقدرتنا عىلالعملية الحسابية ولكن كنتي هذه المسألة عند إجراء  جة مباشر

ي مطار الكويت إل 
 
ي اليوم واحد ف

 
العمل، عندما يصل عدد الركاب المسموح به ف

ي الشهر. عندما يصل عدد  5,000
 
مسافر، فإن خسائرنا تكون أقل من مليون ف

ي اليوم، فإننا ننتقل إل وضع التعادل. ال أقصد للجزيرة  10,000الركاب إل 
 
ف

ي مطار فحسب، بل بالنسبة للمطا
 
ر ككل، إذا وصل إجمالي الركاب المسموح لهم ف

ي اليوم، فإننا ننتقل إل وضع التعادل.  10,000الكويت الدولي 
 
 ف

ء الوحيد الذي  ي
ي األرباح، لذا فإن السر

 
وكلما ازداد هذا الرقم، ازداد تحقيقنا لصاف

 نأمل به جميًعا ونحتاج إل العمل عىل تحقيقه، والذي ليس لدي إجابة دقيقة

بسبب أنه لألسف عىل الرغم من خططنا المراحل له، هو من  ستحدث هذه 

 وما إل ذلك فإن هذه التواري    خ لم تكن متوافقة مع توقعاتنا. 

ي أعتقد أننا قريبون 
 لكنن 

ً
ي البلد واالتجاهات  جدا

 
بسبب مستوى التطعيمات ف

ي 
 
ي نراها ف

ي ُيسمح بإعادة فتحها وهي مسألة،   القطاعاتالن 
ما أقول، كاألخرى الن 

ي مطار 
 
ات جذرية ف مجرد أسابيع أو شهور قليلة قبل أن نرى حدوث تغيير

 الكويت. 

ي هذا الصدد. بالطبع 
 
فيما يتعلق برسوم خدمات الركاب، أعتقد أننا أنجزنا الكثير ف

ي مجلس الوزراء، وقد أدى ذلك 
 
ان ف ي األشهر الثالثة الماضية، كان هناك تغيير

 
ف

ي إل إبطاء عملية فتح المط
 
ا من أنه ف

ً
ا جد

ً
ي ال زلت واثق

ار والموافقة عليها، لكنن 

ي هذا األمر. 
 
 غضون بضعة أشهر سيكون لدينا المزيد من األخبار الجيدة ف

هو  ،سوأ موقف يمكن أن تكون فيهفيما يتعلق بسؤالك حول التحوط، فإن أ

ي هذا الوضع 
 
عندما يكون لديك تحوط وال ُيسمح لك بالعمل. وجدنا أنفسنا ف
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. حن  إذا كنت قادًرا عىل االستفادة من األسعار المنخفضة أو  ي
العام الماض 

األسعار المرتفعة للتحوط، فأنت بحاجة إل أن تكون قادًرا عىل العمل. لقد رأينا 

ي 
 
قت السويس وكان هناك ارتفاع مؤ قناة فرصة عندما كانت تلك السفينة عالقة ف

ي أسعار النفط وحصلنا عىل سعر جيد للغاية للتخلص من التحوط. 
 
 ف

ي إذا كنت مخطئا يا كريشنان، لكن بعد تلك الفرصة ظل سعر النفط 
صححن 

ا االرتباط بالسوق حن  تتمكن من الخروج 
ً
ي أرى أنه ليس من المهم جد

ا. إنن 
ً
راكد

ي الوقت المناسب. فعىل ا
 
لمرء أن يتأكد من أن التحوط كأداة للموازنة مفيد ف

ي 
 
كة كأداة للموازنة، لذلك ف ا للشر

ً
، فإنه لم يعد مفيد ي الوقت الحالي

 
كة. ف للشر

الوقت الذي رأينا فيه فرصة للخروج خرجنا وأعتقد أننا استفدنا منها. كريشنان، 

ي هذا الصدد؟
 
ء ف ي

 هل تريد إضافة سر

 

اميل المحوطة نعم ، نقطة واحدة  كريشنان:  أخرى، وهي أننا لم نكن نستخدم كمية الي 

 عىل أساس شهري بسبب انخفاض مستوى التشغيل. 

 

ي   روهيت: 
 
ي فقدت االتصال مع كريشنان. كريشنان، لم نسمعك ف

المعذرة، يبدو أنن 

ة.   الجملة األخير

 

ا، كنت أقول، ألن ذلك االستخدام ال يزال غير واضح إل أي مدى، من بير    كريشنان: 
ً
حسن

اميل المحوطة، اعتقدنا أنه من األفضل الخروج ألنه ال لم يعد يخدم الغرض  الي 

 من تخفيف التكاليف. 

 

 معك حق.   : ----

 

نا:   ، هل انتهيت من أسئلتك؟-----  مي 

ي قائمة االنتظار.    : ----
 
ا ف

ً
ي البقاء مجدد

 نعم، حن  اآلن. يمكنن 

نا:  ا. السؤال القادم من   مي 
ً
 . المجال متاح، تفضل. -----حسن
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 لكم عىل هذا االتصال. فقط بضعة أسئلة من فضلك. لقد  ....: 
ً
. شكرا

ً
أجل. مرحبا

ي لالستمرار إل العام المقبل 
كنكم لذكرت أن رصيدكم النقدي الحالي كان سيكف 

ي إطالعنا عىل 
 
ازي. هل تمانع من فضلك ف طبقتم زيادة رأس المال كإجراء احي 

متم بزيادة طائراتكم إل  طائرة  17هذه العملية الحسابية، خاصة اآلن بعد أن الي  

 بحلول نهاية العام، عىل الرغم من أنكم تحاولون تأخير ذلك قدر اإلمكان؟

ي أسو 
 
ضنا بقاء األمور عىل مجرد تساؤل، ماذا سيكون الوضع، ف أ الحاالت، إذا افي 

ا من الزمن؛ هل تتوقع احتمال أن تضطر إل العمل 
ً
ة طويلة جد ما هي عليه لفي 

ي أعلنت عنها بالفعل أم أنه  ٪10عىل زيادة رأس المال مرة أخرى تتجاوز ال  
الن 

ء ال تعتقد أنك ستضطر إل اللجوء إليه؟ شكًرا.  ي
 سر

 عىل روهيت: 
ا
ازي  شكًرا جزيًل ي ه -سؤالك. سبب ذكر كريشنان أن هذا تم كإجراء احي 

 
ما ف

الواقع سيبان. ستجد أنه من وجهة نظر تشغيلية، فإننا مطمئنون من ناحية 

كة من حيث المتطلبات النقدية. إننا مطمئنون إذا  االحتياجات التشغيلية للشر

ض ستحق القبنظرت إل األموال النقدية المتوفرة لدينا باإلضافة إل ما هو م

ي من المد 60إل  30خالل 
 ات لسنة أخرى. خر يوًما القادمة. لدينا ما يكف 

ي 
، نريد أن نتأكد من أننا نف 

ا
ومع ذلك، هناك نوعان من االعتبارات األخرى. أوال

اماتنا ال امات ال رقابيةبجميع الي   ن النقد ال تنجم ع رقابيةوستجد أن هذه االلي  

، بل بسب ها عىل احتياطياتنالخاص بنا بقدر كبير اكمة وتأثير
ا، ولذا ب خسائرنا المي 

. هذا هو السبب الرئيسي  هيكلة فنحن بحاجة إل إعادة رأس المال فوق حد معير 

ي هذا. 
 
 وراء اتخاذنا هذه الخطوة االستباقية لضخ رأس المال اإلضاف

ي هو أن يكون لديك احتياطي ألسوأ السيناري  هات كما ذكرت، والذي يحدث 
والثان 

ي 
 
ف أنه إذا حدث  - حالة إغالق غير متوقع وممتد لمطار الكويت ف ويجب أن أعي 

ان ذلك، فإن  هي أقل المشاكل. أعتقد أنه سيكون هناك ستكون الجزيرة طير

ي 
 
ة للغاية ف  الكويت وال أعتقد أنه سُيسَمح بحدوث ذلك. دولة مشاكل كبير

 وصت اإلدارةلذا، فقط لمنع أي خطر عىل عملياتنا من ناحية السيولة، أ

ي اجتماع  بالموضوع و  التنفيذية
 
أيدها مجلس اإلدارة، وسيذهب إل المساهمير  ف

الجمعية العامة غير العادية األسبوع المقبل حن  نتمكن من جمع رأس المال 
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ازي. أتمن  بأن  10وضخ  كة، كإجراء احي  ي الشر
 
ا ف

ً
ي أخرى نقد

مليون دينار كوين 

 يكون هذا جواب سؤالك. 

. فقط سر  واحد؛ أعتقد أن بعض اإلدارات من القطاعات با : ----
ا
لتأكيد، شكًرا جزيًل

ي قطاع السفر عالمًيا 
 
ي ف

 
األخرى كانت تتحدث باألمس عن مدى بطء التعاف

ي قطاع السفر عالمًيا قبل 
 
ا مثل، ال تتوقع أن تعود األمور لطبيعتها ف

ً
وذكروا شيئ

العديد من العوامل . لذلك كنت فقط أتساءل، أعلم أن هناك 2024عام 

ي ذلك. 
 
ي تدخل ف

ات وعلم النفس والسلوك والقرارات الحكومية الن   والمتغير

ي القطاع اآلن عىل أن األمر سيستغرق ثالث سنوات أخرى 
 
ولكن هل هذا إجماع ف

 لعودة األمور لطبيعتها مثل ما كانت عليه قبل الجائحة؟

ة لالهتمام وبشكل عام، أود أن روهيت:  ي  هذه نقطة مثير
 
أقول نعم. سيستغرق التعاف

ان بأكمله عىل مستوى العالم عامير  إل ثالثة أعوام أخرى،  الشامل لقطاع الطير

وهذا ترصي    ح دقيق. ولكن هناك اختالفات واسعة بير  المناطق الجغرافية، 

ا تباين واسع بير  
ً
ان، وهناك أيض كات الطير وهناك اختالفات واسعة بير  نماذج شر

رة أخرى، عىل سييل المثال، أعتقد أن السفر عىل درجة درجات السفر، وبعبا

ي الدرجة األول ودرجة رجال األعمال 
 
األعمال أو الدرجة األمامية كما هو الحال ف

 .
ا
 لالنتعاش مستقبًل

ا
ا طويال

ً
 سيستغرق وقت

ي عطلة، واألشخاص 
 
ي السفر ف

 
عىل الصعيد اآلخر، األشخاص الذين يرغبون ف

ي رؤية أش 
 
هم، واألشخاص الذين يريدون فقط الخروج من الذين يرغبون ف

ي السفر  15أو  14المكان الذي حوضوا فيه منذ 
 
شهًرا؛ فلديهم رغبة جامحة ف

ي ال تزال مفتوحة. إذا 
ويتجىل ذلك من خالل ارتفاع الطلب عىل الوجهات الن 

ي  ي العالم اليوم هو دن 
 
المالديف -الحظتم، عىل سييل المثال، الطريق األكير طلًبا ف

ي إل المالديف  ان مدتها أرب  ع ساعات من دن   مقابل رحلة طير
ويدفع المسافر أكير

ي   لوس أنجلوس. -مقارنة بقطاع دن 

ي المقام األول ما 
 
كة نقل منخفضة التكلفة تعمل داخل المنطقة، وتخدم ف وكشر

ي 
نسميه زيارات األصدقاء والعائلة باإلضافة إل مشاري    ع العمل، والحكومات الن 

ة من مختلف البلدان لتنفيذ المشاري    ع، وقطاع النفط؛ فإننا نرى تجلب العمال

 .  أن كل هذا يناسب نموذجنا بشكل مثالي
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ي البيئ وجهاتهذه ليست مجرد كلمات، عندما أوضحت لكم ربحية ال
 
ة حن  ف

ي 
ي الرسم البيان 

 
شديدة التقييد اليوم، تجدون جميع مساراتنا عىل جانب الرب  ح ف

لإلجابة عىل سؤالك، فإن  كافوليس عىل جانب الخسارة. أتوقع أن يكون هذا  

ي وضع جيد لتكو 
 
ان مثل الجزيرة ف كات الطير ي وصشر

 فتها. ن استثناء للقاعدة الن 

نا:  ي  مي 
 
أخير توضيح الت هل يمكن. السؤال األول هو نقاشخانة اللدينا بضعة أسئلة ف

ي السداد مبلغ 
 
ان المستأجرة  3.2ف مليون من الحكومة الكويتية عن رحالت الطير

ي عام 
 
 ؟2020ف

 كريشنان، هل تود توضيح اإلجابة عىل ذلك؟   روهيت: 

. ما  كريشنان:  ي األساس إجرائًيا داخل الجهاز الحكومي
 
قد أنه زلنا نعت بالطبع. كان التأخير ف

ء آخر،  ي
ي غضون شهر واحد يجب أن نحصل عىل هذا المال، لذلك ال يوجد سر

 
ف

 مجرد إجراءات شكلية فحسب.  ا إنه

 إل ما قاله كريشنان، وافقت الحكومة عىل ذلك ويتفهم   روهيت: 
ا
هذا صحيح. إضافة

ي 
 الجميع مدى إلحاح الجزيرة وحاجتها للحصول عىل األموال مقابل األعمال الن 

ي إجابة مبكرة، فقد تغير 
 
. كما ذكرت ف ي

قمنا بها نيابة عن الحكومة العام الماض 

ي األشهر الثالثة الماضية. 
 
 مجلس الوزراء مرتير  ف

وعىل الرغم من موافقة وزارة المالية، إال أنه يجب صدور قرار بذلك من مجلس 

 كريشنان عىلالوزراء. تم تحديد موعد صدور قرار مجلس الوزراء حالًيا، لذا نعم،  

ا 
ً
ي األسابيع القليلة المقبلة، أنا واثق جد

 
حق، إنها مشكلة إجرائية ولكنها ستحل ف

 من ذلك. 

نا:  بخصوص زيادة رأس المال. ما هو توقيتها هل قلت  -----السؤال التالي من  مي 

أغسطس وما هو سعر السهم؟ هل سيكون للمساهمير  الحاليير  حقوق 

 تفضيلية؟

ي أغسطس نعم، آم  كريشنان: 
 
بعد الحصول عىل موافقة أو قبل ذلك ل أن يكون ذلك ف

، وهذا ما  ي سيتمي 
 
ي أغسطس، فسيتم بالتأكيد ف

 
الجهات التنظيمية. إذا لم يكن ف

ي للسهم الواحد منها   فلس 500نتطلع إليه. تم تحديد السعر بمقدار 
 100كوين 

 عالوة إصدار.  فلس 400رأس مال و  فلس
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، نعم، إنها مسألة حقوق. من حيث الحقوق     التفضيلية للمساهمير  الحاليير 

نا:  ي مطار الكويت  1,000السؤال التالي هل تم تخفيف حصة ال   مي 
 
ي اليوم ف

 
راكب ف

 من 
ً
ي ضوء اإلعالن األخير عن السماح للمواطنير   22الدولي اعتبارا

 
مايو ف

ي هذا التاري    خ؟
 
 الملقحير  بالسفر ف

السؤال هي أنه لم يتم تخفيفه رسمًيا ولكننا نجري مناقشات اإلجابة عىل هذا  روهيت: 

ي  ه جداول موسعة تلن  ي دولة الكويت. لقد قدمنا ما نعتي 
 
ان ف مع سلطات الطير

احتياجات الزيادة وسيكون لدينا المزيد من الوضوح بشأن الطاقة االستيعابية 

ين، عىل ما أعتقد، بعد  ي والعشر
ي عطلة العي الدقيقة اعتباًرا من اليوم الثان 

 
د، ف

 أوائل األسبوع المقبل. 

نا:  كات  مي  : هل من المحتمل أن تقدم الحكومة أي مساعدة للقطاع وشر السؤال التالي

ات من خالل اتفاقية األجواء المفتوحة مع  ان، هل سيكون هناك أي تغيير الطير

ان الخليجية األخرى؟ كات الطير  قيود عىل حقوق هبوط شر

ان  حن  اآلن لم  كريشنان:  ة أو دعم أو تحفير  لقطاع الطير تقدم الحكومة أي مساعدة مباشر

ي الكويت. وبالحديث عن هذا، كان هناك بعض التخفيف فيما يتعلق برسوم 
 
ف

ي عندما 
ة العام الماض  ي للتأجير وما إل ذلك خالل في 

ان المدن  اإلدارة العامة للطير

 تم إغالق المطار. 

ي المقام األول، لقد تواصلنا مع الحكومة وطلبنا منه
 
ا الدعم، الدعم غير النقدي ف

ي عدد من المجاالت وال يزال ذلك قيد المناقشة. أعتقد أنه سيتم اإلعالن عن 
 
ف

ي هذا الوقت 
 
ي األشهر المقبلة. بالطبع أحد أهم االعتبارات ف

 
ء مفيد للجزيرة ف ي

سر

 هو أنه مهما يحدث فيجب منع تجاوز قدرات الطاقة االستيعابية. 

السلطات هنا قد رأت الحاجة إل فرض قيود صارمة عىل الطاقة  أعتقد أن

ا من منظور 
ً
ي مطار الكويت، ليس فقط لحماية القطاع ولكن أيض

 
االستيعابية ف

بعناية مع البنية التحتية  تقديرها صجي للتأكد من أن أعداد الوافدين تمت 

 الصحية والقدرة داخل الكويت. 
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ا تماًما عن  لذا، نعم، أتوقع أن يكون العام أو 
ً
ام األعو العامير  المقبلير  مختلف

ي تعمل  ةالماضي
ان الخليجية الن  كات الطير حيث كان هناك عدد كبير من شر

ي  قيد غير م شكلب
 
 الكويت.  مطار  ف

نا:  ي تم إبرامها السؤال التالي يتعلق بمبن  الركاب، ما هي االتفاقيات  مي 
ع مالن 

 كامل؟ هل تعتمد   شكلاإليجار بالمستأجرين بشأن موعد استئناف مدفوعات 

 . ي مطار الكويت الدولي
 
ات األداء الرئيسية ف  عىل بعض مؤشر

ات أداء رئيسية محددة تتعلق بالمطار   كريشنان:  ي الواقع أي مؤشر
 
نعم، ولكن ال يوجد ف

ي الصيف، فعندئذ، يمكن إعادة 
 
ولكننا نعتقد أنه بمجرد تحسن تحركات الركاب ف

ا  المدفوعات إل المستويات
ً
، سيكون من الصعب جد الطبيعية. حن  ذلك الحير 

ي  ا أن يظلو  مستأجرينعىل ال
 
متماسكير  ألنه ال يكاد يوجد أي ركاب يسافرون ف

 .  الوقت الحالي

نا:   . تفضل. -----لدينا سؤال آخر من   مي 

ا، فقط بضعة أسئلة. عندما ذكرت أنه ال يوجد اتفاق معير  حول أي من  : -----
ً
حسن

ات  ي المطار، فما الذي يحدث بالضبط اآلن؟ أنت ال مؤشر
 
األداء الرئيسية ف

. ما هو الوضع الحالي فيما يتعلق السفر رسوم أو من  اتحالًيا أي إيجار  حصلت

ي مبن  الركاب وما هي 
 
ي تحققون منها إيرادات ف

باإليرادات، وما العناض الن 

ي تم التخىلي عنها اآلن؟ المزيد من الوضوح سي
ا. العناض الن 

ً
 كون مفيد

كات  1,000ثانًيا، بخصوص حد  ي المطار. كيف يتم تقسيمها بير  شر
 
راكب ف

ان أجنيية؟  كات طير ان كويتية مقابل شر كة طير ان؟ ماهو الوضع بالنسبة لشر الطير

راكب؟ أرى أن حصة السوق قد  1,000من يأخذ هذه الحصة السوقية 

اانخفضت من مارس إل أبريل بالنسبة للجزيرة وبالنسب كات الطير ن األجنيية ة لشر

فقد زادت الحصة السوقية. فكيف يتم التعامل مع هذا األمر؟ أي توضيح أكير 

ي األمر. 
 
ا. هذا كل ماف

ً
 بشأن هذا الوضع الفريد من نوعه سيكون مفيد

. لقد ----- روهيت: 
ا
، فيما يتعلق بمبن  الركاب، أعتقد أنك ربما أساءت فهم كريشنان قليال

ي مبن  ركاب الجزيرة قمنا بمطابقة 
 
مع مستوى التخفيف  T5مستوى النشاط ف

 الذي نقدمه للمستأجرين لدينا. 
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ي الوقت الحالي بسبب الوضع القائم، حصل المستأجرون عىل إعفاء حن  
 
ف

ي تفاصيل تعاقدية أكي  ألن  ٪50يونيو، بما يقرب من 
 
ي ال أريد الخوض ف

لكنن 

ي أنه عندما يعشية بيننا وبير  أمور هذه بالطبع 
ود المستأجرين. ولكن من المنطف 

مبن  الركاب للعمل ويزداد مستوى النشاط، سيتم سحب هذا اإلعفاء الممنوح 

 للمستأجرين تدريجًيا. 

ي مرة أخرى من فضلك؟  
 ما هو سؤالك الثان 

ة بير  الخطوط الجوية  1,000 : ----- راكب؛ كيف يتم تقسيم هذه الحصة الصغير

ان يية وبير  الكويتية واألجن كة طير  الجزيرة والخطوط الجوية الكويتية؟شر

كات  روهيت:  ان الكويتية وشر كات الطير األمر بسيط للغاية. يتم تقسيمها بالتساوي بير  شر

ان األجنيية مع المعاملة بالمثل بحيث يكون لديك  مقعد مخصصة  500الطير

ان الكويتية و  كات الطير كات النقل ا 500لشر ألجنيية إذا كان مقعد مخصصة لشر

مخصصة للخطوط  300لديك  500. ضمن حصة 1,000الحد األقىص هو 

ان امخصصة ل 200الجوية الكويتية و  لجزيرة. لم يتم تضمير  رحالت طير

ي هذا الحساب. هناك المزيد من المستويات أقل من هذا ولكن بشكل 
 
انزيت ف الي 

كات ال ض أنها متساوية تماًما بير  شر
كعام يمكن أن تفي  ات النقل نقل الكويتية وشر

 األجنيية. 

ا أن 
ً
فيما يتعلق بحصة السوق من أن الحصة السوقية هي  أنوه أنهأود أيض

ي 
ي يتم تشغيلها. ال ينبع 

األشخاص المسافرون بالفعل والقطاعات الفعلية الن 

الخلط بير  ذلك وبير  الطاقة االستيعابية المسموح بها. ما نتحدث عنه من حيث 

انأما و الطاقة االستيعابية المسموح بها. راكب ه 1,000 كة الطير  ما إذا كانت شر

ماًما وهذا هي مسألة مختلفة تفتستخدم بالفعل الطاقة االستيعابية المسموح بها 

ي السوق. أتمن  بأن يكون هذا جواب سؤالك. 
 
 ما ينعكس عىل حصتها ف

----- :    .
ا
 جزيال

ً
 نعم، إنه كذلك. شكرا

جميًعا عىل انضمامكم إلينا اليوم، وآمل وأتطلع إل استقبالكم  أود أن أشكركم روهيت: 

 .
ا
ي مكالمتنا رب  ع السنوية القادمة. شكًرا جزيًل

 
 جميًعا ف

نا:   . قضاء وقت ممتعشكًرا لكم جميعا عىل المشاركة. أتمن  لكم    مي 
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 شكًرا لكم.    كريشنان: 

 

 

 


