
عادت طيران الجزيرة إلى الربحية في وقت قياسي ابتداًء من 
الربع الثالث من عام 2021، وذلك بعد أكثر من 16 أشهر من 
التحديات التي شهدها العالم بسبب أزمة جائحة كوفيد-19، 
والطيران. طيران  السفر  األكبر على قطاع  التأثير  حيث كان 
التوسعية  خططها  في  اليوم   

ً
قدما تمضي  الجزيرة 

المستقبلية بفضل وضع مالي وتشغيلي قوي ومستقر.

السادة المساهمين الكرام،

ومرونة  كفاءة  خالله  ُوضعت  الذي  العام  كان  
الجزيرة لالختبار. وهو العام الذي  نموذج أعمال طيران 
أوفى فريق الشركة بالوعود التي قام بها منذ أن بدأت 

عام  من  مارس  شهر  في  كوفيد-19  جائحة 
نعرضها  التي  التشغيلية  النجاحات  الشركة  لتحقق 

عليكم في هذا التقرير. 

ما أثبتته الشركة بفريقها وأصولها الفّعالة، وخاصة مع 
دخولنا النصف الثاني من العام، هو قدرتنا على قيادة 
االستراتيجية  بفضل  واالستدامة  الربحية  نحو  الشركة 
الجائحة  الصحيحة، ورأينا ثمار ذلك مع تالشي  والخطة 
الطبيعي  مجراها  إلى  السفر  حركة  وعودة  التدريجية 

بنهاية العام.

قبل أن أعرض عليكم أبرز اإلنجازات والنجاحات التشغيلية 
التي حققناها خالل العام، أسلط الضوء من جديد على 

عام  منذ  تجاهه  عملنا  الذي  الرئيسي  الهدف 
التحديات  أصعب  خالل  أعمالنا  واستدامة  حماية  وهو 

التي شهدها العالم. 

الوفاء بوعودنا

 منذ بداية انتشار الجائحة حول العالم أن 
ً
لقد كان واضحا

.
ً
تأثيرها سيكون أكبر مما كان متوقعا

لذلك، اتخذت طيران الجزيرة حينها العديد من اإلجراءات 
التحوطية واالحترازية للحفاظ على وضعها النقدي، بما 
 – منكم  عليه  حصلنا  الذي  الدعم  وبفضل   – ذلك  في 
تعديل توصية مجلس اإلدارة إلى عدم توزيع األرباح عن 
، وكذلك استخدام تسهيالت السحب التي  عام 
 بهدف دعم سيولة الشركة، 

ً
لم يتم استغاللها سابقا

الطائرات  مصنعي  مع  القائمة  العقود  هيكلة  وإعادة 
الموظفين.  عدد  في  وتخفيض  األخرى،  والشركات 
ونجحت هذه اإلجراءات في تحقيق األهداف التي سعينا 
 على أدائنا المالي والتشغيلي 

ً
إليها وانعكست إيجابيا

. في عام 

اتباع  الجزيرة  واصلت طيران  التشغيلي،  الصعيد  وعلى 
سياسة حكيمة إلدارة التكاليف على جميع مستويات 
النقدية  الميزانية  تعزيز  في  ساهم  مما  عملياتها، 

للشركة طوال فترة التحديات.

حقوق  على  االستحواذ  أبرزها  كان  النجاحات،  عن  أما 
تسيير رحالت إلى وجهات جديدة، والتوّسع في خدمة 
تربط  لخطوط  جديدة  خيارات  توفير  خالل  من  الركاب 
الوجهات عبر شبكتنا. وما يمّيز طيران الجزيرة من هذه 
تشمل  التي  وشبكتها  المرن  نموذجها  هو  الناحية 
من  العديد  يخدمها  ال  والتي   

ً
طلبا األكثر  من  وجهات 

 لخدمة أعداد 
ً
 تنافسيا

ً
المشغلين، مما يمنحها موقعا

كبيرة وشرائح حصرية من الركاب.

أطلقتها  التي  الجوي  الشحن  عمليات  صعيد  وعلى 
عام  في  التجارية  الرحالت  تعليق  ذروة  خالل  الشركة 
، فقد واصلت الشركة توسعها في هذا النطاق 
تم  التي  البضائع  وحققت مستويات جديدة في حجم 

 . نقلها خالل عام 

وساهمت الخطوط التي تربط الوجهات وخدمات الشحن 
أثناء  لإليرادات  المولدة  المصادر  تعزيز  في  الجوي 
 على استمرارية األعمال. 

ً
تعليق الرحالت التجارية حرصا

بالتوّسع  بوعدنا   
ً
أيضا الجزيرة  طيران  فريق  أوفى  كما 

الوجهات عبر إطالق إجمالي تسع وجهات  في شبكة 
قطاع  واجهت  التي  التحديات  من  الرغم  على  جديدة 
الطائرات  م 

ّ
تسل خطة  على  كذلك  وحافظنا  السفر، 

الجديدة خالل العام.

استطالع رأي عن تطلعات السفر

في بداية العام، أجرت شركة طيران الجزيرة استطالع 
الكويت،  في  السفر  وتوجهات  المسافرين  آراء  حول 
وكشف أن  من الكويتيين يخططون للسفر خمس 
 القادمة من 

ً
مرات على األقل خالل االثني عشر شهرا

من  المسافرين  يخطط   بينما  االستطالع،  تاريخ 
خالل  األقل  على  مرات  ثالث  للسفر  الجنسيات  جميع 
الجزيرة  طيران  وقامت  القادمة.   

ً
شهرا عشر  االثني 

المسافرين  آراء  على  للتعّرف  االستطالع  هذا  بإطالق 
وخلق تجربة سفر تناسبهم في المستقبل.

كما أظهر االستطالع الذي جمع ما يقرب من 
معظم  أن  والمقيمين،  المواطنين  من  عميل 
المشاركين يخططون للسفر في إجازات طويلة وإجازات 
أنهم  المشاركين  من  قال   بينما  سنوية، 
سيسافرون لزيارة العائلة واألصدقاء. وشملت الوجهات 

العربية  واإلمارات  تركيا  من  كل  المفضلة  السياحية 
المتحدة وجورجيا والمملكة المتحدة.

قبولهم  عن  االستطالع  المشاركين في  وعّبر معظم 
للتطعيم قبل السفر، حيث أكدوا بأن معرفتهم بأنه تم 
ثقة  يمنحهم  الطائرة،  وطاقم  اآلخرين  الركاب  تطعيم 

باألمان. 

كان  إذا  اللقاح  سيأخذون  بأنهم  منهم  وأكد  
منهم  قال   فيما  وجهتهم،  إلى  للسفر   

ً
ملزما

الركاب  بأن  علموا  إذا  أكبر  بأمان  سيشعرون  بأنهم 
منهم  أن   حين  في  اللقاح،  أخذوا  قد  اآلخرين 

سيشعرون بأمان أكبر إذا تم تطعيم طاقم الطائرة.

التوّسع في شبكة وجهاتنا

 
ً
متوقعا كان  عما  بعيدة  العام   بداية  تكن  لم 
فقد  العالم،  مستوى  على  الجائحة  وضع  بسبب 
استمرت القيود على السفر وعلى وجه الخصوص على 
الكويت  دولة  إلى  القادمين  المسافرين  أعداد 
الكويتيين  المواطنين  اقتصرت على  إذ  بها،  المسموح 
وبسعة يومية بلغت ألف مسافر، وعلى جميع شركات 

الدولي.  الكويت  مطار  في  المشغلة  الطيران 
من   

ً
كبيرا  

ً
انخفاضا ُيعد  العدد  هذا  فإن  وللمقارنة، 

 
ً
يوميا الكويت  يصلون  كانوا  مسافر  ألف  متوسط  

قبل الجائحة.

ومع ذلك، واصلت طيران الجزيرة العمل باستراتيجيتها 
الربط  برحالت  المسافرين  خدمة  على  ارتكزت  التي 
الذي  بالقدر  خدمتها  يتم  ال  وجهات  إلى  والتوسع 
وإلى  األوسط  الشرق  في  عليها  الطلب  إليه  يحتاج 
وجهات أخرى تلبي احتياجات شريحة كبيرة من السياح 
ربط  عن   

ً
فضال الصيفية،  لعطالتهم  يخططون  الذين 

شريحة المقيمين العاملين في المنطقة ببلدانهم.

كوفيد-19 فيروس  ضد  التطعيم  حمالت  توّسع  ومع 
من  حدودها  تفتح  الدول  بدأت  والعالم،  الكويت  في 
جديد وبدأت حركة السفر في موسم الصيف تعود إلى 
طيران  التزمت  الفترة،  هذه  وطوال   .

ً
تدريجيا طبيعتها 

عبر جميع مرافقها،  الصحة والسالمة  بإجراءات  الجزيرة 
يكمل  التي  الطيران  شركات  أوائل  من   

ً
أيضا وكانت 

تطعيمهم  عملها  وفريق  الطائرات  وطاقم  طياريها 
 على أن يسافر عمالئنا براحة بال.  

ً
حرصا

العام  منتصف  في  دفعتنا  اإليجابية  البوادر  وهذه 
جديد،  من  السفر  على  العمالء  تشجع  حملة  إلطالق 
الوجهات  إلى  جديدة  خطوط  تسعة  بإطالق  وتتوجت 
في  المقيمين  فئة  تخدم  التي  والوجهات  السياحية 
منطقة الشرق األوسط. وشملت هذه الوجهات كل من 
وبيشكيك  (إثيوبيا)  أبابا  وأديس  (سريالنكا)  كولومبو 
(أرمينيا)  ويريفان  (أوزبكستان)  (قيرغيزستان) وطشقند 
والهرسك)  (البوسنة  وسراييفو  (تركيا)  وأنطاليا 
وألماتي (كازاخستان)، باإلضافة إلى مطار هيثرو في 
لندن حيث كانت طيران الجزيرة أول شركة طيران منخفضة 
التكلفة في الشرق األوسط تسّير رحالت مباشرة إلى 

هذا المطار.

الوجهات  مع  الصيفي  جدولها  الشركة  أطلقت  كما 
المفضلة للسياحة ومن بينها العاصمة اللبنانية، بيروت، 

وتبليسي (جورجيا) وطرابزون وبودروم (تركيا).

، كانت طيران الجزيرة قد توّسعت في  بنهاية عام 
يتم  وجهة  من   أكثر  لتشمل  خطوطها  شبكة 
في  بما  وأوروبا،  وآسيا  األوسط  الشرق  عبر  خدمتها 

ذلك الوجهات ذات الطلب العالي.

التوّسع في أسطولنا

لخدمة  أسطولها  في  التوّسع  الجزيرة  طيران  واصلت 
مت أربع طائرات من طراز إيرباص 

ّ
شبكتها النامية، وتسل

في  الطائرات  عدد  ليرتفع  العام  خالل   
أسطولها إلى  طائرة.

كما أعلنت الشركة خطوة جديدة نحو تحقيق أهدافها 
إيرباص  المصنع  مع  طلبية  أبرمت  حيث  المستقبلية، 

. عام 

ركاب  مبنى  شهدها  التي  للتوسعات  بالنسبة  أما 
البوابات  عدد  بزيادة  قمنا  فقد   ، في  الجزيرة  
بوابتين  تتوفر  بينما  بوابات،  ثالث  إلى  بجسر  المتصلة 
النقل  حافالت  بواسطة  الطائرات  إلى  الركاب  لنقل 
لتشمل  الوصول  منطقة   

ً
أيضا توسيع  وتم  المخصصة. 

اليوم ثالث أحزمة لتسليم األمتعة.

جديد  حّرة  سوق  تطوير  صدد  في  الشركة  أن  كما 
يهدف إلى زيادة اإليرادات منه، ومن المخطط إطالقه 

. في عام 

بوابة  عبر  للركاب  الخدمات  بتوسيع  قمنا   ،
ً
وآخرا

الحصرية التي توفر تجربة استثنائية بعيدة عن ازدحام 
المغادرين  والركاب  الخاصة  الطائرات  وتخدم  المطار 
الكويت  مطار  في  و  مبنيي   عبر  والقادمين 

الدولي.

التوّسع في المبادرات البيئية

الذي   ( ) الدولي  الجوي  النقل  اتحاد  في  كعضو 
ألزم صناعة الطيران بالعمل على تحقيق موازنة محايدة 
، تعاونت طيران  في انبعاثات الكربون بحلول عام 
البرامج  النرويجية المتخصصة في  الجزيرة مع المنظمة 
برنامج  في   ،"™ " والتكنولوجيا،  المناخية 
بالسفر حيث  المتعلقة  الكربون  انبعاثات  لتعويض  خاص 
الخاصة  االنبعاثات  تعويض  من  العمالء  ن 

ّ
سيتمك

برحلتهم من خالل اختيار دعم مجموعة من المشاريع 
المجتمعية  واألخرى  المتجددة  الطاقة  مثل  المناخية 
والتي تهدف جميعها من الحد من تأثير انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون على العالم. 

إضافة  حول  المستقبلية  الجزيرة  طيران  رؤية  تتمحور 
مصلحة  في  يصب  بما  بمسؤولية  والعمل  القيمة 
والمجتمع  المصالح  وأصحاب  ومساهميها  عمالئها 
طائرات  في  استثمرها  عبر   

ً
فعال بذلك  ونقوم  ككل. 

عد الطراز األكثر صديق للبيئة والتي 
ُ
 التي ت

ض مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 
ّ

تخف
 وتزيد 

ً
أيضا بنسبة   المحرك  ل ضوضاء 

ّ
، وتقل

 . من كفاءة استهالك الوقود بنسبة 

فرص جديدة وتحديات جديدة

دولة  أعلنت  أن  وسبق  اليوم،  خلفنا  الجائحة  أصبحت 
دون  للجميع  السفر  فتح  عن  العام  بداية  في  الكويت 
الحاجة إلى فحص  أو حجر صحي للركاب الذين تلقوا 
أكملوا  أو  أشهر  تسعة  من  أقل  قبل  الثانية  جرعتهم 

جرعتهم التعزيزية.

هذه التطورات اإليجابية كان لها األثر في زيادة الطلب 
على السفر والذي عاد بوتيرة سريعة، خاصة للوجهات 
مستعدة  الجزيرة  طيران  تبقى  الجديدة.  السياحية 

وثمانية  طراز   من  طائرة  عشرين  لشراء 
الجديدة  الطلبية  وهذه   . طراز  من  طائرات 
شركة  مع  نتشاركها  التي  المدى  الطويلة  العالقة 
أسطولنا  حجم  زيادة  ستدعم  بدورها  والتي  إيرباص، 
. وأنوه هنا أن  الحالي إلى  طائرة بحلول عام 
 لشركتنا.

ً
بنود العقد الذي تم إبرامه كانت مشجعة جدا

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي عادت فيه الشركة 
إلى الربحية في وقت قياسي ابتداًء من الربع الثالث من 
خططها  في  اليوم  الشركة  تتابع  حيث  العام، 
االقتصاد  في  مساهمتها  تعزيز  لمواصلة  التوسعية 

الكويتي وخاصة قطاع السفر.

، تحافظ  ومن خالل اختيار طرازي  و
شبكتها  في  للتوّسع  مرونتها  على  الجزيرة  طيران 
وخدمة الوجهات القصيرة والمتوسطة المدى من دولة 
للسفر  الخيارات  من  المزيد  للركاب  يوفر  مما  الكويت، 
واالستمتاع بالوجهات الشهيرة مثل تلك التي ال يتم 

خدمتها، وبأقل تكلفة للوحدة.

التوّسع في بنيتنا التحتية

مدعوم  الطويل  المدى  على  الجزيرة  طيران  نمو  إن 
التحتية  بنيتها  وإدارة  تطوير  في  الشركة  بتوّسع 
والمرافق المساندة لقطاع السفر والتي بدورها تخلق 
هو  والمرافق  البنية  هذه  وأهم  جديدة.  دخل  مصادر 
من  يتجزأ  ال   

ً
جزءا ُيعد  الذي  الجزيرة   ركاب  مبنى 

منذ  للشركة  قيمته  وأثبت  الشركة  أعمال  نموذج 
. افتتاحها في عام 

الوجهات  شبكة  في  التوّسع  عمليات  ولدعم 
واألسطول، تواصل طيران الجزيرة االستثمار في تطوير 
الدولي.  الكويت  مطار  في  مقّرها  في  مرافقها 
االستيعابية  الطاقة  زيادة  هو  الرئيسي  والهدف 
 في 

ً
للمبنى لتسع أكثر من 4.0 مليون مسافر سنويا

العام  الشركة  بدأت  ذلك،  عن  عالوة   . عام 
أن  بتطوير مبنى تشغيلي مساند من شأنه  الماضي 
إلى  باإلضافة  كبير،  حد  إلى  العمليات  كفاءة  يعزز 
كتزويد  المساندة  الرئيسية  الخدمات  استقطاب 
األرضية،  العمليات  وإدارة  الطائرات،  وصيانة  الطعام، 
وغيرها من الخدمات التي تخفض من تكاليف الشركة. 
.  للتشغيل في عام 

ً
وسيكون هذا المبنى جاهزا

التحتية  البنية  تطوير  أهمية  عن  أكثر  وللتوضيح 
بلغت  إيرادات  الجزيرة   المساندة، حقق مبنى ركاب 
1.8 منها   ، عام  في  كويتي  دينار  مليون   3.2
و1.5 الركاب،  خدمة  رسوم  من  كويتي  دينار  مليون 

مليون دينار كويتي من اإليجارات وغيرها من اإليرادات 
عام  في  مسافر  مليون  خدمة  وتم  هذا  اإلضافية. 
ترتبط  المطار  سعة  في  الزيادة  فإن  وبالتالي   .
 بزيادة اإليرادات. فقد حقق مبنى ركاب 

ً
 مباشرا

ً
ارتباطا

الجزيرة  وحده صافي ربح بلغ 1.1 مليون دينار كويتي، 
مقارنة بصافي خسارة بلغ 1.4 مليون دينار كويتي في 

لتلبية هذا الطلب المتزايد بفضل شبكتها التي تشمل 
أحدث  من  مكّون  وأسطوٍل   ،

ً
طلبا األكثر  من  الوجهات 

الطائرات، ومرافق تضمن تقديم خدمات متكاملة في 
مركزنا الرئيسي في دولة الكويت.

الجيوسياسي  األوضاع  الشركة  تراقب  ذلك،  ومع 
وتبقى على استعداد للتعامل مع أي تحديات قد تؤثر 
التي  الملحوظة  الزيادة  ذلك  في  بما  أعمالها،  على 
إلدارة  خطة  وضعنا  أن  وسبق  النفط.  أسعار  شهدتها 

هذه المخاطر.

التي  التوسعية  بخططها  تباشر  اليوم  الجزيرة  طيران 
متمّرس  وفريق  ومستقر،  قوي  مالي  وضع  يدعمها 
ذات خبرة واسعة في تخطي أصعب الظروف مهما كان 

تأثيرها على أعمالنا.

أشكر  الجزيرة،  طيران  في  العاملين  جميع  عن  بالنيابة 
للطيران  العامة  اإلدارة   

ً
وتحديدا الكويت  دولة  حكومة 

المستمرة.  جهودهم  على  الصحة  ووزارة  المدني 
ركابنا  بسالمة  الجزيرة  طيران  في  ملتزمين  نبقى 

وطاقمنا، وبالطبع المجتمعات التي نخدمها.

ثقتهم  على  ومساهمينا  اإلدارة  مجلس   
ً
أيضا أشكر 

المستمرة في فريقنا ورؤيته لضمان بقاء طيران الجزيرة 
الناقل منخفض التكلفة المفضل للمسافرين.

مع خالص الشكر،

روهيت راماشاندران
الرئيس التنفيذي 

العودة 
إلى الربحية
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السادة المساهمين الكرام،

ومرونة  كفاءة  خالله  ُوضعت  الذي  العام  كان  
الجزيرة لالختبار. وهو العام الذي  نموذج أعمال طيران 
أوفى فريق الشركة بالوعود التي قام بها منذ أن بدأت 

عام  من  مارس  شهر  في  كوفيد-19  جائحة 
نعرضها  التي  التشغيلية  النجاحات  الشركة  لتحقق 

عليكم في هذا التقرير. 

ما أثبتته الشركة بفريقها وأصولها الفّعالة، وخاصة مع 
دخولنا النصف الثاني من العام، هو قدرتنا على قيادة 
االستراتيجية  بفضل  واالستدامة  الربحية  نحو  الشركة 
الجائحة  الصحيحة، ورأينا ثمار ذلك مع تالشي  والخطة 
الطبيعي  مجراها  إلى  السفر  حركة  وعودة  التدريجية 

بنهاية العام.

قبل أن أعرض عليكم أبرز اإلنجازات والنجاحات التشغيلية 
التي حققناها خالل العام، أسلط الضوء من جديد على 

عام  منذ  تجاهه  عملنا  الذي  الرئيسي  الهدف 
التحديات  أصعب  خالل  أعمالنا  واستدامة  حماية  وهو 

التي شهدها العالم. 

الوفاء بوعودنا

 منذ بداية انتشار الجائحة حول العالم أن 
ً
لقد كان واضحا

.
ً
تأثيرها سيكون أكبر مما كان متوقعا

لذلك، اتخذت طيران الجزيرة حينها العديد من اإلجراءات 
التحوطية واالحترازية للحفاظ على وضعها النقدي، بما 
 – منكم  عليه  حصلنا  الذي  الدعم  وبفضل   – ذلك  في 
تعديل توصية مجلس اإلدارة إلى عدم توزيع األرباح عن 
، وكذلك استخدام تسهيالت السحب التي  عام 
 بهدف دعم سيولة الشركة، 

ً
لم يتم استغاللها سابقا

الطائرات  مصنعي  مع  القائمة  العقود  هيكلة  وإعادة 
الموظفين.  عدد  في  وتخفيض  األخرى،  والشركات 
ونجحت هذه اإلجراءات في تحقيق األهداف التي سعينا 
 على أدائنا المالي والتشغيلي 

ً
إليها وانعكست إيجابيا

. في عام 

اتباع  الجزيرة  واصلت طيران  التشغيلي،  الصعيد  وعلى 
سياسة حكيمة إلدارة التكاليف على جميع مستويات 
النقدية  الميزانية  تعزيز  في  ساهم  مما  عملياتها، 

للشركة طوال فترة التحديات.

حقوق  على  االستحواذ  أبرزها  كان  النجاحات،  عن  أما 
تسيير رحالت إلى وجهات جديدة، والتوّسع في خدمة 
تربط  لخطوط  جديدة  خيارات  توفير  خالل  من  الركاب 
الوجهات عبر شبكتنا. وما يمّيز طيران الجزيرة من هذه 
تشمل  التي  وشبكتها  المرن  نموذجها  هو  الناحية 
من  العديد  يخدمها  ال  والتي   

ً
طلبا األكثر  من  وجهات 

 لخدمة أعداد 
ً
 تنافسيا

ً
المشغلين، مما يمنحها موقعا

كبيرة وشرائح حصرية من الركاب.

أطلقتها  التي  الجوي  الشحن  عمليات  صعيد  وعلى 
عام  في  التجارية  الرحالت  تعليق  ذروة  خالل  الشركة 
، فقد واصلت الشركة توسعها في هذا النطاق 
تم  التي  البضائع  وحققت مستويات جديدة في حجم 

 . نقلها خالل عام 

وساهمت الخطوط التي تربط الوجهات وخدمات الشحن 
أثناء  لإليرادات  المولدة  المصادر  تعزيز  في  الجوي 
 على استمرارية األعمال. 

ً
تعليق الرحالت التجارية حرصا

بالتوّسع  بوعدنا   
ً
أيضا الجزيرة  طيران  فريق  أوفى  كما 

الوجهات عبر إطالق إجمالي تسع وجهات  في شبكة 
قطاع  واجهت  التي  التحديات  من  الرغم  على  جديدة 
الطائرات  م 

ّ
تسل خطة  على  كذلك  وحافظنا  السفر، 

الجديدة خالل العام.

استطالع رأي عن تطلعات السفر

في بداية العام، أجرت شركة طيران الجزيرة استطالع 
الكويت،  في  السفر  وتوجهات  المسافرين  آراء  حول 
وكشف أن  من الكويتيين يخططون للسفر خمس 
 القادمة من 

ً
مرات على األقل خالل االثني عشر شهرا

من  المسافرين  يخطط   بينما  االستطالع،  تاريخ 
خالل  األقل  على  مرات  ثالث  للسفر  الجنسيات  جميع 
الجزيرة  طيران  وقامت  القادمة.   

ً
شهرا عشر  االثني 

المسافرين  آراء  على  للتعّرف  االستطالع  هذا  بإطالق 
وخلق تجربة سفر تناسبهم في المستقبل.

كما أظهر االستطالع الذي جمع ما يقرب من 
معظم  أن  والمقيمين،  المواطنين  من  عميل 
المشاركين يخططون للسفر في إجازات طويلة وإجازات 
أنهم  المشاركين  من  قال   بينما  سنوية، 
سيسافرون لزيارة العائلة واألصدقاء. وشملت الوجهات 

العربية  واإلمارات  تركيا  من  كل  المفضلة  السياحية 
المتحدة وجورجيا والمملكة المتحدة.

قبولهم  عن  االستطالع  المشاركين في  وعّبر معظم 
للتطعيم قبل السفر، حيث أكدوا بأن معرفتهم بأنه تم 
ثقة  يمنحهم  الطائرة،  وطاقم  اآلخرين  الركاب  تطعيم 

باألمان. 

كان  إذا  اللقاح  سيأخذون  بأنهم  منهم  وأكد  
منهم  قال   فيما  وجهتهم،  إلى  للسفر   

ً
ملزما

الركاب  بأن  علموا  إذا  أكبر  بأمان  سيشعرون  بأنهم 
منهم  أن   حين  في  اللقاح،  أخذوا  قد  اآلخرين 

سيشعرون بأمان أكبر إذا تم تطعيم طاقم الطائرة.

التوّسع في شبكة وجهاتنا

 
ً
متوقعا كان  عما  بعيدة  العام   بداية  تكن  لم 
فقد  العالم،  مستوى  على  الجائحة  وضع  بسبب 
استمرت القيود على السفر وعلى وجه الخصوص على 
الكويت  دولة  إلى  القادمين  المسافرين  أعداد 
الكويتيين  المواطنين  اقتصرت على  إذ  بها،  المسموح 
وبسعة يومية بلغت ألف مسافر، وعلى جميع شركات 

الدولي.  الكويت  مطار  في  المشغلة  الطيران 
من   

ً
كبيرا  

ً
انخفاضا ُيعد  العدد  هذا  فإن  وللمقارنة، 

 
ً
يوميا الكويت  يصلون  كانوا  مسافر  ألف  متوسط  

قبل الجائحة.

ومع ذلك، واصلت طيران الجزيرة العمل باستراتيجيتها 
الربط  برحالت  المسافرين  خدمة  على  ارتكزت  التي 
الذي  بالقدر  خدمتها  يتم  ال  وجهات  إلى  والتوسع 
وإلى  األوسط  الشرق  في  عليها  الطلب  إليه  يحتاج 
وجهات أخرى تلبي احتياجات شريحة كبيرة من السياح 
ربط  عن   

ً
فضال الصيفية،  لعطالتهم  يخططون  الذين 

شريحة المقيمين العاملين في المنطقة ببلدانهم.

كوفيد-19 فيروس  ضد  التطعيم  حمالت  توّسع  ومع 
من  حدودها  تفتح  الدول  بدأت  والعالم،  الكويت  في 
جديد وبدأت حركة السفر في موسم الصيف تعود إلى 
طيران  التزمت  الفترة،  هذه  وطوال   .

ً
تدريجيا طبيعتها 

عبر جميع مرافقها،  الصحة والسالمة  بإجراءات  الجزيرة 
يكمل  التي  الطيران  شركات  أوائل  من   

ً
أيضا وكانت 

تطعيمهم  عملها  وفريق  الطائرات  وطاقم  طياريها 
 على أن يسافر عمالئنا براحة بال.  

ً
حرصا

العام  منتصف  في  دفعتنا  اإليجابية  البوادر  وهذه 
جديد،  من  السفر  على  العمالء  تشجع  حملة  إلطالق 
الوجهات  إلى  جديدة  خطوط  تسعة  بإطالق  وتتوجت 
في  المقيمين  فئة  تخدم  التي  والوجهات  السياحية 
منطقة الشرق األوسط. وشملت هذه الوجهات كل من 
وبيشكيك  (إثيوبيا)  أبابا  وأديس  (سريالنكا)  كولومبو 
(أرمينيا)  ويريفان  (أوزبكستان)  (قيرغيزستان) وطشقند 
والهرسك)  (البوسنة  وسراييفو  (تركيا)  وأنطاليا 
وألماتي (كازاخستان)، باإلضافة إلى مطار هيثرو في 
لندن حيث كانت طيران الجزيرة أول شركة طيران منخفضة 
التكلفة في الشرق األوسط تسّير رحالت مباشرة إلى 

هذا المطار.

الوجهات  مع  الصيفي  جدولها  الشركة  أطلقت  كما 
المفضلة للسياحة ومن بينها العاصمة اللبنانية، بيروت، 

وتبليسي (جورجيا) وطرابزون وبودروم (تركيا).

، كانت طيران الجزيرة قد توّسعت في  بنهاية عام 
يتم  وجهة  من   أكثر  لتشمل  خطوطها  شبكة 
في  بما  وأوروبا،  وآسيا  األوسط  الشرق  عبر  خدمتها 

ذلك الوجهات ذات الطلب العالي.

التوّسع في أسطولنا

لخدمة  أسطولها  في  التوّسع  الجزيرة  طيران  واصلت 
مت أربع طائرات من طراز إيرباص 

ّ
شبكتها النامية، وتسل

في  الطائرات  عدد  ليرتفع  العام  خالل   
أسطولها إلى  طائرة.

كما أعلنت الشركة خطوة جديدة نحو تحقيق أهدافها 
إيرباص  المصنع  مع  طلبية  أبرمت  حيث  المستقبلية، 

. عام 

ركاب  مبنى  شهدها  التي  للتوسعات  بالنسبة  أما 
البوابات  عدد  بزيادة  قمنا  فقد   ، في  الجزيرة  
بوابتين  تتوفر  بينما  بوابات،  ثالث  إلى  بجسر  المتصلة 
النقل  حافالت  بواسطة  الطائرات  إلى  الركاب  لنقل 
لتشمل  الوصول  منطقة   

ً
أيضا توسيع  وتم  المخصصة. 

اليوم ثالث أحزمة لتسليم األمتعة.

جديد  حّرة  سوق  تطوير  صدد  في  الشركة  أن  كما 
يهدف إلى زيادة اإليرادات منه، ومن المخطط إطالقه 

. في عام 

بوابة  عبر  للركاب  الخدمات  بتوسيع  قمنا   ،
ً
وآخرا

الحصرية التي توفر تجربة استثنائية بعيدة عن ازدحام 
المغادرين  والركاب  الخاصة  الطائرات  وتخدم  المطار 
الكويت  مطار  في  و  مبنيي   عبر  والقادمين 

الدولي.

التوّسع في المبادرات البيئية

الذي   ( ) الدولي  الجوي  النقل  اتحاد  في  كعضو 
ألزم صناعة الطيران بالعمل على تحقيق موازنة محايدة 
، تعاونت طيران  في انبعاثات الكربون بحلول عام 
البرامج  النرويجية المتخصصة في  الجزيرة مع المنظمة 
برنامج  في   ،"™ " والتكنولوجيا،  المناخية 
بالسفر حيث  المتعلقة  الكربون  انبعاثات  لتعويض  خاص 
الخاصة  االنبعاثات  تعويض  من  العمالء  ن 

ّ
سيتمك

برحلتهم من خالل اختيار دعم مجموعة من المشاريع 
المجتمعية  واألخرى  المتجددة  الطاقة  مثل  المناخية 
والتي تهدف جميعها من الحد من تأثير انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون على العالم. 

إضافة  حول  المستقبلية  الجزيرة  طيران  رؤية  تتمحور 
مصلحة  في  يصب  بما  بمسؤولية  والعمل  القيمة 
والمجتمع  المصالح  وأصحاب  ومساهميها  عمالئها 
طائرات  في  استثمرها  عبر   

ً
فعال بذلك  ونقوم  ككل. 

عد الطراز األكثر صديق للبيئة والتي 
ُ
 التي ت

ض مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 
ّ

تخف
 وتزيد 

ً
أيضا بنسبة   المحرك  ل ضوضاء 

ّ
، وتقل

 . من كفاءة استهالك الوقود بنسبة 

فرص جديدة وتحديات جديدة

دولة  أعلنت  أن  وسبق  اليوم،  خلفنا  الجائحة  أصبحت 
دون  للجميع  السفر  فتح  عن  العام  بداية  في  الكويت 
الحاجة إلى فحص  أو حجر صحي للركاب الذين تلقوا 
أكملوا  أو  أشهر  تسعة  من  أقل  قبل  الثانية  جرعتهم 

جرعتهم التعزيزية.

هذه التطورات اإليجابية كان لها األثر في زيادة الطلب 
على السفر والذي عاد بوتيرة سريعة، خاصة للوجهات 
مستعدة  الجزيرة  طيران  تبقى  الجديدة.  السياحية 

وثمانية  طراز   من  طائرة  عشرين  لشراء 
الجديدة  الطلبية  وهذه   . طراز  من  طائرات 
شركة  مع  نتشاركها  التي  المدى  الطويلة  العالقة 
أسطولنا  حجم  زيادة  ستدعم  بدورها  والتي  إيرباص، 
. وأنوه هنا أن  الحالي إلى  طائرة بحلول عام 
 لشركتنا.

ً
بنود العقد الذي تم إبرامه كانت مشجعة جدا

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي عادت فيه الشركة 
إلى الربحية في وقت قياسي ابتداًء من الربع الثالث من 
خططها  في  اليوم  الشركة  تتابع  حيث  العام، 
االقتصاد  في  مساهمتها  تعزيز  لمواصلة  التوسعية 

الكويتي وخاصة قطاع السفر.

، تحافظ  ومن خالل اختيار طرازي  و
شبكتها  في  للتوّسع  مرونتها  على  الجزيرة  طيران 
وخدمة الوجهات القصيرة والمتوسطة المدى من دولة 
للسفر  الخيارات  من  المزيد  للركاب  يوفر  مما  الكويت، 
واالستمتاع بالوجهات الشهيرة مثل تلك التي ال يتم 

خدمتها، وبأقل تكلفة للوحدة.

التوّسع في بنيتنا التحتية

مدعوم  الطويل  المدى  على  الجزيرة  طيران  نمو  إن 
التحتية  بنيتها  وإدارة  تطوير  في  الشركة  بتوّسع 
والمرافق المساندة لقطاع السفر والتي بدورها تخلق 
هو  والمرافق  البنية  هذه  وأهم  جديدة.  دخل  مصادر 
من  يتجزأ  ال   

ً
جزءا ُيعد  الذي  الجزيرة   ركاب  مبنى 

منذ  للشركة  قيمته  وأثبت  الشركة  أعمال  نموذج 
. افتتاحها في عام 

الوجهات  شبكة  في  التوّسع  عمليات  ولدعم 
واألسطول، تواصل طيران الجزيرة االستثمار في تطوير 
الدولي.  الكويت  مطار  في  مقّرها  في  مرافقها 
االستيعابية  الطاقة  زيادة  هو  الرئيسي  والهدف 
 في 

ً
للمبنى لتسع أكثر من 4.0 مليون مسافر سنويا

العام  الشركة  بدأت  ذلك،  عن  عالوة   . عام 
أن  بتطوير مبنى تشغيلي مساند من شأنه  الماضي 
إلى  باإلضافة  كبير،  حد  إلى  العمليات  كفاءة  يعزز 
كتزويد  المساندة  الرئيسية  الخدمات  استقطاب 
األرضية،  العمليات  وإدارة  الطائرات،  وصيانة  الطعام، 
وغيرها من الخدمات التي تخفض من تكاليف الشركة. 
.  للتشغيل في عام 

ً
وسيكون هذا المبنى جاهزا

التحتية  البنية  تطوير  أهمية  عن  أكثر  وللتوضيح 
بلغت  إيرادات  الجزيرة   المساندة، حقق مبنى ركاب 
1.8 منها   ، عام  في  كويتي  دينار  مليون   3.2
و1.5 الركاب،  خدمة  رسوم  من  كويتي  دينار  مليون 

مليون دينار كويتي من اإليجارات وغيرها من اإليرادات 
عام  في  مسافر  مليون  خدمة  وتم  هذا  اإلضافية. 
ترتبط  المطار  سعة  في  الزيادة  فإن  وبالتالي   .
 بزيادة اإليرادات. فقد حقق مبنى ركاب 

ً
 مباشرا

ً
ارتباطا

الجزيرة  وحده صافي ربح بلغ 1.1 مليون دينار كويتي، 
مقارنة بصافي خسارة بلغ 1.4 مليون دينار كويتي في 

لتلبية هذا الطلب المتزايد بفضل شبكتها التي تشمل 
أحدث  من  مكّون  وأسطوٍل   ،

ً
طلبا األكثر  من  الوجهات 

الطائرات، ومرافق تضمن تقديم خدمات متكاملة في 
مركزنا الرئيسي في دولة الكويت.

الجيوسياسي  األوضاع  الشركة  تراقب  ذلك،  ومع 
وتبقى على استعداد للتعامل مع أي تحديات قد تؤثر 
التي  الملحوظة  الزيادة  ذلك  في  بما  أعمالها،  على 
إلدارة  خطة  وضعنا  أن  وسبق  النفط.  أسعار  شهدتها 

هذه المخاطر.

التي  التوسعية  بخططها  تباشر  اليوم  الجزيرة  طيران 
متمّرس  وفريق  ومستقر،  قوي  مالي  وضع  يدعمها 
ذات خبرة واسعة في تخطي أصعب الظروف مهما كان 

تأثيرها على أعمالنا.

أشكر  الجزيرة،  طيران  في  العاملين  جميع  عن  بالنيابة 
للطيران  العامة  اإلدارة   

ً
وتحديدا الكويت  دولة  حكومة 

المستمرة.  جهودهم  على  الصحة  ووزارة  المدني 
ركابنا  بسالمة  الجزيرة  طيران  في  ملتزمين  نبقى 

وطاقمنا، وبالطبع المجتمعات التي نخدمها.

ثقتهم  على  ومساهمينا  اإلدارة  مجلس   
ً
أيضا أشكر 

المستمرة في فريقنا ورؤيته لضمان بقاء طيران الجزيرة 
الناقل منخفض التكلفة المفضل للمسافرين.

مع خالص الشكر،

روهيت راماشاندران
الرئيس التنفيذي 
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السادة المساهمين الكرام،

يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي عن أداء طيران 
نعرض  حيث   ،2021 لعام  والتشغيلي  المالي  الجزيرة 
إلى  لتعود  الشركة  حققتها  التي  النجاحات  عليكم 
أصعب  من  الرغم  على  توّسعها  وتواصل  الربحية 
الجائحة  عامي  خالل  العالم  شهدها  التي  التحديات 
كبير،  حد  وإلى  العالمي،  االقتصاد  على  أثرت  التي 

صناعة السفر.

اتخذتها  التي  اإلجراءات  إلى  النجاحات  هذه  وُيعزى 
 
ً
تحسبا كوفيد-19  جائحة  بداية  منذ  الجزيرة  طيران 
للتأثيرات التي قد تطولها هذه الجائحة على االقتصاد 
إدارة  في   

ً
جدا حذرة  الشركة  كانت   ،

ً
وفعال العالمي. 

الجائحة  من  األول  العام  وأنهت  وتكاليفها،  سيولتها 
بوضع نقدي يمكنها من مواصلة أعمالها لفترة عشرين 
 دون الحاجة إلى دعم من تمويل إضافي. وهذه 

ً
شهرا

نت طيران الجزيرة من الحفاظ على 
ّ
هي الخطوة التي مك

استمرارية أعمالها والتركيز على الكفاءة التشغيلية 
والتوّسع عبر خطوط أعمالها في عام 2021. 

الجزيرة في  واصلت طيران  التشغيلي،  الصعيد  فعلى 
ومساندة  دعم  نحو  ومواردها  إمكانياتها  توجيه 
كما  الجائحة،  تفشي  من  الحد  في  المحلية  الجهود 
واصلت خدمة المجتمع المحلي والعمالء واالقتصاد عبر 
مواصلة امتثالها بواجبها ومسؤولياتها الوطنية كناقل 
الفرص  في  بالعمل  الشركة  استمرت  كما  كويتي. 
الجائحة،  العام األول من  انتهزتها في  التي كانت قد 
وخدمة  الجوي  الشحن  عمليات  في  التوّسع  أهمها 
رحالت التشارتر وكذلك جدولة خطوط تربط العمالء بين 
الدول عبر شبكة وجهاتنا. وأثبتت طيران الجزيرة مرونتها 
نها من اجتياز 

ّ
في التكّيف للوضع الجديد، وهو ما مك

 بالنسبة لقطاع الطيران، ومّهد لنا 
ً

أكثر الفترات صعوبة

الطريق لتعود الشركة إلى الربحية وفي وقت قياسي 
بحلول الربع الثالث من عام 2021. 

النصف  خالل  أولهما  إلى شقين،   2021 عام  وانقسم 
األول من العام حيث كانت القيود على السفر مستمرة 
والطاقة االستيعابية لمطار الكويت الدولي محدودة، 
إلى  السفر  حركة  عودة  بوادر  نشهد  بدأنا  فيما 

 في النصف الثاني من العام. 
ً
طبيعتها تدريجيا

قطاع  على  التحديات  استمرار   :2021 عام  بداية 
السفر

في  السفر  حركة  على  المفروضة  القيود  استمرت 
ذلك  بما في  العام،  بداية  الدولي في  الكويت  مطار 
عد أغلبها 

ُ
تعليق الرحالت التجارية القادمة من 35 دولة ت

الطاقة  انخفضت  كما   ،
ً
تشغيال األكثر  الخطوط  من 

جميع   
ً

شاملة  %80 بنسبة  المطار  في  االستيعابية 
المشغلين في المطار.

الخطوط  ليدعم  جدولها  الجزيرة  طيران  حّولت  فقد  لذا 
خطوط  شملت  والتي  العالي،  والطلب  الكفاءة  ذات 
العمالء  من  شرائح  تربط  التي  الترانزيت  رحالت  توفر 
المقيمين في مختلف أنحاء شبكتنا إلى دولهم التي 
ل ركاب رحالت 

ّ
تفتقر لخطوط تخدمها. بنهاية العام، مث
الترانزيت نسبة 28% من إجمالي الركاب.

عبر  الوجهات  تربط  التي  الخطوط  على  الطلب  ولدعم 
هما  جديدتين  وجهتين  الجزيرة  طيران  أطلقت  الكويت، 
كما  (إثيوبيا).  أبابا  وأديس  (سريالنكا)  كولومبو 
رحالت  لتسيير  حقوق  ستة  على  الشركة  استحوذت 
 لموسم الصيف، إذ كانت 

ً
إلى وجهات جديدة استعدادا

توّسع  مع  السفر  حركة  لعودة  إيجابية  النظرة  حينها 
حمالت التطعيم حول العالم.

كما تسلمت طيران الجزيرة طائرتها السادسة من طراز 
إيرباص A320neo كجزء من طلبية ألربع طائرات من هذا 
جدولة  بإعادة  نقم  لم  أننا  إلى  اإلشارة  وتجدر  الطراز. 
تدريجية  لعودة   

ً
تحسبا الطائرات  هذه  م 

ّ
تسل موعد 

للطلب على السفر.

قد  الجزيرة  طيران  كانت  األول،  الربع  فترة  وبنهاية 
حركة  من   25% البالغة  األسد  حصة  على  استحوذت 
السفر في مطار الكويت الدولي، بالرغم من محدودية 

الطاقة االستيعابية. 

حملة  في  التوّسع   :2021 عام  من  الثاني  النصف 
التطعيم، تخفيف القيود والتوّسع

والعالم  الكويت  في  التطعيم  حملة  وتيرة  تسارعت 
على  القيود  بتخفيف  الدول  وبدأت  الثاني،  الربع  خالل 
ناحية  ومن  الدولي.  الكويت  مطار  في   

ً
وخاصة السفر 

الطيارين  تطعيم  حملة  استكملنا  الجزيرة،  طيران 
شهر  بداية  في  المساندة  والفرق  الطائرات  وطاقم 

 لخدمة الطلب على السفر.  
ً
أبريل، استعدادا

 
ً
فعليا يشهد  السفر  قطاع  بدأ   ،2021 يونيو  وفي 

 .
ً
 ملحوظا

ً
انتعاشا

تخدم  إضافية  خطوط  سبعة  الجزيرة  طيران  وأطلقت 
الشرق  في  للمقيمين  والوجهات  السياحية  الوجهات 
وطشقند  (قيرغيزستان)  بيشكيك  وشملت  األوسط، 
(تركيا)  وأنطاليا  (أرمينيا)  ويريفان  (أوزبكستان) 
وسراييفو (البوسنة والهرسك) وألماتي (كازاخستان)، 
طيران  أصبحت  حيث  هيثرو  لندن  مطار  إلى  باإلضافة 
الجزيرة أول شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق 

األوسط تسّير رحالت مباشرة إلى المطار البريطاني.

إيرباص  أخرى من طراز  الشركة ثالث طائرات  مت 
ّ
وتسل

A320neo ليرتفع عدد الطائرات في أسطولها إلى 17 

التي  الخمسية  الخطة  له في  هو مخطط  طائرة كما 
قمنا باإلعالن عنها العام الماضي.

ع الطائرات، 
ّ
كما وضعت الشركة طلبية جديدة لدى مصن

 A320neo طراز  من  طائرة  عشرين  لشراء  إيرباص، 
وثمانية طائرات من طراز A321neo في صفقة قيمتها 

3.4 مليار دوالر (ما يعادل 1.3 مليار دينار كويتي).

وتهدف هذه الطلبية مضاعفة حجم األسطول الحالي، 
مما يدعم خطط الشركة للتوّسع في شبكة وجهاتها 
وزيادة مساهمتها في النهوض في قطاع السفر في 
من  الطرازين  هذان  ويهدف   .

ً
وإقليميا الكويت  دولة 

المرونة  من   
ً
مزيدا الجزيرة  طيران  منح  إلى  الطائرات 

قصير  على مدى  تقع  وجهات  إلى  لتوسيع شبكتها 
نوعية  خيارات  للركاب  وتوفر  الكويت،  من  ومتوسط 

للسفر إلى وجهات شهيرة وأخرى مميزة وحصرية.

المبنى  عاد   ،T5 الجزيرة  ركاب  مبنى  صعيد  على  أما 
وحقق  العام،  من  الثالث  الربع  في  كذلك  الربحية  إلى 
صافي أرباح بلغ 1.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بصافي 

خسارة بلغ 1.4 مليون دينار كويتي في عام 2020.

في  حصرية  خدمات  توفير  في  التوّسع  واصلنا  كما 
 VIV مع بدء العمليات في بوابة T5 مبنى ركاب الجزيرة
ر تجربة 

ّ
عد أول بوابة من نوعها في الكويت، توف

ُ
التي ت

خدمات  وتقّدم  بالخصوصية  تتّسم  حصرية  سفر 
متكاملة أثناء السفر من تسجيل الدخول لغاية التوصيل 

إلى باب المطار عبر بوابة فاخرة.

وتتّوفر هذه الخدمة للمسافرين المغادرين والقادمين 
الركاب  العاملة من مبنيي  الطيران  على متن شركات 
الخاصة،  والطائرات  العام  للطيران  وكذلك   T5و  T1

وتقّدم للمسافرين مجموعة حصرية من الخدمات التي 
تشمل خدمة االستقبال وتسجيل الصعود إلى الطائرة 
للجوازات  خاصة  ومنطقة  الفاخرة،  الوجبات  من  وقائمة 
ووسائل الراحة وخدمة التوصيل من وإلى الطائرة في 
سيارات فاخرة. وتشمل بوابة VIV جناحين خاصين وقاعة 

كبيرة.

زيادة رأس المال

 10% استكملت طيران الجزيرة زيادة رأسمالها بنسبة 
دينار  مليون   22 إلى  كويتي  دينار  مليون   20 من 
األزمة  فترة  طوال  حافظت  الشركة  أن  ومع  كويتي. 
 
ً
على قاعدة أصولها ووضعها النقدي الحر والمتاح فعال

خطوة  المال  رأس  زيادة  عد 
ُ
ت المصروفات،  لسداد 

لتراكم   
ً
تحسبا الرقابية  المتطلبات  الستيفاء  احترازية 

في  السفر  حركة  تعليق  استمرار  ظل  في  الخسائر 
المطار خالل فترة النصف األول.

وتم تغطية زيادة رأس المال عن طريق إصدار  مليون 
كويتي،  دينار  ماليين  مبلغ   بإجمالي   

ً
عاديا  

ً
سهما

موزعة على مليوني دينار كويتي زيادة في رأس مال 
عالوة  مع  والمدفوع،  والمصدر  به  المصّرح  الشركة 
إصدار قدرها  مليون دينار كويتي. وانعكست الزيادة 

في نتائج التسعة أشهر. 

العودة إلى الربحية

مرونة  عام   في  الجزيرة  طيران  أداء  يعكس 
وفعالية نموذج عملها الذي أثبت من جديد نجاحه في 
على  والمساهمين  والموظفين  العمالء  حقوق  حماية 

حٍد سواء.

قياسي  وقت  في  الربحية  إلى  الجزيرة  طيران  وعادت 
ر 

ّ
خالل الربع الثالث من العام على الرغم من استمرار تأث

أزمة  فرضتها  التي  بالقيود  العالمي  السفر  قطاع 
جائحة كوفيد-19، وكذلك القيود على حركة السفر في 

مطار الكويت الدولي. 

7.1 بلغ  العام  بنهاية  أرباح  صافي  الشركة  وسجلت 
العام  بزيادة قدرها 126.8% عن  دينار كويتي،  مليون 
السابق. ودعم هذه األرباح ارتفاع عدد المسافرين خالل 
العام بنسبة 48.2% ليبلغ مليون (1.0) مسافر، وكذلك 
ليبلغ  بنسبة %3.9  المقاعد  الزيادة في معّدل إشغال 
المقعد  على  العائد  متوسط  في  والزيادة   ،%66.8

بنسبة 28.6% ليبلغ 73.9 دينار كويتي.

وارتفعت اإليرادات التشغيلية بنسبة 94.3% إلى 80.4
مليون دينار كويتي، فيما بلغت األرباح التشغيلية 10.8

مليون دينار كويتي، بزيادة نسبتها %152.2.

مليون   50.2 قيمة  العام  بنهاية  النقدي  الرصيد  وبلغ 

دينار كويتي مقارنة ب19.7Ơ مليون دينار كويتي.

تطّور  السوق  تابع  فقد  السوقية،  القيمة  حيث  ومن 
الشركة وانعكس التفاعل مع سهمها بتضاعف قيمة 
الماضية.  الخمس  السنوات  في  السوقية  الشركة 
قيمته  ما  عام   بنهاية  السوقية  القيمة  وبلغت 
283.3 مليون دينار كويتي مقارنة ب146.0Ơ مليون دينار 
دينار كويتي  مليون  و219.8  عام   كويتي في 
دينار  مليون   114.1 التداول  حجم  وبلغ   . عام  في 
، مقارنة ب92.9Ơ دينار كويتي.  كويتي بنهاية عام 

. مليون دينار في  و31.7 مليون دينار في 

التوجه المستقبلي

التوسعية،  خططها  في   
ً
قدما الجزيرة  طيران  تمضي 

 عامي  و االستثنائيين خلفها، حيث 
ً

تاركة
عام  بحلول  طائرة  إلى   أسطولها  توسيع  تعتزم 
 وذلك لدعم شبكة وجهات متنامية ستصل إلى 
 في 

ً
 وجهة، وتخدم ما يقرب من 5.4 مليون مسافرا

العام عبر الشرق األوسط وآسيا وأوروبا. وهذه الخطة 
بدأت ترى النور مع إعادة فتح الدول حدودها بالكامل 

للسفر.

التنفيذية  وإدارتها  الشركة  إدارة  مجلس  تركيز  ينصب 
اليوم على الحفاظ على زخم التوّسع الذي بدأته من 
ملتزمة  الشركة  تبقى  حيث   ، عام  في  جديد 
األخيرة  الجيوسياسية  األحداث  بسبب  بحذر  بتوسعها 
جوانب  بعض  على  اليقين  عدم  من  المزيد  جلبت  التي 
الشركة  بأن  ثقة  على  نحن  العالمي.  االقتصاد 
الماضي، وبدعم  التحديات كما فعلت في  ستتخطى 
الذي  المتمّرس  وفريقها  القوي  المالي  مركزها  من 
يواصل التمّيز في أصعب الظروف. كما تمتلك الشركة 
الوجهات،  أبرز  إلى  رحالت  تسيير  حقوق  من  مجموعة 

إلى  نقطة  من  الركاب  تربط  وشبكة   ،
ً
فعاال  

ً
وأسطوال

أخرى.

ترقبوا وجهات جديدة في عام  وإطالق لخدمات 
من شأنها تنويع اإليرادات للشركة. 

السمو  لصاحب  والعرفان  الشركة  بجزيل  أتقّدم   ،
ً
ختاما

وولي  الصباح،  الجابر  األحمد  نواف  الشيخ  البالد،  أمير 
عهده، الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح. كما أعرب 
عن امتناننا لحكومة دولة الكويت لما قّدمته من جهود 

 على سالمة شعب الكويت.
ً
حفاظا

خالل  أنجزوه  ما  كل  على  الجزيرة  طيران  لفريق  وأبارك 
السنتين الماضيتين لتعود طيران الجزيرة إلى الربحية. 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير. 

مروان بودي
رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمين الكرام،

ومرونة  كفاءة  خالله  ُوضعت  الذي  العام  كان  
الجزيرة لالختبار. وهو العام الذي  نموذج أعمال طيران 
أوفى فريق الشركة بالوعود التي قام بها منذ أن بدأت 

عام  من  مارس  شهر  في  كوفيد-19  جائحة 
نعرضها  التي  التشغيلية  النجاحات  الشركة  لتحقق 

عليكم في هذا التقرير. 

ما أثبتته الشركة بفريقها وأصولها الفّعالة، وخاصة مع 
دخولنا النصف الثاني من العام، هو قدرتنا على قيادة 
االستراتيجية  بفضل  واالستدامة  الربحية  نحو  الشركة 
الجائحة  الصحيحة، ورأينا ثمار ذلك مع تالشي  والخطة 
الطبيعي  مجراها  إلى  السفر  حركة  وعودة  التدريجية 

بنهاية العام.

قبل أن أعرض عليكم أبرز اإلنجازات والنجاحات التشغيلية 
التي حققناها خالل العام، أسلط الضوء من جديد على 

عام  منذ  تجاهه  عملنا  الذي  الرئيسي  الهدف 
التحديات  أصعب  خالل  أعمالنا  واستدامة  حماية  وهو 

التي شهدها العالم. 

الوفاء بوعودنا

 منذ بداية انتشار الجائحة حول العالم أن 
ً
لقد كان واضحا

.
ً
تأثيرها سيكون أكبر مما كان متوقعا

لذلك، اتخذت طيران الجزيرة حينها العديد من اإلجراءات 
التحوطية واالحترازية للحفاظ على وضعها النقدي، بما 
 – منكم  عليه  حصلنا  الذي  الدعم  وبفضل   – ذلك  في 
تعديل توصية مجلس اإلدارة إلى عدم توزيع األرباح عن 
، وكذلك استخدام تسهيالت السحب التي  عام 
 بهدف دعم سيولة الشركة، 

ً
لم يتم استغاللها سابقا

الطائرات  مصنعي  مع  القائمة  العقود  هيكلة  وإعادة 
الموظفين.  عدد  في  وتخفيض  األخرى،  والشركات 
ونجحت هذه اإلجراءات في تحقيق األهداف التي سعينا 
 على أدائنا المالي والتشغيلي 

ً
إليها وانعكست إيجابيا

. في عام 

اتباع  الجزيرة  واصلت طيران  التشغيلي،  الصعيد  وعلى 
سياسة حكيمة إلدارة التكاليف على جميع مستويات 
النقدية  الميزانية  تعزيز  في  ساهم  مما  عملياتها، 

للشركة طوال فترة التحديات.

حقوق  على  االستحواذ  أبرزها  كان  النجاحات،  عن  أما 
تسيير رحالت إلى وجهات جديدة، والتوّسع في خدمة 
تربط  لخطوط  جديدة  خيارات  توفير  خالل  من  الركاب 
الوجهات عبر شبكتنا. وما يمّيز طيران الجزيرة من هذه 
تشمل  التي  وشبكتها  المرن  نموذجها  هو  الناحية 
من  العديد  يخدمها  ال  والتي   

ً
طلبا األكثر  من  وجهات 

 لخدمة أعداد 
ً
 تنافسيا

ً
المشغلين، مما يمنحها موقعا

كبيرة وشرائح حصرية من الركاب.

أطلقتها  التي  الجوي  الشحن  عمليات  صعيد  وعلى 
عام  في  التجارية  الرحالت  تعليق  ذروة  خالل  الشركة 
، فقد واصلت الشركة توسعها في هذا النطاق 
تم  التي  البضائع  وحققت مستويات جديدة في حجم 

 . نقلها خالل عام 

وساهمت الخطوط التي تربط الوجهات وخدمات الشحن 
أثناء  لإليرادات  المولدة  المصادر  تعزيز  في  الجوي 
 على استمرارية األعمال. 

ً
تعليق الرحالت التجارية حرصا

بالتوّسع  بوعدنا   
ً
أيضا الجزيرة  طيران  فريق  أوفى  كما 

الوجهات عبر إطالق إجمالي تسع وجهات  في شبكة 
قطاع  واجهت  التي  التحديات  من  الرغم  على  جديدة 
الطائرات  م 

ّ
تسل خطة  على  كذلك  وحافظنا  السفر، 

الجديدة خالل العام.

استطالع رأي عن تطلعات السفر

في بداية العام، أجرت شركة طيران الجزيرة استطالع 
الكويت،  في  السفر  وتوجهات  المسافرين  آراء  حول 
وكشف أن  من الكويتيين يخططون للسفر خمس 
 القادمة من 

ً
مرات على األقل خالل االثني عشر شهرا

من  المسافرين  يخطط   بينما  االستطالع،  تاريخ 
خالل  األقل  على  مرات  ثالث  للسفر  الجنسيات  جميع 
الجزيرة  طيران  وقامت  القادمة.   

ً
شهرا عشر  االثني 

المسافرين  آراء  على  للتعّرف  االستطالع  هذا  بإطالق 
وخلق تجربة سفر تناسبهم في المستقبل.

كما أظهر االستطالع الذي جمع ما يقرب من 
معظم  أن  والمقيمين،  المواطنين  من  عميل 
المشاركين يخططون للسفر في إجازات طويلة وإجازات 
أنهم  المشاركين  من  قال   بينما  سنوية، 
سيسافرون لزيارة العائلة واألصدقاء. وشملت الوجهات 

العربية  واإلمارات  تركيا  من  كل  المفضلة  السياحية 
المتحدة وجورجيا والمملكة المتحدة.

قبولهم  عن  االستطالع  المشاركين في  وعّبر معظم 
للتطعيم قبل السفر، حيث أكدوا بأن معرفتهم بأنه تم 
ثقة  يمنحهم  الطائرة،  وطاقم  اآلخرين  الركاب  تطعيم 

باألمان. 

كان  إذا  اللقاح  سيأخذون  بأنهم  منهم  وأكد  
منهم  قال   فيما  وجهتهم،  إلى  للسفر   

ً
ملزما

الركاب  بأن  علموا  إذا  أكبر  بأمان  سيشعرون  بأنهم 
منهم  أن   حين  في  اللقاح،  أخذوا  قد  اآلخرين 

سيشعرون بأمان أكبر إذا تم تطعيم طاقم الطائرة.

التوّسع في شبكة وجهاتنا

 
ً
متوقعا كان  عما  بعيدة  العام   بداية  تكن  لم 

فقد  العالم،  مستوى  على  الجائحة  وضع  بسبب 
استمرت القيود على السفر وعلى وجه الخصوص على 
الكويت  دولة  إلى  القادمين  المسافرين  أعداد 
الكويتيين  المواطنين  اقتصرت على  إذ  بها،  المسموح 
وبسعة يومية بلغت ألف مسافر، وعلى جميع شركات 

الدولي.  الكويت  مطار  في  المشغلة  الطيران 
من   

ً
كبيرا  

ً
انخفاضا ُيعد  العدد  هذا  فإن  وللمقارنة، 

 
ً
يوميا الكويت  يصلون  كانوا  مسافر  ألف  متوسط  

قبل الجائحة.

ومع ذلك، واصلت طيران الجزيرة العمل باستراتيجيتها 
الربط  برحالت  المسافرين  خدمة  على  ارتكزت  التي 
الذي  بالقدر  خدمتها  يتم  ال  وجهات  إلى  والتوسع 
وإلى  األوسط  الشرق  في  عليها  الطلب  إليه  يحتاج 
وجهات أخرى تلبي احتياجات شريحة كبيرة من السياح 
ربط  عن   

ً
فضال الصيفية،  لعطالتهم  يخططون  الذين 

شريحة المقيمين العاملين في المنطقة ببلدانهم.

كوفيد-19 فيروس  ضد  التطعيم  حمالت  توّسع  ومع 
من  حدودها  تفتح  الدول  بدأت  والعالم،  الكويت  في 
جديد وبدأت حركة السفر في موسم الصيف تعود إلى 
طيران  التزمت  الفترة،  هذه  وطوال   .

ً
تدريجيا طبيعتها 

عبر جميع مرافقها،  الصحة والسالمة  بإجراءات  الجزيرة 
يكمل  التي  الطيران  شركات  أوائل  من   

ً
أيضا وكانت 

تطعيمهم  عملها  وفريق  الطائرات  وطاقم  طياريها 
 على أن يسافر عمالئنا براحة بال.  

ً
حرصا

العام  منتصف  في  دفعتنا  اإليجابية  البوادر  وهذه 
جديد،  من  السفر  على  العمالء  تشجع  حملة  إلطالق 
الوجهات  إلى  جديدة  خطوط  تسعة  بإطالق  وتتوجت 
في  المقيمين  فئة  تخدم  التي  والوجهات  السياحية 
منطقة الشرق األوسط. وشملت هذه الوجهات كل من 
وبيشكيك  (إثيوبيا)  أبابا  وأديس  (سريالنكا)  كولومبو 
(أرمينيا)  ويريفان  (أوزبكستان)  (قيرغيزستان) وطشقند 
والهرسك)  (البوسنة  وسراييفو  (تركيا)  وأنطاليا 
وألماتي (كازاخستان)، باإلضافة إلى مطار هيثرو في 
لندن حيث كانت طيران الجزيرة أول شركة طيران منخفضة 
التكلفة في الشرق األوسط تسّير رحالت مباشرة إلى 

هذا المطار.

الوجهات  مع  الصيفي  جدولها  الشركة  أطلقت  كما 
المفضلة للسياحة ومن بينها العاصمة اللبنانية، بيروت، 

وتبليسي (جورجيا) وطرابزون وبودروم (تركيا).

، كانت طيران الجزيرة قد توّسعت في  بنهاية عام 
يتم  وجهة  من   أكثر  لتشمل  خطوطها  شبكة 
في  بما  وأوروبا،  وآسيا  األوسط  الشرق  عبر  خدمتها 

ذلك الوجهات ذات الطلب العالي.

التوّسع في أسطولنا

لخدمة  أسطولها  في  التوّسع  الجزيرة  طيران  واصلت 
مت أربع طائرات من طراز إيرباص 

ّ
شبكتها النامية، وتسل

في  الطائرات  عدد  ليرتفع  العام  خالل   
أسطولها إلى  طائرة.

كما أعلنت الشركة خطوة جديدة نحو تحقيق أهدافها 
إيرباص  المصنع  مع  طلبية  أبرمت  حيث  المستقبلية، 

. عام 

ركاب  مبنى  شهدها  التي  للتوسعات  بالنسبة  أما 
البوابات  عدد  بزيادة  قمنا  فقد   ، في  الجزيرة  
بوابتين  تتوفر  بينما  بوابات،  ثالث  إلى  بجسر  المتصلة 
النقل  حافالت  بواسطة  الطائرات  إلى  الركاب  لنقل 
لتشمل  الوصول  منطقة   

ً
أيضا توسيع  وتم  المخصصة. 

اليوم ثالث أحزمة لتسليم األمتعة.

جديد  حّرة  سوق  تطوير  صدد  في  الشركة  أن  كما 
يهدف إلى زيادة اإليرادات منه، ومن المخطط إطالقه 

. في عام 

بوابة  عبر  للركاب  الخدمات  بتوسيع  قمنا   ،
ً
وآخرا

الحصرية التي توفر تجربة استثنائية بعيدة عن ازدحام 
المغادرين  والركاب  الخاصة  الطائرات  وتخدم  المطار 
الكويت  مطار  في  و  مبنيي   عبر  والقادمين 

الدولي.

التوّسع في المبادرات البيئية

الذي   ( ) الدولي  الجوي  النقل  اتحاد  في  كعضو 
ألزم صناعة الطيران بالعمل على تحقيق موازنة محايدة 
، تعاونت طيران  في انبعاثات الكربون بحلول عام 
البرامج  النرويجية المتخصصة في  الجزيرة مع المنظمة 
برنامج  في   ،"™ " والتكنولوجيا،  المناخية 
بالسفر حيث  المتعلقة  الكربون  انبعاثات  لتعويض  خاص 
الخاصة  االنبعاثات  تعويض  من  العمالء  ن 

ّ
سيتمك

برحلتهم من خالل اختيار دعم مجموعة من المشاريع 
المجتمعية  واألخرى  المتجددة  الطاقة  مثل  المناخية 
والتي تهدف جميعها من الحد من تأثير انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون على العالم. 

إضافة  حول  المستقبلية  الجزيرة  طيران  رؤية  تتمحور 
مصلحة  في  يصب  بما  بمسؤولية  والعمل  القيمة 
والمجتمع  المصالح  وأصحاب  ومساهميها  عمالئها 
طائرات  في  استثمرها  عبر   

ً
فعال بذلك  ونقوم  ككل. 

عد الطراز األكثر صديق للبيئة والتي 
ُ
 التي ت

ض مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 
ّ

تخف
 وتزيد 

ً
أيضا بنسبة   المحرك  ل ضوضاء 

ّ
، وتقل

 . من كفاءة استهالك الوقود بنسبة 

فرص جديدة وتحديات جديدة

دولة  أعلنت  أن  وسبق  اليوم،  خلفنا  الجائحة  أصبحت 
دون  للجميع  السفر  فتح  عن  العام  بداية  في  الكويت 
الحاجة إلى فحص  أو حجر صحي للركاب الذين تلقوا 
أكملوا  أو  أشهر  تسعة  من  أقل  قبل  الثانية  جرعتهم 

جرعتهم التعزيزية.

هذه التطورات اإليجابية كان لها األثر في زيادة الطلب 
على السفر والذي عاد بوتيرة سريعة، خاصة للوجهات 
مستعدة  الجزيرة  طيران  تبقى  الجديدة.  السياحية 

وثمانية  طراز   من  طائرة  عشرين  لشراء 
الجديدة  الطلبية  وهذه   . طراز  من  طائرات 
شركة  مع  نتشاركها  التي  المدى  الطويلة  العالقة 
أسطولنا  حجم  زيادة  ستدعم  بدورها  والتي  إيرباص، 
. وأنوه هنا أن  الحالي إلى  طائرة بحلول عام 
 لشركتنا.

ً
بنود العقد الذي تم إبرامه كانت مشجعة جدا

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي عادت فيه الشركة 
إلى الربحية في وقت قياسي ابتداًء من الربع الثالث من 
خططها  في  اليوم  الشركة  تتابع  حيث  العام، 
االقتصاد  في  مساهمتها  تعزيز  لمواصلة  التوسعية 

الكويتي وخاصة قطاع السفر.

، تحافظ  ومن خالل اختيار طرازي  و
شبكتها  في  للتوّسع  مرونتها  على  الجزيرة  طيران 
وخدمة الوجهات القصيرة والمتوسطة المدى من دولة 
للسفر  الخيارات  من  المزيد  للركاب  يوفر  مما  الكويت، 
واالستمتاع بالوجهات الشهيرة مثل تلك التي ال يتم 

خدمتها، وبأقل تكلفة للوحدة.

التوّسع في بنيتنا التحتية

مدعوم  الطويل  المدى  على  الجزيرة  طيران  نمو  إن 
التحتية  بنيتها  وإدارة  تطوير  في  الشركة  بتوّسع 
والمرافق المساندة لقطاع السفر والتي بدورها تخلق 
هو  والمرافق  البنية  هذه  وأهم  جديدة.  دخل  مصادر 
من  يتجزأ  ال   

ً
جزءا ُيعد  الذي  الجزيرة   ركاب  مبنى 

منذ  للشركة  قيمته  وأثبت  الشركة  أعمال  نموذج 
. افتتاحها في عام 

الوجهات  شبكة  في  التوّسع  عمليات  ولدعم 
واألسطول، تواصل طيران الجزيرة االستثمار في تطوير 
الدولي.  الكويت  مطار  في  مقّرها  في  مرافقها 
االستيعابية  الطاقة  زيادة  هو  الرئيسي  والهدف 
 في 

ً
للمبنى لتسع أكثر من 4.0 مليون مسافر سنويا

العام  الشركة  بدأت  ذلك،  عن  عالوة   . عام 
أن  بتطوير مبنى تشغيلي مساند من شأنه  الماضي 
إلى  باإلضافة  كبير،  حد  إلى  العمليات  كفاءة  يعزز 
كتزويد  المساندة  الرئيسية  الخدمات  استقطاب 
األرضية،  العمليات  وإدارة  الطائرات،  وصيانة  الطعام، 
وغيرها من الخدمات التي تخفض من تكاليف الشركة. 
.  للتشغيل في عام 

ً
وسيكون هذا المبنى جاهزا

التحتية  البنية  تطوير  أهمية  عن  أكثر  وللتوضيح 
بلغت  إيرادات  الجزيرة   المساندة، حقق مبنى ركاب 
1.8 منها   ، عام  في  كويتي  دينار  مليون   3.2
و1.5 الركاب،  خدمة  رسوم  من  كويتي  دينار  مليون 

مليون دينار كويتي من اإليجارات وغيرها من اإليرادات 
عام  في  مسافر  مليون  خدمة  وتم  هذا  اإلضافية. 
ترتبط  المطار  سعة  في  الزيادة  فإن  وبالتالي   .
 بزيادة اإليرادات. فقد حقق مبنى ركاب 

ً
 مباشرا

ً
ارتباطا

الجزيرة  وحده صافي ربح بلغ 1.1 مليون دينار كويتي، 
مقارنة بصافي خسارة بلغ 1.4 مليون دينار كويتي في 

لتلبية هذا الطلب المتزايد بفضل شبكتها التي تشمل 
أحدث  من  مكّون  وأسطوٍل   ،

ً
طلبا األكثر  من  الوجهات 

الطائرات، ومرافق تضمن تقديم خدمات متكاملة في 
مركزنا الرئيسي في دولة الكويت.

الجيوسياسي  األوضاع  الشركة  تراقب  ذلك،  ومع 
وتبقى على استعداد للتعامل مع أي تحديات قد تؤثر 
التي  الملحوظة  الزيادة  ذلك  في  بما  أعمالها،  على 
إلدارة  خطة  وضعنا  أن  وسبق  النفط.  أسعار  شهدتها 

هذه المخاطر.

التي  التوسعية  بخططها  تباشر  اليوم  الجزيرة  طيران 
متمّرس  وفريق  ومستقر،  قوي  مالي  وضع  يدعمها 
ذات خبرة واسعة في تخطي أصعب الظروف مهما كان 

تأثيرها على أعمالنا.

أشكر  الجزيرة،  طيران  في  العاملين  جميع  عن  بالنيابة 
للطيران  العامة  اإلدارة   

ً
وتحديدا الكويت  دولة  حكومة 

المستمرة.  جهودهم  على  الصحة  ووزارة  المدني 
ركابنا  بسالمة  الجزيرة  طيران  في  ملتزمين  نبقى 

وطاقمنا، وبالطبع المجتمعات التي نخدمها.

ثقتهم  على  ومساهمينا  اإلدارة  مجلس   
ً
أيضا أشكر 

المستمرة في فريقنا ورؤيته لضمان بقاء طيران الجزيرة 
الناقل منخفض التكلفة المفضل للمسافرين.

مع خالص الشكر،

روهيت راماشاندران
الرئيس التنفيذي 

زيادة رأس المالالعودة إلى الربحية

اإليرادات التشغيلية 

80.4 مليون د.ك.
%94.3+

األرباح التشغيلية 

10.8 مليون د.ك.
%152.2+

الرصيد النقدي

50.2 مليون د.ك.
 مقارنة ب19.6Ơ مليون د.ك.

 بنهاية 2020

صافي الربح

7.1 مليون د.ك.
%126.8+

بعد الزيادة

220 مليون 
عدد األسهم

20 مليون د.ك.
الرأسمال

22 مليون د.ك. 
الرأسمال

قبل الزيادة

200 مليون 
عدد األسهم

0مليون د.ك.
عالوة اإلصدار

8مليون د.ك.
عالوة اإلصدار



56

السادة المساهمين الكرام،

يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي عن أداء طيران 
نعرض  حيث   ، لعام  والتشغيلي  المالي  الجزيرة 
إلى  لتعود  الشركة  حققتها  التي  النجاحات  عليكم 
أصعب  من  الرغم  على  توّسعها  وتواصل  الربحية 
الجائحة  عامي  خالل  العالم  شهدها  التي  التحديات 
كبير،  حد  وإلى  العالمي،  االقتصاد  على  أثرت  التي 

صناعة السفر.

اتخذتها  التي  اإلجراءات  إلى  النجاحات  هذه  وُيعزى 
 
ً
تحسبا كوفيد-19  جائحة  بداية  منذ  الجزيرة  طيران 

للتأثيرات التي قد تطولها هذه الجائحة على االقتصاد 
إدارة  في   

ً
جدا حذرة  الشركة  كانت   ،

ً
وفعال العالمي. 

الجائحة  من  األول  العام  وأنهت  وتكاليفها،  سيولتها 
بوضع نقدي يمكنها من مواصلة أعمالها لفترة عشرين 
 دون الحاجة إلى دعم من تمويل إضافي. وهذه 

ً
شهرا

نت طيران الجزيرة من الحفاظ على 
ّ
هي الخطوة التي مك

استمرارية أعمالها والتركيز على الكفاءة التشغيلية 
 . والتوّسع عبر خطوط أعمالها في عام 

الجزيرة في  واصلت طيران  التشغيلي،  الصعيد  فعلى 
ومساندة  دعم  نحو  ومواردها  إمكانياتها  توجيه 
كما  الجائحة،  تفشي  من  الحد  في  المحلية  الجهود 
واصلت خدمة المجتمع المحلي والعمالء واالقتصاد عبر 
مواصلة امتثالها بواجبها ومسؤولياتها الوطنية كناقل 
الفرص  في  بالعمل  الشركة  استمرت  كما  كويتي. 
الجائحة،  العام األول من  انتهزتها في  التي كانت قد 
وخدمة  الجوي  الشحن  عمليات  في  التوّسع  أهمها 
رحالت التشارتر وكذلك جدولة خطوط تربط العمالء بين 
الدول عبر شبكة وجهاتنا. وأثبتت طيران الجزيرة مرونتها 
نها من اجتياز 

ّ
في التكّيف للوضع الجديد، وهو ما مك

 بالنسبة لقطاع الطيران، ومّهد لنا 
ً

أكثر الفترات صعوبة

الطريق لتعود الشركة إلى الربحية وفي وقت قياسي 
 . بحلول الربع الثالث من عام 

النصف  خالل  أولهما  إلى شقين،  عام   وانقسم 
األول من العام حيث كانت القيود على السفر مستمرة 
والطاقة االستيعابية لمطار الكويت الدولي محدودة، 
إلى  السفر  حركة  عودة  بوادر  نشهد  بدأنا  فيما 

 في النصف الثاني من العام. 
ً
طبيعتها تدريجيا

قطاع  على  التحديات  استمرار   : عام  بداية 
السفر

في  السفر  حركة  على  المفروضة  القيود  استمرت 
ذلك  بما في  العام،  بداية  الدولي في  الكويت  مطار 
عد أغلبها 

ُ
تعليق الرحالت التجارية القادمة من  دولة ت

الطاقة  انخفضت  كما   ،
ً
تشغيال األكثر  الخطوط  من 

جميع   
ً

شاملة بنسبة   المطار  في  االستيعابية 
المشغلين في المطار.

الخطوط  ليدعم  جدولها  الجزيرة  طيران  حّولت  فقد  لذا 
خطوط  شملت  والتي  العالي،  والطلب  الكفاءة  ذات 
العمالء  من  شرائح  تربط  التي  الترانزيت  رحالت  توفر 
المقيمين في مختلف أنحاء شبكتنا إلى دولهم التي 
ل ركاب رحالت 

ّ
تفتقر لخطوط تخدمها. بنهاية العام، مث
الترانزيت نسبة  من إجمالي الركاب.

عبر  الوجهات  تربط  التي  الخطوط  على  الطلب  ولدعم 
هما  جديدتين  وجهتين  الجزيرة  طيران  أطلقت  الكويت، 
كما  (إثيوبيا).  أبابا  وأديس  (سريالنكا)  كولومبو 
رحالت  لتسيير  حقوق  ستة  على  الشركة  استحوذت 
 لموسم الصيف، إذ كانت 

ً
إلى وجهات جديدة استعدادا

توّسع  مع  السفر  حركة  لعودة  إيجابية  النظرة  حينها 
حمالت التطعيم حول العالم.

كما تسلمت طيران الجزيرة طائرتها السادسة من طراز 
إيرباص  كجزء من طلبية ألربع طائرات من هذا 
جدولة  بإعادة  نقم  لم  أننا  إلى  اإلشارة  وتجدر  الطراز. 
تدريجية  لعودة   

ً
تحسبا الطائرات  هذه  م 

ّ
تسل موعد 

للطلب على السفر.

قد  الجزيرة  طيران  كانت  األول،  الربع  فترة  وبنهاية 
حركة  من  البالغة   األسد  حصة  على  استحوذت 
السفر في مطار الكويت الدولي، بالرغم من محدودية 

الطاقة االستيعابية. 

حملة  في  التوّسع   : عام  من  الثاني  النصف 
التطعيم، تخفيف القيود والتوّسع

والعالم  الكويت  في  التطعيم  حملة  وتيرة  تسارعت 
على  القيود  بتخفيف  الدول  وبدأت  الثاني،  الربع  خالل 
ناحية  ومن  الدولي.  الكويت  مطار  في   

ً
وخاصة السفر 

الطيارين  تطعيم  حملة  استكملنا  الجزيرة،  طيران 
شهر  بداية  في  المساندة  والفرق  الطائرات  وطاقم 

 لخدمة الطلب على السفر.  
ً
أبريل، استعدادا

 
ً
فعليا يشهد  السفر  قطاع  بدأ   ، يونيو  وفي 

 .
ً
 ملحوظا

ً
انتعاشا

تخدم  إضافية  خطوط  سبعة  الجزيرة  طيران  وأطلقت 
الشرق  في  للمقيمين  والوجهات  السياحية  الوجهات 
وطشقند  (قيرغيزستان)  بيشكيك  وشملت  األوسط، 
(تركيا)  وأنطاليا  (أرمينيا)  ويريفان  (أوزبكستان) 
وسراييفو (البوسنة والهرسك) وألماتي (كازاخستان)، 
طيران  أصبحت  حيث  هيثرو  لندن  مطار  إلى  باإلضافة 
الجزيرة أول شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق 

األوسط تسّير رحالت مباشرة إلى المطار البريطاني.

إيرباص  أخرى من طراز  الشركة ثالث طائرات  مت 
ّ
وتسل

 ليرتفع عدد الطائرات في أسطولها إلى 
التي  الخمسية  الخطة  له في  هو مخطط  طائرة كما 

قمنا باإلعالن عنها العام الماضي.

ع الطائرات، 
ّ
كما وضعت الشركة طلبية جديدة لدى مصن
طراز  من  طائرة  عشرين  لشراء  إيرباص، 

وثمانية طائرات من طراز  في صفقة قيمتها 
3.4 مليار دوالر (ما يعادل 1.3 مليار دينار كويتي).

وتهدف هذه الطلبية مضاعفة حجم األسطول الحالي، 
مما يدعم خطط الشركة للتوّسع في شبكة وجهاتها 
وزيادة مساهمتها في النهوض في قطاع السفر في 
من  الطرازين  هذان  ويهدف   .

ً
وإقليميا الكويت  دولة 

المرونة  من   
ً
مزيدا الجزيرة  طيران  منح  إلى  الطائرات 

قصير  على مدى  تقع  وجهات  إلى  لتوسيع شبكتها 
نوعية  خيارات  للركاب  وتوفر  الكويت،  من  ومتوسط 

للسفر إلى وجهات شهيرة وأخرى مميزة وحصرية.

المبنى  عاد   ، الجزيرة  ركاب  مبنى  صعيد  على  أما 
وحقق  العام،  من  الثالث  الربع  في  كذلك  الربحية  إلى 
صافي أرباح بلغ 1.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بصافي 

. خسارة بلغ 1.4 مليون دينار كويتي في عام 

في  حصرية  خدمات  توفير  في  التوّسع  واصلنا  كما 
مبنى ركاب الجزيرة  مع بدء العمليات في بوابة 

ر تجربة 
ّ

عد أول بوابة من نوعها في الكويت، توف
ُ
التي ت

خدمات  وتقّدم  بالخصوصية  تتّسم  حصرية  سفر 
متكاملة أثناء السفر من تسجيل الدخول لغاية التوصيل 

إلى باب المطار عبر بوابة فاخرة.

وتتّوفر هذه الخدمة للمسافرين المغادرين والقادمين 
الركاب  العاملة من مبنيي  الطيران  على متن شركات 
الخاصة،  والطائرات  العام  للطيران  وكذلك  و   
وتقّدم للمسافرين مجموعة حصرية من الخدمات التي 
تشمل خدمة االستقبال وتسجيل الصعود إلى الطائرة 
للجوازات  خاصة  ومنطقة  الفاخرة،  الوجبات  من  وقائمة 
ووسائل الراحة وخدمة التوصيل من وإلى الطائرة في 
سيارات فاخرة. وتشمل بوابة  جناحين خاصين وقاعة 

كبيرة.

زيادة رأس المال

استكملت طيران الجزيرة زيادة رأسمالها بنسبة 
دينار  مليون  إلى   كويتي  دينار  مليون  من  
األزمة  فترة  طوال  حافظت  الشركة  أن  ومع  كويتي. 
 
ً
على قاعدة أصولها ووضعها النقدي الحر والمتاح فعال

خطوة  المال  رأس  زيادة  عد 
ُ
ت المصروفات،  لسداد 

لتراكم   
ً
تحسبا الرقابية  المتطلبات  الستيفاء  احترازية 

في  السفر  حركة  تعليق  استمرار  ظل  في  الخسائر 
المطار خالل فترة النصف األول.

وتم تغطية زيادة رأس المال عن طريق إصدار 20 مليون 
كويتي،  دينار  ماليين   10 مبلغ  بإجمالي   

ً
عاديا  

ً
سهما

موزعة على مليوني دينار كويتي زيادة في رأس مال 
عالوة  مع  والمدفوع،  والمصدر  به  المصّرح  الشركة 
إصدار قدرها 8 مليون دينار كويتي. وانعكست الزيادة 

في نتائج التسعة أشهر. 

العودة إلى الربحية

مرونة   2021 عام  في  الجزيرة  طيران  أداء  يعكس 
وفعالية نموذج عملها الذي أثبت من جديد نجاحه في 
على  والمساهمين  والموظفين  العمالء  حقوق  حماية 

حٍد سواء.

قياسي  وقت  في  الربحية  إلى  الجزيرة  طيران  وعادت 
ر 

ّ
خالل الربع الثالث من العام على الرغم من استمرار تأث

أزمة  فرضتها  التي  بالقيود  العالمي  السفر  قطاع 
جائحة كوفيد-19، وكذلك القيود على حركة السفر في 

مطار الكويت الدولي. 

 7.1 بلغ  العام  بنهاية  أرباح  صافي  الشركة  وسجلت 
العام  بزيادة قدرها 126.8% عن  دينار كويتي،  مليون 
السابق. ودعم هذه األرباح ارتفاع عدد المسافرين خالل 
العام بنسبة 48.2% ليبلغ مليون (1.0) مسافر، وكذلك 
ليبلغ  بنسبة %3.9  المقاعد  الزيادة في معّدل إشغال 
المقعد  على  العائد  متوسط  في  والزيادة   ،%66.8

بنسبة 28.6% ليبلغ 73.9 دينار كويتي.

وارتفعت اإليرادات التشغيلية بنسبة 94.3% إلى 80.4 
مليون دينار كويتي، فيما بلغت األرباح التشغيلية 10.8 

مليون دينار كويتي، بزيادة نسبتها %152.2.

مليون   50.2 قيمة  العام  بنهاية  النقدي  الرصيد  وبلغ 

دينار كويتي مقارنة ب19.7Ơ مليون دينار كويتي.

تطّور  السوق  تابع  فقد  السوقية،  القيمة  حيث  ومن 
الشركة وانعكس التفاعل مع سهمها بتضاعف قيمة 
الماضية.  الخمس  السنوات  في  السوقية  الشركة 
قيمته  ما   2021 عام  بنهاية  السوقية  القيمة  وبلغت 
283.3 مليون دينار كويتي مقارنة ب146.0Ơ مليون دينار 
دينار كويتي  مليون  و219.8   2020 عام  كويتي في 
دينار  مليون   114.1 التداول  حجم  وبلغ   .2019 عام  في 
كويتي بنهاية عام 2021، مقارنة ب92.9Ơ دينار كويتي. 

مليون دينار في 2020 و31.7 مليون دينار في 2019.

التوجه المستقبلي

التوسعية،  خططها  في   
ً
قدما الجزيرة  طيران  تمضي 

2020 و2021 االستثنائيين خلفها، حيث   عامي 
ً

تاركة
عام  بحلول  طائرة   30 إلى  أسطولها  توسيع  تعتزم 
2025 وذلك لدعم شبكة وجهات متنامية ستصل إلى 

 في 
ً
69 وجهة، وتخدم ما يقرب من 5.4 مليون مسافرا

العام عبر الشرق األوسط وآسيا وأوروبا. وهذه الخطة 
بدأت ترى النور مع إعادة فتح الدول حدودها بالكامل 

للسفر.

التنفيذية  وإدارتها  الشركة  إدارة  مجلس  تركيز  ينصب 
اليوم على الحفاظ على زخم التوّسع الذي بدأته من 
ملتزمة  الشركة  تبقى  حيث   ،2021 عام  في  جديد 
األخيرة  الجيوسياسية  األحداث  بسبب  بحذر  بتوسعها 
جوانب  بعض  على  اليقين  عدم  من  المزيد  جلبت  التي 
الشركة  بأن  ثقة  على  نحن  العالمي.  االقتصاد 
الماضي، وبدعم  التحديات كما فعلت في  ستتخطى 
الذي  المتمّرس  وفريقها  القوي  المالي  مركزها  من 
يواصل التمّيز في أصعب الظروف. كما تمتلك الشركة 
الوجهات،  أبرز  إلى  رحالت  تسيير  حقوق  من  مجموعة 

إلى  نقطة  من  الركاب  تربط  وشبكة   ،
ً
فعاال  

ً
وأسطوال

أخرى.

ترقبوا وجهات جديدة في عام 2022 وإطالق لخدمات 
من شأنها تنويع اإليرادات للشركة. 

السمو  لصاحب  والعرفان  الشركة  بجزيل  أتقّدم   ،
ً
ختاما

وولي  الصباح،  الجابر  األحمد  نواف  الشيخ  البالد،  أمير 
عهده، الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح. كما أعرب 
عن امتناننا لحكومة دولة الكويت لما قّدمته من جهود 

 على سالمة شعب الكويت.
ً
حفاظا

خالل  أنجزوه  ما  كل  على  الجزيرة  طيران  لفريق  وأبارك 
السنتين الماضيتين لتعود طيران الجزيرة إلى الربحية. 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير. 

مروان بودي
رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمين الكرام،

ومرونة  كفاءة  خالله  ُوضعت  الذي  العام  كان  
الجزيرة لالختبار. وهو العام الذي  نموذج أعمال طيران 
أوفى فريق الشركة بالوعود التي قام بها منذ أن بدأت 

عام  من  مارس  شهر  في  كوفيد-19  جائحة 
نعرضها  التي  التشغيلية  النجاحات  الشركة  لتحقق 

عليكم في هذا التقرير. 

ما أثبتته الشركة بفريقها وأصولها الفّعالة، وخاصة مع 
دخولنا النصف الثاني من العام، هو قدرتنا على قيادة 
االستراتيجية  بفضل  واالستدامة  الربحية  نحو  الشركة 
الجائحة  الصحيحة، ورأينا ثمار ذلك مع تالشي  والخطة 
الطبيعي  مجراها  إلى  السفر  حركة  وعودة  التدريجية 

بنهاية العام.

قبل أن أعرض عليكم أبرز اإلنجازات والنجاحات التشغيلية 
التي حققناها خالل العام، أسلط الضوء من جديد على 

عام  منذ  تجاهه  عملنا  الذي  الرئيسي  الهدف 
التحديات  أصعب  خالل  أعمالنا  واستدامة  حماية  وهو 

التي شهدها العالم. 

الوفاء بوعودنا

 منذ بداية انتشار الجائحة حول العالم أن 
ً
لقد كان واضحا

.
ً
تأثيرها سيكون أكبر مما كان متوقعا

لذلك، اتخذت طيران الجزيرة حينها العديد من اإلجراءات 
التحوطية واالحترازية للحفاظ على وضعها النقدي، بما 
 – منكم  عليه  حصلنا  الذي  الدعم  وبفضل   – ذلك  في 
تعديل توصية مجلس اإلدارة إلى عدم توزيع األرباح عن 
، وكذلك استخدام تسهيالت السحب التي  عام 
 بهدف دعم سيولة الشركة، 

ً
لم يتم استغاللها سابقا

الطائرات  مصنعي  مع  القائمة  العقود  هيكلة  وإعادة 
الموظفين.  عدد  في  وتخفيض  األخرى،  والشركات 
ونجحت هذه اإلجراءات في تحقيق األهداف التي سعينا 
 على أدائنا المالي والتشغيلي 

ً
إليها وانعكست إيجابيا

. في عام 

اتباع  الجزيرة  واصلت طيران  التشغيلي،  الصعيد  وعلى 
سياسة حكيمة إلدارة التكاليف على جميع مستويات 
النقدية  الميزانية  تعزيز  في  ساهم  مما  عملياتها، 

للشركة طوال فترة التحديات.

حقوق  على  االستحواذ  أبرزها  كان  النجاحات،  عن  أما 
تسيير رحالت إلى وجهات جديدة، والتوّسع في خدمة 
تربط  لخطوط  جديدة  خيارات  توفير  خالل  من  الركاب 
الوجهات عبر شبكتنا. وما يمّيز طيران الجزيرة من هذه 
تشمل  التي  وشبكتها  المرن  نموذجها  هو  الناحية 
من  العديد  يخدمها  ال  والتي   

ً
طلبا األكثر  من  وجهات 

 لخدمة أعداد 
ً
 تنافسيا

ً
المشغلين، مما يمنحها موقعا

كبيرة وشرائح حصرية من الركاب.

أطلقتها  التي  الجوي  الشحن  عمليات  صعيد  وعلى 
عام  في  التجارية  الرحالت  تعليق  ذروة  خالل  الشركة 
، فقد واصلت الشركة توسعها في هذا النطاق 
تم  التي  البضائع  وحققت مستويات جديدة في حجم 

 . نقلها خالل عام 

وساهمت الخطوط التي تربط الوجهات وخدمات الشحن 
أثناء  لإليرادات  المولدة  المصادر  تعزيز  في  الجوي 
 على استمرارية األعمال. 

ً
تعليق الرحالت التجارية حرصا

بالتوّسع  بوعدنا   
ً
أيضا الجزيرة  طيران  فريق  أوفى  كما 

الوجهات عبر إطالق إجمالي تسع وجهات  في شبكة 
قطاع  واجهت  التي  التحديات  من  الرغم  على  جديدة 
الطائرات  م 

ّ
تسل خطة  على  كذلك  وحافظنا  السفر، 

الجديدة خالل العام.

استطالع رأي عن تطلعات السفر

في بداية العام، أجرت شركة طيران الجزيرة استطالع 
الكويت،  في  السفر  وتوجهات  المسافرين  آراء  حول 
وكشف أن  من الكويتيين يخططون للسفر خمس 
 القادمة من 

ً
مرات على األقل خالل االثني عشر شهرا

من  المسافرين  يخطط   بينما  االستطالع،  تاريخ 
خالل  األقل  على  مرات  ثالث  للسفر  الجنسيات  جميع 
الجزيرة  طيران  وقامت  القادمة.   

ً
شهرا عشر  االثني 

المسافرين  آراء  على  للتعّرف  االستطالع  هذا  بإطالق 
وخلق تجربة سفر تناسبهم في المستقبل.

كما أظهر االستطالع الذي جمع ما يقرب من 
معظم  أن  والمقيمين،  المواطنين  من  عميل 
المشاركين يخططون للسفر في إجازات طويلة وإجازات 
أنهم  المشاركين  من  قال   بينما  سنوية، 
سيسافرون لزيارة العائلة واألصدقاء. وشملت الوجهات 

العربية  واإلمارات  تركيا  من  كل  المفضلة  السياحية 
المتحدة وجورجيا والمملكة المتحدة.

قبولهم  عن  االستطالع  المشاركين في  وعّبر معظم 
للتطعيم قبل السفر، حيث أكدوا بأن معرفتهم بأنه تم 
ثقة  يمنحهم  الطائرة،  وطاقم  اآلخرين  الركاب  تطعيم 

باألمان. 

كان  إذا  اللقاح  سيأخذون  بأنهم  منهم  وأكد  
منهم  قال   فيما  وجهتهم،  إلى  للسفر   

ً
ملزما

الركاب  بأن  علموا  إذا  أكبر  بأمان  سيشعرون  بأنهم 
منهم  أن   حين  في  اللقاح،  أخذوا  قد  اآلخرين 

سيشعرون بأمان أكبر إذا تم تطعيم طاقم الطائرة.

التوّسع في شبكة وجهاتنا

 
ً
متوقعا كان  عما  بعيدة  العام   بداية  تكن  لم 

فقد  العالم،  مستوى  على  الجائحة  وضع  بسبب 
استمرت القيود على السفر وعلى وجه الخصوص على 
الكويت  دولة  إلى  القادمين  المسافرين  أعداد 
الكويتيين  المواطنين  اقتصرت على  إذ  بها،  المسموح 
وبسعة يومية بلغت ألف مسافر، وعلى جميع شركات 

الدولي.  الكويت  مطار  في  المشغلة  الطيران 
من   

ً
كبيرا  

ً
انخفاضا ُيعد  العدد  هذا  فإن  وللمقارنة، 

 
ً
يوميا الكويت  يصلون  كانوا  مسافر  ألف  متوسط  

قبل الجائحة.

ومع ذلك، واصلت طيران الجزيرة العمل باستراتيجيتها 
الربط  برحالت  المسافرين  خدمة  على  ارتكزت  التي 
الذي  بالقدر  خدمتها  يتم  ال  وجهات  إلى  والتوسع 
وإلى  األوسط  الشرق  في  عليها  الطلب  إليه  يحتاج 
وجهات أخرى تلبي احتياجات شريحة كبيرة من السياح 
ربط  عن   

ً
فضال الصيفية،  لعطالتهم  يخططون  الذين 

شريحة المقيمين العاملين في المنطقة ببلدانهم.

كوفيد-19 فيروس  ضد  التطعيم  حمالت  توّسع  ومع 
من  حدودها  تفتح  الدول  بدأت  والعالم،  الكويت  في 
جديد وبدأت حركة السفر في موسم الصيف تعود إلى 
طيران  التزمت  الفترة،  هذه  وطوال   .

ً
تدريجيا طبيعتها 

عبر جميع مرافقها،  الصحة والسالمة  بإجراءات  الجزيرة 
يكمل  التي  الطيران  شركات  أوائل  من   

ً
أيضا وكانت 

تطعيمهم  عملها  وفريق  الطائرات  وطاقم  طياريها 
 على أن يسافر عمالئنا براحة بال.  

ً
حرصا

العام  منتصف  في  دفعتنا  اإليجابية  البوادر  وهذه 
جديد،  من  السفر  على  العمالء  تشجع  حملة  إلطالق 
الوجهات  إلى  جديدة  خطوط  تسعة  بإطالق  وتتوجت 
في  المقيمين  فئة  تخدم  التي  والوجهات  السياحية 
منطقة الشرق األوسط. وشملت هذه الوجهات كل من 
وبيشكيك  (إثيوبيا)  أبابا  وأديس  (سريالنكا)  كولومبو 
(أرمينيا)  ويريفان  (أوزبكستان)  (قيرغيزستان) وطشقند 
والهرسك)  (البوسنة  وسراييفو  (تركيا)  وأنطاليا 
وألماتي (كازاخستان)، باإلضافة إلى مطار هيثرو في 
لندن حيث كانت طيران الجزيرة أول شركة طيران منخفضة 
التكلفة في الشرق األوسط تسّير رحالت مباشرة إلى 

هذا المطار.

الوجهات  مع  الصيفي  جدولها  الشركة  أطلقت  كما 
المفضلة للسياحة ومن بينها العاصمة اللبنانية، بيروت، 

وتبليسي (جورجيا) وطرابزون وبودروم (تركيا).

، كانت طيران الجزيرة قد توّسعت في  بنهاية عام 
يتم  وجهة  من   أكثر  لتشمل  خطوطها  شبكة 
في  بما  وأوروبا،  وآسيا  األوسط  الشرق  عبر  خدمتها 

ذلك الوجهات ذات الطلب العالي.

التوّسع في أسطولنا

لخدمة  أسطولها  في  التوّسع  الجزيرة  طيران  واصلت 
مت أربع طائرات من طراز إيرباص 

ّ
شبكتها النامية، وتسل

في  الطائرات  عدد  ليرتفع  العام  خالل   
أسطولها إلى  طائرة.

كما أعلنت الشركة خطوة جديدة نحو تحقيق أهدافها 
إيرباص  المصنع  مع  طلبية  أبرمت  حيث  المستقبلية، 

. عام 

ركاب  مبنى  شهدها  التي  للتوسعات  بالنسبة  أما 
البوابات  عدد  بزيادة  قمنا  فقد   ، في  الجزيرة  
بوابتين  تتوفر  بينما  بوابات،  ثالث  إلى  بجسر  المتصلة 
النقل  حافالت  بواسطة  الطائرات  إلى  الركاب  لنقل 
لتشمل  الوصول  منطقة   

ً
أيضا توسيع  وتم  المخصصة. 

اليوم ثالث أحزمة لتسليم األمتعة.

جديد  حّرة  سوق  تطوير  صدد  في  الشركة  أن  كما 
يهدف إلى زيادة اإليرادات منه، ومن المخطط إطالقه 

. في عام 

بوابة  عبر  للركاب  الخدمات  بتوسيع  قمنا   ،
ً
وآخرا

الحصرية التي توفر تجربة استثنائية بعيدة عن ازدحام 
المغادرين  والركاب  الخاصة  الطائرات  وتخدم  المطار 
الكويت  مطار  في  و  مبنيي   عبر  والقادمين 

الدولي.

التوّسع في المبادرات البيئية

الذي   ( ) الدولي  الجوي  النقل  اتحاد  في  كعضو 
ألزم صناعة الطيران بالعمل على تحقيق موازنة محايدة 
، تعاونت طيران  في انبعاثات الكربون بحلول عام 
البرامج  النرويجية المتخصصة في  الجزيرة مع المنظمة 
برنامج  في   ،"™ " والتكنولوجيا،  المناخية 
بالسفر حيث  المتعلقة  الكربون  انبعاثات  لتعويض  خاص 
الخاصة  االنبعاثات  تعويض  من  العمالء  ن 

ّ
سيتمك

برحلتهم من خالل اختيار دعم مجموعة من المشاريع 
المجتمعية  واألخرى  المتجددة  الطاقة  مثل  المناخية 
والتي تهدف جميعها من الحد من تأثير انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون على العالم. 

إضافة  حول  المستقبلية  الجزيرة  طيران  رؤية  تتمحور 
مصلحة  في  يصب  بما  بمسؤولية  والعمل  القيمة 
والمجتمع  المصالح  وأصحاب  ومساهميها  عمالئها 
طائرات  في  استثمرها  عبر   

ً
فعال بذلك  ونقوم  ككل. 

عد الطراز األكثر صديق للبيئة والتي 
ُ
 التي ت

ض مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 
ّ

تخف
 وتزيد 

ً
أيضا بنسبة   المحرك  ل ضوضاء 

ّ
، وتقل

 . من كفاءة استهالك الوقود بنسبة 

فرص جديدة وتحديات جديدة

دولة  أعلنت  أن  وسبق  اليوم،  خلفنا  الجائحة  أصبحت 
دون  للجميع  السفر  فتح  عن  العام  بداية  في  الكويت 
الحاجة إلى فحص  أو حجر صحي للركاب الذين تلقوا 
أكملوا  أو  أشهر  تسعة  من  أقل  قبل  الثانية  جرعتهم 

جرعتهم التعزيزية.

هذه التطورات اإليجابية كان لها األثر في زيادة الطلب 
على السفر والذي عاد بوتيرة سريعة، خاصة للوجهات 
مستعدة  الجزيرة  طيران  تبقى  الجديدة.  السياحية 

وثمانية  طراز   من  طائرة  عشرين  لشراء 
الجديدة  الطلبية  وهذه   . طراز  من  طائرات 
شركة  مع  نتشاركها  التي  المدى  الطويلة  العالقة 
أسطولنا  حجم  زيادة  ستدعم  بدورها  والتي  إيرباص، 
. وأنوه هنا أن  الحالي إلى  طائرة بحلول عام 
 لشركتنا.

ً
بنود العقد الذي تم إبرامه كانت مشجعة جدا

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي عادت فيه الشركة 
إلى الربحية في وقت قياسي ابتداًء من الربع الثالث من 
خططها  في  اليوم  الشركة  تتابع  حيث  العام، 
االقتصاد  في  مساهمتها  تعزيز  لمواصلة  التوسعية 

الكويتي وخاصة قطاع السفر.

، تحافظ  ومن خالل اختيار طرازي  و
شبكتها  في  للتوّسع  مرونتها  على  الجزيرة  طيران 
وخدمة الوجهات القصيرة والمتوسطة المدى من دولة 
للسفر  الخيارات  من  المزيد  للركاب  يوفر  مما  الكويت، 
واالستمتاع بالوجهات الشهيرة مثل تلك التي ال يتم 

خدمتها، وبأقل تكلفة للوحدة.

التوّسع في بنيتنا التحتية

مدعوم  الطويل  المدى  على  الجزيرة  طيران  نمو  إن 
التحتية  بنيتها  وإدارة  تطوير  في  الشركة  بتوّسع 
والمرافق المساندة لقطاع السفر والتي بدورها تخلق 
هو  والمرافق  البنية  هذه  وأهم  جديدة.  دخل  مصادر 
من  يتجزأ  ال   

ً
جزءا ُيعد  الذي  الجزيرة   ركاب  مبنى 

منذ  للشركة  قيمته  وأثبت  الشركة  أعمال  نموذج 
. افتتاحها في عام 

الوجهات  شبكة  في  التوّسع  عمليات  ولدعم 
واألسطول، تواصل طيران الجزيرة االستثمار في تطوير 
الدولي.  الكويت  مطار  في  مقّرها  في  مرافقها 
االستيعابية  الطاقة  زيادة  هو  الرئيسي  والهدف 
 في 

ً
للمبنى لتسع أكثر من 4.0 مليون مسافر سنويا

العام  الشركة  بدأت  ذلك،  عن  عالوة   . عام 
أن  بتطوير مبنى تشغيلي مساند من شأنه  الماضي 
إلى  باإلضافة  كبير،  حد  إلى  العمليات  كفاءة  يعزز 
كتزويد  المساندة  الرئيسية  الخدمات  استقطاب 
األرضية،  العمليات  وإدارة  الطائرات،  وصيانة  الطعام، 
وغيرها من الخدمات التي تخفض من تكاليف الشركة. 
.  للتشغيل في عام 

ً
وسيكون هذا المبنى جاهزا

التحتية  البنية  تطوير  أهمية  عن  أكثر  وللتوضيح 
بلغت  إيرادات  الجزيرة   المساندة، حقق مبنى ركاب 
1.8 منها   ، عام  في  كويتي  دينار  مليون   3.2
و1.5 الركاب،  خدمة  رسوم  من  كويتي  دينار  مليون 

مليون دينار كويتي من اإليجارات وغيرها من اإليرادات 
عام  في  مسافر  مليون  خدمة  وتم  هذا  اإلضافية. 
ترتبط  المطار  سعة  في  الزيادة  فإن  وبالتالي   .
 بزيادة اإليرادات. فقد حقق مبنى ركاب 

ً
 مباشرا

ً
ارتباطا

الجزيرة  وحده صافي ربح بلغ 1.1 مليون دينار كويتي، 
مقارنة بصافي خسارة بلغ 1.4 مليون دينار كويتي في 

لتلبية هذا الطلب المتزايد بفضل شبكتها التي تشمل 
أحدث  من  مكّون  وأسطوٍل   ،

ً
طلبا األكثر  من  الوجهات 

الطائرات، ومرافق تضمن تقديم خدمات متكاملة في 
مركزنا الرئيسي في دولة الكويت.

الجيوسياسي  األوضاع  الشركة  تراقب  ذلك،  ومع 
وتبقى على استعداد للتعامل مع أي تحديات قد تؤثر 
التي  الملحوظة  الزيادة  ذلك  في  بما  أعمالها،  على 
إلدارة  خطة  وضعنا  أن  وسبق  النفط.  أسعار  شهدتها 

هذه المخاطر.

التي  التوسعية  بخططها  تباشر  اليوم  الجزيرة  طيران 
متمّرس  وفريق  ومستقر،  قوي  مالي  وضع  يدعمها 
ذات خبرة واسعة في تخطي أصعب الظروف مهما كان 

تأثيرها على أعمالنا.

أشكر  الجزيرة،  طيران  في  العاملين  جميع  عن  بالنيابة 
للطيران  العامة  اإلدارة   

ً
وتحديدا الكويت  دولة  حكومة 

المستمرة.  جهودهم  على  الصحة  ووزارة  المدني 
ركابنا  بسالمة  الجزيرة  طيران  في  ملتزمين  نبقى 

وطاقمنا، وبالطبع المجتمعات التي نخدمها.

ثقتهم  على  ومساهمينا  اإلدارة  مجلس   
ً
أيضا أشكر 

المستمرة في فريقنا ورؤيته لضمان بقاء طيران الجزيرة 
الناقل منخفض التكلفة المفضل للمسافرين.

مع خالص الشكر،

روهيت راماشاندران
الرئيس التنفيذي 

من إطالق أولى رحالت طيران الجزيرة إلى ألماتي، كازاخستان

جانب من حملة التطعيم لطياري وطاقم طيران الجزيرة

عودة الرحالت إلى بودروم، تركيا

رسالة رئيس 
مجلس اإلدارة
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السادة المساهمين الكرام،

ومرونة  كفاءة  خالله  ُوضعت  الذي  العام   2021 كان 
الجزيرة لالختبار. وهو العام الذي  نموذج أعمال طيران 
أوفى فريق الشركة بالوعود التي قام بها منذ أن بدأت 
 2020 عام  من  مارس  شهر  في  كوفيد-19  جائحة 
نعرضها  التي  التشغيلية  النجاحات  الشركة  لتحقق 

عليكم في هذا التقرير. 

ما أثبتته الشركة بفريقها وأصولها الفّعالة، وخاصة مع 
دخولنا النصف الثاني من العام، هو قدرتنا على قيادة 
االستراتيجية  بفضل  واالستدامة  الربحية  نحو  الشركة 
الجائحة  الصحيحة، ورأينا ثمار ذلك مع تالشي  والخطة 
الطبيعي  مجراها  إلى  السفر  حركة  وعودة  التدريجية 

بنهاية العام.

قبل أن أعرض عليكم أبرز اإلنجازات والنجاحات التشغيلية 
التي حققناها خالل العام، أسلط الضوء من جديد على 
 2020 عام  منذ  تجاهه  عملنا  الذي  الرئيسي  الهدف 
التحديات  أصعب  خالل  أعمالنا  واستدامة  حماية  وهو 

التي شهدها العالم. 

الوفاء بوعودنا

 منذ بداية انتشار الجائحة حول العالم أن 
ً
لقد كان واضحا

.
ً
تأثيرها سيكون أكبر مما كان متوقعا

لذلك، اتخذت طيران الجزيرة حينها العديد من اإلجراءات 
التحوطية واالحترازية للحفاظ على وضعها النقدي، بما 
 – منكم  عليه  حصلنا  الذي  الدعم  وبفضل   – ذلك  في 
تعديل توصية مجلس اإلدارة إلى عدم توزيع األرباح عن 
عام 2019، وكذلك استخدام تسهيالت السحب التي 
 بهدف دعم سيولة الشركة، 

ً
لم يتم استغاللها سابقا

الطائرات  مصنعي  مع  القائمة  العقود  هيكلة  وإعادة 
الموظفين.  عدد  في  وتخفيض  األخرى،  والشركات 
ونجحت هذه اإلجراءات في تحقيق األهداف التي سعينا 
 على أدائنا المالي والتشغيلي 

ً
إليها وانعكست إيجابيا

في عام 2021.

اتباع  الجزيرة  واصلت طيران  التشغيلي،  الصعيد  وعلى 
سياسة حكيمة إلدارة التكاليف على جميع مستويات 
النقدية  الميزانية  تعزيز  في  ساهم  مما  عملياتها، 

للشركة طوال فترة التحديات.

حقوق  على  االستحواذ  أبرزها  كان  النجاحات،  عن  أما 
تسيير رحالت إلى وجهات جديدة، والتوّسع في خدمة 
تربط  لخطوط  جديدة  خيارات  توفير  خالل  من  الركاب 
الوجهات عبر شبكتنا. وما يمّيز طيران الجزيرة من هذه 
تشمل  التي  وشبكتها  المرن  نموذجها  هو  الناحية 
من  العديد  يخدمها  ال  والتي   

ً
طلبا األكثر  من  وجهات 

 لخدمة أعداد 
ً
 تنافسيا

ً
المشغلين، مما يمنحها موقعا

كبيرة وشرائح حصرية من الركاب.

أطلقتها  التي  الجوي  الشحن  عمليات  صعيد  وعلى 
عام  في  التجارية  الرحالت  تعليق  ذروة  خالل  الشركة 
2020، فقد واصلت الشركة توسعها في هذا النطاق 

تم  التي  البضائع  وحققت مستويات جديدة في حجم 
نقلها خالل عام 2021. 

وساهمت الخطوط التي تربط الوجهات وخدمات الشحن 
أثناء  لإليرادات  المولدة  المصادر  تعزيز  في  الجوي 
 على استمرارية األعمال. 

ً
تعليق الرحالت التجارية حرصا

بالتوّسع  بوعدنا   
ً
أيضا الجزيرة  طيران  فريق  أوفى  كما 

الوجهات عبر إطالق إجمالي تسع وجهات  في شبكة 
قطاع  واجهت  التي  التحديات  من  الرغم  على  جديدة 
الطائرات  م 

ّ
تسل خطة  على  كذلك  وحافظنا  السفر، 

الجديدة خالل العام.

استطالع رأي عن تطلعات السفر

في بداية العام، أجرت شركة طيران الجزيرة استطالع 
الكويت،  في  السفر  وتوجهات  المسافرين  آراء  حول 
وكشف أن 31% من الكويتيين يخططون للسفر خمس 
 القادمة من 

ً
مرات على األقل خالل االثني عشر شهرا

من  المسافرين   %58 يخطط  بينما  االستطالع،  تاريخ 
خالل  األقل  على  مرات  ثالث  للسفر  الجنسيات  جميع 
الجزيرة  طيران  وقامت  القادمة.   

ً
شهرا عشر  االثني 

المسافرين  آراء  على  للتعّرف  االستطالع  هذا  بإطالق 
وخلق تجربة سفر تناسبهم في المستقبل.

 4500 كما أظهر االستطالع الذي جمع ما يقرب من 
معظم  أن  والمقيمين،  المواطنين  من  عميل 
المشاركين يخططون للسفر في إجازات طويلة وإجازات 
أنهم  المشاركين  من   30% قال  بينما  سنوية، 
سيسافرون لزيارة العائلة واألصدقاء. وشملت الوجهات 

العربية  واإلمارات  تركيا  من  كل  المفضلة  السياحية 
المتحدة وجورجيا والمملكة المتحدة.

قبولهم  عن  االستطالع  المشاركين في  وعّبر معظم 
للتطعيم قبل السفر، حيث أكدوا بأن معرفتهم بأنه تم 
ثقة  يمنحهم  الطائرة،  وطاقم  اآلخرين  الركاب  تطعيم 

باألمان. 

كان  إذا  اللقاح  سيأخذون  بأنهم  منهم   %89 وأكد 
منهم   %71 قال  فيما  وجهتهم،  إلى  للسفر   

ً
ملزما

الركاب  بأن  علموا  إذا  أكبر  بأمان  سيشعرون  بأنهم 
منهم   %75 أن  حين  في  اللقاح،  أخذوا  قد  اآلخرين 

سيشعرون بأمان أكبر إذا تم تطعيم طاقم الطائرة.

التوّسع في شبكة وجهاتنا

 
ً
متوقعا كان  عما  بعيدة   2021 العام  بداية  تكن  لم 
فقد  العالم،  مستوى  على  الجائحة  وضع  بسبب 
استمرت القيود على السفر وعلى وجه الخصوص على 
الكويت  دولة  إلى  القادمين  المسافرين  أعداد 
الكويتيين  المواطنين  اقتصرت على  إذ  بها،  المسموح 
وبسعة يومية بلغت ألف مسافر، وعلى جميع شركات 

الدولي.  الكويت  مطار  في  المشغلة  الطيران 
من   

ً
كبيرا  

ً
انخفاضا ُيعد  العدد  هذا  فإن  وللمقارنة، 

 
ً
يوميا الكويت  يصلون  كانوا  مسافر  ألف   43 متوسط 

قبل الجائحة.

ومع ذلك، واصلت طيران الجزيرة العمل باستراتيجيتها 
الربط  برحالت  المسافرين  خدمة  على  ارتكزت  التي 
الذي  بالقدر  خدمتها  يتم  ال  وجهات  إلى  والتوسع 
وإلى  األوسط  الشرق  في  عليها  الطلب  إليه  يحتاج 
وجهات أخرى تلبي احتياجات شريحة كبيرة من السياح 
ربط  عن   

ً
فضال الصيفية،  لعطالتهم  يخططون  الذين 

شريحة المقيمين العاملين في المنطقة ببلدانهم.

كوفيد-19  فيروس  ضد  التطعيم  حمالت  توّسع  ومع 
من  حدودها  تفتح  الدول  بدأت  والعالم،  الكويت  في 
جديد وبدأت حركة السفر في موسم الصيف تعود إلى 
طيران  التزمت  الفترة،  هذه  وطوال   .

ً
تدريجيا طبيعتها 

عبر جميع مرافقها،  الصحة والسالمة  بإجراءات  الجزيرة 
يكمل  التي  الطيران  شركات  أوائل  من   

ً
أيضا وكانت 

تطعيمهم  عملها  وفريق  الطائرات  وطاقم  طياريها 
 على أن يسافر عمالئنا براحة بال.  

ً
حرصا

العام  منتصف  في  دفعتنا  اإليجابية  البوادر  وهذه 
جديد،  من  السفر  على  العمالء  تشجع  حملة  إلطالق 
الوجهات  إلى  جديدة  خطوط  تسعة  بإطالق  وتتوجت 
في  المقيمين  فئة  تخدم  التي  والوجهات  السياحية 
منطقة الشرق األوسط. وشملت هذه الوجهات كل من 
وبيشكيك  (إثيوبيا)  أبابا  وأديس  (سريالنكا)  كولومبو 
(أرمينيا)  ويريفان  (أوزبكستان)  (قيرغيزستان) وطشقند 
والهرسك)  (البوسنة  وسراييفو  (تركيا)  وأنطاليا 
وألماتي (كازاخستان)، باإلضافة إلى مطار هيثرو في 
لندن حيث كانت طيران الجزيرة أول شركة طيران منخفضة 
التكلفة في الشرق األوسط تسّير رحالت مباشرة إلى 

هذا المطار.

الوجهات  مع  الصيفي  جدولها  الشركة  أطلقت  كما 
المفضلة للسياحة ومن بينها العاصمة اللبنانية، بيروت، 

وتبليسي (جورجيا) وطرابزون وبودروم (تركيا).

بنهاية عام 2021، كانت طيران الجزيرة قد توّسعت في 
يتم  وجهة   45 من  أكثر  لتشمل  خطوطها  شبكة 
في  بما  وأوروبا،  وآسيا  األوسط  الشرق  عبر  خدمتها 

ذلك الوجهات ذات الطلب العالي.

التوّسع في أسطولنا

لخدمة  أسطولها  في  التوّسع  الجزيرة  طيران  واصلت 
مت أربع طائرات من طراز إيرباص 

ّ
شبكتها النامية، وتسل

في  الطائرات  عدد  ليرتفع  العام  خالل   A320neo

أسطولها إلى 17 طائرة.

كما أعلنت الشركة خطوة جديدة نحو تحقيق أهدافها 
إيرباص  المصنع  مع  طلبية  أبرمت  حيث  المستقبلية، 

. عام 

ركاب  مبنى  شهدها  التي  للتوسعات  بالنسبة  أما 
البوابات  عدد  بزيادة  قمنا  فقد   ، في  الجزيرة  
بوابتين  تتوفر  بينما  بوابات،  ثالث  إلى  بجسر  المتصلة 
النقل  حافالت  بواسطة  الطائرات  إلى  الركاب  لنقل 
لتشمل  الوصول  منطقة   

ً
أيضا توسيع  وتم  المخصصة. 

اليوم ثالث أحزمة لتسليم األمتعة.

جديد  حّرة  سوق  تطوير  صدد  في  الشركة  أن  كما 
يهدف إلى زيادة اإليرادات منه، ومن المخطط إطالقه 

. في عام 

بوابة  عبر  للركاب  الخدمات  بتوسيع  قمنا   ،
ً
وآخرا

الحصرية التي توفر تجربة استثنائية بعيدة عن ازدحام 
المغادرين  والركاب  الخاصة  الطائرات  وتخدم  المطار 
الكويت  مطار  في  و  مبنيي   عبر  والقادمين 

الدولي.

التوّسع في المبادرات البيئية

الذي   ( ) الدولي  الجوي  النقل  اتحاد  في  كعضو 
ألزم صناعة الطيران بالعمل على تحقيق موازنة محايدة 
، تعاونت طيران  في انبعاثات الكربون بحلول عام 
البرامج  النرويجية المتخصصة في  الجزيرة مع المنظمة 
برنامج  في   ،"™ " والتكنولوجيا،  المناخية 
بالسفر حيث  المتعلقة  الكربون  انبعاثات  لتعويض  خاص 
الخاصة  االنبعاثات  تعويض  من  العمالء  ن 

ّ
سيتمك

برحلتهم من خالل اختيار دعم مجموعة من المشاريع 
المجتمعية  واألخرى  المتجددة  الطاقة  مثل  المناخية 
والتي تهدف جميعها من الحد من تأثير انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون على العالم. 

إضافة  حول  المستقبلية  الجزيرة  طيران  رؤية  تتمحور 
مصلحة  في  يصب  بما  بمسؤولية  والعمل  القيمة 
والمجتمع  المصالح  وأصحاب  ومساهميها  عمالئها 
طائرات  في  استثمرها  عبر   

ً
فعال بذلك  ونقوم  ككل. 

عد الطراز األكثر صديق للبيئة والتي 
ُ
 التي ت

ض مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 
ّ

تخف
 وتزيد 

ً
أيضا بنسبة   المحرك  ل ضوضاء 

ّ
، وتقل

 . من كفاءة استهالك الوقود بنسبة 

فرص جديدة وتحديات جديدة

دولة  أعلنت  أن  وسبق  اليوم،  خلفنا  الجائحة  أصبحت 
دون  للجميع  السفر  فتح  عن  العام  بداية  في  الكويت 
الحاجة إلى فحص  أو حجر صحي للركاب الذين تلقوا 
أكملوا  أو  أشهر  تسعة  من  أقل  قبل  الثانية  جرعتهم 

جرعتهم التعزيزية.

هذه التطورات اإليجابية كان لها األثر في زيادة الطلب 
على السفر والذي عاد بوتيرة سريعة، خاصة للوجهات 
مستعدة  الجزيرة  طيران  تبقى  الجديدة.  السياحية 

وثمانية  طراز   من  طائرة  عشرين  لشراء 
الجديدة  الطلبية  وهذه   . طراز  من  طائرات 
شركة  مع  نتشاركها  التي  المدى  الطويلة  العالقة 
أسطولنا  حجم  زيادة  ستدعم  بدورها  والتي  إيرباص، 
. وأنوه هنا أن  الحالي إلى  طائرة بحلول عام 
 لشركتنا.

ً
بنود العقد الذي تم إبرامه كانت مشجعة جدا

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي عادت فيه الشركة 
إلى الربحية في وقت قياسي ابتداًء من الربع الثالث من 
خططها  في  اليوم  الشركة  تتابع  حيث  العام، 
االقتصاد  في  مساهمتها  تعزيز  لمواصلة  التوسعية 

الكويتي وخاصة قطاع السفر.

، تحافظ  ومن خالل اختيار طرازي  و
شبكتها  في  للتوّسع  مرونتها  على  الجزيرة  طيران 
وخدمة الوجهات القصيرة والمتوسطة المدى من دولة 
للسفر  الخيارات  من  المزيد  للركاب  يوفر  مما  الكويت، 
واالستمتاع بالوجهات الشهيرة مثل تلك التي ال يتم 

خدمتها، وبأقل تكلفة للوحدة.

التوّسع في بنيتنا التحتية

مدعوم  الطويل  المدى  على  الجزيرة  طيران  نمو  إن 
التحتية  بنيتها  وإدارة  تطوير  في  الشركة  بتوّسع 
والمرافق المساندة لقطاع السفر والتي بدورها تخلق 
هو  والمرافق  البنية  هذه  وأهم  جديدة.  دخل  مصادر 
من  يتجزأ  ال   

ً
جزءا ُيعد  الذي  الجزيرة   ركاب  مبنى 

منذ  للشركة  قيمته  وأثبت  الشركة  أعمال  نموذج 
. افتتاحها في عام 

الوجهات  شبكة  في  التوّسع  عمليات  ولدعم 
واألسطول، تواصل طيران الجزيرة االستثمار في تطوير 
الدولي.  الكويت  مطار  في  مقّرها  في  مرافقها 
االستيعابية  الطاقة  زيادة  هو  الرئيسي  والهدف 
 في 

ً
للمبنى لتسع أكثر من 4.0 مليون مسافر سنويا

العام  الشركة  بدأت  ذلك،  عن  عالوة   . عام 
أن  بتطوير مبنى تشغيلي مساند من شأنه  الماضي 
إلى  باإلضافة  كبير،  حد  إلى  العمليات  كفاءة  يعزز 
كتزويد  المساندة  الرئيسية  الخدمات  استقطاب 
األرضية،  العمليات  وإدارة  الطائرات،  وصيانة  الطعام، 
وغيرها من الخدمات التي تخفض من تكاليف الشركة. 
.  للتشغيل في عام 

ً
وسيكون هذا المبنى جاهزا

التحتية  البنية  تطوير  أهمية  عن  أكثر  وللتوضيح 
بلغت  إيرادات  الجزيرة   المساندة، حقق مبنى ركاب 
1.8 منها   ، عام  في  كويتي  دينار  مليون   3.2
و1.5 الركاب،  خدمة  رسوم  من  كويتي  دينار  مليون 

مليون دينار كويتي من اإليجارات وغيرها من اإليرادات 
عام  في  مسافر  مليون  خدمة  وتم  هذا  اإلضافية. 
ترتبط  المطار  سعة  في  الزيادة  فإن  وبالتالي   .
 بزيادة اإليرادات. فقد حقق مبنى ركاب 

ً
 مباشرا

ً
ارتباطا

الجزيرة  وحده صافي ربح بلغ 1.1 مليون دينار كويتي، 
مقارنة بصافي خسارة بلغ 1.4 مليون دينار كويتي في 

لتلبية هذا الطلب المتزايد بفضل شبكتها التي تشمل 
أحدث  من  مكّون  وأسطوٍل   ،

ً
طلبا األكثر  من  الوجهات 

الطائرات، ومرافق تضمن تقديم خدمات متكاملة في 
مركزنا الرئيسي في دولة الكويت.

الجيوسياسي  األوضاع  الشركة  تراقب  ذلك،  ومع 
وتبقى على استعداد للتعامل مع أي تحديات قد تؤثر 
التي  الملحوظة  الزيادة  ذلك  في  بما  أعمالها،  على 
إلدارة  خطة  وضعنا  أن  وسبق  النفط.  أسعار  شهدتها 

هذه المخاطر.

التي  التوسعية  بخططها  تباشر  اليوم  الجزيرة  طيران 
متمّرس  وفريق  ومستقر،  قوي  مالي  وضع  يدعمها 
ذات خبرة واسعة في تخطي أصعب الظروف مهما كان 

تأثيرها على أعمالنا.

أشكر  الجزيرة،  طيران  في  العاملين  جميع  عن  بالنيابة 
للطيران  العامة  اإلدارة   

ً
وتحديدا الكويت  دولة  حكومة 

المستمرة.  جهودهم  على  الصحة  ووزارة  المدني 
ركابنا  بسالمة  الجزيرة  طيران  في  ملتزمين  نبقى 

وطاقمنا، وبالطبع المجتمعات التي نخدمها.

ثقتهم  على  ومساهمينا  اإلدارة  مجلس   
ً
أيضا أشكر 

المستمرة في فريقنا ورؤيته لضمان بقاء طيران الجزيرة 
الناقل منخفض التكلفة المفضل للمسافرين.

مع خالص الشكر،

روهيت راماشاندران
الرئيس التنفيذي 

رسالة الرئيس 
التنفيذي

استطالع الرأي الذي يظهر الطلب على السفر ما بعد الجائحة

من توقيع اتفاقية شراء طائرات جديدة من إيرباص
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السادة المساهمين الكرام،

ومرونة  كفاءة  خالله  ُوضعت  الذي  العام  كان  
الجزيرة لالختبار. وهو العام الذي  نموذج أعمال طيران 
أوفى فريق الشركة بالوعود التي قام بها منذ أن بدأت 

عام  من  مارس  شهر  في  كوفيد-19  جائحة 
نعرضها  التي  التشغيلية  النجاحات  الشركة  لتحقق 

عليكم في هذا التقرير. 

ما أثبتته الشركة بفريقها وأصولها الفّعالة، وخاصة مع 
دخولنا النصف الثاني من العام، هو قدرتنا على قيادة 
االستراتيجية  بفضل  واالستدامة  الربحية  نحو  الشركة 
الجائحة  الصحيحة، ورأينا ثمار ذلك مع تالشي  والخطة 
الطبيعي  مجراها  إلى  السفر  حركة  وعودة  التدريجية 

بنهاية العام.

قبل أن أعرض عليكم أبرز اإلنجازات والنجاحات التشغيلية 
التي حققناها خالل العام، أسلط الضوء من جديد على 

عام  منذ  تجاهه  عملنا  الذي  الرئيسي  الهدف 
التحديات  أصعب  خالل  أعمالنا  واستدامة  حماية  وهو 

التي شهدها العالم. 

الوفاء بوعودنا

 منذ بداية انتشار الجائحة حول العالم أن 
ً
لقد كان واضحا

.
ً
تأثيرها سيكون أكبر مما كان متوقعا

لذلك، اتخذت طيران الجزيرة حينها العديد من اإلجراءات 
التحوطية واالحترازية للحفاظ على وضعها النقدي، بما 
 – منكم  عليه  حصلنا  الذي  الدعم  وبفضل   – ذلك  في 
تعديل توصية مجلس اإلدارة إلى عدم توزيع األرباح عن 
، وكذلك استخدام تسهيالت السحب التي  عام 
 بهدف دعم سيولة الشركة، 

ً
لم يتم استغاللها سابقا

الطائرات  مصنعي  مع  القائمة  العقود  هيكلة  وإعادة 
الموظفين.  عدد  في  وتخفيض  األخرى،  والشركات 
ونجحت هذه اإلجراءات في تحقيق األهداف التي سعينا 
 على أدائنا المالي والتشغيلي 

ً
إليها وانعكست إيجابيا

. في عام 

اتباع  الجزيرة  واصلت طيران  التشغيلي،  الصعيد  وعلى 
سياسة حكيمة إلدارة التكاليف على جميع مستويات 
النقدية  الميزانية  تعزيز  في  ساهم  مما  عملياتها، 

للشركة طوال فترة التحديات.

حقوق  على  االستحواذ  أبرزها  كان  النجاحات،  عن  أما 
تسيير رحالت إلى وجهات جديدة، والتوّسع في خدمة 
تربط  لخطوط  جديدة  خيارات  توفير  خالل  من  الركاب 
الوجهات عبر شبكتنا. وما يمّيز طيران الجزيرة من هذه 
تشمل  التي  وشبكتها  المرن  نموذجها  هو  الناحية 
من  العديد  يخدمها  ال  والتي   

ً
طلبا األكثر  من  وجهات 

 لخدمة أعداد 
ً
 تنافسيا

ً
المشغلين، مما يمنحها موقعا

كبيرة وشرائح حصرية من الركاب.

أطلقتها  التي  الجوي  الشحن  عمليات  صعيد  وعلى 
عام  في  التجارية  الرحالت  تعليق  ذروة  خالل  الشركة 
، فقد واصلت الشركة توسعها في هذا النطاق 
تم  التي  البضائع  وحققت مستويات جديدة في حجم 

 . نقلها خالل عام 

وساهمت الخطوط التي تربط الوجهات وخدمات الشحن 
أثناء  لإليرادات  المولدة  المصادر  تعزيز  في  الجوي 
 على استمرارية األعمال. 

ً
تعليق الرحالت التجارية حرصا

بالتوّسع  بوعدنا   
ً
أيضا الجزيرة  طيران  فريق  أوفى  كما 

الوجهات عبر إطالق إجمالي تسع وجهات  في شبكة 
قطاع  واجهت  التي  التحديات  من  الرغم  على  جديدة 
الطائرات  م 

ّ
تسل خطة  على  كذلك  وحافظنا  السفر، 

الجديدة خالل العام.

استطالع رأي عن تطلعات السفر

في بداية العام، أجرت شركة طيران الجزيرة استطالع 
الكويت،  في  السفر  وتوجهات  المسافرين  آراء  حول 
وكشف أن  من الكويتيين يخططون للسفر خمس 
 القادمة من 

ً
مرات على األقل خالل االثني عشر شهرا

من  المسافرين  يخطط   بينما  االستطالع،  تاريخ 
خالل  األقل  على  مرات  ثالث  للسفر  الجنسيات  جميع 
الجزيرة  طيران  وقامت  القادمة.   

ً
شهرا عشر  االثني 

المسافرين  آراء  على  للتعّرف  االستطالع  هذا  بإطالق 
وخلق تجربة سفر تناسبهم في المستقبل.

كما أظهر االستطالع الذي جمع ما يقرب من 
معظم  أن  والمقيمين،  المواطنين  من  عميل 
المشاركين يخططون للسفر في إجازات طويلة وإجازات 
أنهم  المشاركين  من  قال   بينما  سنوية، 
سيسافرون لزيارة العائلة واألصدقاء. وشملت الوجهات 

العربية  واإلمارات  تركيا  من  كل  المفضلة  السياحية 
المتحدة وجورجيا والمملكة المتحدة.

قبولهم  عن  االستطالع  المشاركين في  وعّبر معظم 
للتطعيم قبل السفر، حيث أكدوا بأن معرفتهم بأنه تم 
ثقة  يمنحهم  الطائرة،  وطاقم  اآلخرين  الركاب  تطعيم 

باألمان. 

كان  إذا  اللقاح  سيأخذون  بأنهم  منهم  وأكد  
منهم  قال   فيما  وجهتهم،  إلى  للسفر   

ً
ملزما

الركاب  بأن  علموا  إذا  أكبر  بأمان  سيشعرون  بأنهم 
منهم  أن   حين  في  اللقاح،  أخذوا  قد  اآلخرين 

سيشعرون بأمان أكبر إذا تم تطعيم طاقم الطائرة.

التوّسع في شبكة وجهاتنا

 
ً
متوقعا كان  عما  بعيدة  العام   بداية  تكن  لم 
فقد  العالم،  مستوى  على  الجائحة  وضع  بسبب 
استمرت القيود على السفر وعلى وجه الخصوص على 
الكويت  دولة  إلى  القادمين  المسافرين  أعداد 
الكويتيين  المواطنين  اقتصرت على  إذ  بها،  المسموح 
وبسعة يومية بلغت ألف مسافر، وعلى جميع شركات 

الدولي.  الكويت  مطار  في  المشغلة  الطيران 
من   

ً
كبيرا  

ً
انخفاضا ُيعد  العدد  هذا  فإن  وللمقارنة، 

 
ً
يوميا الكويت  يصلون  كانوا  مسافر  ألف  متوسط  

قبل الجائحة.

ومع ذلك، واصلت طيران الجزيرة العمل باستراتيجيتها 
الربط  برحالت  المسافرين  خدمة  على  ارتكزت  التي 
الذي  بالقدر  خدمتها  يتم  ال  وجهات  إلى  والتوسع 
وإلى  األوسط  الشرق  في  عليها  الطلب  إليه  يحتاج 
وجهات أخرى تلبي احتياجات شريحة كبيرة من السياح 
ربط  عن   

ً
فضال الصيفية،  لعطالتهم  يخططون  الذين 

شريحة المقيمين العاملين في المنطقة ببلدانهم.

كوفيد-19 فيروس  ضد  التطعيم  حمالت  توّسع  ومع 
من  حدودها  تفتح  الدول  بدأت  والعالم،  الكويت  في 
جديد وبدأت حركة السفر في موسم الصيف تعود إلى 
طيران  التزمت  الفترة،  هذه  وطوال   .

ً
تدريجيا طبيعتها 

عبر جميع مرافقها،  الصحة والسالمة  بإجراءات  الجزيرة 
يكمل  التي  الطيران  شركات  أوائل  من   

ً
أيضا وكانت 

تطعيمهم  عملها  وفريق  الطائرات  وطاقم  طياريها 
 على أن يسافر عمالئنا براحة بال.  

ً
حرصا

العام  منتصف  في  دفعتنا  اإليجابية  البوادر  وهذه 
جديد،  من  السفر  على  العمالء  تشجع  حملة  إلطالق 
الوجهات  إلى  جديدة  خطوط  تسعة  بإطالق  وتتوجت 
في  المقيمين  فئة  تخدم  التي  والوجهات  السياحية 
منطقة الشرق األوسط. وشملت هذه الوجهات كل من 
وبيشكيك  (إثيوبيا)  أبابا  وأديس  (سريالنكا)  كولومبو 
(أرمينيا)  ويريفان  (أوزبكستان)  (قيرغيزستان) وطشقند 
والهرسك)  (البوسنة  وسراييفو  (تركيا)  وأنطاليا 
وألماتي (كازاخستان)، باإلضافة إلى مطار هيثرو في 
لندن حيث كانت طيران الجزيرة أول شركة طيران منخفضة 
التكلفة في الشرق األوسط تسّير رحالت مباشرة إلى 

هذا المطار.

الوجهات  مع  الصيفي  جدولها  الشركة  أطلقت  كما 
المفضلة للسياحة ومن بينها العاصمة اللبنانية، بيروت، 

وتبليسي (جورجيا) وطرابزون وبودروم (تركيا).

، كانت طيران الجزيرة قد توّسعت في  بنهاية عام 
يتم  وجهة  من   أكثر  لتشمل  خطوطها  شبكة 
في  بما  وأوروبا،  وآسيا  األوسط  الشرق  عبر  خدمتها 

ذلك الوجهات ذات الطلب العالي.

التوّسع في أسطولنا

لخدمة  أسطولها  في  التوّسع  الجزيرة  طيران  واصلت 
مت أربع طائرات من طراز إيرباص 

ّ
شبكتها النامية، وتسل

في  الطائرات  عدد  ليرتفع  العام  خالل   
أسطولها إلى  طائرة.

كما أعلنت الشركة خطوة جديدة نحو تحقيق أهدافها 
إيرباص  المصنع  مع  طلبية  أبرمت  حيث  المستقبلية، 

عام 2020.

ركاب  مبنى  شهدها  التي  للتوسعات  بالنسبة  أما 
البوابات  عدد  بزيادة  قمنا  فقد   ،2021 في   T5 الجزيرة 
بوابتين  تتوفر  بينما  بوابات،  ثالث  إلى  بجسر  المتصلة 
النقل  حافالت  بواسطة  الطائرات  إلى  الركاب  لنقل 
لتشمل  الوصول  منطقة   

ً
أيضا توسيع  وتم  المخصصة. 

اليوم ثالث أحزمة لتسليم األمتعة.

جديد  حّرة  سوق  تطوير  صدد  في  الشركة  أن  كما 
يهدف إلى زيادة اإليرادات منه، ومن المخطط إطالقه 

في عام 2022.

 VIV بوابة  عبر  للركاب  الخدمات  بتوسيع  قمنا   ،
ً
وآخرا

الحصرية التي توفر تجربة استثنائية بعيدة عن ازدحام 
المغادرين  والركاب  الخاصة  الطائرات  وتخدم  المطار 
الكويت  مطار  في   T5و  T1 مبنيي  عبر  والقادمين 

الدولي.

التوّسع في المبادرات البيئية

الذي   (IATA) الدولي  الجوي  النقل  اتحاد  في  كعضو 
ألزم صناعة الطيران بالعمل على تحقيق موازنة محايدة 
في انبعاثات الكربون بحلول عام 2050، تعاونت طيران 
البرامج  النرويجية المتخصصة في  الجزيرة مع المنظمة 
برنامج  في   ،"™CHOOOSE" والتكنولوجيا،  المناخية 
بالسفر حيث  المتعلقة  الكربون  انبعاثات  لتعويض  خاص 
الخاصة  االنبعاثات  تعويض  من  العمالء  ن 

ّ
سيتمك

برحلتهم من خالل اختيار دعم مجموعة من المشاريع 
المجتمعية  واألخرى  المتجددة  الطاقة  مثل  المناخية 
والتي تهدف جميعها من الحد من تأثير انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون على العالم. 

إضافة  حول  المستقبلية  الجزيرة  طيران  رؤية  تتمحور 
مصلحة  في  يصب  بما  بمسؤولية  والعمل  القيمة 
والمجتمع  المصالح  وأصحاب  ومساهميها  عمالئها 
طائرات  في  استثمرها  عبر   

ً
فعال بذلك  ونقوم  ككل. 

عد الطراز األكثر صديق للبيئة والتي 
ُ
A320neo التي ت

ض مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 
ّ

تخف
 وتزيد 

ً
أيضا  %50 بنسبة  المحرك  ل ضوضاء 

ّ
50%، وتقل

من كفاءة استهالك الوقود بنسبة %18. 

فرص جديدة وتحديات جديدة

دولة  أعلنت  أن  وسبق  اليوم،  خلفنا  الجائحة  أصبحت 
دون  للجميع  السفر  فتح  عن  العام  بداية  في  الكويت 
الحاجة إلى فحص PCR أو حجر صحي للركاب الذين تلقوا 
أكملوا  أو  أشهر  تسعة  من  أقل  قبل  الثانية  جرعتهم 

جرعتهم التعزيزية.

هذه التطورات اإليجابية كان لها األثر في زيادة الطلب 
على السفر والذي عاد بوتيرة سريعة، خاصة للوجهات 
مستعدة  الجزيرة  طيران  تبقى  الجديدة.  السياحية 

وثمانية   A320neo طراز  من  طائرة  عشرين  لشراء 
الجديدة  الطلبية  وهذه   .A321neo طراز  من  طائرات 
شركة  مع  نتشاركها  التي  المدى  الطويلة  العالقة 
أسطولنا  حجم  زيادة  ستدعم  بدورها  والتي  إيرباص، 
الحالي إلى 35 طائرة بحلول عام 2026. وأنوه هنا أن 
 لشركتنا.

ً
بنود العقد الذي تم إبرامه كانت مشجعة جدا

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي عادت فيه الشركة 
إلى الربحية في وقت قياسي ابتداًء من الربع الثالث من 
خططها  في  اليوم  الشركة  تتابع  حيث  العام، 
االقتصاد  في  مساهمتها  تعزيز  لمواصلة  التوسعية 

الكويتي وخاصة قطاع السفر.

ومن خالل اختيار طرازي A320neo وA321neo، تحافظ 
شبكتها  في  للتوّسع  مرونتها  على  الجزيرة  طيران 
وخدمة الوجهات القصيرة والمتوسطة المدى من دولة 
للسفر  الخيارات  من  المزيد  للركاب  يوفر  مما  الكويت، 
واالستمتاع بالوجهات الشهيرة مثل تلك التي ال يتم 

خدمتها، وبأقل تكلفة للوحدة.

التوّسع في بنيتنا التحتية

مدعوم  الطويل  المدى  على  الجزيرة  طيران  نمو  إن 
التحتية  بنيتها  وإدارة  تطوير  في  الشركة  بتوّسع 
والمرافق المساندة لقطاع السفر والتي بدورها تخلق 
هو  والمرافق  البنية  هذه  وأهم  جديدة.  دخل  مصادر 
من  يتجزأ  ال   

ً
جزءا ُيعد  الذي   T5 الجزيرة  ركاب  مبنى 

منذ  للشركة  قيمته  وأثبت  الشركة  أعمال  نموذج 
افتتاحها في عام 2018.

الوجهات  شبكة  في  التوّسع  عمليات  ولدعم 
واألسطول، تواصل طيران الجزيرة االستثمار في تطوير 
الدولي.  الكويت  مطار  في  مقّرها  في  مرافقها 
االستيعابية  الطاقة  زيادة  هو  الرئيسي  والهدف 
 في 

ً
للمبنى لتسع أكثر من 4.0 مليون مسافر سنويا

العام  الشركة  بدأت  ذلك،  عن  عالوة   .2022 عام 
أن  بتطوير مبنى تشغيلي مساند من شأنه  الماضي 
إلى  باإلضافة  كبير،  حد  إلى  العمليات  كفاءة  يعزز 
كتزويد  المساندة  الرئيسية  الخدمات  استقطاب 
األرضية،  العمليات  وإدارة  الطائرات،  وصيانة  الطعام، 
وغيرها من الخدمات التي تخفض من تكاليف الشركة. 
 للتشغيل في عام 2022.

ً
وسيكون هذا المبنى جاهزا

التحتية  البنية  تطوير  أهمية  عن  أكثر  وللتوضيح 
بلغت  إيرادات   T5 الجزيرة  المساندة، حقق مبنى ركاب 
 1.8 منها   ،2021 عام  في  كويتي  دينار  مليون   3.2
و1.5  الركاب،  خدمة  رسوم  من  كويتي  دينار  مليون 
مليون دينار كويتي من اإليجارات وغيرها من اإليرادات 
عام  في  مسافر  مليون  خدمة  وتم  هذا  اإلضافية. 
ترتبط  المطار  سعة  في  الزيادة  فإن  وبالتالي   .2021

 بزيادة اإليرادات. فقد حقق مبنى ركاب 
ً
 مباشرا

ً
ارتباطا

الجزيرة T5 وحده صافي ربح بلغ 1.1 مليون دينار كويتي، 
مقارنة بصافي خسارة بلغ 1.4 مليون دينار كويتي في 

لتلبية هذا الطلب المتزايد بفضل شبكتها التي تشمل 
أحدث  من  مكّون  وأسطوٍل   ،

ً
طلبا األكثر  من  الوجهات 

الطائرات، ومرافق تضمن تقديم خدمات متكاملة في 
مركزنا الرئيسي في دولة الكويت.

الجيوسياسي  األوضاع  الشركة  تراقب  ذلك،  ومع 
وتبقى على استعداد للتعامل مع أي تحديات قد تؤثر 
التي  الملحوظة  الزيادة  ذلك  في  بما  أعمالها،  على 
إلدارة  خطة  وضعنا  أن  وسبق  النفط.  أسعار  شهدتها 

هذه المخاطر.

التي  التوسعية  بخططها  تباشر  اليوم  الجزيرة  طيران 
متمّرس  وفريق  ومستقر،  قوي  مالي  وضع  يدعمها 
ذات خبرة واسعة في تخطي أصعب الظروف مهما كان 

تأثيرها على أعمالنا.
  

أشكر  الجزيرة،  طيران  في  العاملين  جميع  عن  بالنيابة 
للطيران  العامة  اإلدارة   

ً
وتحديدا الكويت  دولة  حكومة 

المستمرة.  جهودهم  على  الصحة  ووزارة  المدني 
ركابنا  بسالمة  الجزيرة  طيران  في  ملتزمين  نبقى 

وطاقمنا، وبالطبع المجتمعات التي نخدمها.

ثقتهم  على  ومساهمينا  اإلدارة  مجلس   
ً
أيضا أشكر 

المستمرة في فريقنا ورؤيته لضمان بقاء طيران الجزيرة 
الناقل منخفض التكلفة المفضل للمسافرين.

مع خالص الشكر،

روهيت راماشاندران
الرئيس التنفيذي 

رسالة الرئيس 
التنفيذي

إطالق أولى الرحالت إلى طشقند

تسيير رحالت إلى بيشكيك للمرة األولى

إطالق خط بيروت من جديد
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تقرير 
لجنة التدقيق

تقرير لجنة التدقيق لشركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع عن العام المنتهي في 31/12/2021 

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 
التصحيحية بشأنها، ووضع  اإلجراءات  اتخاذ  الضعف والعمل على  نقاط  الشركة، وتحديد  المصاحبة ألنشطة  الحالية والمستجدة  المخاطر  بمسائل 
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 اللجنة عضو واحد 
ً
تم تشكيل اللجنة وفقا

 من ذوي المؤهالت العلمية والخبرة العملية 
ً
 من أعضاء مجلس اإلدارة الغير تنفيذين كما أن عضو من أعضاء اللجنة أيضا

ً
مستقل ورئيس اللجنة عضوا

في المجاالت المحاسبية والمالية كما هو مبين أدناه: 

قامت الشركة باالستعانة بمكتب استشاري خارجي مستقل للقيام بعملية التدقيق الداخلي للعمليات الرئيسية للشركة وقامت اللجنة بمتابعة 
أعمال التدقيق الداخلي من خالل االجتماع بشكل مباشر مع المكتب االستشاري المكلف بأعمال التدقيق الداخلي في اجتماعاتها رقم 1 و 3 و 4 

و 7 و 9.

مهام وإنجازات اللجنة خالل العام

التدقيق الخارجي:
- مراجعة البيانات المالية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة.

- التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين/ إعادة تعيين/ استبدال مراقب الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة بالتنسيق مع مراقب الحسابات الخارجي وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

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

التدقيق الداخلي:
- مراجعة وتقييم خطة العمل السنوية للتدقيق الداخلي.

- استالم ومراجعة التقرير الدوري لنتائج أعمال المدقق الداخلي.
- مراجعة استجابة اإلدارة لنتائج وتوصيات المدقق الداخلي.

- مراقبة وتقييم مدى كفاية وجودة وفعالية التدقيق الداخلي، ودوره في السياق العام لنظام إدارة مخاطر الشركة.

محمد جاسم محمد الموسى
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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